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ในภาพนี้เราเห็นเส้นทางที่ครอบครัวหนึ่งเข้าไปในความสว่างของพระวิหาร 
แถวล่าง ครอบครัวอยู่ในความมืดแต่ไม่นานก็พบผู้สอนศาสนา  แถวบน ครอบครัว 

สวดอ้อนวอน เรียนรู้ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง และพร้อมรับบัพติศมาและการยืนยัน 
พวกเขาหันหน้าเข้าหาพระวิหารที่สุดท้ายแล้วพวกเขาจะทำาพันธสัญญาซึ่งจำาเป็นสำาหรับชีวิตนิรันดร์

“ผู้คนที่เดินในความมืดเห็นความสว่างเจิดจ้าแล้ว;…ความสว่างย่อม 
ส่องบนพวกเขา” (2 นีไฟ 19:2)

สอนฉันเดินในแสง โดย โกโดเฟรโด โอริก
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12 ดอลลาร์ต่อปีบวกภาษี ค่าไปรษณียากรจ่ายท่ีซอลท์เลคซิต้ี ยูทาห์ 
ตามระยะเวลาที่กำาหนด ถ้าเปลี่ยนที่อยู่โปรดแจ้งภายในหกสิบวัน 
ส่งฉลากที่อยู่จากฉบับล่าสุดพร้อมทั้งระบุที่อยู่เดิมและที่อยู่ใหม่ สหรัฐ 
อเมริกาและแคนาดาส่งใบสมัครสมาชิกไปที่ Salt Lake Distribution 
Center ตามที่อยู่ด้านล่าง สมัครสมาชิกทางโทรศัพท์หมายเลข: 
1-800-537-5971 ท่านสามารถสมัครสมาชิกทางโทรศัพท์ผ่าน 
บัตรเครดิต (Visa, MasterCard, American Express, Discover) 
(ข้อมูล Canada Poste: Publication Agreement #40017431)

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

ดูบทความหน้า 32 ซึ่งให้คำาแนะนำาหลาย
ข้อเกี่ยวกับการสอนเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการรับรู้ เว็บไซต์ศาสนจักร lds.org/
disability อธิบายลักษณะของความ
ทุพพลภาพประเภทต่างๆ และวิธีช่วย 
ผู้ทุพพลภาพทุกวัย

อ่านเรื่องสมาชิกที่ซื่อสัตย์ของสาขาโอเร- 
ยานาในเอกวาดอร์ (ดูหน้า 26) และดู
ภาพถ่ายเพิ่มเติมของพวกเขาได้ที่  
liahona.lds.org

สำาหรับผู้ใหญ่

แนวป้องกันช่วยให้คนไม่ถูกคลื่นซัดฉันใด 
มาตรฐานก็คุ้มครองเราให้ปลอดภัย 
ฉันนั้น ซาอานีเยาวชนหญิงจากตองกา
กล่าว (ดูหน้า 56) ดูภาพถ่ายเพิ่มเติม
ของเธอและโพรงหินสวยงามแต่อันตราย
ที่มาปูอาวาเออีใน liahona.lds.org

สำาหรับเยาวชน

พบไทนีจากเคนยาในหน้า 68 ดูภาพถ่าย
เพิ่มเติมของเธอและสัตว์ป่าในประเทศ 
ของเธอได้ที่ liahona.lds.org

สำาหรับเด็ก

ในภาษาของท่าน

เลียโฮนา และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของ
ศาสนจักรมีให้อ่านหลายภาษาที่ 
www.languages.lds.org

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

การประชุมใหญ่สามัญ, 8
การเรียก, 11, 26, 32
ครอบครัว, 20, 25, 46, 80
ความบริสุทธิ,์ 55, 56
ความบริสุทธิ์ทางเพศ, 56
ความเป็นหนึ่งเดียว, 26
ความมีค่าควร, 41
ความรัก, 25, 68
ความหวัง, 55
งานเผยแผ่ศาสนา, 26, 54
เชื่อฟัง, การ, 55, 64
ดนตร,ี 54
ทุพพลภาพ, 32
ธรรมชาติแห่งสวรรค,์ 14, 

20, 25, 52, 80

บัพติศมา, 58
แบบอย่าง, 54
ปฐมวัย, 32
ประวัติครอบครัว, 42, 45
ปีต,ิ 26
เปลี่ยนใจเลื่อมใส, การ, 38
ผูกมิตร, การ, 26
แผนแห่งความรอด, 20, 39
พร, 40, 48, 72
พระคัมภีร์มอรมอน, 38
พระคำาแห่งปัญญา, 12
พระบิดาบนสวรรค,์ 14, 20, 

25, 52, 60, 66, 70, 80

พระเมตตาอันละเอียด
อ่อน, 48

พระเยซูคริสต,์ 41, 80
พระวิหาร, 41, 42
มาตรฐาน, 54, 56
รับใช้, การ, 26
ศรัทธา, 14
สมิธ, โจเซฟ, 52
สวดอ้อนวอน, การ,  

4, 46, 66, 70
ส่วนสิบ, 40
สอน, การ, 32
สื่อ, 61
หย่าร้าง (การ), 46
อดอาหาร, การ, 16
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เม่ือข้าพเจ้ายังเด็ก คุณพ่อคุณแม่สอนข้าพเจ้าโดยแบบอย่าง 
ของการสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้าเร่ิมด้วยภาพในใจว่าพระบิดา 
บนสวรรค์ทรงอยู่ไกลมาก พอเป็นผู้ใหญ่ ประสบการณ์กับ 

การสวดอ้อนวอนจึงเปลี่ยนไป ภาพในใจข้าพเจ้ากลายเป็นภาพ 
ท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงอยู่ใกล้มาก ทรงรัศมีเจิดจ้า และทรงรู้จัก 
ข้าพเจ้าเป็นอย่างดี

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้รับประจักษ์ 
พยานที่แน่นอนว่ารายงานของโจเซฟ สมิธเกี่ยวกับประสบการณ์
ของท่านในปี 1820 ในแมนเชสเตอร์ นิวยอร์กเป็นความจริง

“ข้าพเจ้าเห็นลำาแสงอยู่เหนือศีรษะข้าพเจ้าพอดี, เหนือความ
เจิดจ้าของดวงอาทิตย์, ซึ่งค่อยๆ เลื่อนลงมาจนตกต้องข้าพเจ้า.

“ทันทีที่ลำาแสงปรากฏ ข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่าหลุดพ้นจากศัตรูซึ่ง 
ยึดข้าพเจ้าไว้แน่น. เมื่อแสงนั้นส่องมายังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็น 
พระอติรูปสองพระองค์, ซึ่งความเจิดจ้าและรัศมีภาพของทั้งสอง 
พระองค์เกินกว่าจะพรรณนาได้, พระองค์ทรงยืนอยู่เหนือข้าพเจ้า 
ในอากาศ. องค์หนึ่งรับสั่งกับข้าพเจ้า, โดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้า 
และตรัส, พลางช้ีพระหัตถ์ไปท่ีอีกองค์หน่ึง—น่ีคือบุตรท่ีรักของเรา. 
จงฟังท่าน!” (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:16–17)

พระบิดาบนสวรรค์ประทับอยู่ในป่ายามเช้าของวันที่สวยงาม 
ในฤดูใบไม้ผลินั้น พระองค์ทรงเรียกชื่อโจเซฟ และพระองค์ทรง
แนะนำาพระผู้ช่วยให้รอดที่ฟื้นคืนพระชนม์ของโลกว่าทรงเป็น 
“บุตรที่รัก” ของพระองค์ ไม่ว่าท่านจะสวดอ้อนวอนเมื่อใดและที่
ใด ประจักษ์พยานของท่านถึงความจริงจากประสบการณ์อันน่า
ชื่นชมยินดีนี้สามารถเป็นพรแก่ท่านได้

พระบิดาที่เราสวดอ้อนวอนถึงทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่มีรัศมี- 
ภาพผู้ทรงสร้างโลกผ่านพระบุตรที่รักของพระองค์ พระองค์ทรง 
ได้ยินคำาสวดอ้อนวอนของเราเช่นเดียวกับคำาสวดอ้อนวอนของ 
โจเซฟ—ชัดเจนดุจดังเราสวดอ้อนวอนต่อเบ้ืองพระพักตร์พระองค์ 
พระองค์ทรงรักเรามากพอท่ีจะประทานพระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วย 
ให้รอดของเรา โดยของประทานน้ันพระองค์ทรงทำาให้เรามีโอกาส 
ได้รับความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ ทรงเสนอโอกาสให้เรา 
สื่อสารกับพระองค์ในชีวิตนี้ได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการผ่านการ
สวดอ้อนวอนในพระนามพระบุตรของพระองค์

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายได้รับความไว้วางใจอันศักด์ิสิทธ์ิให้ไป “เย่ียมบ้านสมาชิก 
แต่ละคน, และ แนะนำาพวกเขาให้สวดอ้อนวอนโดยออกเสียงและ 
ในที่ลับตา” (คพ. 20:47; เน้นตัวเอน)

มีหลายวิธีในการแนะนำาคนอื่นให้สวดอ้อนวอน ตัวอย่างเช่น 
เราสามารถเป็นพยานได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาเราให้สวด 
อ้อนวอนเสมอ หรือเราสามารถอธิบายตัวอย่างจากพระคัมภีร์ 
และจากประสบการณ์ของเราเองถึงพรท่ีมาจากการสวดอ้อนวอน 
ด้วยความสำานึกในพระกรุณาธิคุณ การวิงวอน และการทูลถาม  
อาทิ ข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าข้าพเจ้ารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ตอบคำาสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้าได้รับการนำาทางและการปลอบโยน 
จากถ้อยคำาท่ีเข้ามาในใจข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารู้โดยพระวิญญาณ 
ว่าถ้อยคำานั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้า

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธมีประสบการณ์เช่นน้ัน และท่าน 
สามารถมีได้เช่นกัน โจเซฟได้รับคำาตอบการสวดอ้อนวอนท่ีจริงใจ 
ดังนี้

“ลูกเอ๋ย, สันติสุขจงมีแก่จิตวิญญาณเจ้า; ความยากลำาบาก 
ของเจ้าและความทุกข์ของเจ้าจะอยู่เพียงชั่วครู่;

“และจากนั้น, หากเจ้าอดทนมันด้วยดี, พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
ยกเจ้าให้สูงส่งสู่เบื้องบน” (คพ. 121:7–8)

นั่นคือการเปิดเผยจากพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักต่อ 
บุตรที่ซื่อสัตย์ขณะตกอยู่ในความระทมทุกข์อย่างยิ่ง ลูกทุกคน 
ของพระผู้เป็นเจ้าสามารถส่ือสารกับพระองค์ในการสวดอ้อนวอน 
ได้ การแนะนำาให้สวดอ้อนวอนไม่เคยมีผลต่อข้าพเจ้ามากเท่ากับ 
การรู้สึกถึงความรักและความสว่างที่มาพร้อมคำาตอบของการ
สวดอ้อนวอนด้วยความนอบน้อม

เราได้ประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งของ
พระผู้เป็นเจ้าโดยรักษาพระบัญญัติข้อนั้น (ดู ยอห์น 7:17) นี่เป็น
ความจริงในเรื่องพระบัญชาให้เราสวดอ้อนวอนเสมอโดยออก
เสียงในที่ลับตา ในฐานะครูและเพื่อนของท่าน ข้าพเจ้าสัญญา 
กับท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของท่านและ 
โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านจะรู้ด้วยตนเองว่าคำา
ตอบนั้นมาจากพระองค์ 

แนะนำ�พวกเข�ให้สวดอ้อนวอน

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์

ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด
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การสอนจาก
ข่าวสารนี้
•	 “รูปภาพเป็นเครื่องมือ	
ที่มีค่ายิ่งในการเสริม
สร้างแนวคิดหลักของ
บทเรียน”	(ไม่มีการ
เรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการ
สอน	[1999]	หน้า	
176)	ให้ดูภาพวาด	
โจเซฟ	สมิธหรือ	
นิมิตแรก	สนทนา
ประสบการณ์ที่โจเซฟ	
สมิธได้รับจากการสวด
อ้อนวอน	การสวด
อ้อนวอนของท่านจะ
มีความหมายมากขึ้น
อย่างไรถ้าท่านนึกภาพ
เช่นเดียวกับประธาน	
อายริงก์ว่า	“พระบิดา
บนสวรรค…์ทรงอยู่
ใกล้มาก”	

•	 ตามที่ประธานอายริงก์	
แนะนำา	ให้แบ่งปัน	
ประจักษ์พยานของ
ท่านเกี่ยวกับการสวด
อ้อนวอน	โดยพูดถึงพร
ที่ท่านได้รับเนื่องจาก
การสวดอ้อนวอน	หรือ
แบ่งปันข้อพระคัมภีร์
เกี่ยวกับการสวด
อ้อนวอน
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เยาวชน

การสวดอ้อนวอนเป็นวิธีสำาคัญที่สุด	
และยิ่งใหญ่ที่สุดวิธีหนึ่งในการติดต่อ		

พูดคุย	 และรับการปลอบโยนจากพระบิดา
บนสวรรค์ของเรา

คืนหนึ่งขณะที่ผมกล่าวคำาสวดอ้อนวอน		
ผมนึกถึงส่ิงที่ครอบครัวผมมีความต้องการ	
สิ่งที่ผมรู้สึกขอบพระทัย	 และสิ่งที่ผมต้อง	

กลับใจ		พอสวดอ้อนวอนจบ	ผมนึกถึงสิ่ง	
ทางโลกมากมายท่ีอาจทำาให้ผมเขวออก
จากเป้าหมายของผมโดยง่าย

แต่ระหว่างการสวดอ้อนวอน	 ผมรู้สึกว่า	
ถ้าผมสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจและอ่อนน้อม	
ภาระของผมเบาลง	 บาปของผมถูกล้างออก	
ไป	และปัญหาของผมมีคำาตอบ		ผมตระหนัก	

พระบิดาบนสวรรค์ทรง
ได้ยินเมื่อฉันสวดอ้อนวอน

ประธานอายริงก์กล่าวว่าพระบิดาบน	
สวรรค	์“ทรงได้ยินคำาสวดอ้อนวอน	

ของเรา…ชัดเจนดุจดังเราสวดอ้อนวอน	
ต่อเบ้ืองพระพักตร์พระองค์”	พระองค์ทรง	
ได้ยินเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือมีอะไร	
เกิดขึ้นรอบตัวเรา	ท่านสามารถหาเด็ก	
กำาลังสวดอ้อนวอนในภาพนี้ได้หรือไม่

ว่าผมรู้สึกใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากเพียงใด	
ขณะกล่าวคำาสวดอ้อนวอน		นั่นแสดงให้ผม	
เห็นว่าเราทุกคนสำาคัญเพียงใดในสาย	
พระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า		ผมเป็นพยาน
ว่าการสวดอ้อนวอนเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดและ
มีพลังมากที่สุดที่เราจะทำาได้

การสวดอ้อนวอนอันเปี่ยมด้วยพลัง
โดย	ออสติน	ซี.
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ข่าวเยี่ยมสอน

ศรัทธา  ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

ผู้พิทักษ์
ครอบครัว

ศึกษาเนื้อหาเหล่านี้และสนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม ใช้คำาถามช่วยท่าน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีของท่านและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน

จากประวัติของเรา
“เมื่อซิสเตอร์บัธเชบา ดับเบิลยู. 

สมิธ รับใช้เป็นประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญคนที่สี ่[ตั้งแต่  
ค.ศ. 1901 ถึง 1910] เธอเห็น
ความจำาเป็นของการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้ครอบครัว ด้วย 
เหตุนี้เธอจึงจัดทำาบทเรียนมารดา 
ศึกษาให้พ่ีน้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ 
บทเรียนดังกล่าวมีคำาแนะนำาเรื่อง 
การแต่งงาน การดูแลก่อนคลอด  
และการเลี้ยงดูบุตร บทเรียนเหล่านี ้
สนับสนุนคำาสอนของประธาน
โจเซฟ เอฟ. สมิธ เกี่ยวกับการ
ที่สมาคมสงเคราะห์ช่วยสตรีใน
บทบาทของพวกเธอที่บ้าน

“ที่ใดมีความไม่รู้หรืออย่างน้อย
ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับครอบครัว 
หน้าที่ของครอบครัว เกี่ยวกับพันธะ
รับผิดชอบที่ควรมีและมีอยู่อย่างถูก
ต้องเหมาะสมระหว่างสามีภรรยา
และระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดา 
ที่นั่นย่อมมีองค์การนี้อยู่หรืออยู่ใกล้
แค่เอื้อม โดยพรจากสวรรค์ที่ติดมา
และการดลใจที่เป็นขององค์การ  
พวกเธอจึงได้รับการเตรียมและ
พร้อมจะถ่ายทอดคำาแนะนำา 
เกี่ยวกับหน้าที่สำาคัญเหล่านั้น’”3

อ้างอิง
1.	 ด	ูกอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์,	“ยืนหยัด 

ต่อต้านแผนการร้ายของโลก,”	 
เลียโฮนา,	ม.ค.	1996,	หน้า	112

2.	ดู	บาร์บารา	ธอมพ์สัน,	“เราจะหนุน 
กำาลังเจ้า	เราจะช่วยเจ้า,”	เลียโฮนา, 
พ.ย.	2007	หน้า	148

3. Daughters in My Kingdom: The 
History and Work of Relief  
Society	(2011),	153.

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง
1.  ฉันจะช่วยพี่น้องสตรีที่ฉันดูแลให้เสริม
สร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวได้อย่างไร

2.  ฉันจะเป็นอิทธิพลที่ชอบธรรมใน
ครอบครัวฉันได้อย่างไร

ท่านเป็นผู้พิทักษ์ครอบครัว” ประธานกอร์- 
ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) กล่าวเมื่อ 

ท่านแนะนำา “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก”  
ในการประชุมสมาคมสงเคราะห์สามัญปี  
1995 “ท่านเป็นผู้ให้กำาเนิดบุตรธิดา ท่านเป็น
ผู้เลี้ยงดูพวกเขา และปลูกฝังนิสัยของชีวิตไว้ 
ในจิตใจพวกเขา ไม่มีงานอื่นใดศักดิ์สิทธิ์ได้ 
เทียบเท่ากับการเลี้ยงดูบุตรธิดาของพระผู้
เป็นเจ้า”1

เกือบ 17 ปีแล้วที่ถ้อยแถลงดังกล่าวเสริม
ว่าความรับผิดชอบสำาคัญที่สุดของเรามีศูนย์ 
รวมอยู่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบ- 
ครัวและบ้าน—ไม่ว่าสภาวการณ์ปัจจุบันของ 
เราจะเป็นเช่นไร บาร์บารา ธอมพ์สัน ท่ีปรึกษา 
ท่ีสองในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ อยู่ใน 
ซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิลเมื่อประธานฮิงค์ลีย์ 
อ่านถ้อยแถลงคร้ังแรก “น่ันเป็นโอกาสสำาคัญ” 
เธอจำาได้ “ดิฉันรู้สึกถึงความสำาคัญของข่าวสาร 
ดังกล่าว ดิฉันกำาลังคิดด้วยว่า ‘นี่เป็นแนวทาง 
ทางที่ดีสำาหรับบิดามารดา และเป็นความรับ 
ผิดชอบอันใหญ่หลวงสำาหรับบิดามารดาด้วย’ 
ดิฉันคิดอยู่ครู่หน่ึงว่าข่าวสารนี้ไม่เกี่ยวกับ 
ดิฉันมากนัก เพราะดิฉันไม่ได้แต่งงานและ 
ไม่มีบุตร แต่ก็คิดเร็วพอกันว่า ‘สิ่งนี้เกี่ยวข้อง 
กับดิฉันแน่นอน ดิฉันเป็นสมาชิกคนหนึ่งใน 
ครอบครัว ดิฉันเป็นลูกสาว เป็นพี่สาวเป็นน้า 
เป็นป้า เป็นลูกพ่ีลูกน้อง เป็นหลานสาว ดิฉัน 
มีหน้าที่รับผิดชอบ—และพร—เพราะดิฉัน 
เป็นสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัว ต่อให้เป็นคน 
เดียวในครอบครัวท่ียังมีชีวิตอยู่ ดิฉันก็ยังเป็น 
สมาชิกในครอบครัวของพระผู้เป็นเจ้าและมี 

ความรับผิดชอบในการช่วยให้ครอบครัวอื่นๆ 
เข้มแข็ง’”

โชคดีที่เราไม่ได้ถูกทิ้งไว้ให้พยายามเพียง 
ลำาพัง “สิ่งที่ช่วยเราได้มากที่สุด” ซิสเตอร์ 
ธอมพ์สันกล่าว “ในการทำาให้ครอบครัวเข้ม- 
แข็งคือการรู้และทำาตามหลักคำาสอนของพระ
คริสต์และวางใจว่าพระองค์จะทรงช่วยเรา”2

จากพระคัมภีร์
สุภาษิต 22:6; 1 นีไฟ 1:1; 2 นีไฟ 25:26;  

แอลมา 56:46–48; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 

93:40

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที ่reliefsociety.lds.orgถ่า
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สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม
“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด,… ;ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียง 
ของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ขณะที่ท่านศึกษาการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2011 ท่านสามารถใช้ 
หน้าเหล่านี้ (และสมุดบันทึกการประชุมในฉบับต่อๆ ไป) เพื่อช่วยท่านศึกษา
และประยุกต์ใช้คำาสอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่

อ่าน ดู หรือฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญได้ที่  conference.lds.org 

คำ�ถ�มเพื่อไตร่ตรอง
• อะไรในชีวิตท่านที่อาจซ่อนพระคัมภีร์มอรมอน

จากสายตาของท่าน
• ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงการศึกษา

พระคัมภีร์มอรมอนของท่าน
• บทเรียนใดบ้างจากพระคัมภีร์มอรมอนที่ช่วย

ท่านเปลี่ยนชีวิตของท่านให้ดีขึ้น

ท่านอาจเขียนความคิดของท่านลงในบันทึกส่วน
ตัวหรือสนทนากับผู้อื่น

หนังสือเปลี่ยนชีวิต

เขาพบพระ 
คัมภีร์มอรมอน  
เขาอ่านคำา
สัญญาในนั้น
และทดสอบ  
เขารู้ว่าเป็น
ความจริง

แหล่งช่วยเพิ่มเติมในหัวข้อนี้: ศึกษาตามหัวข้อใน LDS.org, “Book of Mormon”; 
แทด อาร์. คอลลิสเตอร์ “พระคัมภีร์มอรมอน—พระคัมภีร์จากพระผู้เป็นเจ้า”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 94; สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้งาน 
เผยแผ่ศาสนา (2004), 17–28, 111–124

“หนังสือเล่มนี้ [พระคัมภีร์มอรมอน] จะดึงท่าน 
ให้ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าหนังสือเล่ม 

อื่นใด  จะเปลี่ยนชีวิตท่านให้ดีขึ้น  ข้าพเจ้ากระตุ้นท่าน 
ให้ทำาอย่างท่ีคู่ผู้สอนศาสนาของข้าพเจ้าทำา  เขาหนีออก 
จากบ้านสมัยเป็นวัยรุ่นและมีคนวางพระคัมภีร์มอรมอน 
ไว้ในกล่องที่เขาขนไปด้วยระหว่างออกไปแสวงหา
ความสุขให้มากกว่าที่เป็นอยู่

“หลายปีผ่านไป เขาย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆ ทั่วโลก  วัน 
หน่ึงเขาเห็นกล่องใบน้ันขณะอยู่คนเดียวและไม่มีความ 
สุข  กล่องเต็มไปด้วยสิ่งของที่เขาขนมา  เขาพบพระ
คัมภีร์มอรมอนวางอยู่ก้นกล่อง  เขาอ่านคำาสัญญาใน 
น้ันและทดสอบ  เขารู้ว่าเป็นความจริง  พยานน้ันเปล่ียน 
ชีวิตเขา  เขาพบความสุขเกินกว่าความฝันลมๆ แล้งๆ 
ทั้งหลายของเขา

“พระคัมภีร์มอรมอนของท่านอาจถูกซ่อนจากสาย 
ตาท่านเพราะความห่วงกังวลและความเอาใจใส่ต่อ 
ท้ังหมดท่ีท่านส่ังสมมาในการเดินทางของท่าน  ข้าพเจ้า 
ขอร้องท่านให้ศึกษาพระคัมภีร์เล่มนี้บ่อยๆ ในนั้นมี 
ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะกลับบ้านไปหาพระผู้เป็นเจ้า”

ประธ�นเฮนรีย์ บี. อ�ยริงก์, ที่ปรึกษ�ที่หนึ่งในฝ่�ยประธ�น
สูงสุด, “พย�น,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 89–90

เรื่องเล่�จ�กก�รประชุมใหญ่
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คำาสัญญาจาก
ศาสดาพยากรณ์
“ประสิทธิผลของพระคัมภีร์
มอรมอนต่ออุปนิสัย พลัง
อำานาจ และความกล้าหาญ
ของท่านในการเป็นพยาน

สำาหรับพระผู้เป็นเจ้านั้นแน่นอน  หลักคำาสอน
และแบบอย่างที่กล้าหาญในหนังสือเล่มนั้นจะ
หนุนใจ นำาทาง และทำาให้ท่านกล้า

“ผู้สอนศาสนาทุกคนที่กำาลังประกาศ
พระนามและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
จะได้รับพรเมื่อท่านดื่มด่ำาจากพระคัมภีร ์
มอรมอนทุกวัน  บิดามารดาที่พยายามใส่
พยานเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดไว้ในใจบุตร 
ธิดาจะได้รับความช่วยเหลือขณะหาวิธีนำา
ถ้อยคำาและอิทธิพลของพระคัมภีร์มอรมอน
เข้าไปในบ้านและทุกชีวิตในครอบครัว”
ประธ�นเฮนรีย์ บี. อ�ยริงก์, ที่ปรึกษ�ที่หนึ่งใน 
ฝ่�ยประธ�นสูงสุด, “พย�น,” เลียโฮนา,พ.ย. 2011, 86

ในการประชุมใหญ่สามัญเดือน

ตุลาคม 2011 ประธานโธมัส  

เอส. มอนสัน พูดถึงการมีกองทุน

ทั่วไปเพื่อช่วยเหลือผู้เดินทางไปพระ

วิหาร กองทุนนี้ “ออกค่าใช้จ่ายการ

เดินทางไปพระวิหารครั้งเดียวสำาหรับ

ผู้ที่ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะไปพระ

วิหารแต่ไม่สามารถไปได้หากไม่ได้

ถึงสตรีของศาสนจักร

ท่านอยู่ใกล้กับฟ้าสวรรค์มากกว่าที่ท่านคิด ท่านได้รับการแต่งตั้งมาไว้ 
เกินกว่าท่ีท่านจะจินตนาการได้  จงเพ่ิมพูน ศรัทธาและความชอบธรรม 

ส่วนตัวของท่านต่อไป  ยอมรับ พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซู 
คริสต์เป็นวิถีของชีวิตท่าน ทะนุถนอม ของประทานแห่งการแข็งขันใน 
ศาสนจักรอันยิ่งใหญ่นี้  เก็บรักษาของประทานแห่งการรับใช้ในองค์การ 
สมาคมสงเคราะห์ที่ได้รับพร  จงเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้บ้านและ
ครอบครัวต่อไป  จงแสวงหาและช่วย ผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือของ

ท่านและของพระเจ้าต่อไป”

ประธ�นดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษ�ที่สองในฝ่�ยประธ�นสูงสุด,  
“อย�่ลืมฉัน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 156; เน้นตัวเอน

กองทุนทั่วไปเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้เดินทางไปพระวิหาร

รับความช่วยเหลือ”  ท่านสามารถ

บริจาคให้กองทุนนี้โดยเขียนข้อมูล

ลงในใบบริจาคที่ท่านมอบให้ฝ่าย

อธิการหรือฝ่ายประธานสาขาใน

แต่ละเดือน1

อ้างอิง
1.	 ดู	โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“พบกันอีกครา,”	

เลียโฮนา,	พ.ย.	2011,	6
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คำาตอบสำาหรับท่าน
การประชุมใหญ่แต่ละครั้ง ศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกให้คำาตอบที่
ได้รับการดลใจต่อคำาถามที่สมาชิก
ศาสนจักรอาจมี  ใช้นิตยสารฉบับการ
ประชุมของท่านหรือไปที่ conference.
lds.org เพื่อค้นหาคำาตอบให้คำาถาม
เหล่านี้

• เราเป็น”ลูกหลานแห่งพันธสัญญา” 
หมายความว่าอย่างไร? ดู รัสเซลล์ 
เอ็ม. เนลสัน, “พันธสัญญา,” 110

• เหตุใดสิ่งเลวร้ายจึงเกิดขึ้นกับคน
ดีๆ?  ดู โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, “การ
รอคอยพระเจ้า: ขอให้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค์,”90; และ  
เควนทิน แอล. คุก, “บทเพลงที่ 
ขับขานไม่ได้,” 133

• เหตุใดเราจึงต้องมีพระคัมภีร์ 
มอรมอนในเมื่อเรามีพระคัมภีร์ 
ไบเบิลที่สอนเราเกี่ยวกับพระเยซู
คริสต์อยู่แล้ว?  ดู แทด อาร์.  
คอลลิสเตอร์, “พระคัมภีร์มอรมอน 
—พระคัมภีร์จากพระผู้เป็นเจ้า,”  
94

• เมื่อฉันเผชิญปัญหา ฉันจะรู้ได้
อย่างไรว่าต้องทำาอะไร? ดู บาร์บารา 
ธอมพ์สัน,  “การเปิดเผยส่วนตัว
และประจักษ์พยาน,” 10

มากกว่าครั้งเดียว

ในคำาปราศรัยระหว่างการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2011  
เรื่อง “พลังแห่งพระคัมภีร์” เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสอง กล่าวว่าการท่องจำาและไตร่ตรองข้อพระ 
คัมภีร์ “สามารถเป็นกุญแจไขการเปิดเผยรวมถึงการนำาทางและการ 
ดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์” (หน้า 7)

ท่านอาจท่องจำาพระคัมภีร์สามข้อนี้ แต่ละข้อได้รับการกล่าวถึง
สามครั้งระหว่างการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2011

โมไซยาห์ 2:171

โมโรไน 7:47; 2
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อ้างอิง
1.	 ดู	โฮเซ	แอล.	อาลอนโซ,		“ทำาสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า,”	 

16;	ดีเทอร์	เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ,	“ท่านสำาคัญต่อพระองค์,”	23;	เฮนรีย์	บี.	 
อายริงก์,	“พยาน,”	86

2.	 ดู	ริชาร์ด	จี.	สก็อตต์,	“พลังแห่งพระคัมภีร์,”	6;	เฮนรีย์	บี.	อายริงก์,		
“พยาน,”	86;	ซิลเวีย	เอช.	ออล์เรด,	“จิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้น,”		147

3.	 ดู	แอล.	ทอม	เพอร์รีย์,		“ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัว 
เสีย,”	52;	คีธ	บี.	แมคมุลลิน,	“พลังอำานาจของฐานะปุโรหิต 
แห่งอาโรน,”	60;	เฮนรีย์	บี.	อายริงก์,	“การเตรียมในฐานะ 
ปุโรหิต:	‘ผมต้องการความช่วยเหลือของคุณ,’” 72

รู้ด้วยตนเอง

พระเยซูคริสต์ทรง เป็น พระบุตร
องค์เดียวที่ถือกำาเนิดและทรง

เป็นพระบุตรที่รักของพระผู้เป็นเจ้า  
พระองค์ทรง เป็น พระผู้สร้างของเรา  
พระองค์ทรง เป็น ความสว่างของโลก  
พระองค์ทรง เป็น พระผู้ช่วยให้รอด 
จากบาปและความตาย นี่คือความรู้
สำาคัญที่สุดบนแผ่นดินโลก ท่านรู้สิ่งนี้
ได้ด้วยตนเอง”
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัม 
อัครส�วกสิบสอง, “คำ�สอนของพระเยซู,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 120
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พรและการท้าทายท่ีน่าสนใจเก่ียว 

กับศาสนจักรที่ไม่มีใครได้รับ

ค่าจ้างคือเราต้องอดทนต่อกัน 

และต่อตัวเราเองขณะเรียนรู้และเติบโต 

ในการเรียกของเรา เมื่อมีสถานการณ์ที่ 

ยุ่งยากและละเอียดอ่อน—ซึ่งเกี่ยวข้อง 

กับสมาชิกวอร์ดหลายคน—เกิดขึ้นในการ

เรียกของผม ผมรับมือกับสถานการณ์นั้น

ดีที่สุดเท่าที่ผมรู้วิธีและก้าวไปข้างหน้า 

โดยเช่ือว่าประสบการณ์ยุ่งยากผ่านไปแล้ว

ผมคิดผิด ใช่ว่าทุกคนในวอร์ดจะเห็น 

ด้วยกับวิธีที่ควรจัดการกับเรื่องนั้น และ 

กลายเป็นประเด็นถกกันใหญ่โต บางคน

เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำา หลายคนคิดว่าผม 

ทำาผิดพลาดมหันต์ ผมรู้สึกไม่ดี แต่เพราะ 

ผมทำาดีที่สุดแล้วผมจึงพยายามไม่คิด

อะไรมาก 

อย่างไรก็ตาม เมื่อผมได้รับการปลดใน 

เวลาอีกไม่นานต่อมา ผมกลับรู้สึกสะเทือนใจ 

มาก แน่นอนผมรู้ว่าการเรียกในศาสนจักร 

เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่เพราะจังหวะ 

เวลา ผมจึงรู้สึกคล้ายกับว่าผู้นำาของผม 

กำาลังตำาหนิหรือลงโทษผมเพราะเรื่องที่

เกิดขึ้น

ดูเหมือนคำาตัดสินจะหนาหูขึ้นเรื่อยๆ  

ในช่วงเวลานั้นผมไม่อยากเจอหน้าใครใน 

วอร์ด ด้วยเหตุนี้สัปดาห์หลังจากการปลด  

ผมจึงไม่ไปโบสถ์ สัปดาห์ถัดมา—และถัด 

มาก็เช่นกัน ย่ิงผมอยู่ห่างโบสถ์ก็ย่ิงดูเหมือน 

ว่ากลับไปโบสถ์ยากขึ้น

หลังจากนั้นพักหนึ่ง ผมเริ่มใคร่ครวญ 

สิ่งที่เกิดขึ้น ผมตระหนักว่าถึงแม้สถาน- 

การณ์นี้ทำาให้ผมเจ็บปวด แต่การเสี่ยง 

ละเมิดพันธสัญญาไม่คุ้มเลย ศาสนจักร 

จริงหรือไม่จริงกันแน่

อาจเป็นได้ว่าผมจัดการสถานการณ์ใน 

การเรียกของผมอย่างเหมาะสมแล้ว หรือ 

อาจจะไม่ ความจริงคือเราทุกคนกำาลัง 

เรียนรู้ และเราทุกคนล้วนทำาผิดพลาด

ที่เจ็บปวดพอๆ กับการยอมรับความ 

จริงคือ ใครจะถูกหรือผิดไม่สำาคัญเลยเมื่อ 

เทียบกับเรื่องที่สำาคัญกว่า แต่ที่สำาคัญ 

แน่นอน คือผมรักษาพันธสัญญาที่ทำาไว้

หรือไม่ เรื่องที่สำาคัญ—ทั้งต่อครอบครัว 

และตัวผม—คือผมไปโบสถ์ ต่อพันธสัญญา 

ในการประชุมศีลระลึก และยังคงรับใช้ 

หรือไม่ เรื่องที่สำาคัญคือผมทำาอย่างไรกับ

สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต

ผมกลับไปโบสถ์ ไม่นานหลังจากนั้นก็ 

ได้รับการเรียกอีกอย่างหนึ่ง การเรียกนั้น 

—และการเรียกอ่ืนๆ นับแต่น้ัน—เรียกร้อง 

ให้ผมรับใช้กับบางคนท่ีเคยวิพากษ์วิจารณ์ 

การกระทำาของผม ซึ่งทำาให้ผมลำาบากใจ  

แต่ก็ดีใจที่ผมไม่ปล่อยให้ความคิดเห็น 

ของพวกเขามาขัดขวางผมจากการได้รับ

พรของการแข็งขันในศาสนจักร 

รับมือกับคำ�วิพ�กษ์

วิจ�รณ์ก�รเรียกของเร�
สงวนนาม

รับใช้ในศาสนจักร

ไม่ถือสาหาความกัน
“บางทีจิตกุศลยิ่งใหญ่ที่สุดอาจเกิด

ขึ้นเมื่อเราเมตตาต่อกัน เมื่อเราไม่

ตัดสินหรือถือเขาถือเรา เมื่อเราไม่

ถือสาหาความกันหรือนิ่งเสีย จิตกุศล

คือการยอมรับความแตกต่าง ความ

อ่อนแอ และข้อบกพร่องของคนอื่น 

มีความอดทนกับคนที่เหยียดหยาม

เรา หรือต้านแรงกระตุ้นให้ฉุนเฉียว

เมื่อคนบางคนไม่จัดการเรื่องบางเรื่อง

อย่างที่เราหวัง จิตกุศลคือการไม่ฉวย

โอกาสใช้ความอ่อนแอของอีกคนหนึ่ง

ให้เป็นประโยชน์และยินดีให้อภัยคน 

ที่ทำาร้ายเรา จิตกุศลคือการคาดหวัง 

สิ่งดีที่สุดในกันและกัน”

เอ็ลเดอร์มาร์วิน เจ. แอชตัน (1915–1994) 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง “The Tongue 
Can Be a Sharp Sword,” Ensign, พ.ค. 
1992, 19
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สิ่งที่ เราเชื่ิอ

รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ง่ายขึ้น
พระเจ้าทรงแนะนำาเราไม่ให้ใช้ “เครื่อง 

ดื่มร้อน” เช่นกัน (คพ. 89:9) ศาสดา 
พยากรณ์อธิบายว่าส่ิงน้ีหมายถึงกาแฟและ 
ชา ซึ่งมีสารอันตรายอยู่ในนั้น เราควร 
หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมทุกชนิดท่ีมีสารอันตราย 
ไม่ว่าร้อนหรือเย็น

เราควรหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่ เป็น 
อันตรายต่อร่างกาย เช่น กินมากเกินไป 
หรือไม่กินอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียง
พอเพื่อรักษาสุขภาพ

นอกจากสิ่งที่เราไม่ควรทำา พระคำาแห่ง 

พรประเสริฐประการหนึ่งที่เราได้ 

รับเม่ือเรามายังโลกน้ีคือร่างกาย 

ร่างกายของเราศักดิ์สิทธิ์และ 

สำาคัญมากจนพระเจ้าทรงเรียกร่างกาย 

ว่าวิหารของพระผู้เป็นเจ้า (ดู 1 โครินธ์ 

3:16) พระองค์ทรงบอกเราด้วยว่าไม่มีพระ 

บัญญัติข้อใดเป็นฝ่ายโลกแต่ “พระบัญญัติ 

[ทั้งหมดของพระองค์] เป็นฝ่ายวิญญาณ”  

(คพ. 29:35) ด้วยเหตุนี้พระบัญญัติของ 

พระองค์เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายจึงมีไว้ 

เพื่อประโยชน์ทางวิญญาณของเราด้วย 

(ดู คพ. 89:19–21)
เพราะพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการ 

ให้เราดูแลร่างกายของเรา พระองค์จึงทรง 
เปิดเผยข้อมูลที่จำาเป็นเกี่ยวกับวิธีทำาเช่น 
นั้น ข้อมูลส่วนใหญ่จะพบใน หลักคำาสอน
และพันธสัญญา 89 และรู้กันทั่วไปในชื่อ
ว่าพระคำาแห่งปัญญา

ในภาคนี้เราเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง 
ที่เราควรทำาและไม่ควรทำาเพื่อให้ร่างกาย 
มีสุขภาพดี เจตนารมณ์ของกฎน้ีคือเพ่ือให้ 
เราบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
และละเว้นสิ่งที่ทำาให้ติดเป็นนิสัยหรือเป็น 
อันตรายต่อร่างกาย สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรง 
บัญชาเราไม่ให้นำาเข้าสู่ร่างกายคือเครื่อง 
ดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบซึ่งเป็นสารเสพ
ติด (ดู คพ. 89:5–8) เราไม่ควรใช้ยาชนิด 
ใดๆ ยกเว้นเม่ือจำาเป็นต้องใช้รักษาโรค คน 
ท่ีใช้ยาท้ังถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 
ในทางที่ผิดต้องขอความช่วยเหลือเพื่อให้ 
ร่างกายของพวกเขาสะอาดอีกครั้งและ 
ปลอดจากการเสพติด ร่างกายท่ีสะอาดจะ 

พระเจ้า

ประทาน

กฎแห่ง
สุขภาพ

ปัญญายังบอกเราถึงส่ิงท่ีเราควรทำา หลาย 
อย่างที่เราควรทำาบอกไว้ที่นี่

คนที่เชื่อฟังกฎแห่งสุขภาพของพระเจ้า  
“จะได้รับพลานามัยในสะดือพวกเขา 
และไขแก่กระดูกของพวกเขา; และจะพบ 
ปัญญาและขุมทรัพย์แห่งความรู้, แม้ขุม 
ทรัพย์ที่ซ่อนอยู่; และจะวิ่งและไม่เหน็ด- 
เหนื่อย, และจะเดินและไม่อ่อนล้า” (คพ. 
89:18–20) 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน หลักธรรมพระกิตติคุณ  
(2009), หน้า 167–172; แน่วแน่ต่อศรัทธา  
(2004) 194–196

12      เ ลี ย โ ฮ น า



1.	ผลไม	้ผัก	และสมุนไพรที่มี
ประโยชน์พึงใช้	“ในฤดูของมัน”	
และ	“ด้วยความรอบคอบและ 
การน้อมขอบพระทัย”	 
(ดู	คพ.	89:10–11)

2.	เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก	“กำาหนด
ไว้เพื่อการบริโภคของมนุษย์ด้วยการ
น้อมขอบพระทัย;	กระนั้นก็ตาม	 
พึงใช้อย่างมัธยัสถ์”	(คพ.	89:12)

5.	เราควรสร้างนิสัยการนอน 
ที่เหมาะสมเพื่อ	“ร่างกาย	 
[เรา]	และความคิด	[เรา]	 
จะกระปรี้กระเปร่า”	 
(คพ.	88:124)

4.	เราไม่ควร	“ทำางานเกิน 
พละกำาลัง”	(คพ.	10:4)

3.	“ธัญพืชทั้งปวงดีสำาหรับเป็น
อาหารของมนุษย์”	(คพ.	89:16)ในพระคำ�แห่งปัญญ�และ 

พระคัมภีร์ข้ออื่นๆ พระเจ้� 
ทรงเปิดเผยแนวท�ง 
สุขภ�พดังนี้

อาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ การออกกำาลัง

กายเป็นประจำา และการนอน 
ที่เหมาะสมจำาเป็นต่อร่างกาย 
ที่แข็งแรง”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
“That We May Touch Heaven,” 
Ensign, พ.ย. 1990, 46
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โดย ดอนนา ฮอลเลนเบค

คุณไม่มีวันโดดเดี่ยวเมื่อคุณมีศรัทธาใน 

พระเยซูคริสต์และพระบิดาบนสวรรค์”  

ดิฉันได้ยินคำาพูดทำานองนี้หลายครั้ง แต่ไม่ 

เคยเข้าใจลึกซึ้งเท่าวันนี้

สุดท้ายแล้วทุกคนต้องเผชิญความจริงที่ไม่อาจ 

หลีกเลี่ยงได้ว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะอยู่ตามลำาพัง  

สำาหรับดิฉันแล้ว เนื่องด้วยการหย่าร้าง ลูกย้ายออก 

ไปอยู่ที่อื่น และการเกษียณก่อนเวลา วันนี้จึงมาถึง 

เร็วกว่าท่ีคิด อุปสรรครุนแรงท่ีสุดท่ีดิฉันต้องเอาชนะ 

คือการอยู่กับความเงียบและความว่างเปล่าที่เกิด 

ขึ้นอย่างกะทันหันหลังจากใช้เวลาหลายปีที่มีค่ากับ 

ครอบครัวและมิตรสหาย คู่ชีวิตกับลูกๆ และเพื่อน

ร่วมอาชีพ

แม้ดิฉันจะชอบพูดคุยกับผู้สอนประจำาบ้าน ผู้เย่ียม 

สอน และเพื่อนคนอื่นๆ แต่ส่วนใหญ่ดิฉันรู้สึกเหงา 

มากและไม่ชอบเลย ในที่สุดความเงียบที่เกิดขึ้น 

อย่างต่อเนื่องก็ทำาให้น้ำาตาไหลไม่ยอมหยุด ดิฉันไม่ 

มีที่พึ่งให้หันไปขอการปลอบโยนยกเว้นคุกเข่าสวด 

อ้อนวอน

หลังจากร้องไห้กับพระบิดาบนสวรรค์ซ่ึงดูเหมือน 

จะนานหลายชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเกิดขึ้น 

ในตัวดิฉัน และดิฉันรู้สึกถึงพระวิญญาณของพระบิดา 

บนสวรรค์ สักพักนำ้าตาก็แห้งเหือดขณะดิฉันซึมซับ 

ความรักของพระองค์ซ่ึงกำาลังทะลุทะลวงจิตวิญญาณ 

ของดิฉัน ดิฉันรู้ว่าพระองค์เข้าพระทัยความเสียใจ 

ของดิฉัน และนั่นทำาให้ดิฉันรู้สึกสบายใจมากพอที่ 

จะร้องไห้ต่อไปอีก เหมือนเด็กร้องไห้ฟูมฟายเม่ือเห็น 

แม่ของเขา ขณะที่ดิฉันจินตนาการว่ากำาลังซุกตัก

พระบิดาบนสวรรค์ ดิฉันรู้ว่าพระองค์เต็มพระทัย

ปลอบดิฉันนานเท่าที่ดิฉันต้องการ บางครั้งดิฉันมี 

ความคิดชั่วแล่นว่าดิฉันอายุมากเกินกว่าจะทำาเช่น 

นั้น แต่ดิฉันรู้ว่าไม่ว่าดิฉันจะอายุมากหรือน้อยนั่น 

ไม่สำาคัญต่อพระบิดาบนสวรรค์ ดิฉันรู้เพียงว่าพระ 

องค์เข้าพระทัยดิฉันและจะทรงอยู่เคียงข้างดิฉัน

เสมอ

เวลาน้ี ถึงแม้ดิฉันยังคงชอบชีวิตแต่งงานมากกว่า 

แต่ก็เริ่มชอบความเงียบ ดิฉันฟังเสียงคลื่นในทะเล 

และมองดวงอาทิตย์ตกดิน ดิฉันแวะดมดอกกุหลาบ 

 

ด้วยศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า 

ดิฉัน 

   ไม่เคยโดดเดี่ยว

“พระวิญญาณนั้น 
เป็นพยานร่วมกับ 
วิญญาณจิตของ 
เราทั้งหลายว่า  
เราทั้งหลายเป็น 
บุตรของพระเจ้า”  
(โรม 8:16)

14      เ ลี ย โ ฮ น า



 

เหตุใดพระบิดาบน
สวรรค์ทรงรักเรา

“พระองค์ทรงรักเราเพราะพระองค์ทรงเปี่ยมด้วย 

รักอันไม่มีขอบเขตซึ่งศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ และเกิน 

กว่าจะพรรณนา เราสำาคัญต่อพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช ่

เพราะเรซูเม่ของเรา แต่เพราะเราเป็นลูกของพระ 

องค์ พระองค์ทรงรักเราทุกคน แม้แต่คนท่ีบกพร่อง 

ถูกปฏิเสธ เงอะงะ เศร้าโศก หรือท้อแท้ รักของ

พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ พระองค์ทรงรักแม้กระทั่งคน

หยิ่งจองหอง คนเห็นแก่ตัว คนยโส และคนชั่วร้าย

“น่ีหมายความว่า ไม่ว่าสภาพปัจจุบันของเราจะ 

เป็นเช่นไร เรายังมีหวัง ไม่ว่าเราจะทุกข์โศก เศร้า 

เสียใจ หรือทำาผิดพลาด พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรง 

เอ้ืออาทรไม่ส้ินสุดทรงปรารถนาให้เราเข้ามาอยู่ใกล้ 

พระองค์เพื่อพระองค์จะทรงเข้ามาอยู่ใกล้เราได้” 

ประธานดีเทอร ์เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่าย
ประธานสูงสุด, “ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2009 หน้า 27

ดิฉันฟังและทำาตามการนำาทางของพระวิญญาณ  

ดิฉันไม่กลัวการอยู่ตามลำาพังเพราะดิฉันไม่โดด

เดี่ยวตราบใดที่ดิฉันเชื่อในพระบิดาบนสวรรค์และ

พระเยซูคริสต์ ดิฉันเห็นพระวิญญาณของพระบิดา

บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ในแทบทุกสิ่งที่ดิฉันทำา

“เมื่อเรามีศรัทธาในพระเยซูคริสต์และพระบิดา 

บนสวรรค์ เราไม่โดดเดี่ยว” ถ้อยคำาเหล่านั้นมี 

ความหมายใหม่และลึกซึ้งในใจดิฉันวันนี้ ดิฉันรู้ 

โดยไม่สงสัยว่าดิฉันไม่เคยโดดเดี่ยว ดิฉันเป็นธิดา

ของพระองค์ และพระองค์ทรงรักดิฉัน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ใน โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 

1:5–20; โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ “การได้รับประจักษ์พยานใน 

พระผู้เป็นเจ้า พระบิดา พระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์  

และพระวิญญาณบริสุทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2008 หน้า 35; 

และ ซูซาน ดับเบิลยู. แทนเนอร์ “ธิดาของพระบิดาบน

สวรรค์,” เลียโฮนา พ.ค. 2007 หน้า 133 ถ่า
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ดิ
ฉันกำ�ลังรับใช้เป็นผู้สอนศ�สน�เต็มเวล�ในรัฐเทกซัส  

สหรัฐอเมริก�เมื่ออ่�น อิสย�ห์ 58 เป็นครั้งแรก พระเจ้� 

ทรงสรุปส�ระสำ�คัญเกี่ยวกับหลักคำ�สอนเรื่องกฎแห่ง 

ก�รอดอ�ห�ร โดยทรงแจกแจงพรพิเศษเกือบ 20 ประก�รสำ�หรับ 

คนที่เชื่อฟังกฎของพระองค์ ก่อนเป็นผู้สอนศ�สน�ดิฉันเห็นพร 

ม�กม�ยเหล่�น้ีในชีวิตตนเองและในชีวิตเพ่ือนๆ ตลอดจนสม�ชิก 

ครอบครัว แต่โดยผ่�นแบบอย่�งและศรัทธ�ของครอบครัวผู้สนใจ 

ครอบครัวหน่ึงดิฉันจึงเข้�ใจถ่องแท้ถึงคว�มเป็นจริงแห่งคำ�สัญญ� 

ของพระเจ้�เมื่อก�รอดอ�ห�รของเร�เป็นที่ยอมรับต่อพระองค์

“แล้วเจ้าจะทูล และพระเจ้าจะทรงตอบ เจ้าจะร้องทูล และ
พระองค์จะตรัสว่า เราอยู่นี่” (อิสยาห์ 58:9)

ตอนที่ดิฉันกับคู่เริ่มสอนโคริน� อ�กีล�ร์ เธอก็แสดงคว�ม 

ปร�รถน�แล้วว่�จะม�โบสถ์ หลังจ�กเรียนเรื่องก�รฟื้นฟูพระ

กิตติคุณ อ่�น และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน เธอ 

รู้สึกว่�ศ�สนจักรนี้แท้จริง มีอย่�งเดียวที่รั้งเธอไว้ นั่นคือม�นูเอล 

ส�มีของเธอ

โคริน�ไม่ยอมไปโบสถ์คนเดียว—แต่ตั้งใจว่�จะให้ทุกคนใน 

ครอบครัวเรียนพระกิตติคุณด้วยกัน อย่�งไรก็ต�ม ม�นูเอลทำ� 

ง�นยุ่งทั้งวัน และเมื่อกลับถึงบ้�น สิ่งสุดท้�ยที่เข�อย�กทำ�คือ

ฟังผู้สอนศ�สน�สองคน

โคริน�เริ่มสวดอ้อนวอนขอให้ม�นูเอลมีคว�มปร�รถน�จะพบ 

กับพวกเร� แต่หล�ยสัปด�ห์ผ่�นไปก็ยังไม่มีทีท่�ว่�เข�จะเปล่ียน 

แล้ววันหน่ึงตอนจบบทเรียน โคริน�ถ�มเร�เร่ืองก�รอดอ�ห�ร เร� 

ส�ยแล้วสำ�หรับนัดอีกนัดหนึ่ง เร�จึงอธิบ�ยสั้นๆ ว่�เมื่อเร�อด

อ�ห�ร เร�จะไม่กินอ�ห�รหรือดื่มน้ำ�สองมื้อติดต่อกัน ระหว่�ง 
นั้นเร�จะสวดอ้อนวอนพระบิด�บนสวรรค์เพื่อขอคว�มช่วยเหลือ 
และก�รนำ�ท�งสำ�หรับตัวเร�หรือสำ�หรับคนอื่นๆ เร�รีบไปโดย
สัญญ�ว่�เร�จะสอนเพิ่มเติมในก�รเยี่ยมครั้งหน้�

ไม่กี่วันต่อจ�กนั้นเร�ไปเยี่ยมโคริน�อีกครั้ง ระหว่�งบทเรียน 
เธอทำ�ให้เร�แปลกใจเมื่อเธอพูดเศร้�ๆ ว่� “ดิฉันไม่คิดว่�จะอด 
อ�ห�รได้” เธออธิบ�ยว่�ตั้งแต่เร�ม�เยี่ยมครั้งที่แล้ว เธออด 
อ�ห�รตลอด เธอจะอยู่ทั้งวันโดยไม่กินอ�ห�รเช้�หรือกล�งวัน 
แล้วจะกินอ�ห�รเย็น หลังจ�กมื้อนั้นเธอจะเริ่มอีกครั้งโดยไม่กิน 
อะไรเลยจนถึงมื้อเย็นวันถัดไป เธอทำ�แบบนี้ติดต่อกันส�มวัน  
“ดิฉันพย�ย�มม�ก” เธอบอกเร� “แต่ย�กเหลือเกิน”

ด้วยคว�มอัศจรรย์ใจในศรัทธ�ของเธอ เร�รีบอธิบ�ยว่�ปกติ 
จะอดอ�ห�รเพียงวันเดียว ต่ออจ�กน้ัน คว�มท่ีอย�กรู้จุดมุ่งหม�ย 
ของก�รเสียสละเช่นนั้น เร�จึงถ�มว่� “โคริน� เร�ขอถ�มได้ไหม
คะว่�คุณกำ�ลังอดอ�ห�รเพื่ออะไร”

“เพื่อส�มีของดิฉันค่ะ” เธอตอบ
เร�ประทับใจในคว�มปร�รถน�ของเธอที่จะทำ�ต�มพระบัญ- 

ญัติของพระเจ้�และขอพรเพื่อครอบครัวเธอ เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี.  
เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสอง สอนว่� “บ่อย 
ครั้งเมื่อเร�อดอ�ห�ร คำ�สวดอ้อนวอนและคำ�วิงวอนที่ชอบธรรม 
ของเร�จะมีพลังม�กขึ้น”1 กับโคริน�ก็เช่นกัน สัปด�ห์ต่อม� 
ม�นูเอลตกลงพบกับพวกเร� แม้จะสงสัยหลังจ�กเรียนเรื่องแผน 
แห่งคว�มรอด แต่เข�ก็เริ่มสวดอ้อนวอนและแม้ถึงกับเก็บพระ 
คัมภีร์มอรมอนไว้ในรถบรรทุกของเข�เพื่ออ่�นในช่วงพักทำ�ง�น  
ในท่ีสุดโคริน� ม�นูเอล กับลูกส�มคนของพวกเข�จึงเร่ิมไปโบสถ์ 
ด้วยกัน

โดย อเล็กซานเดรีย ชูลท์

“การอดอาหารอย่างนี้   
 ไม่ใช่หรือที่เราต้องการ”

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ไ
มเ
คิล

 ม
าล

์ม

โดยผ่านแบบอย่างของครอบครัวผู้สนใจ ดิฉันเรียนรู้ว่าสัญญา 
ของพระเจ้านั้นแน่นอนเมื่อเราเชื่อฟังกฎแห่งการอดอาหาร 
ด้วยศรัทธาและมีจุดประสงค์
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“การอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือที่เราต้องการ คือการ 
แก้พันธนะของความอธรรม…แก้สายรัดแอกและ 
…ปล่อยให้ผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ” (อิสยาห์ 58:6)

ถึงแม้จะก้�วหน้�ม�กแต่ม�นูเอลมีปัญห�เรื่องก�ร 

เชื่อฟังพระคำ�แห่งปัญญ� เข�ดื่มเหล้�ตั้งแต่เป็นเด็ก 

หนุ่ม ไม่เพียงเลิกดื่มได้ย�กเท่�นั้นแต่เข�กลัวเพื่อนๆ 

หัวเร�ะเย�ะด้วย

โคริน�รู้สึกด้วยว่�นิสัยของส�มีเธอแก้ไม่ห�ย เธอ 

พย�ย�มช่วยเข�ม�หล�ยปี เวล�นี้ เนื่องด้วยศรัทธ�ที่ 

เพิ่งค้นพบและประจักษ์พย�นเกี่ยวกับพลังอำ�น�จของ 

ก�รอดอ�ห�ร เธอจึงเริ่มอดอ�ห�รเป็นประจำ�เพื่อให้ 

ม�นูเอลมีพลังเชื่อฟังพระคำ�แห่งปัญญ�

คว�มรักที่โคริน�มีต่อส�มีทำ�ให้เธอนึกถึงเรื่องร�ว 

ในพันธสัญญ�ใหม่เม่ือบิด�อ้อนวอนอัครส�วกให้รักษ� 

บุตรช�ยที่ป่วยอยู่ ถึงแม้อัครส�วกจะใช้ศรัทธ� แต่ก็ยัง 

ไม่ส�ม�รถทำ�ป�ฏิห�ริย์ได้ อย่�งไรก็ดี พระเจ้� 

ทรงทำ�ให้เด็กคนนั้นห�ยเป็นปกติ และทรง 

       อธิบ�ยหลังจ�กนั้นว่� “ผีชนิดนี้ไม่ 

เคยถูกขับออกเว้นไว้โดยก�รอธิษฐ�น 

และก�รอดอ�ห�ร” (มัทธิว 17:21)

ม�นูเอลก็เช่นกัน โดยผ่�นก�รสวดอ้อนวอนและก�ร 
อดอ�ห�รเข�ค่อยๆ มีพลังเอ�ชนะนิสัยของเข� ถึงแม้ 
จะถูกเพื่อนๆ ล้อในช่วงแรก แต่ไม่น�นพวกเข�ก็ให้ 
คว�มนับถือม�นูเอลม�กขึ้นขณะที่เข�แสดงคว�มภักดี
ต่อพระเจ้�โดยทำ�ต�มพระบัญญัติของพระองค์

“พระเจ้าจะนำาเจ้าอยู่เป็นนิตย์ และให้เจ้าอ่ิมด้วยของ 
ดี…และเจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำารด” (อิสยาห์  
58:11)

ควบคู่กับก�รให้คว�มช่วยเหลือ พลัง และก�รนำ� 
ท�งจ�กพระเจ้� ก�รอดอ�ห�รเปิดโอก�สให้ “ทุ่มเท
ชีวิตของเจ้�แก่คนหิวโหยและให้ผู้ถูกข่มใจได้อิ่มใจ” 
(อิสย�ห์ 58:10) โดยผ่�นก�รจ่�ยเงินบริจ�คอดอ�ห�ร
ด้วยใจเผื่อแผ่ ประธ�นม�เรียน จี. รอมนีย์ (1897–
1988) ที่ปรึกษ�ที่หนึ่งในฝ่�ยประธ�นสูงสุด สอนว่� 
“จงให้ด้วยใจโอบอ้อมอ�รี เพื่อตัวท่�นจะเติบโต… 
ข้�พเจ้�สัญญ�กับทุกๆ ท่�นที่จะทำ�เช่นนี้ว่�ท่�นจะ
เพิ่มพูนคว�มรุ่งเรืองของท่�นเอง ทั้งท�งโลกและท�ง
วิญญ�ณ”2

ขณะครอบครัวอ�กีล�ร์เตรียมรับบัพติศม� ศรัทธ�

ของพวกเข�ได้รับก�รทดสอบหล�ยด้�น ไม่น�นหลัง 

ความที่อยาก 

รู้จุดมุ่งหมาย 

ของการเสีย 

สละเช่นนั้น  

เราจึงถาม 

โครินาว่าเธอ 

กำาลังอดอาหาร

เพื่ออะไร  

“เพื่อสามีของ

ดิฉันค่ะ”  

เธอตอบ



 

เอ็นด�วเม้นท์ เวล�นี้

พวกเข�กำ�ลังเตรียม

กลับไปพระวิห�ร

เพื่อให้ลูกๆ ได้ผนึก

กับพวกเข�

“เจ้าจะได้ซ่อมเสริม 
รากฐานของคนหลาย 

ช่ัวอายุ” (อิสยาห์ 58:12)

ในฐ�นะสม�ชิกศ�สนจักรคนแรกของ 

ครอบครัว ม�นูเอลกับโคริน�คือผู้บุก- 

เบิกที่กำ�ลังว�งแบบฉบับอันชอบธรรมไว้ 

ให้ลูกหล�นและคนอื่นๆ ผ่�นแบบอย่�งของศรัทธ� 

และก�รเสียสละ พวกเข�ไม่เพียงช่วยให้ลูกๆ ได้รับพร

ของพระกิตติคุณเท่�นั้น แต่ได้แสดงให้เพื่อนๆ และ

ญ�ติพี่น้องเห็นปีติที่เข้�ม�ในชีวิตพวกเข�ผ่�นก�รเชื่อ

ฟังพระบัญญัติด้วย บ�งคนพบกับผู้สอนศ�สน�และรับ 

บัพติศม�เช่นกัน

ก�รอดอ�ห�รเปิดประตูสู่พรอันห�ใดเทียบได้ของ 

พลังและก�รปลอบโยน เช่นเดียวกับครอบครัวอ�กีล�ร์ 

เร�ล้วนเผชิญก�รทดลองและคว�มย�กลำ�บ�กขณะ

พย�ย�มติดต�มพระผู้ช่วยให้รอด เร�อ�จดิ้นรนต่อสู้ 

เพื่อเอ�ชนะคว�มอ่อนแอส่วนตัวหรือก�รล่อลวงหรือ 

ทุกข์ใจเพร�ะคว�มผิดพล�ดของผู้อ่ืน เร�อ�จรู้สึกท้อแท้ 

ด้วยคว�มเจ็บปวดท�งก�ยหรือท�งอ�รมณ์และต้อง 

อดทนกับช่วงเวล�ของคว�มทุกข์ย�กท�งเศรษฐกิจ 

ไม่ว่�จะแบกภ�ระใดก็ต�ม ก�รอดอ�ห�รช่วยให้เร�  

“มอบภ�ระ [ของเร�] ไว้กับพระเจ้� และพระองค์จะ

ทรงค้ำ�จุน [เร�]” (สดุดี 55:22) เมื่อเร�เชื่อฟังกฎแห่ง

ก�รอดอ�ห�รด้วยศรัทธ�และมีจุดประสงค์ เร�จะเห็น

พรที่สัญญ�ไว้ใน อิสย�ห์ 58 ในชีวิตเร�เอง  

อ้างอิง
1.	 โจเซฟ	บี.	เวิร์ธลิน,	“กฎการอดอาหาร,”	เลียโฮนา,  

ก.ค.		2001	หน้า	106;	Ensign,	พ.ค.	2001,	73
2.		มาเรียน	จี.	รอมนีย์,	“The	Blessings	of	the	Fast,”	 

Ensign,	ก.ค.	1982,	4

โดยผ่านการ 

สวดอ้อนวอน 

และการอด

อาหาร มานูเอล 

ค่อยๆ มีพลัง

เอาชนะนิสัย 

ของเขา และ

ครอบครัว 

อากีลาร์เตรียม 

รับบัพติศมา
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จ�กกำ�หนดวันรับบัพติศม� 

ม�นูเอลตกง�น เข�กับ 

โคริน�ไม่แน่ใจว่�จะจ่�ย 

ค่�เช่�และค่�ส�ธ�รณูปโภค 

ได้อย่�งไร ย่ิงอ�ห�รสำ�หรับ 

ลูกๆ ไม่ต้องพูดถึง แม้จะ 

ได้ รับ เงินช่วยเหลือจ�ก 

ครอบครัวบ้�งแต่ก็ไม่พอ 

ชำ�ระพันธะท�งก�รเงินทั้ง 

หมดของพวกเข�

โดยมองไม่เห็นท�งเลือก 

อื่น ส�มีภรรย�คู่นี้จึงตัดสิน 

ใจนำ�ของในบ้�นไปข�ย พวกเข�ข�ยของฟุ่มเฟือยที่มี

ไม่กี่ชิ้นในอพ�ร์ตเม้นต์ก่อน จ�กนั้นก็เริ่มข�ยของเหลือ

ใช้ หลังจ�กนั้นประม�ณหนึ่งสัปด�ห์ พวกเข�มีเงิน

ม�กพอจ่�ยค่�เช่�ของเดือนนั้นแต่ก็ยังรู้สึกกลัวไม่รู้ว่�

จะอดทนกับอีกหล�ยเดือนข้�งหน้�อย่�งไร

ไม่น�นสม�ชิกในส�ข�ก็ม�ช่วย ประธ�นส�ข�พูด

คุยห�รือกับม�นูเอลเพื่อดูว่�พวกเข�ต้องก�รคว�ม

ช่วยเหลืออะไรบ้�ง และทั้งส�ข�ทำ�สิ่งที่พวกเข�ทำ�ได้

เพื่อช่วยให้ครอบครัวอ�กีล�ร์ผ่�นพ้นสถ�นก�รณ์นี้

ขณะที่ครอบครัวอ�กีล�ร์ยังคงทำ�ต�มพระบัญญัติ

และทำ�ทุกอย่�งเพื่อห�เลี้ยงครอบครัว พวกเข�เห็นพร

ม�กม�ย—รวมทั้งโอก�สได้ง�นใหม่ด้วย พวกเข�เรียน

รู้ว่�แม้ในย�มย�ก พระเจ้�ทรงสัญญ�ว่�จะทรงจัดห�

ให้เร�ถ้�เร�เชื่อฟัง

“แล้วความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าอย่างอรุณ และ 
…ความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำาหน้าเจ้า และพระ 
สิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้า” (อิสยาห์ 58:8)

ในวันที่ 9 พฤศจิก�ยน ค.ศ. 2008 ม�นูเอล โคริน�  

โจว�นี และ ลูปิโต อ�กีล�ร์ ก็เข้�สู่น้ำ�แห่งบัพติศม�  

ม�ริเอล� คนเล็กสุดรอวันอ�ยุครบแปดขวบเพื่อรับบัพ- 

ติศม� ไม่น�นม�นูเอลก็ได้รับฐ�นะปุโรหิตแห่งอ�โรน

และฐ�นะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคในเวล�ต่อม�

หน่ึงปีให้หลัง ม�นูเอลกับโคริน�เข้�พระวิห�รเพ่ือรับ



 



หลักคำ�สอนเกี่ยวกับ 

โดย เอ็ลเดอร์ 
เควนทิน แอล. คุก

แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

หนึ่งในหลักธรรมเบื้องต้นที่สูญหายไป 
ในการละทิ้งความเชื่อคือความเข้าใจ 
เก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา จึงไม่ใช่ 

เรื่องแปลกที่หนึ่งในหลักธรรมเบื้องต้นซึ่งเปิดเผย 
ในการฟื้นฟูคือความเข้าใจเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า 
พระบิดา เมื่อเรียงลำาดับความสำาคัญแล้ว การ 
ประกาศความเช่ือข้อแรกของวิสุทธิชนคือ “เราเช่ือ 
ในพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์” (หลักแห่ง
ความเชื่อข้อ 1)

สมาชิกศาสนจักรเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าพระ 
บิดาทรงเป็นพระผู้ปกครองสูงสุดของจักรวาล  
ผู้ทรงเดชานุภาพท่ีทรงสร้างเราทางวิญญาณ และ 
พระผู้ทรงลิขิตแผนงานท่ีให้ความหวังและศักยภาพ 
แก่เรา พระองค์ทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 
และเราอยู่ในที่ประทับของพระองค์เป็นส่วนหนึ่ง 
ของครอบครัวพระองค์ในชีวิตก่อนเกิด ที่นั่นเรา 
เรียนบทเรียนและเตรียมรับความเป็นมรรตัย (ดู  
คพ. 138:56) เรามาจากพระบิดาบนสวรรค์ และ 
เป้าหมายของเราคือกลับไปหาพระองค์

ความจริงพื้นฐานที่สุดและหอมหวานที่สุดประการหนึ่งซึ่งเปิดเผยในการฟื้นฟูเกี่ยวข้อง
กับพระลักษณะของพระบิดาบนสวรรค์และความสัมพันธ์ของพระองค์กับทุกคนที่มายัง
แผ่นดินโลก

ในบรรดาหลักคำาสอน ความเช่ือ และหลักธรรม 
ทั้งหมดที่เปิดเผยต่อลูกๆ ของพระองค์นั้น ความ 
จริงเกี่ยวกับพระสัตภาวะและพระลักษณะของ 
พระองค์ควรเป็นเรื่องสำาคัญอันดับแรกของเรา เรา 
ยอมรับการดำารงอยู่และพระลักษณะที่แท้จริงของ
พระองค์เพื่อร่วมนมัสการอย่างแท้จริงกับผู้ที่เชื่อ
และศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณ (ดู โมไซยาห์ 
4:9) จุดประสงค์ของทุกเร่ืองท่ีพระบิดาทรงเปิดเผย 
บัญชา และริเร่ิมสำาหรับผู้อยู่อาศัยของแผ่นดินโลก 
คือเพื่อช่วยให้เรารู้จักพระองค์ เลียนแบบพระองค์  
และเป็นเหมือนพระองค์ ทั้งนี้เพื่อเราจะกลับไปยัง 
ที่ประทับอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้ ชีวิตนิรันดร์ 
คือการรู้จักพระบิดาและพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของ 
พระองค์ พระเยซูคริสต์ (ดู ยอห์น 17:3; เจคอบ 
4:5; โมเสส 5:8)

แบบแผนนิรันดร์ของครอบครัว
หลักสำาคัญของการรู้จักพระบิดาคือเข้าใจ

แบบแผนที่ได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับครอบครัว  
ครอบครัวเป็นหน่วยสำาคัญที่สุดในกาลเวลาและ

พระบิดา
ผู้สอนศาสนาและผู้คนที่ 
พวกเขาสอนจะเรียนรู้ 
อย่างรวดเร็วถึงความ
สำาคัญอันสูงส่งของหลักคำา
สอนเกี่ยวกับพระบิดาและ
พระบุตรเมื่อเรียนรู้เกี่ยว
กับนิมิตแรกของโจเซฟ 
สมิธหรือแผนแห่งความ
รอด เพราะพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงเป็นพยาน 
ถึงความจริงเหล่านี้
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ในนิรันดรและได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า1 การมีชีวิตอยู่ใน 
สัมพันธภาพของครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความรักไม่เพียงทำาให้เรา 
มีความสุขมากเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราเรียนรู้หลักธรรมที่ถูกต้อง 
และเตรียมเราให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์ด้วย2 นอกจากน้ีสัมพันธภาพ 
ของครอบครัวยังช่วยให้เรารู้จัก รัก และเข้าใจพระบิดา นี่คือ 
เหตุผลประการหน่ึงท่ีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเน้นเสมอถึงความสำาคัญ 
ของการแต่งงานและครอบครัวทั้งในศาสนจักรและในสังคม แผน 
ของพระผู้เป็นเจ้าจัดเตรียมวิธีให้สัมพันธภาพของครอบครัวขยาย 
ออกไปหลังความตาย เราสามารถกลับไปท่ีประทับของพระผู้เป็น 
เจ้า เป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัวเราชั่วนิรันดร์3

พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงเลือกไม่เปิดเผยรายละเอียด 
มากมายเก่ียวกับชีวิตก่อนเกิดของเรากับพระองค์ น่ีอาจเป็นเพราะ 
เราสามารถเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างได้โดยรักษาแบบฉบับ 
สำาหรับครอบครัวที่ชอบธรรมซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาไว้บนแผ่น 
ดินโลก การรักษาและดำาเนินชีวิตอย่างระมัดระวังตามแบบฉบับ
ครอบครัวที่ชอบธรรมบนแผ่นดินโลกคือแก่นแท้ของการแสวงหา
เพื่อให้รู้จักพระบิดา

พระบิดาบนสวรรค์กับครอบครัวเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก  
เมื่อเราเข้าใจมิติมากมายของการเชื่อมโยงนี้ เราจะเริ่มเข้าใจ 
ถ่องแท้มากขึ้นว่าความรักและความสัมพันธ์ของพระบิดาบน 
สวรรค์กับเราแต่ละคนเป็นส่วนตัวและเป็นปัจเจกเพียงใด การ 
เข้าใจว่าพระองค์ทรงรู้สึกอย่างไรต่อเราจะทำาให้เรามีพลังรักพระ 
องค์อย่างบริสุทธิ์ใจและเต็มที่มากขึ้น ความรู้สึกส่วนตัวถึงความ 
เป็นจริง ความรัก และพลังของสัมพันธภาพดังกล่าวคือบ่อเกิด 
ของความรู้สึกและความปรารถนาอันลึกซึ้งที่สุดและหอมหวาน 
ที่สุดซึ่งจะมาสู่ชายหรือหญิงในความเป็นมรรตัย ความรู้สึกอัน 
ลึกซึ้งเหล่านี้ของความรักจะผลักดันเราและให้พลังเราในช่วง
เวลาของความยากลำาบากและการทดลองเพื่อดึงเราให้เข้าใกล้
พระบิดาของเรา

การเลือกด้วยความรักและการกระทำาอันเกิดจาก
ความตั้งใจ

มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรหรือธิดาที่ถือกำาเนิดทางวิญญาณจาก 
พระบิดาบนสวรรค์ของเรา4 ถือกำ�เนิด หมายถึง “มาสู่การดำารง 
อยู่” ให้กำ�เนิด เป็นคำาที่ใช้ในพระคัมภีร์เพื่ออธิบายกระบวนการ
ให้ชีวิต (ดู มัทธิว 1:1–16; อีเธอร์ 10:31)

ในแบบแผนสำาหรับครอบครัวที่ชอบธรรมซึ่งพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงเปิดเผย การเกิดของเด็กคนหนึ่งเป็นผลจากการเลือกอย่าง 
มีสติด้วยความรัก เป็นผลอันน่าอัศจรรย์ของการกระทำาอันเกิด 

จากความตั้งใจและความรักของบิดามารดาเพื่อมีส่วนร่วมกับ 
พระบิดาบนสวรรค์ในขั้นตอนอันศักดิ์สิทธิ์ของการสร้างร่างกาย 
มรรตัยให้ลูกทางวิญญาณคนหนึ่งของพระองค์ การรู้ว่าชีวิตเรา 
เป็นผลจากการเลือกด้วยความรักและการกระทำาอันเกิดจาก 
ความต้ังใจทำาให้เรารู้สึกได้ว่าเรามีคุณค่ามากในความเป็นมรรตัย 
ความรู้สึกดังกล่าวทำาให้เราม่ันใจในศักยภาพของเราและคุ้มครอง 
เราจากการล่อลวง

ซาตานพอใจที่จะใช้สภาพการเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบของบาง 
คนเพื่อทำาให้เราบางคนสงสัยในคุณค่าและศักยภาพของตัวเรา 
ไม่ว่าสภาพการเกิดเป็นมนุษย์ของเราจะเป็นอย่างไร เราทุกคน 
คือบุตรธิดาทางวิญญาณของพระบิดามารดาบนสวรรค์ พระผู้ 
เป็นเจ้าทรงเป็นบิดาท่ีชอบธรรมและเป่ียมด้วยความรัก วิญญาณ 
ของเราอุบัติขึ้นเพราะความรักและการเลือกจากความตั้งใจเพื่อ
จะให้ชีวิตและโอกาสแก่เรา

ทีละคน
บิดามารดาที่ชอบธรรมไม่เพียงทำาการเลือกด้วยความรักและ 

ความตั้งใจที่จะนำาลูกๆ เข้ามาในโลกเท่านั้น แต่พวกเขาเตรียม  
สวดอ้อนวอน และรอคอยอย่างใจจดใจจ่อในช่วงตั้งครรภ์ ตั้งตา 
รอการเกิดของลูก หลังจากการเกิดพวกเขาดีใจที่ได้อุ้ม พูดคุย  
ดูแล และคุ้มครองลูก พวกเขาเรียนรู้แบบฉบับและความต้องการ
ของทารกแต่ละคน พวกเขารู้จักลูกดีกว่าลูกรู้จักตนเอง ไม่ว่า
บิดามารดาจะมีลูกกี่คน แต่ละคนล้วนมีความพิเศษต่อพวกเขา

การรู้แบบฉบับนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าในฐานะลูกทางวิญญาณ  
พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักเราแต่ละคน พระองค์ทรงรู้จักเราอย่าง 
น้อยตั้งแต่เราเป็นวิญญาณที่ถือกำาเนิด เราเป็นบุตรและธิดาที่
ล้ำาค่าของพระองค์ผู้ทรงรักเราเป็นส่วนตัว

รู้จักชื่อ
แบบฉบับอีกอย่างหนึ่งของครอบครัวในโลกช่วยให้เราเข้าใจ 

ว่าพระบิดาทรงรักเราแต่ละคนเป็นส่วนตัว ขั้นตอนเบื้องต้นขั้น 
ตอนหนึ่งในการสร้างอัตลักษณ์หลังจากลูกเกิดคือบิดามารดา 
จะตั้งชื่อบุตรธิดาของพวกเขา การตั้งชื่อเป็นส่วนสำาคัญของทุก 
วัฒนธรรมและมักทำาควบคู่กับพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิเพราะช่ือมีความ 
สำาคัญย่ิงต่ออัตลักษณ์ของบุคคลน้ันๆ ลูกไม่ได้เลือกช่ือด้วยตนเอง 
แต่บิดามารดาเป็นคนตั้งชื่อให้

ในวัฒนธรรมส่วนใหญ่เด็กจะมีชื่อแรก (ในบางกรณีมีชื่อที่ 
สองหรือชื่อกลาง) ที่พบเห็นทั่วโลกคือเด็กจะใช้นามสกุลหรือชื่อ 
ที่เชื่อมโยงพวกเขากับบิดามารดา ครอบครัว และบรรพชน บาง 
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วัฒนธรรมใช้ตัวกำาหนดอื่นๆ เช่น นามสกุลที่สอง  
(ตัวอย่างเช่น นามสกุลของมารดา) เพื่อบอกความ 
สัมพันธ์ของเด็กกับครอบครัวและสังคมให้ชัดเจนข้ึน

ในแบบฉบับเดียวกันน้ี เรารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงจำาเราแต่ละคนได้ พระองค์ทรงรู้จักชื่อของเรา 
ในพระคัมภีร์ไม่กี่ข้อที่กล่าวถึงบุคคลในโลกก่อน 
เกิดจะจำาแนกคนเหล่านั้นด้วยชื่อในแบบฉบับ 
คล้ายกับที่จำาแนกเราในความเป็นมรรตัย ในการ 
เสด็จเยือนบุคคลบนแผ่นดินโลกของพระบิดาดัง 
บันทึกไว้ พระองค์ทรงเรียกช่ือเพ่ือแสดงว่าพระองค์ 
ทรงรู้จักและจดจำาเราแต่ละคนเป็นส่วนตัว ดัง 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าวเกี่ยวกับการ 
ปรากฏของพระบิดาในนิมิตแรกว่า “องค์หนึ่งรับ 
สั่งกับข้าพเจ้า, โดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้า” (โจเซฟ 
สมิธ—ประวัติ 1:17; ดู โมเสส 1:6; 6:27 ด้วย)

พระบิดาทรงรู้จักเราเพราะพระองค์ทรงให้กำาเนิด 
บุตรและธิดาทางวิญญาณที่ล้ำาค่าแต่ละคน โดย 
ประทานอัตลักษณ์และการดำารงอยู่ให้เราแต่ละ 
คน ดังท่ีพระองค์รับส่ังกับเยเรมีย์ว่า “เราได้รู้จักเจ้า 

ก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์” (เยเรมีย์ 1:5)

ในรูปลักษณ์ของพระองค์และ 
ด้วยคุณลักษณะของพระองค์

พระคัมภีร์ไบเบิลสอนว่าชายหญิงได้รับการ 
สร้างในรูปลักษณ์ของพระบิดา (ดู ปฐมกาล 1:26–
27) วิทยาศาสตร์สาขาพันธุศาสตร์และการสังเกต 
ส่วนตัวล้วนเป็นพยานถึงหลักการที่ลูกหลานรับ
เอารูปร่าง ลักษณะ และอุปนิสัยของบิดามารดา  
บางคนสร้างสำานึกในคุณค่าของตนโดยเปรียบ
เทียบตนเองกับผู้อื่น วิธีดังกล่าวจะทำาให้รู้สึกได้ว่า
ตนด้อยกว่าหรือเหนือกว่าคนอื่น ย่อมดีกว่าถ้าเรา
มองตรงไปที่พระบิดาของเราในการสร้างสำานึกใน
คุณค่าของตน

แผนภูมิสืบสกุลของมนุษย์เราแสดงให้เห็นคน
หลายรุ่นย้อนกลับไปหลายช่ัวอายุ แผนภูมิสืบสกุล 
ทางวิญญาณของเราแต่ละคนมีเพียงสองรุ่นเท่าน้ัน 
—คือรุ่นของพระบิดาและรุ่นของเรา รูปกายของ 
เราเหมือนพระองค์ แต่เราไม่มีรัศมีภาพ “บัดนี้เรา

สัมพันธภาพของครอบครัว
ช่วยให้เรารู้จัก รัก และ
เข้าใจพระบิดา นี่คือเหตุผล
ประการหนึ่งที่วิสุทธิชนยุค
สุดท้ายเน้นเสมอถึงความ
สำาคัญของการแต่งงานและ
ครอบครัวทั้งในศาสนจักร
และในสังคม 
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ทั้งหลายเป็นบุตร [และธิดา] ของพระเจ้า และ… 
เมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะ 
เป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์
อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น” (1 ยอห์น 3:2; ดู 
คพ. 130:1 ด้วย) ภายในตัวเราแต่ละคนมีเมล็ด 
ความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าแฝงอยู่ซ่ึงจะผลิดอก 
ออกผลได้โดยพรของพระองค์และการเดินตาม
เส้นทางของการเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดดังที่พระเยซู
ทรงแสดงให้เราเห็น มีพลังในการกล่าวหรือร้องคำา
ว่า “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า”5

ความรักของพระบิดา
การบิดเบือนที่ผิดเพี้ยนมากอย่างหนึ่งซึ่งมีผล 

มาจากการการละทิ้งความเชื่อคือการบอกว่าแผน 

แห่งความรอดของพระบิดายากลำาบากเกินไป  

เฟรเดริค ฟาร์ราร์ หัวหน้านิกายแองกลิกัน นักวิชา 

การชั้นแนวหน้า ผู้เชื่อ และผู้เขียน Life of Christ  

ที่คนนับหน้าถือตาครำ่าครวญว่าศาสนาคริสต์ส่วน 

ใหญ่เข้าใจนรกและความอัปมงคลไม่ถูกต้องเนื่อง 

ด้วยความผิดพลาดด้านการแปลจากภาษาฮีบรู 

และกรีกเป็นภาษาอังกฤษในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ 

คิงเจมส์6

ดังเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ แผน 

แห่งความรอดของพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยความ 

รักนำามาใช้ได้กับมนุษย์ทุกคน รวมถึงทุกคนที่ไม่ 

ได้ยินเรื่องพระเยซูคริสต์ในชีวิตนี้ เด็กที่เสียชีวิต 

ก่อนถึงวัยรับผิดชอบได้ และคนที่ไม่มีความเข้าใจ 

(ดู คพ. 29:46–50; 137:7–10)

แม้สำาหรับคนเหล่าน้ันท่ี—ไม่เหมือนซาตานและ 

เหล่าทวยเทพของเขา (ดู อิสยาห์ 14:12–15; ลูกา 

10:18; วิวรณ์ 12:7–9; คพ. 76:32–37)—ดำาเนิน 

ชีวิตอย่างไม่ชอบธรรมแต่ไม่ได้กบฏต่อต้านพระ 

ผู้เป็นเจ้า พระบิดาผู้ทรงรักเรายังทรงเตรียมอาณา- 

จักรแห่งรัศมีภาพที่เหนือกว่าการดำารงอยู่ของเรา 

บนแผ่นดินโลกให้พวกเขา (ดู คพ. 76:89–92) จึง

ไม่มีข้อสงสัยใดๆ ถึงความรักที่พระบิดาทรงมีต่อ

ลูกทางวิญญาณของพระองค์

เม่ือเราพยายามรู้จักพระบิดาผ่านแบบฉบับของ 
ชีวิตครอบครัวที่ชอบธรรม เราจะเริ่มเข้าใจความ
รักอันลึกซึ้งที่พระองค์ทรงมีต่อเราและเริ่มรู้สึกรัก 
พระองค์ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การพยายามบิดเบือนและทำา 
ลายครอบครัวมีความมุ่งหมายจะชักจูงลูกๆ ของ 
พระบิดาไม่ให้รู้สึกถึงความรักของพระองค์ที่กำาลัง
ดึงพวกเขากลับบ้านไปหาพระองค์

การกระทำาทารุณกรรมของชายที่ถือว่าตนมี 
อำานาจ การเกิดนอกสมรส เด็กที่พ่อแม่ไม่ต้องการ 
และการท้าทายอื่นๆ ทางสังคมในยุคสมัยของเรา
ทำาให้ยากขึ้นที่ผู้ทนทุกข์จากสิ่งเหล่านี้จะเข้าใจ  
หวัง และมีศรัทธาในพระบิดาผู้ทรงห่วงใย เปี่ยม
ด้วยความรัก และชอบธรรม พระบิดาทรงมุ่งหมาย 
จะช่วยให้เรารู้จักพระองค์ฉันใด ปฏิปักษ์ก็ใช้ทุกวิธี 
เพื่อแยกพระบิดากับเราฉันนั้น โชคดีที่ไม่มีอำานาจ  
บาป หรือเงื่อนไขใดที่กีดกันเราจากความรักของ 
พระบิดาได้ (ดู โรม 8:38–39) เพราะพระผู้เป็นเจ้า
ทรงรักเราก่อน เราจึงสามารถรู้จักพระองค์และรัก
พระองค์ได้ (ดู 1 ยอห์น 4:16, 19)

เพราะปัญหาสังคมแพร่ระบาดในปัจจุบัน เรา
จึงต้องสอนหลักคำาสอนเกี่ยวกับพระบิดาและ
ครอบครัวเพื่อช่วยเยียวยา แก้ไข เอาชนะความ
คิดและการปฏิบัติผิดๆ ที่แพร่หลายในโลก ดังที่
เอไลซา อาร์. สโนว์ (1804–1887) กล่าวไว้อย่างน่า
ฟังว่า มีคนมากมายในโลกที่เรียกพระผู้เป็นเจ้าว่า 
“พระบิดา” แต่ “ไม่รู้ไยเรียกเช่นนั้น”

ขอบพระทัยที่ “กุญแจแห่งความรู้” ได้รับการ 
ฟ้ืนฟู7 และหลักคำาสอนเก่ียวกับพระบิดาอยู่บนโลก 
นี้อีกครา! 
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เมื่อดิฉันอายุหกขวบ คุณพ่อคุณแม่หย่ากัน แม้ 

ดิฉันจะยังอยู่กับคุณแม่ แต่คุณพ่อยังอยู่ในชีวิต 

ดิฉันหลังจากแยกทางกัน ดิฉันอยู่บ้านท่านในช่วง 

วันหยุดสุดสัปดาห์และหนึ่งวันในช่วงกลางสัปดาห์

แม้ท่านจะพยายามเป็นคุณพ่อที่ดี แต่เมื่อดิฉัน 

อายุเจ็ดขวบ ท่านทำาลายความไว้วางใจของดิฉัน 

โดยส้ินเชิง การขาดความไว้วางใจเร่ิมทำาให้ระยะห่าง 

ระหว่างเรากว้างขึ้น เมื่อท่านโทรมาที่บ้าน ดิฉันจะ 

เลี่ยงไม่รับโทรศัพท์ เมื่อโตขึ้น ดิฉันเรียกร้องให้ 

สามารถเลือกได้ว่าจะไปอยู่บ้านคุณพ่อเม่ือใด แทน 

ที่จะถูกบังคับให้ไปตามคำาสั่งศาล

เม่ือดิฉันเรียนมัธยมปลาย การเย่ียมถ่ีน้อยลงมาก 

ดิฉันพบท่านเดือนละสองสามครั้งเท่านั้น เมื่อดิฉัน 

เรียนวิทยาลัย ระยะห่างระหว่างการโทรนานขึ้น จน 

ดิฉันคุยกับท่านประมาณเทอมละคร้ัง ความสัมพันธ์ 

ของดิฉันกับคุณพ่อกลายเป็นแบบพิธีรีตองมากกว่า 

ความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกจริงๆ

ในช่วงเรียนวิทยาลัยปีที่สอง ดิฉันตัดสินใจพูด 

กับท่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวัยเด็กที่ดิฉันรู้สึกว่า 

ทำาลายความสัมพันธ์ของเราเมื่อหลายปีก่อน ดิฉัน 

หวังจะให้เรื่องยุติ มีการให้อภัย และมีโอกาสเริ่ม 

ต้นอีกครั้ง ดิฉันอีเมลบอกท่านว่าดิฉันคิดอย่างไร

และรอคำาตอบ

ต่อมาไม่นานดิฉันได้รับอีเมลตอบจากท่าน ก่อน 

จะอ่านคำาตอบของคุณพ่อ ดิฉันสวดอ้อนวอนทูลขอ 

พระบิดาบนสวรรค์ให้พระวิญญาณของพระองค์อยู่ 

กับดิฉันขณะอ่านอีเมล นี่เป็นช่วงเวลาสำาคัญใน 

ชีวิต—ดิฉันกำาลังจะเห็นสิ่งที่พ่อพูดและจะได้รู้ว่า 

ความสัมพันธ์ของเราจะไปในทิศทางใด ดิฉันกลัว

และรู้สึกโดดเดี่ยวมาก

ดิฉันโดดเดี่ยวจริงๆ ขณะนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์ 

ในห้องตนเอง ดิฉันต้องการกำาลังใจ ดิฉันยังคง

เยาวชน

สงวนนาม

สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์และรู้สึกถึงพระ 

วิญญาณของพระองค์ ในที่สุดดิฉันก็กล้าที่จะอ่าน

คุณพ่อตอบอีเมลสั้นมาก ท่านเขียนว่าท่านจำา 

สิ่งที่ดิฉันพูดไม่ได้และบอกว่านี่ไม่ใช่เวลาที่ดีเลย

สำาหรับท่านที่จะพูดถึงอดีตของเรา

การที่ท่านไม่สนใจเรื่องบางเรื่องที่สำาคัญมากต่อ 

ดิฉันและดูเหมือนไม่ต้องการคืนดีกันทำาให้ดิฉันเสีย 

ใจอย่างสุดซึ้ง ดิฉันรู้สึกว่าถูกคุณพ่อทอดทิ้ง รู้สึก 

เศร้าโศกกับความสัมพันธ์ที่ทำาให้ดิฉันทุกข์ใจมา 

นานกว่าสิบปี

ขณะนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้น ดิฉันรู้สึกว่าพระวิญ- 

ญาณอยู่รอบๆ ดิฉันไม่เคยรู้สึกถึงพระสิริของพระ 

บิดาบนสวรรค์แรงกล้าเท่าน้ีมาก่อน ดิฉันรู้สึกถึงการ 

“โอบ [ดิฉัน] ไว้ในพาหุแห่งความรักของพระองค ์

ชั่วนิรันดร์” (2 นีไฟ 1:15) ดิฉันรู้สึกว่าพระองค์ทรง

ปลอบดิฉันและรักดิฉันขณะที่ดิฉันนั่งร้องไห้

ความสัมพันธ์ของดิฉันกับบิดา 

ในโลกมนุษย์อาจขาดหายไป  

แต่พระบิดาบนสวรรค์ทรงอยู่ 

กับดิฉัน การประทับของ

พระองค์แรงกล้าในชีวิตของ 

ดิฉัน ดิฉันรู้ว่าพระองค์ทรง

รักดิฉัน ทรงห่วงใยดิฉัน 

และทรงต้องการมี

สัมพันธภาพกับ

ดิฉันเสมอ ดิฉัน

รูว้า่พระองคท์รง

เป็นพระบิดา

ของดิฉัน และ

พระองค์จะไม่ 

ไปไหน 

ความสัมพันธ์ของ
ดิฉันกับบิดาในโลก
มนุษย์อาจขาดหาย
ไป แต่พระบิดาบน
สวรรค์ทรงอยู่กับ
ดิฉัน
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อานา วิสบิกัท เอนหลังพิงฝาไม้นอกบ้าน 

พร้อมด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า ลูกๆ นั่งกับ 

เธอบนม้าน่ังตัวหน่ึง แต่ละคนย้ิมกว้างพอๆ 

กับเธอ วันนั้นเป็นบ่ายวันเสาร์ที่อบอุ่นและมีแดด 

อานาอาศัยอยู่ในปวยร์โตฟรานซิสโกเดโอเรยานา 

เมืองเล็กๆ ในป่าทึบทางตะวันออกของเอกวาดอร์  

สมาชิกในฝ่ายประธานสาขาโอเรยานาเพิ่งแวะมา

โดยไม่ตั้งใจจะขัดจังหวะการพูดคุยของอานากับ

ซิสเตอร์ผู้สอนศาสนา แต่เธอไม่รังเกียจ เธอยินดี 

ต้อนรับ เธอมีอะไรมากมายให้ขอบคุณและแสดง 

ความขอบคุณอย่างเต็มที่

ใช่ว่าอานาจะไม่ต้องต่อสู้ด้ินรน เธออยู่ตามลำาพัง 

กับลูกท่ีอายุยังน้อยห้าคน เธอรู้ว่างานท่ีทำาในแต่ละ 

วันเป็นงานหนัก และเมื่อเธอรับบัพติศมาในเดือน

สิงหาคมปี 2009 มีลูกคนเดียวเท่าน้ันท่ีเข้าร่วมกับเธอ

แต่ตลอดช่วงปีถัดมา พรมาถึงเมื่อลูกอีกสามคน 
ทำาตามแบบอย่างของเธอ โดยรับบัพติศมาและการ 
ยืนยัน (อีกคนหนึ่งอายุน้อยมากในเวลานั้น)

ดวงตาของอานาเปล่งประกายด้วยความสำานึก 
คุณ เช่นเดียวกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในสาขาโอเรยานา 
เธอค้นพบปีติอันบริสุทธิ์ซึ่งมาจากการดำาเนินชีวิต
ตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ปีติเริ่มด้วยความปรารถนา
ในเดือนธันวาคม ปี 2008 ไม่มีการจัดตั้งศาสน- 

จักรอย่างเป็นทางการในปวยร์โตฟรานซิสโกเดโอ- 
เรยานา สมัยนั้นมีสมาชิกอยู่ที่นั่นจำานวนหนึ่ง บาง
คนไม่ได้ไปโบสถ์เป็นเวลาหลายปี

แต่มีบางอย่างเกิดข้ึน พระวิญญาณสัมผัสใจและ 
เปลี่ยนชีวิต โดยกระตุ้นเตือนสี่ครอบครัวให้เริ่มมา
พบกันเพื่อศึกษาพระคัมภีร์และสอนกัน ความรู้สึก

หิวโหยพระวจนะ
“คนทั้งปวงที่หิว 
และกระหายความ
ชอบธรรมย่อม
เป็นสุข, เพราะ
พวกเขาจะอิ่มเอม
ด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์”  
(3 นีไฟ 12:6)

ในเอกวาดอร์โดย โจชัว เจ. เพอร์คีย์
นิตยสารศาสนจักร
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นี้เกิดขึ้นไปทั่วเมืองแม้กระทั่งเวลานี้

“คนที่นี่หิวกระหายพระกิตติคุณ” แฟนนี บาเรน การ์เซีย สมาชิก

สาขากล่าว

ความหิวดังกล่าวดลใจสมาชิกในปวยร์โตฟรานซิสโกเดโอเรยานาให ้

ติดต่อศาสนจักรและขออนุญาตจัดศีลระลึก “เราไม่ได้มาหาพวกเขา”  

ทิโมธี สโลอัน อดีตประธานคณะเผยแผ่กีโต เอกวาดอร์จำาได้ “พวกเขา 

โทรหาผม ความปรารถนาจะทำาตามความรู้สึกเหล่าน้ัน—ทำาตามพระดำารัส 

เชื้อเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดในพระคัมภีร์มอรมอนให้ใช้ศรัทธาในพระ 

องค์และกลับใจ—อยู่ในใจพวกเขาแล้ว นั่นคือข่าวสารถึงเราทุกคน”

ความปรารถนาคล้ายกันนี้อยู่ในใจคนที่ย้ายไปปวยร์โตฟรานซิสโกเด- 

โอเรยานา เมื่อต้นเดือนมกราคม ปี 2009 มาร์โก วียาวีเซนซิโอ—ปัจจุบัน 

เป็นประธานสาขา—กับคลอเดีย รามิเรซภรรยากำาลังพิจารณางานท่ีพวก 

เขาจะต้องย้ายจากบ้านในมาซาลาที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเอกวาดอร์ไปอยู่

ปวยร์โตฟรานซิสโกเดโอเรยานา

“คำาถามแรกของผม” ประธานวียาวีเซนซิโอกล่าว “คือ ‘มีศาสนจักรที่ 

นั่นหรือไม่’ ผมกับภรรยาพูดคุยเรื่องนี้กับครอบครัว และเราสวดอ้อนวอน 

เพื่อให้รู้ว่าควรย้ายหรือไม่ ทันทีที่ข้อเสนอมาถึง เราก็ทราบว่ากำาลังมีการ 

จัดต้ังศาสนจักรในปวยร์โตฟรานซิสโกเดโอเรยานา เราย้ายมาท่ีน่ีในเดือน 

กุมภาพันธ์ 2009 และมีการตั้งสาขาในเดือนกันยายนถัดมา”

น้อมรับพระผู้ช่วยให้
รอดและพระกิตติคุณ
ของพระองค์
“เพื่อน้อมรับพระกิตติคุณของพระ 
เยซูคริสต์ ผู้คนต้องน้อมรับพระองค ์

ผู้เป็นเจ้าของพระกิตติคุณน้ันเสียก่อน พวกเขาต้องวางใจ 
พระผู้ช่วยให้รอดและสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเรา พวกเขา 
ต้องเช่ือว่าพระองค์ทรงมีเดชานุภาพท่ีจะรักษาคำาสัญญา 
ที่พระองค์ประทานแก่เราโดยอาศัยการชดใช้ เมื่อผู้คน 
มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เขายอมรับและใช้ประโยชน์ 
จากการชดใช้ของพระองค์และคำาสอนของพระองค…์

“ข้าพเจ้ารักพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เพราะ 
พระกิตติคุณอธิบายวิธีที่เราจะรับส่วนผลของพระกิตติ- 
คุณ ประสบกับ ‘ความปรีดียิ่งนัก’ (1 นีไฟ 8:12) ซึ่ง 
พระกิตติคุณเท่านั้นมีให้ได้ และอดทนจนกว่าชีวิตจะหา 
ไม่ ฟันฝ่าปัญหาทุกอย่างในชีวิตมรรตัย พระกิตติคุณ 
สอนเราทุกอย่างที่ต้องรู้เพื่อกลับไปอยู่กับพระบิดาบน 
สวรรค์ผู้ทรงรักเราในฐานะสัตภาวะที่ฟื้นคืนชีวิตและมี 
รัศมีภาพ ขอให้เราทุกคนธำารงวิสัยทัศน์ของชีวิตนิรันดร์
ไว้ในใจเรา ขอให้เราพากเพียรทำาตามสูตรสำาหรับชีวิต 
นิรันดร์ซึ่งก็คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์”

ดู เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
“พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2008 หน้า 
54, 56
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ซ้าย: อานา วิสบิกัทกับลูกๆ ของเธอชื่นชมยินดีในพระกิตติคุณ  
บน: สมาชิกสาขาโอเรยานามาร่วมการประชุมใหญ่สาขาในปี 2010
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ปีติของการรับใช้
ความปรารถนาจะมาหาพระคริสต์นำาไปสู่ความ 

ปรารถนาจะรับใช้ พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 

เปลี่ยนทั้งผู้ให้และผู้รับ ขั้นตอนที่เอื้อประโยชน์ต่อ 

กันน้ีเกิดข้ึนเม่ือใจอ่อนน้อม ความคิดเปิดกว้าง และ 

มีการรับใช้ การรับใช้มีบทบาทสำาคัญต่อการเติบโต 

ของศาสนจักรในปวยร์โตฟรานซิสโกเดโอเรยานา

และทำาให้คนที่รับใช้เข้มแข็ง

“ดิฉันรู้สึกอย่างไรกับการเรียกที่ได้ 

รับ?” คลารา ลูซ ฟาร์ฟันถาม เธอได้ 

รับเรียกในเดือนกันยายน 2010 ให้รับ 

ใช้ในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ 

“มีความสุข เพราะรู้ว่าดิฉันจะสามารถ 

ช่วยให้พี่น้องสตรีอีกหลายคนมาสู่

ศาสนจักรและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้พี่น้องสตรีคนใหม่ที่รับบัพติศมา”

ความรู้สึกเดียวกันนี้เกิดขึ้นในใจสมาชิกทุกคน 

ของสาขา ลอร์เดส เชนเช ประธานสมาคมสงเคราะห์ 

กล่าวว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรี 

ต้องใช้ความพยายาม แต่เป็นความพยายามที่เธอ 

ให้ด้วยใจยินดี “ในฐานะฝ่ายประธานและสมาชิก 

 

ในสมาคมสงเคราะห์ เราไปเยี่ยมพี่น้องสตรี เรา

ใกล้ชิดกับพวกเธอเมื่อพวกเธอมีปัญหา เราจัดหา 
อาหารให้เมื่อมีความขัดสน เราทำาให้พวกเธอรู้ว่า 

พวกเธอไม่โดดเดี่ยวและเรามีความช่วยเหลือจาก 

พระเยซูคริสต์กับสาขา เราสอนว่าพวกเธอต้องทำา

ส่วนของตนเอง—สวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ 

และเตรียมตัวให้พร้อม เราสวดอ้อนวอนกับพวกเธอ 

เราปลอบพวกเธอ และเรารักพวกเธอ

อย่างสุดซึ้ง”

แต่พี่น้องสตรีไม่ได้ทำางานเพียงลำาพัง  

“เราพูดคุยกับประธานสาขาเพื่อดูว่าจะ 

ทำาอะไรได้บ้าง” ลอร์เดสเสริม “เราบอก 

สิ่งที่พวกเธอต้องการให้ประธานและ

สภาสาขาทราบเพื่อเราจะตัดสินใจได้ว่า

ต้องทำาอะไร”

ความมุ่งมั่นของพี่น้องสตรีในการทำาส่วนของ 

พวกเธอเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั่วสาขา ที่โครงการ 

บำาเพ็ญประโยชน์โครงการหน่ึงเพ่ือช่วยครอบครัว 

ในสาขา “เราทุกคนมีส่วนร่วม” ลอร์เดสกล่าว “เด็ก 

เยาวชน ผู้ใหญ่ สมาคมสงเคราะห์ ผู้สอนศาสนา 

ประสบการณ์นั้นจรรโลงใจมาก ดิฉันรู้ว่าเมื่อเรา 

 

“มีความกระหาย 
ใคร่รู้พระกิตติคุณ
ที่นี่ คนที่นี่
ปรารถนาจริงๆ”

ประธานมาร์โก  
วียาวีเซนซิโอ

ล่างซ้าย: ประธาน 
สาขามาร์โก วียา- 
วีเซนซิโอกับคลอเดีย 
ภรรยาและลูกชาย 
ของพวกเขา ล่างขวา:  
คลารา ลุซ ฟาร์ฟัน 
เข้าร่วมไฟร์ไซด์กับ
สมาชิกสาขาคนอื่นๆ
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‘อยู่ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ [ของเรา] [เรา] ก็อยู่ 

ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า [ของเรา] นั่นเอง’  

[โมไซยาห์ 2:17] เมื่อดิฉันรับใช้ก็เหมือนดิฉันกำาลัง

รับใช้เพื่อพระเยซูคริสต์ เรื่องของอาณาจักรก็เป็น

แบบนี้”

ปีติของการผูกมิตร
มีบางอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้เกี่ยวกับการเสริม 

สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน นั่นคือสำานึกของการ 

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวิสุทธิชน พรเกิดขึ้นเมื่อเรา 

เป็น “พลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชน และเป็นครอบ 

ครัวของพระเจ้า” (เอเฟซัส 2:19) และเราดำาเนินชีวิต 

เหมือนสมาชิกของครอบครัวท่ี “เต็มใจจะแบกภาระ 

ของกันและกัน, เพื่อมันจะได้เบา; แท้จริงแล้ว, และ 

เต็มใจที่จะโศกเศร้ากับคนที่โศกเศร้า; แท้จริงแล้ว,  

และปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบโยน” (โมไซ- 

ยาห์ 18:8–9)

แฟนนีอธิบายว่า “ดิฉันเช่ือว่าพลังของเรามาจาก 

ความจริงที่ว่าเราในฐานะสมาชิกศาสนจักรของ 

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายรู้สึกเหมือน 

ครอบครัว ดิฉันคิดว่าการรับใช้กันเกิดประโยชน์มาก 

เราให้อะไรก็ตามซึ่งเป็นที่ต้องการ และสิ่งนี้สร้าง 

สำานึกของความเป็นหน่ึงเดียวกัน เราอ้าแขนต้อนรับ 

คนใหม่ทุกคนที่มาโบสถ์ เราต้อนรับพวกเขา ดิฉัน

เชื่อว่านำ้าใจไมตรีดีกว่าคำาพูดพันคำา”

ประสบการณ์ของอานายืนยันเช่นนั้น 

ในฐานะมารดาที่เลี้ยงลูกห้าคนเพียง 

ลำาพัง เธอเผชิญการท้าทายทางเศรษฐ- 

กิจอยู่เนืองๆ โดยพยายามหาเล้ียงครอบ- 

ครัวขณะที่งานใช่จะหาได้ง่ายๆ ความ 

พยายามเช่นนั้นสามารถทำาให้อารมณ์ 

และวิญญาณเหนื่อยล้าได้ การผูกมิตรของสมาชิก 

สาขาเอื้อประโยชน์ต่อครอบครัวเธออย่างยิ่งใน 

ยามยากลำาบาก “สมาชิกมาอ่านพระคัมภีร์กับดิฉัน” 

อานากล่าว “พวกเขาดูแลดิฉัน เมื่อเราลำาบาก พวก 

เขาคอยช่วยเหลือ น่ันสำาคัญมากสำาหรับสมาชิกใหม่”

สำานึกของการผูกมิตรเช่นนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้สาขาเติบโตอย่างรวดเร็ว  

สาขาเติบโตจากสมาชิก 28 คนในวันอาทิตย์แรกจนมีผู้เข้าร่วมประชุม 83 คน 

เพียงหนึ่งปีให้หลัง รวมทั้งผู้มาเยือนอีกสิบสองคนที่นับถือศาสนาอื่น

ผู้นำาสาขาใช้วันเสาร์ก่อนการประชุมใหญ่สาขาไปเยี่ยมสมาชิกและคนที่

สนใจศาสนจักร พวกเขาแบ่งปันข้อพระคัมภีร์กับคนเหล่านั้นและกระตุ้นให้ 

เป็นคนดีขึ้น

บราเดอร์คนหนึ่งที่เพิ่งรับบัพติศมาเมื่อไม่นานมานี้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเพราะ 

การศึกษาพระคัมภีร์—ทั้งอ่านด้วยตนเอง อ่านกับสมาชิกและผู้สอนศาสนา  

“พระคัมภีร์มอรมอนคือกุญแจ” เขากล่าว “คือกุญแจสำาหรับผม” เขาพบปีต ิ

ในศาสนจักร แรงดึงดูดของพระกิตติคุณมีมากจนเขาเร่ิมจ่ายส่วนสิบต้ังแต่ก่อน 

รับบัพติศมา

แต่มิตรภาพอยู่เหนือการแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่น พระกิตติคุณสามารถ

เปลี่ยนวิถีชีวิตได้

“ก่อนเข้าร่วมศาสนจักร” เบอร์นาเบ ปาร์โดผู้เปลี่ยนใจ 

เลื่อมใสใหม่อีกคนหนึ่งกล่าว “เพื่อนที่ผมมีก็มีแต่เพื่อนที่จะ 

ออกไปดื่มด้วยกัน แต่ตอนนี้ผมเป็นสมาชิก ผมมีเพื่อนมาก 

มาย—เพื่อนแท้ พวกเขาชวนผมอ่านพระคัมภีร์มอรมอนด้วย 

กัน พวกเขาชวนผมไปสังสรรค์ในครอบครัว พวกเขารับใช้กัน 
ผมทำาโครงการบำาเพ็ญประโยชน์กับพวกเขา ชีวิตผมต่างจาก 

เดิมโดยสิ้นเชิง ผมได้รับพรมากมาย ผมจ่ายส่วนสิบ และพระเจ้าประทานพร

ผม” 

นั่นคือวิถีชีวิตที่ไม่จำากัดเฉพาะผู้ใหญ่ “เราสอนเยาวชนหญิงเสมอเกี่ยวกับ

พลังของการผูกมิตร การกล่าวทักทาย และการให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม” คลอเดีย  

รามิเรซกล่าว “เมื่อคนมาถึงโบสถ์เป็นครั้งแรก สิ่งที่ทำาให้พวกเขาประทับใจคือ 

ประธานวียาวีเซนซิโอกับสมาชิกคนอื่นๆ พูดคุยกับลอร์เดส เชนเช ประธานสมาคม
สงเคราะห์สาขาและครูเซมินารี

“เราเหมือนอีนัส— 
ที่หิวโหยพระวจนะ 
ของพระผู้เป็นเจ้า”  
(ดู อีนัส 1:4)

คลารา ลุซ ฟาร์ฟัน
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วิธีที่พวกเขาได้รับการต้อนรับ ด้วยเหตุนี้เราจึงสอน 

เยาวชนหญิงว่าแต่ละจิตวิญญาณสำาคัญเพียงใด 

ต่อพระเจ้า นี่ช่วยได้มาก และเราตั้งเป้าหมายกับ 

เยาวชนหญิงสำาหรับความก้าวหน้าส่วนบุคคล ซึ่ง 

ผลักดันพวกเธอให้สามารถเป็นมิตรกับคนอ่ืนๆ ได้”

ประธานวียาวีเซนซิโออธิบายว่า “เราพยายาม

ปฏิบัติตามคำาเตือนของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์- 

ลีย์ที่ว่าผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ทุกคนต้องได้รับการ

บำารุงเลี้ยงด้วยพระวจนะอันประเสริฐของพระผู้เป็น

เจ้า มีเพื่อน และมีหน้าที่รับผิดชอบ”1

อานารับใช้เป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธาน

ปฐมวัย ฮอร์เฮลูกชายของเธอรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่

หนึ่งในโควรัมผู้สอน

“เรามอบหน้าที่รับผิดชอบให้พวกเขา” ประธาน 

วียาวีเซนซิโอกล่าว “ให้โอกาสเรียนรู้ในตำาแหน่งผู้นำา 

พร้อมกับมีคนคอยช่วยพวกเขา”

จากซ้าย: ประธาน 
วียาวีเซนซิโอกับ 
เบอร์นาเบ ปาร์โด 
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่;  
การประชุมสมาคม 
สงเคราะห์; แฟนนี  
บาเรน การ์เซีย กับ  
ริคาร์โดสามีและลูกๆ 
ของพวกเขา; ชั้นเรียน
หลักคำาสอนพระกิตติคุณ

ปีติของการเปลี่ยนแปลง
สำาหรับคลอเดียแล้ว การรับใช้ในพระกิตติคุณ 

ส่งผลให้เธอเกิดความเช่ือม่ันมากข้ึนในใจ “ดิฉันรับ 

บัพติศมาเมื่ออายุแปดขวบ” คลอเดียกล่าว “เรา 

ไปโบสถ์เป็นประจำา แต่เมื่อโตขึ้น ดิฉันเห็นชีวิต

แต่งงานของหลายคนไม่ดีเลย ดิฉันขบคิดเรื่องนี้

มาก และกังวลว่าดิฉันคงไม่แต่งงานเพราะคงจะไม่

ประสบความสำาเร็จ ดิฉันไม่กล้าฝากชีวิตไว้กับใคร 

นั่นเป็นเรื่องยากเกินไป แต่เมื่อกลับจากงานเผยแผ่ 

ดิฉันคิดไม่เหมือนเดิม การสอนหลักคำาสอนเปลี่ยน

ดิฉัน”

คลอเดีย กับ มาร์โก วียาวีเซนซิโอเป็นเพื่อนกัน 

ก่อนเธอเป็นผู้สอนศาสนา ไม่นานหลังจากเธอกลับ 

มา พวกเขาไปพระวิหารด้วยกันกับเพ่ือนบางคน ส่ิง 

พิเศษบางอย่างเกิดขึ้น “ดิฉันรู้สึกประหนึ่งพระเจ้า
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ปวยร์โตฟรานซิสโก 
เดโอเรยานา, 
เอกวาดอร์

ราว 60 ไมล์ (100 กิโล- 
เมตร) ทางตะวันออกของ 

กีโต ภูเขาไฟลูกใหญ่หลายลูก 
และเทือกเขาแอนดีสเปลี่ยน 
จังหวัดโอเรยานาเป็นสภาพ
อากาศเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ 
ผืนป่ากว้างใหญ่มีลำาธารตัด 
สลับไปมาและภูมิประเทศมี
แม่น้ำาอยู่ทั่วสารทิศ นกแก้ว  
นกปากใหญ่ และนกสายพันธุ์
อื่นๆ นับพันชนิดถือว่าที่นี่เป็น
บ้าน ท่านจะเห็นแม้กระทั่งลิง  
ตัวสลอท อาร์มาดิลโล คาปีบารา 
และที่น่าทึ่งคือปลาโลมาสีชมพู

จังหวัดดังกล่าวตั้งขึ้นตอน
ปลายทศวรรษ 1990 เพื่อ 
สนับสนุนการสำารวจปิโตรเลียม 
ชุมชนเล็กๆ เปลี่ยนเป็นเมือง 
เร็วมาก ปวยร์โตฟรานซิสโก- 
เดโอเรยานาเป็นจุดที่แม่น้ำา 
นาโป โกกา และปายามิโน 
มาบรรจบกัน ปัจจุบันเมืองนี้
และรอบๆ เมืองมีผู้อยู่อาศัยราว 
80,000 คน

ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของดิฉันว่านี่คือชายที่ 

ดิฉันแต่งงานด้วยได้” คลอเดียอธิบาย “ดิฉันได้รับ

พรประเสริฐสุดที่มีสามีดี”

ปีติในการดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
“ความสุขของเราไม่ได้ข้ึนอยู่กับส่ิงของทางโลก” 

ออสการ์ เรเยส อายุ 15 ปีกล่าว “แต่อยู่ในวิธีที่ 

เราดำาเนินชีวิต นั่นคือสาเหตุที่ผมรักษาวันสะบาโต 

ให้ศักดิ์สิทธิ์เพราะนั่นทำาให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระ 

ทัย และนั่นคือสาเหตุที่ผมจะรับใช้งานเผยแผ่และ

สาเหตุที่ผมชอบรับใช้ผู้อื่น”

การดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณทำาให้สมาชิก 

สาขาโอเรยานาพบปีติท่ีแท้จริง “ดิฉันมีความสุขมาก” 

ลอร์เดสกล่าว “ถึงแม้จะอยู่ห่างจากครอบครัวมาก 

แต่ดิฉันก็มีครอบครัวท่ีน่ีด้วย ครอบครัวทางวิญญาณ 

ดิฉันมีประจักษ์พยานที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับงานนี้ 

ดิฉันรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์ ถ้าเราเชื่อฟัง 

พระองค์จะประทานพรเรา”

นี่คือปีติที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตพวกเขาไม่ว่าชีวิต 

จะโยนการท้าทายอะไรมาให้พวกเขาก็ตาม นี่คือ 

ปีติที่มาจากการดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม 

อ้างอิง
1.	 ดู	กอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์,	“ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและ

คนหนุ่ม,”	เลียโฮนา,	ก.ค.	1997	หน้า	57



 

เคิร์ทนีย์ ที. วัยหก 

ขวบ เป็นดาวน ์

ซินโดรม เธอพูดใน 

ปฐมวัยโดยมีจัสติน 

พี่ชายคอยช่วย คู่มือ

ศาสนจักรสอนว่า 

“ควรปรับบทเรียน  

คำาพูด และวิธีสอน 

ให้ตรงตามความ 

ต้องการของแต่ละ

บุคคล”



โดย แดนเยลล์ เฟอร์กูสัน

ท่านทำางานกับเด็กปฐมวัยที่มี
ความบกพร่องทางการรับรู้หรือ
ไม่ ต่อไปนี้เป็นแนวคิดบาง
ประการในการสอนพวกเขา

ครูและผู้นำ�ปฐมวัยหล�ยท่�น 

มีคำ�ถ�มเกี่ยวกับวิธีดูแลเด็ก 

ที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รรับรู้ 

เช่น ออทิซึม ด�วน์ซินโดรม หรือสม�ธิ 

สั้น (ADHD) พวกเข�อ�จถ�มว่� ฉันจะ 

สอนเด็กคนน้ีได้อย่�งไร เธอควรจะเรียน 

ห้องเดียวกับเด็กอ่ืนๆ ในวัยเดียวกันหรือ 

ไม่ เข�จะมีส่วนร่วมในช่วงเวล�ของก�ร 

แบ่งปันหรือกิจกรรมต่�งๆ ได้หรือไม่
ในฐ�นะม�รด�ของลูกช�ยที่ เป็น 

ออทิซึมและเป็นครูปฐมวัยของเด็กที่มี 
คว�มบกพร่องท�งก�รรับรู้ ดิฉันเรียนรู้ 
ม�กม�ยเกี่ยวกับก�รสนองคว�มต้อง 
ก�รของเด็กเหล่�นี้ หลักปฏิบัติต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่ง 
ที่ดิฉันเรียนรู้ม� หวังว่�จะเป็นประโยชน์ต่อท่�นเมื่อท่�นยื่นมือ 
ออกไปรับใช้และช่วยให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในปฐมวัยวอร์ดหรือ
ส�ข�ของท่�น

รับใช้เฉกเช่นพระเยซู
พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงให้เร�เห็นวิธีรับใช้ผู้อื่นโดยทรง 

ปรับข่�วส�รและก�รปฏิบัติของพระองค์ให้เหม�ะกับคว�มต้อง 
ก�รของแต่ละคน1 ตัวอย่�งเช่น เมื่อพระองค์เสด็จเยือนช�วนีไฟ  
พระองค์ทรงนำ�เด็กเล็กๆ ม�รวมกันและ “ทรงพ� [พวกเข�] ม�,  

ทีละคน, และประท�นพรให้พวกเข�, 
และทรงสวดอ้อนวอนถึงพระบิด�เพื่อ 
พวกเข�” (3 นีไฟ 17:21; เน้นตัวเอน)  
หลังจ�กนั้น เหล่�เทพ “ห้อมล้อมเด็ก
เล็กๆ เหล่�นั้น” ด้วยไฟจ�กสวรรค์ 
และ “ปฏิบัติต่อพวกเข�” (3 นีไฟ 17:24)

เร�มีส่วนในก�รปฏิบัติศ�สนกิจของ 

พระเจ้�เม่ือเร�สอนเด็กทุกคน เอ็ลเดอร์ 

เอ็ม. รัสเซลล์ บัลล�ร์ด แห่งโควรัม 

อัครส�วกสิบสองเตือนเร�ดังนี้ “พวก 

เร�ที่ได้รับคว�มไว้ว�งใจให้ดูแลเด็กที่ 

ล้ำ�ค่�ได้รับหน้�ท่ีอันสูงส่งและศักด์ิสิทธ์ิ 

ของก�รเป็นผู้พิทักษ์ เพร�ะเร�คือคน 

ที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงแต่งตั้งให้โอบเด็ก 

ในยุคนี้ไว้ด้วยคว�มรัก ด้วยไฟแห่ง 

ศรัทธ� และคว�มเข้�ใจว่�พวกเข�เป็น 

ใคร”2 ขณะทำ�หน้�ที่รับผิดชอบของเร� 

ในก�รช่วยเด็กทุพพลภ�พ พระเจ้�จะ 

ทรงช่วยเร�แต่ละคนปรับก�รรับใช้

และก�รสอนของเร�ให้ตรงกับคว�มต้องก�รของพวกเข�

เพื่อจะเข้�ใจคว�มต้องก�รเหล่�นี้ดีขึ้น ครูและผู้นำ�ปฐมวัย 

ส�ม�รถพบปะกับเด็กและผู้ปกครองของพวกเข� ซึ่งเป็นโอก�สที่ 

ครูจะเริ่มเป็นเพื่อนกับเด็ก บ่อยครั้งสถ�นที่ซึ่งเหม�ะจะทำ�คว�ม

รู้จักม�กที่สุดคือในบ้�นของเด็ก ที่นั่นเด็กจะรู้สึกสบ�ยใจและมี

ทีท่�ว่�จะเชื่อมสัมพันธ์กับคนแปลกหน้�ได้ม�กขึ้น

ศึกษาหาความรู้และทำางานด้วยกัน
ครูและผู้นำ�ควรใช้เวล�เรียนรู้เกี่ยวกับคว�มทุพพลภ�พของ 

เด็ก สถ�นที่ซึ่งเหม�ะจะเริ่มต้นคือเว็บไซต์ศ�สนจักร lds.org/ 

ฉันจะช่วยเด็ก 
คนนี้อย่างไร

ออเธอร์ แดนเยลล์ เฟอร์กูสันกับไอแซค 
ลูกชายของเธอที่เป็นออทิซึม
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disability (มีหล�ยภ�ษ�) พวกเข�ส�ม�รถอ่�นภ�พรวมเกี่ยวกับ 
คว�มทุพพลภ�พแต่ละอย่�ง เรียนรู้เคล็ดลับก�รสอน และห� 
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจ�กสำ�รวจเว็บไซต์แล้ว ครูและผู้นำ�ส�ม�รถพบปะกับผู้
ปกครองเด็กอีกครั้งเพื่อแบ่งปันแนวคิด สนทน�ข้อกังวล และตั้ง 
เป้�หม�ย ผู้ปกครองส�ม�รถบอกข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเพื่อช่วยให้ 
ครูประสบคว�มสำ�เร็จ เช่น คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับวิธีที่เด็กสื่อส�ร  
กิจกรรมใดที่เด็กชื่นชอบและกิจกรรมใดพึงหลีกเลี่ยง และวิธีส่ง
เสริมพฤติกรรมที่เหม�ะสม ก�รทำ�ง�นกับผู้ปกครองสำ�คัญอย่�ง
ยิ่งต่อก�รสร้�งคว�มเป็นหนึ่งเดียวกัน คว�มร่วมมือ และก�รสื่อ- 
ส�รอย่�งต่อเนื่องซึ่งจำ�เป็นต่อก�รรับใช้เด็กทุพพลภ�พให้ดีที่สุด

ครูและผู้นำ�ควรห�รือกับผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิตของพวกเข�ด้วย 
ขณะคิดห�วิธีรับใช้เด็กคนน้ัน เม่ือลูกช�ยของเร�ได้รับก�รวินิจฉัย 
ครั้งแรกว่�เป็นออทิซึม เร�ไม่รู้ว่�เข�จะย้�ยจ�กชั้นบริบ�ลไปอยู่ 
ชั้นปฐมวัยกับเด็กวัยเดียวกันได้ดีเพียงใด พี่น้องสตรีคนหนึ่งใน 
วอร์ดของเร�มีอ�ชีพครู เธอเข้�พบอธิก�รและประธ�นปฐมวัย 
พร้อมทั้งเสนอตัวเป็นผู้ช่วยลูกช�ยของเร� ประธ�นปฐมวัย 
สม�ชิกในฝ่�ยอธิก�ร ดิฉัน และส�มีพบกับเธอ เธอบอกเร�ถึงวิธี 
ช่วยลูกช�ยของเร� เร�ตั้งเป้�หม�ยและว�งแผนเพื่อช่วยให้เข� 
เข้�ใจกิจวัตรของปฐมวัย เร�ต้องปรับแผนบ่อยครั้งตลอดส�มปี
ต่อม� แต่ขณะที่เข�พย�ย�มเข้�ใจสิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นรอบตัว เข�
สนใจก�รปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกันและก�รมีส่วนร่วมใน 
บทเรียนม�กขึ้น คว�มเข้�ใจและคว�มมุ่งมั่นของสตรีผู้นี้สร้�ง 
ร�กฐ�นให้ลูกช�ยเร�ยังคงยืนอยู่บนนั้น คว�มรักและมิตรภ�พ

ของเธอสอนเข�ว่�เข�เป็นลูกที่รักของพระผู้เป็นเจ้� เพร�ะเหตุนี้ 
เข�จึงยังคงเห็นว่�ศ�สนจักรเป็นที่ซึ่งเข�ส�ม�รถเป็นตัวของตัว
เองและเป็นที่รักได้

สร้างมิตรภาพและความไว้วางใจ
ในฐ�นะครูเร�ส�ม�รถ “ทำ�ต�มแบบอย่�งของพระผู้ช่วยให้ 

รอดในก�รให้คว�มหวัง คว�มเข้�ใจ และคว�มรักต่อคนพิก�ร”3 

ขณะที่เร�แสดงคว�มสนใจอย่�งแท้จริงต่อเด็กทุพพลภ�พ 

มิตรภ�พของเร�กับพวกเข�จะแน่นแฟ้นขึ้น

เด็กที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รรับรู้อ�จสื่อส�รต่�งจ�กเด็กคน

อ่ืนๆ เม่ือครูปรับรูปแบบก�รส่ือส�รให้เหม�ะกับเด็กแต่ละคน ครู 

จะส�ม�รถสร้�งคว�มไว้ว�งใจพร้อมด้วยมิตรภ�พและเป็นครูสอน 

ที่มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น วิธีปรับปรุงก�รสื่อส�รมีสองวิธีดังนี้

• ให้ใบหน้าท่านอยู่ในระดับสายตาเด็ก4 เมื่อผู้ใหญ่ทำ�เช่นนี้  

เด็กจะรู้สึกกลัวน้อยลงและมีส่วนร่วมม�กขึ้น อีกทั้งช่วยเด็กที่

มีปัญห�ในก�รเพ่งคว�มสนใจไปที่กิจกรรมกลุ่มด้วย ครูหรือ

ผู้ช่วยส�ม�รถดึงคว�มสนใจของเด็กและบอกหนึ่งหรือสอง

ประโยคเกี่ยวกับบทเรียนเป็นระยะๆ ในระหว่�งชั้นเรียน

• ค้นหาความสนใจของเด็ก เด็กรู้สึกมีค่�เมื่อคนอื่นแสดง 

คว�มสนใจในส่ิงท่ีพวกเข�รัก เด็กท่ีทุพพลภ�พมักติดส่ิงใดส่ิง 

หนึ่ง เช่น ของเล่นบ�งอย่�ง สัตว์ หรือเกม ครูส�ม�รถขอให้

เด็กบอกสิ่งที่ตนสนใจและพูดถึงคว�มสนใจนั้นในบทเรียน 

แม้เด็กจะไม่พูด แต่ครูส�ม�รถพูดถึงสิ่งที่ทำ�ให้เข�สนใจได้

เอมิลีย์ เอส. กับแลนดอน 
ลูกชายวัยสี่ขวบที่มีความผิด
ปกติด้านพัฒนาการ พูดคุย 
กับเดบรา มาลูฟประธาน 
ปฐมวัยเกี่ยวกับสิ่งที่แลนดอน
ชอบและยุทธวิธีที่ได้ผลใน
การสอนเขา การรับใช้เด็ก
ทุพพลภาพเกิดขึ้นได้ดีที่สุด
เมื่อเด็กกับผู้ปกครองและ
ผู้นำาของเขาทำางานร่วมกัน
ด้วยวิญญาณของความเป็น
น้ำาหนึ่งใจเดียวกันและความ
ร่วมมือ
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เรียนด้วยกัน
ในกรณีส่วนใหญ่ ควรให้เด็กที่มี

คว�มบกพร่องท�งก�รรับรู้ได้เข้�ชั้น 

เรียนปฐมวัยต�มปกติ เรื่องนี้สำ�คัญ 

ทั้งต่อเด็กและเพื่อนวัยเดียวกัน ก�ร 

เรียนด้วยกันช่วยให้เด็กเรียนรู้ก�รปฏิ- 

สัมพันธ์ท�งสังคมที่เหม�ะสม ก�รว�ง 

ตัวที่โบสถ์ และเตรียมเด็กให้พร้อมขึ้น 

ไปเรียนชั้นเย�วชน สำ�หรับเพื่อนวัย 

เดียวกัน ก�รอยู่ในชั้นเรียนด้วยกันเปิด

โอก�สให้พวกเข�ได้รับใช้และสัมผัส 

คว�มเข้�ใจพิเศษที่เด็กทุพพลภ�พจะ 

ให้ได้ ก�รใช้เวล�ด้วยกันม�กขึ้นจะ 

ส่งเสริมมิตรภ�พ—อันเป็นส่วนสำ�คัญ

ของก�รรู้สึกว่�ที่โบสถ์ไม่กีดกันและ

ต้องก�รตน

เมื่อลูกช�ยของเร�มีอ�ยุก่อนวัยเรียน เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คน 

หนึ่งนั่งอยู่ข้�งเข�ในปฐมวัย เธอทำ�ก�ร์ดและรูปภ�พให้เข�ถ้� 

เข�ข�ดชั้นเรียน ลูกช�ยบอกเร�ไม่ได้ว่�เธอชื่ออะไร แต่เข�จะ

จับมือเธอและเรียกเธอว่� “เพื่อนของผม” มิตรภ�พของพวก

เข�เปิดโอก�สให้เธอได้รับใช้และช่วยให้เข�มีคว�มสุขกับก�รไป

โบสถ์

เพื่อส่งเสริมมิตรภ�พ พ่อแม่หรือครูอ�จเลือกแนะนำ�เด็กให้ 

รู้จักกับเพื่อนวัยเดียวกันเมื่อม�ชั้นเรียนวันแรกและพูดถึงเด็กใน 

ฐ�นะบุคคลคนหนึ่ง—โดยบอกพรสวรรค์ ทักษะ และกิจกรรม 

ที่เด็กชื่นชอบ จ�กนั้นพูดถึงคว�มทุพพลภ�พเพื่อให้เด็กวัยเดียว 

กันเข้�ใจคว�มต้องก�รของเด็กคนนั้นและพฤติกรรมที่อ�จดูไม ่

ปกติสำ�หรับพวกเข� บ่อยครั้งถ้�ผู้ปกครองและผู้นำ�ศ�สนจักร 

อธิบ�ยเรื่องเหล่�นี้อย่�งเปิดเผย เพื่อนวัยเดียวกันจะเป็นเพื่อน

กับเด็กได้อย่�งสบ�ยใจขึ้น

ท่�นอ�จติดต่อผู้เชี่ยวช�ญที่ส�ม�รถช่วยครูปฐมวัยว�งแผน 

ให้เด็กได้มีส่วนร่วมอย่�งเต็มที่ม�กขึ้น บ�งครั้งครูที่โรงเรียนของ 

เด็กคนนั้นอ�จจะยินดีพบปะห�รือกับผู้ปกครองและผู้นำ�ปฐมวัย 

เพ่ือสอนว่�เทคนิคใดใช้ได้ผลกับเด็กคนน้ันท่ีโรงเรียน ครูอ�จยินดี 

ม�โบสถ์เพื่อม�ช่วยแสดงตัวอย่�งให้ดู

ในบ�งกรณีอ�จมีข้อยกเ ว้นให้

สอนเด็กแยกต่�งห�ก หรืออ�จต้อง 

มีก�รปรับบ�งอย่�ง หมวดปฐมวัยของ 

Serving in the Church ใน LDS.org จะ

ให้แนวท�งเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้5

ให้การสนับสนุนในห้องเรียน
ก�รปรับให้ตรงกับคว�มต้องก�ร

ของเด็กทุกคนในชั้นปฐมวัย ชั้นใดก็ 

ตาม เป็นเรื่องท้�ท�ย เมื่อเด็กทุพพล- 

ภ�พเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้น อ�จ 

ต้องเรียกครูเสริมหรือผู้ช่วย ครูเสริมจะ 

ผลัดกันสอนบทเรียนและช่วยเด็ก หรือ

อ�จเรียกผู้ช่วยม�ทำ�ง�นเฉพ�ะกับ 

เด็กท่ีทุพพลภ�พ เจ้�หน้�ท่ีปฐมวัยควร 

ทำ�ต�ร�งบทเรียนให้ประส�นสอดคล้อง 

กัน พัฒน�ระบบก�รสื่อส�ร และสนทน�กันว่�พวกเข�จะรับมือ 

กับสภ�วก�รณ์ต่�งๆ ที่อ�จเกิดขึ้นได้อย่�งไร โดยปกติก�รสวด

อ้อนวอน ก�รสื่อส�ร และก�รว�งแผนสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อคว�ม

ร่วมมือในก�รทำ�ง�นให้ประสบผลสำ�เร็จและให้ประสบก�รณ์

ก�รสอนที่สร้�งสรรค์

เมื่อเรียกครูเสริมหรือผู้ช่วย พึงคำ�นึงว่�ผู้ปกครองทำ�ง�นกับ

เด็กและรับมือกับก�รท้�ท�ยที่ม�กับก�รเลี้ยงดูเด็กทุพพลภ�พ 

วันละ 24 ชั่วโมง พวกเข�อ�จจำ�เป็นต้องมีโอก�สเข้�ชั้นเรียน

วันอ�ทิตย์หรือมีส่วนร่วมในก�รเรียกอื่นๆ ก�รพักช่วงสั้นๆ เช่น

นี้อ�จช่วยฟื้นพลังของพวกเข�ให้พร้อมเผชิญก�รท้�ท�ยใน

สัปด�ห์ที่จะม�ถึง

ปรับแผนบทเรียน
คู่มือศ�สนจักรสอนว่� “ผู้นำ�และครูควรให้สม�ชิกพิก�รมี 

ส่วนร่วมในก�รประชุม ชั้นเรียน และกิจกรรมต่�งๆ อย่�งเต็มที่ 

ควรปรับบทเรียน คำ�พูด และวิธีสอนให้ตรงต�มคว�มต้องก�ร

ของแต่ละบุคคล”6 ก�รสอนบทเรียนให้ตรงกับคว�มต้องก�รของ

สม�ชิกชั้นเรียนแต่ละคนเรียกร้องก�รสวดอ้อนวอน คว�มคิด

สร้�งสรรค์ และคว�มพย�ย�ม
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การเรียนด้วยกันในชั้นเรียนปฐมวัยจะช่วยทั้งเด็ก 
ที่มีความบกพร่องทางการรับรู้และเพื่อนวัยเดียวกัน 

ออเดรย์ เอส. อ่านพระคัมภีร์กับไอแซค
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เริ่มโดยค้นห�ว่�เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดอย่�งไร ลิงก์ Leader and 

Teacher Resources ใน lds.org/disability มีข้อมูลเกี่ยวกับก�ร

ปรับบทเรียน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอยู่ใต้หัวข้อคว�มทุพพลภ�พ

แต่ละอย่�ง หมวดปฐมวัยของ Serving in the Church ใน LDS.

org เป็นแหล่งช่วยที่ดีเยี่ยมอีกแหล่งหนึ่ง ก�รปรับให้เหม�ะกับ

เด็กทุพพลภ�พจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กคนอื่นๆ เช่นกัน วิธีก�ร

ต่อไปนี้ใช้ได้ผลสำ�หรับดิฉันม�แล้ว

• การมองเห็น: เด็กจำ�นวนม�กเรียนรู้โดยอ�ศัยก�รมองเห็น  

หม�ยคว�มว่�รูปภ�พหรือวัตถุสิ่งของช่วยให้พวกเข�เข้�ใจ 

แนวคิด ครูเสริมหรือผู้ช่วยจะนั่งข้�งเด็กที่ทุพพลภ�พและนำ�

ภ�พว�ดหรือรูปภ�พให้เข�ดูตลอดบทเรียนเพื่ออธิบ�ยสิ่งที่

กำ�ลังสอน ถ้�เด็กชอบว�ดรูป เข�อ�จจะอย�กได้กระด�ษ 

เปล่�เพื่อว�ดรูปให้ผู้ช่วยดู ผู้ช่วยและเด็กอ�จว�ดรูปสิ่งที่เอ่ย

ถึงในบทเรียนด้วยกัน

• การฟัง เด็กที่เรียนรู้โดยก�รฟังจะชอบฟังเรื่องเล่� พวกเข� 

ชอบเรื่องเล่�เมื่อครูใช้เสียงเล่�เรื่องอย่�งมีชีวิตชีว�—ไม่ว่� 

จะเป็นกระซิบ พูดด้วยเสียงหอบแสดงคว�มประหล�ดใจ หรือ 

พูดเร็วขึ้นเล็กน้อยเมื่อถึงตอนตื่นเต้น ครูอ�จต้องทำ�ให้เรื่อง 

เล่�จ�กบทเรียนง่�ยขึ้นและสั้นลงเพื่อเด็กที่ทุพพลภ�พจะ

เข้�ใจและยังคงสนใจ ครูอ�จเล่�เรื่อง แล้วดึงหลักธรรมจ�ก

เรื่องเล่�ม�ปรับใช้กับสถ�นก�รณ์ชีวิตจริง เรื่องร�ว หรือ 

เหตุก�รณ์ที่เด็กคุ้นเคย

• การสัมผัส เด็กที่เรียนรู้ผ่�นก�รสัมผัสจะชอบถือและจับวัตถุ

สิ่งของ ถ้�เรื่องเล่�ในบทเรียนเกิดขึ้นกล�งแจ้ง ครูอ�จจะนำ�

ก้อนหินเกลี้ยงๆ กิ่งไม้ หรือตุ๊กต�สัตว์ยัดนุ่นม�ให้เด็กดูขณะ

เล่�เรื่อง แล้วส่งของชิ้นนั้นไปรอบๆ เพื่อให้ทุกคนผลัดกันถือ

และสำ�รวจ ง�นฝีมือและภ�พระบ�ยสีเป็นของจับต้องได้อีก

อย่�งหนึ่งที่เป็นประโยชน์

มีส่วนร่วมในช่วงเวลาของการแบ่งปันและ 
กิจกรรมอื่นๆ

ก�รมีส่วนร่วมสำ�คัญต่อเด็กที่ทุพพลภ�พ จงคิดห�วิธีให้พวก 

เข�มีส่วนในพระคัมภีร์ ก�รสวดอ้อนวอน และเวียนกันเป็นผู้พูด

ในช่วงเวล�ของก�รแบ่งปัน ตัวอย่�งเช่น ถ้�เด็กมีปัญห�เรื่อง

ก�รพูด เข�อ�จจะใช้รูปภ�พสื่อส�รก็ได้ หรือเด็กบ�งคนชอบ 

ยืนที่แท่นพูดแต่ไม่อย�กพูดหรืออ�ยเกินกว่�จะพูด ในกรณีนี้ ให้ 

เด็กยืนที่แท่นพูดและตื่นเต้นที่ได้ยืนที่นั่นขณะพ่อแม่ช่วยเข�

โดยพูดแทนเข�ต�มที่ได้รับมอบหม�ย เข�อ�จช่วยถือรูปภ�พ

สำ�หรับคำ�พูดของเข�หรือแสดงเป็นตัวอย่�งเมื่อให้กอดอกสวด

อ้อนวอน

บรูคลีน ซี. (เด็กคนที่สามจาก 
ซ้าย) อายุสี่ขวบ เป็นออทิซึม 
เธอชอบช่วงเวลาร้องเพลงใน
ปฐมวัย คุณพ่อคุณแม่ของเธอ
บอกว่าเธอมักจะตอบสนอง
ต่อเสียงเพลงได้ดีเสมอ และ
สัมผัสของการเล่นนิ้วทำาให ้
บรูคลีนและเด็กคนอื่นๆ ม ี
ความสนใจเพิ่มขึ้น
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ห้องที่แออัด ควรให้ชั้นของเด็กคนนั้นแสดง 

ก่อน จ�กนั้นให้พ่อแม่เลือกพ�เด็กกลับบ้�น

ได้ก่อนที่เด็กจะรับไม่ไหว

เก็บเกี่ยวพร
ลูกช�ยที่เป็นออทิซึมทำ�ให้ดิฉันมีมุมมองใหม่ 

ต่อคว�มหม�ยของก�รเป็นลูกพระผู้เป็นเจ้�  

ดิฉันได้เรียนรู้ว่�พระบิด�บนสวรรค์ทรงรู้จักและ 

รักเร�แต่ละคนจริงๆ พระองค์ทรงรู้ถึงคว�มต้อง 

ก�รของเร�และให้ก�รกระตุ้นเตือนแก่บิด�

ม�รด�และผู้นำ�ผ่�นพระวิญญ�ณบริสุทธิ์เพื่อ

ดูแลและเป็นพรแก่ชีวิตครอบครัวของเร�และ

เด็กท่ีเร�รับใช้ ดิฉันเกิดคว�มช่ืนชมและคว�มรัก 

อย่�งม�กต่อครูปฐมวัยของลูกช�ยเร�และผู้นำ�

ศ�สนจักรที่สละเวล�เป็นเพื่อนกับเข� พวกเข�

เป็นแบบอย่�งที่ยอดเยี่ยมของคว�มรักจ�กพระ

ผู้ช่วยให้รอด

ก�รสอนเด็กที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รรับรู้

เรียกร้องเวล�และคว�มพย�ย�มเป็นพิเศษ และ

อ�จมีช่วงที่ไม่สมหวังบ้�ง แต่โดยผ่�นก�รสวด

อ้อนวอน ก�รดลใจ และก�รพึ่งพ�พระเจ้� เร�

จะพบคว�มสำ�เร็จเมื่อเร�ทำ�หน้�ที่ก�รเป็นผู้

พิทักษ์ของเร�เพื่อช่วยเด็กพิเศษเหล่�นี้ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ใน คู่มือเล่ม 2: การบริหาร
งานศาสนจักร (2010) หมวด 11.8.6; 21.1.26

อ้างอิง
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ต่อไปน้ีเป็นกิจกรรมและรูปแบบก�รปรับเปล่ียน 

บ�งอย่�งที่ท่�นอ�จพิจ�รณ�นำ�ไปใช้

• การนำาเสนอการประชุมศีลระลึกปฐมวัย 

เด็กที่ทุพพลภ�พอ�จต้องก�รคว�มช่วยเหลือ

และก�รยืดหยุ่นเป็นพิเศษเพร�ะก�รนำ�เสนอ

ก�รประชุมศีลระลึกไม่ใช่กิจวัตรปกติของ

เด็ก ก�รให้เด็กฝึกหล�ยๆ ครั้งจะช่วยให้เด็ก

ปรับตัวเข้�กับก�รเปลี่ยนแปลง ก�รให้เด็กนั่ง

ติดกับผู้ช่วยเป็นคว�มคิดที่ดีเพื่อเข�จะคอย

เตือนก่อนร้องเพลงหรือก่อนก�รพูดที่เด็กได้ 

รับมอบหม�ย ถ้�เสียงดังหรือส่ิงเร้�ท่ีมองเห็น 

เมื่ออยู่ต่อหน้�คนหมู่ม�กทำ�ให้เด็กตกใจง่�ย  

ให้กันที่นั่งริมท�งเดินใกล้ด้�นหน้�ไว้ให้เด็ก 

และผู้ช่วย วิธีนี้จะช่วยให้เด็กส�ม�รถระบ�ย 

สี ดูสมุดภ�พ หรือออกไปพักโดยไม่รบกวน

เด็กคนอื่นๆ อีกทั้งขึ้นไปพูดหรือร้องเพลงข้�ง

หน้�ได้ด้วย แล้วกลับม�น่ังเพ่ือสงบจิตใจ เด็ก 

อีกคนอ�จนั่งบนยกพื้นได้แต่อ�จจะต้องมี 

ของเล่นจุกจิกบ้�ง เช่น คลิปหนีบกระด�ษ 

สองส�มตัวหรือหินเกลี้ยงก้อนเล็กๆ ว�งบน

ตัก นี่ช่วยได้สำ�หรับเด็กที่ไม่ค่อยมีสม�ธิเมื่อ

อยู่ในกลุ่มใหญ่

• ช่วงเวลาของการแบ่งปัน ถ้�ชั้นเรียนของ 

เด็กได้รับมอบหม�ยให้มีส่วนร่วมในช่วงเวล�

ของก�รแบ่งปัน พึงแน่ใจว่�เด็กทุพพลภ�พมี 

ส่วนร่วมในระดับที่เข�สบ�ยใจ ถ้�ชั้นเรียนจะ

แสดงละครสั้น เข�อ�จได้รับบทสั้นๆ หรือบท

ที่ไม่ต้องพูด แต่แต่งตัวเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ 

จะช่วยให้เข�รู้สึกว่�ได้มีส่วนร่วม ก�รให้เข�

ได้รับประสบก�รณ์เดียวกันกับเพื่อนๆ เป็น 

เรื่องสำ�คัญต่อก�รพัฒน�สัมพันธภ�พ

• โปรแกรมพิเศษ ถ้�ปฐมวัยมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมเช่น ก�รแสดงพรสวรรค์ของวอร์ด

หรือส�ข�หรือโปรแกรมคริสต์ม�ส และเด็กที่ 

ทุพพลภ�พมีปัญห�กับเสียงที่ดังหนวกหูหรือ
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แนวทางจากคู่มือ
ศาสนจักร

คู่มือศาสนจักรมีข้อมูล 

ที่ดีเยี่ยมสำาหรับคร ู

และผู้นำาเมื่อพวกเขารับใช ้

ผู้ทุพพลภาพ หมวด 

“สมาชิกที่พิการ”  

(21.1.26) ของ คู่มือ

เล่ม 2: การบริหารงาน

ศาสนจักร ให้แนวทางและ

พูดถึงปัญหาทั่วไปหลาย

ประการ บทต่างๆ เกี่ยวกับ

องค์การช่วยให้คำาชี้แนะ 

เพิ่มเติมเช่นกัน คู่มือ

เล่ม 1 มีคำาแนะนำาสำาหรับ

ผู้นำาฐานะปุโรหิต รวมถึง

แนวทางเกี่ยวกับบัพติศมา  

ดูรายละเอียดทั้งหมดใต้

หัวข้อ “พิการ” ในดัชนี
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เสียงวิสุทธิชน

ดิฉันเพ่ิงอายุครบ 21 ปีและทำางานเป็น 
บริกรในภัตตาคารของรีสอร์ทสกีแห่ง 

หนึ่งในท้องถิ่น บ่ายวันหนึ่งเมื่อทำาความ 
สะอาดห้องอาหารเสร็จแล้ว บริกรอีกคน 
ยื่นหนังสือเล่มหนึ่งให้ดิฉันและบอกว่าเขา 
อยากให้ดิฉัน ดิฉันขอบคุณเขาและรับไว้

ดิฉันมองดูหน้าปกเขียนว่าพระคัมภีร์ 
มอรมอน ดิฉันเกิดความอยากรู้ข้ึนมาทันที 
จึงตัดสินใจถือหนังสือเข้าไปดูในครัว บน 
ปกด้านในดิฉันพบข้อความสั้นๆ ที่บริกร 
คนนั้นเขียนให้ดิฉัน เขาเขียนว่าพระคัมภีร์
มอรมอนเป็นหนังสือแท้จริงเกี่ยวกับพระ
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และเขารู้ว่า 
พระคัมภีร์เล่มนี้จะสัมผัสใจดิฉัน ดิฉันตัด 
สินใจเริ่มอ่านทันที

ขณะอ่านดิฉันเกิดความรู้สึกแปลกๆ  
แต่สงบ ดิฉันไม่เคยรู้สึกอย่างนี้ขณะอ่าน 
หนังสือเล่มใดนอกจากพระคัมภีร์ไบเบิล  
ความตั้งใจในตอนแรกว่าจะอ่านเร็วๆ สัก
สองสามหน้ากลับกลายเป็นอ่านหลายบท 
ดิฉันวางหนังสือไม่ลง จากนั้นก็อ่านมาถึง 
1 นีไฟ 15:11 “พี่มิได้จำาสิ่งที่พระเจ้าตรัส 
ไว้หรือ?—หากเจ้าจะไม่ทำาใจแข็งกระด้าง, 
และถามเราด้วยศรัทธา, โดยเชื่อว่าเจ้า 
จะได้รับ, ด้วยความขยันหมั่นเพียรในการ
รักษาบัญญัติของเรา, สิ่งเหล่านี้จะเป็นที่รู้
แก่เจ้าโดยแน่แท้.”

ดิฉ ันต้องรู้ให้ได้ว่าหนังสือเล่มนี้จริง 
หรือไม่ ดิฉันไม่รู้วิธีพูดคุยกับพระผู้เป็นเจ้า 
ในการสวดอ้อนวอน ด้วยเหตุนี้จึงแค่เงย 
หน้ามองเพดานห้องครัวและถามว่า “หนัง 
สือเล่มนี้มาจากพระองค์หรือ?” ดิฉันรู้สึก 
ถึงคำาตอบที่หนักแน่นทันที “ใช่” ดิฉันจำา 
ได้ขณะนึกอยู่ในใจว่า “ว้าว ฉันคงต้อง
อ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบเสียแล้ว!”

สามเดือนต่อมาหลังจากอ่านพระคัม- 

หนังสือเล่มนี้มาจากพระองค์หรือ?

เพื่อนร่วมงานยื่นหนังสือเล่มหนึ่งให้ดิฉันและบอกว่าเขาอยากให้ดิฉัน 
ดิฉันเกิดความอยากรู้ทันที
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พระกิตติคุณ 
ให้ความสงบ 
แก่ดิฉัน
ครอบครัวดิฉันเข้าร่วมศาสนจักรเมื่อ 

ดิฉันอายุหกขวบ เราผนึกในพระ 
วิหารเมื่อดิฉันอายุแปดขวบ คุณพ่อคุณ 
แม่พร่ำาสอนหลักคำาสอนเกี่ยวกับศาสนาที่
เราเพิ่งค้นพบ ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงเติบโตมา
กับการที่รู้ว่าการสวดอ้อนวอน การศึกษา
พระคัมภีร์เป็นส่วนตัว และพระกิตติคุณ
ด้านอื่นๆ นำาความสงบอย่างยิ่งมาให้

แต่ดิฉันเริ่มเข้าใจแผนแห่งความรอด 
อย่างแท้จริงก็เมื่อเป็นผู้สอนศาสนา ขณะ 
ท่ีดิฉันรับใช้ในออสเตรเลีย คุณพ่อเสียชีวิต 
เม่ือประธานคณะเผยแผ่มาบอกว่าเกิดอะไร 
ข้ึน ท่านให้พรฐานะปุโรหิตแก่ดิฉันโดยเน้น 
มากเรื่องแผนแห่งความรอด พรดังกล่าว  
ร่วมกับการศึกษาส่วนตัวหลายวัน หลาย 
สัปดาห์ และหลายเดือนต่อๆ มาช่วยให้
ดิฉันเรียนรู้และเห็นคุณค่าของหลักคำา

สอนอันสำาคัญยิ่งนี้มากกว่าแต่ก่อน ดิฉัน 
สามารถมองเห็นสภาวการณ์ของดิฉันผ่าน 
แสงสว่างของแผนแห่งความรอด และดิฉัน 
สามารถเข้าใจได้ว่าแผนนี้วิเศษเพียงใด 
แผนแห่งความรอดมีความหมายต่อดิฉัน
มากนับแต่นั้น

ขณะที่ดิฉันศึกษาพระคัมภีร์เรื่อยมา 
ตั้งแต่เป็นผู้สอนศาสนา ดิฉันค้นพบว่า 
พระวจนะส่วนใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าเป็น 
พยานถึง “แผนอันสำาคัญย่ิงแห่งความสุข”  
(แอลมา 42:8) ของพระองค์ ดิฉันรู้ว่ามี 
ชีวิตหลังความตายและเราสามารถอยู่กับ 
คนที่เรารักได้อีกครั้งหลังจากชีวิตนี้ การที่
รู้ว่าคุณแม่ คุณพ่อ พี่น้อง และดิฉันได้รับ
การผนึกแล้วทำาให้ดิฉันรู้สึกอบอุ่นใจมาก

ชีวิตน้ีมีประสบการณ์ท่ีเจ็บปวด แต่ชีวิต 
ไม่จำาเป็นต้องยาก พระกิตติคุณของพระ
เยซูคริสต์ทำาให้เรื ่องต่างๆ ง่ายขึ้นมาก  
เพราะเหตุนี้ดิฉันจึงรู้ว่าดิฉันสามารถรู้สึก 
สงบและอบอุ่นใจได้เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไร 
ขึ้นในชีวิต 

ไซนา โรเจอร์ส, นิวซีแลนด์

ภีร์มอรมอนจบ ดิฉันขับรถไปเยี่ยมคุณ 
พ่อในแคลิฟอร์เนีย ไม่ไกลจากบ้านท่าน 
ดิฉันผ่านอาคารหลังหน่ึงท่ีมีแผ่นกระเบ้ือง 
โมเสกติดด้านหน้าซึ่งดิฉันจำาได้ ดิฉันรีบ
เลี้ยวเข้าไปในที่จอดรถและพบชายคน 
หนึ่งอยู่นอกอาคาร

“นิมิตของลีไฮเร่ืองต้นไม้แห่งชีวิตเก่ียว 
อะไรกับอาคารของคุณคะ” ดิฉันถาม  
เขาแนะนำาดิฉันให้รู้จักศาสนจักรของเขา  
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย ดิฉันหยิบพระคัมภีร์มอรมอน
จากรถและเริ่มถามเขาหลายข้อเกี่ยวกับ
ข้อความทั้งหมดที่ดิฉันวงกลมไว้ขณะ 
อ่าน เขาบอกให้ดิฉันค่อยๆ พูดและ 
อธิบายว่าศาสนจักรมีผู้สอนศาสนาที่
อุทิศชีวิตสองปีเพื่อตอบคำาถามแบบที่
ดิฉันถาม

ดิฉันให้ที่อยู่ของคุณพ่อ ต่อมาเอ็ลเด 
อร์สองคนมาเย่ียมดิฉัน ดิฉันประทับใจท่ี 
พวกเขากระตือรือร้นอยากตอบคำาถาม 
ทุกข้อของดิฉัน ที่ประทับใจมากกว่านั้น 
คือแนวคิดใหม่ๆ ที่พวกเขาสอนรู้สึกจะ
คล้ายกับเรื่องคุ้นหูที่ดิฉันนึกขึ้นได้อีก
ครั้ง ห้าสัปดาห์ต่อมาดิฉันรับบัพติศมา
เป็นสมาชิกศาสนจักร

สามสิบห้าปีล่วงมานับแต่นั้น ดิฉัน 
ยังคงอ่านพระคัมภีร์มอรมอนทุกวัน พระ 
คัมภีร์มอรมอนยังคงเป็นบ่อเกิดของ 
ความสว่างและการนำาทางสำาหรับดิฉัน 
กับครอบครัว ดิฉันซาบซึ้งใจอย่างยิ่งต่อ 
ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณผู้สลักพระ 
วจนะของพระผู้เป็นเจ้าลงบนแผ่นจารึก 
ทองคำา ต่อโจเซฟ สมิธผู้อดทนต่อการ
ข่มเหงและการทดลองเพื่อแปลและจัด 
พิมพ์ความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน  
และต่อบริกรผู้กล้าให้พระคัมภีร์มอรมอน 
แก่ดิฉันวันนั้น 

ซินเธีย แอน ลี, เนวาดา สหรัฐอเมริกา

เมื่อประธานคณะ
เผยแผ่มาบอกดิฉันว่า
เกิดอะไรขึ้น ท่านให้
พรฐานะปุโรหิตแก่
ดิฉันโดยเน้นมากเรื่อง
แผนแห่งความรอด

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 บ
ีจอ

ร์น
 ธ

อร
์เค
ลส

ัน

กุ ม ภ า พั น ธ์   2 0 1 2           39



 

เมื่อครอบครัวเราเตรียมผนึกในพระ 
วิหารโลแกน ยูทาห์ เราให้คำามั่นอีก 

ครั้งว่าจะดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เรา 
ให้คำามั่นต่อพระเจ้าว่าเราจะจ่ายส่วนสิบ 
เป็นประจำา ไม่นานหลังจากการผนึก เรา
ย้ายไปอยู่รัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกาเพื่อ 
ลองทำาการเกษตร

เราเริ่มเตรียมที่ดิน 300 เอเคอร์ของเรา  
(750 ไร่) เมื่อปลายเดือนเมษายน เราเผา 

พืชผลของคุณจะกลายเป็นน้ำาแข็งนะ!
หญ้า ปรับดิน และขุดร่องน้ำา เราเริ่ม
หว่านตอนปลายฤดูหว่านพอดี ผมตัดสิน
ใจหว่านข้าวบาร์เลย์ซึ่งมีฤดูเติบโตสั้น

ผมหว่านไปแล้วหลายไร่เมื่อเจ้าของ 
ฟาร์มปศุสัตว์แถวน้ันมาบอกว่า “คุณกำาลัง 
เสียเวลา เสียพลังงาน และเงินไปเปล่าๆ 
สายเกินไปแล้วครับ พืชผลของคุณจะกลาย 
เป็นน้ำาแข็งราววันที่ 21 สิงหาแน่นอน!”

เขากอบดินขึ้นมาหนึ่งกำามือและพูดต่อ 
ไปว่า “คุณทำาให้ดินแห้งสนิทด้วยการคราด 

เผา และปรับผิวดิน เมล็ดที่คุณหว่านจะ
ไม่งอกถ้าไม่มีความชื้น”

ผมรู้ว่าดินแห้งเกินไป แต่เราลงทุนไป 
มากแล้วกับการเพาะปลูก ด้วยเหตุน้ีผมจึง 
ตัดสินใจหว่านต่อ ผมมีศรัทธาว่าเพราะเรา 
ทำาดีที่สุดแล้วเพื่อเตรียมดินและเพราะเรา 
เป็นผู้จ่ายส่วนสิบเต็ม พระบิดาบนสวรรค์ 
จะทรงช่วยเรา หลังจากหว่านทุกอย่างแล้ว 
ผมคุกเข่าสวดอ้อนวอนกับครอบครัวเพื่อ
ทูลขอความช่วยเหลือ

ผมหว่านไป 
แล้วหลายไร่ 
เมื่อเจ้าของ 
ฟาร์มปศุสัตว์
แถวนั้นมาบอก
ว่า “สายเกินไป
แล้ว”

เสียงวิสุทธิชน

40      เ ลี ย โ ฮ น า



ข่าวสารจากผู้นำาภาคเอเชีย
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รักษาพระบัญญัติ

    ทั้งหมดของพระองค์

ใ
นการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2011 ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 

ให้คำาแนะนำาอันหลักแหลมแก่เราว่า – “อาจมีคนที่กำาลังนึกในใจว่า ‘ผม 

ไม่ได้ดำาเนินชีวิตตามพระบัญญัติทั้งหมดและไม่ได้ทำาทุกอย่างที่ควรทำา 

แต่ชีวิตผมก็ไปได้ดี  ผมคิดว่าผมจับปลาพร้อมกันสองมือได้’  พ่ีน้องชายท้ังหลาย 

ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าน่ีจะไม่ได้ผลในระยะยาว” (“กล้ายืนคนเดียว,” เลียโฮนา 

พ.ย. 2011 หน้า 62) สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ของ 

เราเปล่งเสียงเตือนของท่านเพื่อช่วยให้เราอยู่บนทางคับแคบและแคบ  เราต้อง 

รักษาพระบัญญัติ ทั้งหมด ของพระองค์    

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดทา้ย  เรา 

ทำาพันธสัญญาเมื่อเรารับบัพติศมา  ในหนังสือ แน่วแน่ต่อศรัทธา เขียนไว้ว่า 

“พันธสัญญาบัพติศมาของท่าน – เมื่อท่านรับบัพติศมา  ท่านเข้าสู่พันธสัญญา 

กับพระผู้เป็นเจ้า ท่านสัญญาว่าจะรับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับท่าน  รักษา 

พระบัญญัติของพระองค์  และรับใช้พระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ (ดู โมไซยาห์  

18:8-10; คพ. 20:37)  ท่านต่อพันธสัญญานี้แต่ละครั้งที่ท่านรับส่วนศีลระลึก  (ดู 

คพ. 20:77, 79) การรับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับท่าน – เมื่อท่านรับ 

พระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับท่าน  ท่านเห็นตนเองว่าเป็นของพระองค์  ท่าน 

ให้พระองค์และงานของพระองค์มาก่อนในชีวิตของท่าน  ท่านแสวงหาสิ่งที่พระ 

องค์ทรงต้องการมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องการหรือสิ่งที่โลกสอนให้ท่านต้องการ” 

(แน่วแน่ต่อศรัทธา, หน้า 23)

ในมาระโก บทที่ 10 จากพันธสัญญาใหม่ เศรษฐีหนุ่มมาหาพระเยซูและ 

ทูลถามพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ  ข้าพเจ้าจะกระทำาประการใด  จึง 

จะได้ชีวิตนิรันดร์” (มาระโก 10:17) ในอดีต ข้าพเจ้าคิดว่าชายหนุ่มผู้นี้ไม่ได้เป็น 

สมาชิกของศาสนจักร  ปีนี้เมื่อข้าพเจ้าอ่านเรื่องนี้อีกครั้ง ข้าพเจ้าตระหนักว่า 

ข้าพเจ้าอาจคิดผิด  ข้าพเจ้าคิดว่าเขาอาจเป็นเราคนใดคนหนึ่งที่ทำาพันธสัญญา 

ประเทศไทย

เอ็ลเดอร์แซม วอง
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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บัพติศมาแล้ว  เขาวิ่งไปหาและคุกเข่าต่อเบื้องพระพักตร์พระเยซูคริสต์  เขา 

อยากรู้ว่าเขาจะสืบทอดชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไร เขามีความปรารถนาอย่างแรง

กล้าที่จะติดตามพระเยซูคริสต์และรับความสูงส่ง เช่นเดียวกับเรา  

เศรษฐีหนุ่มคนนี้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระอาจารย์ผู้ประเสริฐและ 

เขาต้องการเรียนรู้จากพระองค์  เขารักษาพระบัญญัติมาตั้งแต่วัยเยาว์  “อย่า 

ฆ่าคน อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ  อย่าฉ้อเขา 

 จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน” (มาระโก 10:19)

ในข้อ 21 “พระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้น  ก็ทรงรักเขาแล้วตรัสว่า  ท่านยังขาด 

อยู่สิ่งหนึ่ง  จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถา  แล้วท่าน

จะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์  แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเรา”  เมื่อพระ 

เยซูทอดพระเนตรเห็นชายหนุ่มผู้นี้  พระองค์ทรงรักเขา  พระเจ้าทรงรักเขายิ่งนัก 

และประทานคำาเชือ้เชญิทีเ่ปีย่มดว้ยความรกัของพระองคแ์กช่ายผูน้ี ้  – ใหต้ดิตาม 

พระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของโลก

ในข้อ 22 บันทึกคำาตอบของชายหนุ่ม  “เมื่อเขาได้ยินคำานั้น  หน้าของเขา 

ก็สลดลง  แล้วคนน้ันออกไปเป็นทุกข์  เพราะเขามีทรัพย์ส่ิงของเป็นอันมาก”  บาง 

ครั้งเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหรือไม่  ไม่เต็มใจเสียสละทุกอย่างหรืออย่างใด 

อย่างหนึ่งเพื่อติดตามพระผู้ช่วยให้รอดของเรา  เมื่อเราได้ยินคำาแนะนำาที่พูดใน 

การประชุมใหญ่ เราออกไปเป็นทุกข์หรือไม่  ทรัพย์สินที่มากหรือน้อยของเราถ่วง 

ไม่ให้เราก้าวหน้าไปตามทางคับแคบและแคบสู่ชีวิตนิรันดร์หรือไม่ เราครอบครอง 

ทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สมบัติครอบครองเราแทน  มีสิ่งใดขวางกั้นเรากับพระผู ้

ช่วยให้รอดจนเป็นอุปสรรคต่อการเลือกที่ดีที่สุดในการแสวงหาอาณาจักรของ 

พระเจ้าก่อนหรือไม่  ทรัพย์สมบัติมาได้หลายทางและหลายรูปแบบ  ทรัพย์สมบัติ 

บดบังตาเราในเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดหรือไม่  เราต้องเตรียมตัวทางวิญญาณทุกวันโดย 

การรักษาพระบัญญัติทั้งหมดของพระองค์และสวดอ้อนวอนให้มีพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ทำาทางเราในการตัดสินใจ

ท่านยังจำาคำาแนะนำาอันชาญฉลาด “ดี ดีกว่า ดีที่สุด” ที่เอ็ลเดอร์ดัลลิน 

เอช. โอ๊คส์พูดไว้เมื่อการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี 2007 ได้หรือไม่ 

เอ็ลเดอร์โอ๊คส์สอนว่า “เราพึงเร่ิมต้นด้วยการตระหนักถึงความจริงท่ีว่าเพียงเพราะ 

บางสิ่งนั้น ดี ไม่ได้เป็นเหตุผลเพียงพอในการทำาสิ่งนั้น  มีความดีหลายอย่างที่ 

เราทำาได้มากเกินกว่าเวลาที่มีเพื่อทำาสิ่งเหล่านั้นให้สำาเร็จ  บางสิ่งดีกว่าสิ่งที่ดี 

“เมื่อท่านรับพระนามของพระเยซู 

คริสต์ไว้กับท่าน ท่านเห็นตนเองว่า 

เป็นของพระองค์ ท่านให้พระองค์ 

และงานของพระองค์มาก่อนใน 

ชีวิตของท่าน ท่านแสวงหาสิ่งที่ 

พระองค์ทรงต้องการมากกว่าสิ่ง 

ที่ท่านต้องการหรือสิ่งที่โลกสอน 

ให้ท่านต้องการ”  

(แน่วแน่ต่อศรัทธา,  หน้า 23)  

 

ขอให้เราทั้งปวงชาญฉลาดโดย  

“ขายทรัพย์สินของเรา” ติดตามพระ 

เยซูคริสต์ และรุ่งเรืองในอาณาจักร 

ของพระองค์ ขอให้เรามีความสุข 

ในการรักษาพระบัญญัติ ทั้งหมด 

ของพระองค์
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และสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ควรได้รับความสนใจเป็นอันดับแรกใน 

ชีวิตเรา…เราต้องละทิ้งสิ่งดีบางอย่างเพื่อเลือกสิ่งอื่นที่ดีกว่า 

หรือดีที่สุด, เพราะสิ่งเหล่านี้พัฒนาศรัทธาในพระเจ้าพระเยซ ู

คริสต์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวของเรา”   (ดู “ด ี

ดีกว่า ดีที่สุด,” เลียโฮนา  พ.ย. 2007 หน้า 104, 107).

ในพระคมัภรีม์อรมอน  มคีำาแนะนำานีบ้นัทกึไวห้ลายครัง้ 

–“เพราะ พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า ตรัส ว่า: ตราบเท่า ที่ พวก เจ้า จะ 

 รักษา บัญญัติ ของเรา พวก เจ้า จะ รุ่งเรือง อยู่ ใน แผ่นดิน; และ 

 ตราบเท่า ที่ พวก เจ้า จะ ไม่ รักษา บัญญัติ ของ เรา พวก เจ้า จะ ถูก 

 ตัดขาด จาก ที่ อยู่ ของ เรา” ( 2 นีไฟ 4:4)  ขอให้เราจดจำาพันธ- 

สัญญาบัพติศมาของเราโดยถือปฏิบัติวันสะบาโตทุกสัปดาห์

และโดยการรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร  ต่อพันธสัญญา 

ของเราและพรที่สัญญาไว้ช่วยให้เรารักษาพันธสัญญานี้  

ขอให้เราทั้งปวงชาญฉลาดโดย “ขายทรัพย์สินของเรา”   

ติดตามพระเยซูคริสต์ และรุ่งเรืองในอาณาจักรของพระองค์   

ขอให้เรามีความสุขในการรักษาพระบัญญัติ ทั้งหมดของ 

พระองค์ คือคำาสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้า  ในพระนามของ

พระเยซูคริสต์ เอเมน 

กำาลัง เตรียมตัวไปพระวิหาร ใช่ไหม ?    
ท่านเคยมีคำาถามเหล่านี้หรือไม่

ควรแต่งกายไปพระวิหารอย่างไร
แต่งกายในชุดสุภาพเรียบร้อยสำาหรับวันอาทิตย์  ท่าน

แสดงความคารวะและความเคารพต่อพระเจ้าและพระนิเวศน์

ของพระองค์โดยแต่งกายให้สะอาดและเหมาะสม 

ควรรับเอ็นดาวเม้นท์เมื่อใด
โดยส่วนใหญ่ท่านควรรับเอ็นดาวเม้นท์ไม่นานก่อนเป็น 

ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา  โดยท่ัวไปยังไม่แนะนำาสำาหรับสมาชิก 

โสดที่อายุไม่เกินช่วงยี่สิบต้นๆ ซึ่งยังไม่ได้รับหมายเรียกเป็น 

ผู้สอนศาสนาและไม่ได้หมั้นหมายเพื่อแต่งงาน  สมาชิกใหม่ 

ควรรออย่างน้อยหนึ่งปีหลังรับบัพติศมาและการยืนยัน  ท่าน 

ควรหารือกับอธิการ  สวดอ้อนวอนและไตร่ตรองเพื่อให้รู้ว่า

เมื่อใดที่ท่านพร้อม

จองบ้านพักพระวิหารอย่างไร
    ติดต่อจองบ้านพักผ่านผู้นำาในท้องที่หรือติดต่อทางพระ

วิหาร 

ควรช่วยสมาชิกครอบครัวอย่างไรให้รู้สึกมีส่วน
ร่วมในการแต่งงานในพระวิหาร  เมื่อพวกเขา 
ไม่สามารถเข้าพระวิหารได้  

ผู้ที่ไม่มีใบรับรองพระวิหารสามารถเข้าไปในเขตพ้ืน 

ที่ของพระวิหารได้  ส่วนใหญ่พระวิหารจะมีห้องให้คนเหล่า 

นั้นรอขณะคู่แต่งงานกำาลังผนึกในพระวิหาร  ท่านสามารถขอ 

ให้อธิการหรือสมาชิกคนอื่นๆ อยู่เป็นเพื่อนพวกเขาในห้อง

นั้น คู่แต่งงานร่วมกับอธิการอาจจัดการประชุมพิเศษหลังจาก 

นั้นเพื่อญาติและมิตรสหายที่ไม่มีใบรับรอง  การประชุมนี้จะ 

ทำาให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่ง 

งานนิรันดร์  แม้ในการประชุมน้ีจะไม่มีพิธีการหรือคำาปฏิญาณ 

ใดๆ แต่ท่านสามารถแลกแหวนได้ในการประชุมดังกล่าว ¢

 

ข้อมูลจาก LDS.org/Church/Temples
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แบ่งปันประสบการณ์พระวิหาร
เมื่อปี 2011 ที่ผ่านมาสมาชิกคนไทยเดินทางไปพระ 

วิหารในแถบภูมิภาคจำานวนไม่น้อย  แม้พระวิหารจะอยู่ห่างไกล 
และเรียกร้องค่าใช้จ่ายจำานวนมาก แต่ความปรารถนาที่จะรับ 
พรนิรันดร์และผนึกสัมพันธภาพครอบครัวในพระวิหาร ทำาให้
หลายคนยอมเสียสละและทำางานหนักเพื่อให้ได้รับศาสนพิธี 
ศักด์ิสิทธ์ิท่ีน่ัน  เพราะพวกเขารู้ว่าพระวิหารคือสถานท่ีแห่งเดียว 
ที่สามารถมอบพรของครอบครัวนิรันดร์ให้เราได้

แม้ในเวลานี้ประเทศไทยจะยังไม่มีพระวิหาร  แต่เรา

สามารถเตรียมพร้อมสำาหรับเวลานั้นได้ด้วยการไปพระวิหาร
เป็นประจำา ทำางานสืบลำาดับเช้ือสายและประวัติครอบครัว และ 
ถือใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบัน

ขอเชิญร่วมบอกเล่าประสบการณ์ทางวิญญาณเกี่ยว
กับการเตรียมตัวไปพระวิหารและการรับศาสนพิธีพระวิหาร
ของท่านตามเงื่อนไขในกรอบด้านล่าง ประสบการณ์ของท่าน
อาจเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายคนมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะไป
พระวิหาร  เมื่อนั้นพระวิหารประเทศไทยคงอยู่อีกไม่ไกล ¢

พระวิหารในเขตใกล้เคียง        
(โดยสารเครื่องบิน 3-4 ชั่วโมง)

พระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน
2 Cornwall Street, Kowloon Tong, 
Kowloon, Hongkong
โทรศัพท์: (082) 2339-8100

พระวิหารเซบูซิตี้ ฟิลิปปินส์
Gorordo Avenue, Barangay Lahug
6000  Cebu City, Cebu 
โทรศัพท์: (63) 32-230-1207 

พระวิหารมะนิลา ฟิลิปปินส์
13 Temple Drive
Greenmeadows Subdivision
1110 Quezon City, Metro Manila
โทรศัพท์: (63) 2-635-0954 

พระวิหารไทเป ไต้หวัน
256 Ai Kuo East Road
Taipei 106
Taiwan ROC
โทรศัพท์: (886) 2-2351-0218

ส่งบทความข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ 

ท้องถ่ิน/สเตค  เร่ืองราวการเปล่ียนใจเล่ือมใส 

 และประสบการณ์ทางวิญญาณมาที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร            

อีเมล: kaenjaksu@gmail.com

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจน

ของเนื้อความที่ส่งมา

ระบุข้อมูลต่อไปนี้ : (1) ชื่อ-นามสกุล (2)  

วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา  (4) สเตค 

หรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์

อักษรของท่านให้พิมพ์คำาตอบและรูปถ่ายที่ 

ส่งมา (ถ้ามี)

หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็น

ลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

อ่านข่าวสารและบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th 
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วันรุ่งขึ้นฝนเริ่มตก ฝนตกกำาลังดีจึงไม่

ชะเอาเมล็ดพืชที่เราหว่านหรือดินซุยบน 

เนินไป การสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาแรง 

กล้าและหลายวันที่เราทำางานหนักไม่สูญ

เปล่าเลย

ตลอดฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน เราทำางาน 

วันละ 12 ถึง 14 ชั่วโมง หกวันต่อสัปดาห์  

ทดน้ำา กั้นรั้ว และเตรียมพร้อมสำาหรับการ 

เก็บเกี่ยว เรารักษาสัญญากับพระเจ้าด้วย 

โดยจ่ายส่วนสิบและรับใช้อย่างขยันขัน

แข็งในการเรียกของเราที่วอร์ด พืชพันธุ์ 

ธัญญาหารงอกงามอุดมสมบูรณ์ ต้นบาร์- 

เลย์ดูเหมือนจะเติบโตพ้นพื้นดินขึ้นมาเร็ว 

มาก แต่เมื่อใกล้ถึงปลายฤดู เราเป็นห่วง 

ว่าอากาศจะหนาวเกินกว่าพืชจะทนไหว  

เราสวดอ้อนวอนขอพระผู้เป็นเจ้าทรงปก 

ปักรักษาพืชผลของเรา เรามีศรัทธาว่าพระ 

องค์จะทรงทำาให้สัญญาเกิดสัมฤทธิผล 

กับคนที่จ่ายส่วนสิบ “เราจะขนาบตัวที่ 

ทำาลายให้แก่เจ้า เพื่อว่ามันจะไม่ทำาลาย

ผลแห่งพื้นดินของเจ้า” (มาลาคี 3:11)

วันที่น่าหวาดหวั่นมาถึงคือวันที่ 21 

สิงหาคม และนำ้าค้างแข็งก็มาด้วย แต่เมื่อ 

ผมออกไปในทุ่งวันรุ่งขึ้น ผมเห็นว่าพืชผล 

ของเราไม่เสียหายเลย หลายสัปดาห์ต่อ 

มาเราเกี่ยวข้าวบาร์เลย์ได้เต็มรถบรรทุก

หลายคัน ซึ่งเราสามารถขายได้กำาไรเป็น 

กอบเป็นกำา

ฤดูร้อนถัดมาอัลฟัลฟาและบาร์เลย์ของ 

เราหลายไร่เป็นสีเขียวสดท่ามกลางภูมิ- 

ทัศน์ท่ีแห้งผาก วันหน่ึงปลายเดือนสิงหาคม 

ผมกำาลังทดน้ำาขณะเห็นพายุดำาทะมึน

กำาลังมา “ไม่นะ” ผมคิด “ลูกเห็บ!” ผม 

คุกเข่าสวดอ้อนวอนในทุ่งโดยรู้ว่าพืชผล 

ของเราอาจเสียหายได้ พายุมาเร็ว ผม 

พระนิเวศน์ของพระเจ้า ดิฉันรู้สึกดีขึ้นและ 

ไปเข้าศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาที่ซาน- 

เตียโก ชิลี แต่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนถึงเวลาไป

พระวิหาร ความสงสัยก็กลับมาอีก

ความสวยงามและความสงบในพระ 

วิหารมากเสียจนย่ิงอยู่นาน ดิฉันก็ย่ิงสงสัย 

ว่าดิฉันควรอยู่ท่ีน่ันหรือไม่ หลังจากน้ันใน 

ห้องซีเลสเชียล ทุกคนดูมีความสุขและ 

เบิกบานยกเว้นดิฉัน แต่ขณะที่ดิฉันแตะ

ลูกบิดประตูเพื่อจะออกไปนอกห้อง ความ 

รู้สึกแปลกๆ เกิดขึ้น ดิฉันรู้สึกว่าควรอยู่ 

ต่อ ดิฉันรู้สึกประหนึ่งว่ามีคนอยู่ข้างหลัง

กำาลังวางมือบนบ่าซ้ายของดิฉันเพื่อให้

ดิฉันหันหลังกลับ ดิฉันหันไปช้าๆ

บนผนังดิฉันเห็นภาพวาดขนาดใหญ่

ของพระเยซูคริสต์ ณ การเสด็จมาครั้งที่

สองกำาลังกางพระพาหุของพระองค์ ดิฉัน

ขยับเขยื้อนไม่ได้เลย จากนั้นดิฉันได้ยิน 

ถ้อยคำาต่อไปนี้อย่างชัดเจนในใจ “เรา

ต้อนรับเจ้าในบ้านของเรา”

ความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านทั่วกาย ดิฉัน 

เริ่มน้ำาตาไหล สิ่งเดียวที่ดิฉันนึกออกคือ 

“ขอบพระทัย”

ดิฉันร้องไห้ไม่หยุดนานหลายนาที ใจ 

ดิฉันเปี่ยมล้นด้วยความสำานึกในพระ

กรุณาธิคุณของพระผู้ช่วยให้รอด ดิฉันยัง 

คงรู้สึกอ่อนแอและไม่ดีพร้อม แต่ดิฉันรู้ว่า

พระองค์ทรงรักดิฉันและจะทรงทำาให้ดิฉัน

เข้มแข็ง

แม้หลายปีผ่านไปตั้งแต่ประสบการณ์ 

คราวนั้น แต่ทุกครั้งที่ไปพระวิหาร ปีติของ

วันนั้นจะกลับมาพร้อมถ้อยคำาปลอบโยน

นี้ “เราต้อนรับเจ้าในบ้านของเรา”   

คารินา ดานีลา ปาซ, ซัลตา อาร์เจนตินา

เห็นลูกเห็บกำาลังตกทางเหนือและทางใต้ 

ของทุ่ง ผมเดินไปที่แนวรั้วด้านทิศเหนือ 

ลูกเห็บเพิ่งตกในแนวรั้วแต่ไม่ไกล ผมรีบ

เดินไปท่ีแนวร้ัวด้านใต้ ท่ีน่ันลูกเห็บเพ่ิงตก 

นอกแนวร้ัว พืชผลของเราไม่เป็นอะไรเลย!

เพื่อนบ้านของเราประทับใจกับความ 

โชคดีของเรา ผมนึกถึงถ้อยคำาของมาลาคี 

ที่ว่า “ประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่าผู้ที่

ได้รับพระพร” (มาลาคี 3:12) เราได้รับพร 

จริงๆ ผมสำานึกในพระกรุณาธิคุณที่เมื่อ

เราทำาสุดความสามารถเพื่อเชื่อฟังพระ 

บัญชาของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงรักษา 

สัญญาของพระองค์ 
เบน อี. ฟาวเลอร์, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เราต้อนรับเจ้า
ในบ้านของเรา

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 1997 ดิฉันได้ 

รับเรียกให้รับใช้ในคณะเผยแผ่กอน- 

เซปซีออน ชิลี อีกไม่นานก็จะได้เข้าพระ

วิหารสมปรารถนา ได้รับความสว่างและ 

ความรู้มากขึ้น แต่แล้วความสงสัยก็เริ่ม

รบกวนจิตใจ ดิฉันอ่อนแอและไม่ดีพร้อม  

ดิฉันมีค่าควรจะเข้าไปในนั้นจริงหรือ พระ 

เจ้าจะทรงกางพระพาหุต้อนรับดิฉันจริง 

หรือหลังจากที่ดิฉันทำาให้พระองค์ขุ่นเคือง

พระทัยมาตลอด

ดิฉันบอกประธานสเตคเกี่ยวกับความ 

สงสัยของดิฉัน เขาช่วยให้ดิฉันเข้าใจว่า 

ถ้าชีวิตของดิฉันอยู่ในระเบียบและดิฉัน

กำาลังพยายามทำาทุกอย่างที่ได้รับการ 

สอนมาจริงๆ ดิฉันย่อมมีค่าควรเข้าไปใน 
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ท่านกล่าวกับเรา

ศาสดาพยากรณ์อับราฮัมประสบช่วงเวลา 

ของการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่นเดียว

กับที่คนหนุ่มสาวสมัยนี้เผชิญ  เราอ่าน

เกี่ยวกับท่านในไข่มุกอันล้ำาค่าว่า “ในแผ่นดินของ

ชาวเคลเดีย, ณ ถิ่นพำานักของบรรพบุรุษข้าพเจ้า, 

ข้าพเจ้า, อับราฮัม, เห็นว่าจำาเป็นสำาหรับข้าพเจ้า 

ที่จะหาถิ่นพำานักอีกแห่ง” (อับราฮัม 1:1)  ใกล้ถึง 

เวลาที่อับราฮัมต้องออกไปดำาเนินชีวิตด้วยตนเอง

และเร่ิมต้นชีวิตใหม่ในฐานะผู้ใหญ่คนหน่ึง  ท่านรู้ว่า 

มี “ความสุขและความสงบสุขและการพักผ่อนมาก

ขึ้น” กว่าที่ท่านมีอยู่ในเวลานั้น

อับราฮัมแสวงหาและได้รับพรแห่งความสุข ความ 

สงบสุข และการพักผ่อนมากขึ้น  พรเหล่านี้มีไว้ให้ 

สมาชิกศาสนจักรทุกคน รวมทั้งคนหนุ่มสาว  ท่าน 

เตรียมรับพรเหล่านี้อย่างไร เราจะพูดถึงกิจกรรม 

อย่างหนึ่งในหลายๆ อย่างที่ท่านสามารถทำาได้ใน

ขณะนี้ นั่นคือ การมีส่วนร่วมในงานพระวิหารและ

ประวัติครอบครัว

ในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ท่านได้เรียนรู้ความ 

สำาคัญของพระวิหารและศาสนพิธีพระวิหารมาแล้ว  

นี่คืองาน 

ของท่าน
ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา คนจำานวนมากล่วง 

ลับไปโดยปราศจากความรู้ในพระกิตติคุณ คนเหล่า 

นี้เป็นทั้งญาติสนิทและญาติห่างๆ ของท่าน พวก 

เขากำาลังรอท่านทำาการค้นคว้าที่จำาเป็นเพื่อเชื่อม

โยงครอบครัวท่านเข้าด้วยกันและประกอบศาสน- 

พิธีแห่งความรอดในพระวิหารแทนพวกเขา

การมีความรู้ด้านเทคโนโยลีพอสมควรจะช่วย 

เร่ืองงานพระวิหารและประวัติครอบครัว ท่านคือรุ่น 

ที่มีพรสวรรค์ด้านเทคโนโลยีและพร้อมเป็นพิเศษ 

ที่จะทำางานนี้ แบงเกอร์เทอร์คุณย่าของดิฉันมีประ- 

จักษ์พยานที่ลึกซึ้งและรู้สึกถึงความเร่งด่วนของ

งานประวัติครอบครัว หลายปีก่อนเมื่อเธอรวบรวม 

รายชื่อของครอบครัวเธอ 25,000 ชื่อ เธอต้องเขียน 

แต่ละชื่อลงในแบบฟอร์ม เธอคงจะดีใจมากถ้ามี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยทำาให้ถูกต้องและมีประ- 

สิทธิภาพมากขึ้น เวลานี้เธอมีลูกหลานวัยหนุ่มสาว

หลายร้อยคนที่สามารถช่วยเธอในด้านนี้ของม่าน 
พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะปลูกสัญญาที่ทำาไว้ 

กับบรรพบุรุษไว้ในใจท่านและจะหันใจท่านไปหา 
บรรพบุรุษเพื่อแผ่นดินโลกจะไม่ร้างลงสิ้น ณ การ
เสด็จมาของพระองค์ (ดู คพ. 2:2–3) ทักษะทาง
เทคนิคของท่านคือสัมฤทธิผลส่วนหนึ่งของคำา
พยากรณ์นี้และดิฉันหวังว่าท่านจะรู้สึกถึงความ 
เร่งด่วนของงานนี้ ท่านเกิดมาในยุคนี้เพื่อทำางาน 
พระวิหารและประวัติครอบครัว ครอบครัวของท่าน 
ต้องการความช่วยเหลือจากท่าน วอร์ดหรือสาขา

โดย จูลี บี. เบค
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

ท่านคือรุ่นที่มีพรสวรรค์ด้าน
เทคโนโลยีและพร้อมเป็นพิเศษที่จะ
ทำางานประวัติครอบครัวและรับใช ้
ในพระวิหาร
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ของท่านต้องการความช่วยเหลือจากท่านใน
ความรับผิดชอบอันสำาคัญนี้

ท่านจะได้รับพรส่วนตัวเนื่องด้วยการมีส่วน 

ร่วมในงานพระวิหารและประวัติครอบครัว 

หนึ่งในนั้นคือโอกาสที่จะมีคุณสมบัติได้ใบรับ 

รองพระวิหารซ่ึงบ่งบอกความมีค่าควรของท่าน 

ต่อพระเจ้า ใบรับรองพระวิหารเป็นสัญลักษณ์

ของการเชื่อฟัง

คำาแนะนำาเมื่อเร็วๆ นี้จากฝ่ายประธานสูง 

สุด ช้ีแจงนโยบายของการได้ใบรับรองพระวิหาร 

และการรับเอ็นดาวเม้นท์ โดยย้ำาว่าการรับเอ็น- 

ดาวเม้นท์พระวิหารเป็นเรื่องจริงจังที่ควรให้ 

เฉพาะผู้มีความพร้อมและมีวุฒิภาวะมากพอ 

จะรักษาพันธสัญญาที่พวกเขาทำาไว้ ฝ่ายประ- 

ธานสูงสุดประกาศยืนยันด้วยว่าไม่ควรแนะนำา 

สมาชิกโสดในช่วงวัยรุ่นตอนปลายหรือยี่สิบ 

ตอนต้นให้รับเอ็นดาวเม้นท์ของตนเองในพระ 

วิหาร1 แต่สมาชิกทุกคนที่อายุ 12 ปีขึ้นไป 

สามารถขอใบรับรองจำากัดการใช้เพ่ือรับบัพติศมา 

แทนคนตาย

ท่านที่ไม่มีค่าควรถือใบรับรองวันนี้สามารถ

ทำางานกับอธิการหรือประธานสาขาเพื่อให้ตัว

ท่านมีคุณสมบัติได้ใบรับรองเร็วที่สุด อย่าอยู่ 

โดยไม่มีเอกสารสำาคัญนี้ 

ดิฉันเป็นพยานว่าการชดใช้มีจริงและบาปจะ

ได้รับการให้อภัยเมื่อกลับใจอย่างถูกต้อง

ท่านสามารถช่วยให้พระวิหารมีงานยุ่งตลอด 

เวลาได้ งานพระวิหารและประวัติครอบครัว 

เป็นงาน ของท่าน ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับท่าน ท่าน

สามารถทำาให้สำาเร็จได้มากด้วยพลังงานและ

ทักษะของท่าน

เมื่อท่านมีส่วนร่วมในงานพระวิหารและประ- 

วัติครอบครัว ท่านจะมีพระวิญญาณคอยปลอบ- 

โยนท่านในการท้าทายและนำาทางท่านในการ 

ตัดสินใจครั้งสำาคัญทั้งหมด ขณะมีส่วนร่วมใน 

ท่านเกิดมาในยุคนี้ 
เพื่อทำางานพระวิหาร 
และประวัติครอบครัว 
ดิฉันหวังว่าท่านจะ 
รู้สึกถึงความเร่งด่วน 
ของงานนี้

กุ ม ภ า พั น ธ์   2 0 1 2           43



 

งานน้ีเป็นส่วนตัว ในกลุ่มวอร์ดและกลุ่ม 

สถาบันในสมาคมสงเคราะห์และโควรัม 

ฐานะปุโรหิตท่านจะสร้างมิตรภาพท่ีดี 

และได้รับประสบการณ์ทางสังคมที่มี 

ความหมาย  และเนื่องจากการคบหา 

สมาคมและมิตรภาพของท่านขยาย 

ออกไป ประกอบกับพระวิญญาณกำาลัง 

ทำางานกับท่าน การท่ีท่านจะพบคู่ครอง 

และสร้างครอบครัวนิรันดร์จึงมีความ

เป็นไปได้มากขึ้น

เมื่อท่านมีส่วนร่วมเป็นส่วนตัว กับ 

เพ่ือนของท่าน ในโควรัมของท่าน สมาคม 

สงเคราะห์ และกลุ่มสถาบัน กิจกรรม 

เหล่านี้จะเพิ่มพูนศรัทธาและความสุข 

ให้ท่านชั่วชีวิต นี่คือเครื่องหมายของ 

การเป็นสานุศิษย์อันจะเสริมสร้างชีวิต 

แต่งงานและครอบครัวในอนาคตของ 

ท่านและอัญเชิญพระวิญญาณมาอยู่

กับท่าน 

พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของ 

พระเยซูคริสต์เป็นความจริง เพราะสิ่ง 

นี้เป็นความจริง ส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับ 

ท่านซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลัง ดิฉันหวังว่า 

ท่าน—เช่นเดียวกับอับราฮัม—จะเป็น 

ผู้ดำาเนินชีวิตในความชอบธรรม แสวง 

หาพรของบรรพบุรุษโดยมีส่วนร่วมใน 

งานนี้ และด้วยเหตุนี้ท่านจะพบความรู้ 

ความสุข ความสงบ และการพักผ่อน

มากขึ้น  
จากไฟร์ไซด์ระบบการศึกษาของศาสนจักรสำาหรับคน
หนุ่มสาวเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2008

อ้างอิง
1.	 ดู	 จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด,	 7	

ก.ย.	2007

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง
ท่านอาจพิจารณาแนวคิดบางอย่างต่อไปนี้

เข้าพระวิหาร
•	 ชวนสมาชิกครอบครัว	สมาชิกวอร์ดหรือ

สาขา	ชั้นเรียนสถาบัน	หรือเพื่อนคนอื่นๆ	
ไปด้วย

•	 สนับสนุนงานของวอร์ดหรือสาขาเพื่อมี
ส่วนร่วมในงานพระวิหาร

•	 ถ้าอยู่ในวิสัยที่ทำาได้	ให้นำาชื่อบรรพชนของ
ท่านไปด้วย

•	 ช่วยดูแลเด็กเพ่ือให้บิดามารดาไปพระวิหารได้

รวบรวมบันทึก
•	 แปลงรูปภาพ	สไลด	์เทปวีดิทัศน์	และ	

บันทึกอื่นๆ	เป็นดิจิทัล	การมีสิ่งเหล่านี้ใน	
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยท่านป้องกัน
และแบ่งปันประวัติส่วนต่างๆ	ได้

•	 ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกครอบครัว	
New.familysearch.org	เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี	
โปรแกรมการสอนออนไลน์และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประวัติครอบครัวของวอร์ดหรือสาขา
สามารถช่วยท่านเข้าไปใช้งานในเว็บไซต์ได้	
ถ้าท่านคุ้นเคยกับเว็บไซต์นี้อยู่แล้ว		
ท่านอาจสอนวิธีใช้ให้แก่คนอื่นๆ

•	 ใช้โอกาสในการเดินทางให้เป็นประโยชน์	
ถ้าท่านไปเยี่ยมเขตที่บรรพชนของท่านเคย
อยู่	ให้จัดสรรเวลาบางส่วนไปสุสานใน	
	

ท้องถิ่น	ห้องสมุด	หรือสถานที่อื่นๆ	ที่อาจ
ช่วยให้ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับต้นตระกูลของ
ท่าน

สร้างบันทึก
•	 จดบันทึกส่วนตัว
•	 ถ้าอยู่ในวิสัยที่ทำาได้	ให้พกกล้องถ่ายรูป	

ไปด้วยทุกที่
•	 เรียนหรือสอนวิธีทำาดัชนีให้คนอื่นๆ	

(indexing.familysearch.org)	ดัชนีทำาให้
สามารถค้นหาบันทึกจากทั่วโลกทาง
ออนไลน์ได้

•	 พูดคุยกับสมาชิกครอบครัวเกี่ยวกับเหตุ-
การณ์สำาคัญๆ	ในชีวิตพวกเขา	บันทึก	
การสัมภาษณ์

•	 เริ่มทำาบล็อกครอบครัว	โดยอาจขอให้
สมาชิกครอบครัวสร้างข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ให้ความสนใจ	(เช่น	“คริสต์มาสที่น่า
จดจำาที่สุดของฉัน”)	หรือขอให้ลงภาพถ่าย
ของพวกเขาและความทรงจำาในเรื่องทั่วไป

•	 รักษาสัมพันธภาพในครอบครัวโดยติดต่อ
กันเสมอผ่านอีเมล	โทรศัพท์	และจดหมาย	
วางแผนพบปะสังสรรค์กันเมื่ออยู่ในวิสัยที่
ทำาได้

•	 จัดกลุ่มเดินทางไปสุสานในท้องที่กับ
เพื่อนๆ	ถ่ายรูปแผ่นหินหน้าหลุมศพ	หาก
ได้รับอนุญาต	และให้คนอื่นๆ	ใช้ภาพถ่าย
เหล่านี้ทางออนไลน์ได	้นี่เป็นโอกาสอันดี

ยิ่งในการรับใช้	โดยเฉพาะ			
	สำาหรับสุสานเล็กๆ	

44      เ ลี ย โ ฮ น า

ท่านกล่าวกับเรา



พระกิตติคุณในชีวิตฉัน

อธิการเพจ อธิการวอร์ดหนุ่มสาวของ 

เรา เริ่มโดยอธิบายว่างานพระวิหาร 

และประวัติครอบครัวไม่ใช่งานสำาหรับบิดา 

มารดาหรือปู่ย่าตายายเท่านั้น—แต่เป็น 

ความรับผิดชอบของคนรุ่น เรา ด้วย น่ีคือ 

สาเหตุหนึ่งที่ เรา ถูกส่งมาแผ่นดินโลกใน 

เวลาน้ี จากน้ันจึงท้าทายให้ทำาดัชนี Family 

Search อันที่จริง เขาแนะนำาให้วอร์ดของ

เราทำาดัชนี 100,000 ชื่อ

งานท้าทายด้านประวัติครอบครัวของดิฉัน
โดย คริสตินา อัลเวียร์

นั่นคงเป็นโครงการใหญ่โตมาก แต่ละ 
คนคงต้องทำาดัชนีคนละ 1,000 ชื่อ แต่เมื่อ 
อธิการเพจถามว่าใครจะยอมรับเป้าหมาย
นี้บ้าง เราทุกคนยกมือ

งานท้าทายดังกล่าวมีความสำาคัญใน 
ชีวิตดิฉันอย่างรวดเร็ว ดิฉันดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์การทำาดัชนี FamilySearch อ่าน 
โปรแกรมสอนทางออนไลน์ และเริ่มทำา

ทีแรกดูเหมือนยาก การแกะลายมือไม่ 
ง่ายเสมอไป แต่ทุกครั้งที่ดิฉันทำาชื่อเสร็จ 
หนึ่งชุด ดิฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้น

เพราะครอบครัวของดิฉันมาจากชิลี  
ดิฉันจึงเลือกทำาดัชนีชื่อเป็นภาษาสเปน  
อาจจะด้วยเหตุผลดังกล่าวดิฉันจึงรู้สึกว่า
ประสบการณ์นี้ใกล้ตัวเป็นพิเศษ ดิฉันไม่
ได้รู้สึกว่ากำาลังพิมพ์ชื่อเท่านั้นเพราะดิฉัน 
ทราบดีว่าแต่ละชื่อคือคนที่จะได้รับพร
พระวิหาร

ดิฉันค้นพบอย่างรวดเร็วว่าการทำาดัชนี
เป็นกิจกรรมที่ดีมากในวันอาทิตย์ เพราะ
ดิฉันอยู่ห่างครอบครัวจึงมีบางครั้งที่รู้สึก 
ว่ามีอะไรให้ทำาไม่มากนักหลังเลิกโบสถ์ 
แต่การทำาดัชนีช่วยให้ดิฉันใช้เวลาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และดิฉันสามารถฟังเพลง
หรือคำาปราศรัยไปด้วยได้ขณะทำาดัชนี

ดิฉันมีกำาลังใจมากข้ึนเม่ือประธานสเตค 
ของเราอ้างคำาพูดของประธานบอยด์ เค.  
แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองว่า “ไม่มีงานใดปกป้องศาสนจักรนี้ 
มากไปกว่างานพระวิหารและการสืบค้น 
ประวัติครอบครัวซึ่งสนับสนุนงานนั้น ไม่มี 
งานใดขัดเกลาทางวิญญาณมากกว่างาน 
นี้ ไม่มีงานใดที่ทำาแล้วให้พลังเรามากเท่า
นี้ ไม่มีงานใดเรียกร้องมาตรฐานความ 
ชอบธรรมสูงไปกว่านี้ งานที่เราทำาในพระ

วิหารคุ้มกันเราด้วยโล่และเครื่องป้องกัน
ทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวม”1 

ดูเหมือนว่าคนหนุ่มสาวถูกระดมยิงเป็น 

พิเศษด้วย “ลูกศรเพลิงของปฏิปักษ์”  

(1 นีไฟ 15:24) และท่ีน่ีดิฉันได้รับสัญญาถึง 

ความคุ้มครอง ดิฉันรู้สึกถึงความปรารถนา 

อย่างแรงกล้าที่จะช่วยให้สมาชิกวอร์ด 

ของเราประสบพรเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ดิฉัน

กับเพื่อนคนหนึ่งจึงจัดปาร์ตี้การทำาดัชนี 

หลายคนนำาแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์มา คน

ที่คุ้นเคยกับการทำาดัชนีอยู่แล้วแบ่งให้คน

อื่นใช้คอมพิวเตอร์ของพวกเขาและตอบ

คำาถามของคนที่เพิ่งเริ่มทำา

หลายเดือนติดต่อกันที่ผู้นำาวอร์ดจัด

กิจกรรมมุ่งไปยังเป้าหมายของเรา เมื่อคน

ใดท้อ เราจะให้กำาลังใจกัน ดิฉันพิศวงกับ

ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวที่เราพัฒนาจาก

การรับใช้พระเจ้าด้วยกันและรับใช้กัน

เม่ือถึงกำาหนด วอร์ดของเราทำาได้ไม่ถึง 

เป้าหมาย 100,000 ชื่อ แม้หลายคนจะทำา 

ครบ 1,000 ชื่อก็ตาม แต่งานท้าทายของ 

อธิการไม่เกี่ยวกับตัวเลขแต่เกี่ยวกับการ 

ช่วยให้เราได้รับประจักษ์พยานเร่ืองประวัติ 

ครอบครัว และเพราะงานนี้เกี่ยวข้องกับ 

การรับใช้ การเสียสละ และการช่วยให้ผู ้

อ่ืนรอด เราจึงรู้สึกถึงผลการชำาระให้บริสุทธ์ิ 

ของงานนี้

ดิฉันรู้สึกปลาบปลื้มกับโอกาสที่ได้มี

ส่วนร่วมในงานของพระเจ้า ขณะทำางาน

ของพระองค์ดิฉันได้รู้จักพระองค์ดีขึ้นเช่น

กัน 

อ้างอิง
1.	 บอยด์	 เค.แพคเกอร์	 “พระวิหารศักดิ์สิทธิ์”	
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การทำาดัชนี FamilySearch 
คืออะไร

เป็นเวลาหลายปีที่ศาสนจักรรวบรวม

บันทึกลำาดับการสืบเชื้อสายจาก 

หลายร้อยประเทศ และสแกนบันทึก 

เหล่านั้นลงคอมพิวเตอร์ เวลานี้อาสา 

สมัครสามารถดาวน์โหลดภาพดิจิทัล 

ของบันทึกเหล่านั้นและคัดลอกข้อมูล 

เพื่อสร้างดัชนีออนไลน์ให้ค้นหาได้  

จากนั้นทุกคนจะสามารถเข้าไปใช้ดัชนี

ได้ที่ familysearch.org

โครงการทำาดัชนีมีหลายภาษา เข้า 

มาเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของชุมชนคน 

ทำาดัชนีที่มีจำานวนเพิ่มขึ้นทุกวันได้ที่
indexing.familysearch.org
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นี่
เป็นสถานการณ์ที่น่าหนักใจ การหย่าร้างเป็นเรื่องยาก 
พออยู่แล้วสำาหรับครอบครัว เวลานี้ท่านมีการท้าทาย 
ที่จะต้องให้เกียรติแต่ไม่ได้เอาใจทั้งคุณพ่อและคุณแม่

หากอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ ให้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ 
เกี่ยวกับข้อกังวลของท่าน คุณพ่อคุณแม่อาจตัดสินใจ 

รอมชอมกันเพื่อเห็นแก่ท่าน ถ้าพวกเขาไม่ต้องการเปลี่ยนความคิด ท่าน 
อาจทำาตามคำาแนะนำาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าดีที่สุด—ตราบใดที่เขา
ไม่ได้ขอให้ท่านทำาผิดพระบัญญัติ

ถ้าคำาแนะนำาที่ได้รับเป็นเรื่องดีแต่ไม่เหมือนกัน—เช่นลองสมัครเข้าคณะ
นักร้องประสานเสียงของโรงเรียนหรือทีมวอลเลย์บอล—ให้ตัดสินใจร่วมกับ
การสวดอ้อนวอนหลังจากฟังทั้งหมดจากพวกท่านแล้ว พระบิดาบนสวรรค์ 
จะทรงนำาทางท่านผ่านพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่ถามท่าน 
ท่านสามารถอธิบายอย่างนุ่มนวลได้ว่าท่านสวดอ้อนวอนแล้วและได้ตัดสิน
ใจทำาสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าดีที่สุด

ถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่แนะนำาท่านให้ทำาสิ่งไม่ถูกต้อง ท่านต้องคิดหาทาง 
เลือกทำาสิ่งถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพ่อขอให้ท่านใช้เวลาอยู่กับเขา ไม่ 
ต้องไปโบสถ์ ท่านอาจพยายามแก้ไขสถานการณ์เพื่อจะสามารถไปโบสถ์ 
ได้และใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อหลังจากนั้น จำาไว้ว่าการเลือกที่ถูกต้องเป็นวิธี
เดียวที่จะนำาเกียรติมาให้บิดามารดา

ถามอธิการของคุณ
คุณสามารถขอคำาแนะนำาจากอธิการหรือประธานสาขา 
ของคุณ เขาจะช่วยคุณได้มาก เนื่องจากพระบิดาบน 
สวรรค์ทรงมอบอำานาจให้เขาช่วยเรา ผมรู้ว่าเป็นการ
เลือกที่ยากมากในการตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ แต่คุณควร 
วิเคราะห์คำาแนะนำาแต่ละอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ให้ดีและ 

เลือกสิ่งดีที่สุดเพื่อคุณจะสามารถมุ่งหน้าต่อไปและเติบโตไปข้างหน้า

โจเซฟ เอส. อายุ 17 ปี, ลาลิเบอร์ทาด เปรู

เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในการรับมือ
อาจดูเหมือนยาก แต่เป็นไปได้ที่จะรับมือกับการหย่าร้าง—และมีชีวิต 

ครอบครัวที่ดีได้ เหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเช่นการหย่าร้างสามารถทำาให้ 

คนเราต้องผ่านช่วงเวลาหนักหนาหัสที่สุดบางช่วง แต่จะช่วยให้พวก

เขาได้เรียนรู้ความเข้มแข็งของตนและลองใช้ทักษะ 

ใหม่ๆ บางอย่างในการรับมือ ถ้าคุณต้องการให้ช่วย 

คิดว่าจะรับมืออย่างไร ให้ถามญาติคนโปรดหรือที ่

ปรึกษาในโรงเรียนหรืออธิการของคุณ ถ้าคุณไม่อยาก 

พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ ให้ลองเขียนจดหมายถึง

พวกท่าน
เจมส์ พี. อายุ 17 ปี, เซบู ฟิลิปปินส์

สวดอ้อนวอนขอการนำาทาง
ดิฉันประสบปัญหาเดียวกัน เมื่อใด
ก็ตามที่ดิฉันได้รับคำาแนะนำาขัดแย้ง 
กัน ดิฉันจะคุกเข่าสวดอ้อนวอนทูล 
ถามพระบิดาบนสวรรค์เพื่อให้รู้ว่า 
จะนำาคำาแนะนำาใดมาพิจารณา เช่น 

เดียวกับที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธทำาเพื่อให้รู้
ว่านิกายใดถูกต้อง ทุกครั้งคำาตอบจะดังและชัดเจน 
ดิฉันรู้เลยว่าคำาแนะนำาใดถูกต้องควรทำา
อนิตา โอ. อายุ 17 ปี, เวสเทิร์น กานา

นั่นเป็นการตัดสินใจของคุณ

 นี่เป็นเรื่องลำาบากใจเมื่อคนสองคนที่ 

คุณหันไปขอคำาแนะนำามากที่สุด

กลับขัดแย้งกันเอง คนเรามักมีความ

เห็นต่างกัน แต่ในสถานการณ์เช่นนี้  

คุณต้องฟังทั้งสองคน เปิดใจเปิด

ความคิด และตัดสินใจด้วยตนเองว่าทางไหนดีที่สุด 

และทางไหนที่พระเจ้าทรงเห็นด้วย การปฏิเสธบิดา

มารดาเป็นเรื่องยาก แต่คุณต้องจำาไว้ว่านี่ไม่ใช่การ 

แข่งขัน คุณยังรักพวกท่านเหมือนเดิม และพวกท่าน 

น่าจะมีความสุขท่ีคุณตัดสินใจถูกต้อง แม้การตัดสิน 

ใจนั้นจะไม่เป็นอย่างที่พวกท่านแนะนำา

เจนีซ เอช. อาย ุ18 ปี, นอร์ธแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนของศาสนจักร46      เ ลี ย โ ฮ น า



การสวดอ้อนวอนช่วยได้
สวดอ้อนวอนเพื่อคุณจะ 
สามารถรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ 
สิ่งที่คุณขอคำาแนะนำาจาก 
คุณพ่อคุณแม่ บางครั้ง 
พวกท่านมีทัศนะต่างกัน 

เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ พระบิดาบน 
สวรรค์ทรงสามารถช่วยคุณให้ทำาการตัด 
สินใจได้อย่างถูกต้อง คำาแนะนำาของคุณ 
พ่อคุณแม่มีค่า แต่เม่ือพวกท่านขัดแย้งกัน 
เอง จงขอคำาแนะนำาและการนำาทางจาก
พระบิดาบนสวรรค์ การสวดอ้อนวอนจะ
ช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้
ได้เสมอ

เลอาห์ เอช. อาย ุ17 ปี, แคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา

ทำาตามแบบอย่างของนีไฟ
ในฐานะผู้สอนศาสนาผม 
พบเจอกรณีคล้ายกัน และ 
ผมมักพูดถึงการเช่ือฟังของ 
นีไฟ ทุกครั้งที่นีไฟได้รับคำา 
แนะนำาจากบิดามารดา 

ท่านจะนำามาปฏิบัติเพราะสิ่งนั้นดีและมา 
จากพระผู้เป็นเจ้า แต่เม่ือนีไฟทำาคันธนูหัก 
บิดาและคนอื่นๆ บ่น นีไฟนำาให้บิดาสวด 
อ้อนวอนขอการนำาทางด้วยแบบอย่าง
ของท่าน (ดู 1 นีไฟ 16:18–25) นี่คือแบบ
อย่างของเรา จงยอมรับคำาแนะนำาจาก 
คุณพ่อคุณแม่ แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งให้คำาแนะ 
นำาต่างจากที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้คุณ 
ทำา จงกล้าบอกเหตุผลที่คุณจะไม่ทำาตาม
คำาแนะนำาน้ันให้ท่านทราบด้วยความเคารพ 
เหตุผลที่ดีที่สุดคือเราต้องการเลือกสิ่งที่
ถูกต้อง

เอ็ลเดอร์คาปิลา อายุ 21 ปี, คณะเผยแผ ่
กินชาซา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

การเยียวยา
และความหวัง
“ทุกคนที่เคยผ่านการ
หย่าร้างต่างรู้ถึงความ
เจ็บปวด ต้องการพลัง
เยียวยา และความ

หวังที่มาจากการชดใช้ พลังเยียวยา
และความหวังเช่นนั้นมีเพื่อพวกเขา
และเพื่อลูกๆ ของพวกเขาด้วย”

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง, “การหย่าร้าง,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2007 หน้า 89

คำาถามครั้งต่อไป ส่งคำาตอบของท่านก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2012 ที่  
liahona.lds.org โดยอีเมลถึง liahona@ldschurch.org  
หรือส่งไปรษณีย์มาที่ 

Liahona, Questions & Answers 3/12
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของคำาตอบที่ส่งมา

ระบุข้อมูลและคำาอนุญาตต่อไปนี้ไว้ในอีเมลหรือจดหมายของ
ท่าน (1) ชื่อนามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือ 
สาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรของท่าน และถ้าท่านอายุต่ำากว่า 18 ปีต้องมีคำาอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองให้พิมพ์คำาตอบและรูปถ่าย 
(ส่งทางอีเมลได้)

รู้ว่าอะไรถูกต้อง
พ่อแม่ของดิฉันมักให้คำา 
แนะนำาต่างกัน แต่ดิฉันรู้ 
เสมอว่าอะไรถูกต้อง ดิฉัน
เกิดในพระกิตติคุณ ดิฉันรู้ 
ความจริง และนี่ทำาให้ดิฉัน

สามารถตัดสินได้ว่าควรทำาตามคำาแนะนำา 
ใด ในบางกรณี เราต้องสวดอ้อนวอนพระ
บิดาบนสวรรค์และฟังสุรเสียงแผ่วเบาของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไปพบอธิการ
และฟังว่าท่านจะพูดอย่างไร
เอริกา ซี. อายุ 18 ปี, บาเอีย บราซิล

หันไปพึ่งผู้นำาของคุณ
คุณหันไปพึ่งผู้นำาของคุณได้เสมอ โดย
ผ่านองค์การเยาวชนหญิงและองค์การ
เยาวชนชาย พระเจ้าทรงส่งผู้นำาที่ดีมาให้
กำาลังใจเยาวชน ท่านเหล่านั้นได้รับเรียก
ให้ช่วยคุณและสอนคุณ ด้วยเหตุนี้พวก
ท่านจึงเป็นแหล่งการดลใจและคำาตอบที่
ดีเยี่ยม คุณสามารถหันไปพึ่งอธิการของ
คุณได้ด้วยเหตุผลเดียวกัน ผู้นำาเหล่านี้ได้
รับการวางมือมอบหน้าที่ให้ช่วยเยาวชน
โดยเฉพาะ
รีเบกกา เอส. อาย ุ15 ปี, รัฐวอชิงตัน 
สหรัฐอเมริกา

“เพื่อนคนหนึ่งของฉัน 
ทำ�ให้ฉันเสียคว�มรู้สึกม�ก  
ฉันรู้ว่�ฉันควรจะให้อภัย  

แต่ฉันจะห�ย 
เจ็บปวดได้อย่�งไร”
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ความซื่อสัตย์และการเชื่อฟังทำาให้เรา
สามารถรับของประทานสำาคัญๆ เหล่านี ้
ได้ และบ่อยครั้งจังหวะเวลาของพระเจ้า 
ก็ช่วยให้เรารู้ซึ้งถึงของประทานดังกล่าว

ข้
าพเจ้าใคร่ครวญข้อนี้จากพระคัมภีร์มอร- 
มอนบ่อยครั้ง “แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้า, นีไฟ, จะ 
แสดงต่อท่านว่าพระเมตตาอันละเอียด 

อ่อนของพระเจ้ามีอยู่เหนือคนทั้งปวงที่พระองค์
ทรงเลือกไว้, เพราะศรัทธาของพวกเขา, เพื่อทำาให้ 
พวกเขาแข็งแกร่งแม้จนถึงพลังแห่งการปลดปล่อย” 
(1 นีไฟ 1:20)

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเมตตาอันละเอียด 
อ่อนของพระเจ้ามีจริงและมิได้เกิดขึ้นตามใจชอบ
หรือด้วยความบังเอิญ บ่อยครั้ง พระเมตตาอัน
ละเอียดอ่อนของพระเจ้าที่มาในจังหวะเวลาของ
พระองค์ช่วยให้เรามองเห็นและยอมรับพระเมตตา
เหล่านั้น

อะไรคือพระเมตตาอันละเอียดอ่อน 
ของพระเจ้า

พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าเป็นพร 
ความเข้มแข็ง ความคุ้มครอง ความมั่นใจ การนำา 
ทาง ความการุณย์รัก การปลอบโยน การสนับสนุน 
และของประทานฝ่ายวิญญาณที่เป็นส่วนตัวมาก 
และให้เฉพาะคนซึ่งเราได้รับจากพระเจ้าพระเยซู 
คริสต์ เนื่องจากพระเจ้าพระเยซูคริสต์ และผ่าน 
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ โดยแท้แล้วพระเจ้าทรงให้  
“พระเมตตาของพระองค์ [เหมาะกับ] สภาพของ
ลูกหลานมนุษย์” (คพ. 46:15)

พระเมตตาอันละเอียดอ่อน
ของพระเจ้า

ลองนึกดูว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเหล่าอัคร- 
สาวกอย่างไรว่าพระองค์จะไม่ทรงทิ้งพวกเขาไว้ให ้
เปล่าเปลี่ยว พระองค์มิเพียงส่ง “ผู้ช่วยอีกผู้หนึ่ง”  
(ยอห์น 14:16) แม้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเท่านั้น  
แต่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าพระองค์จะเสด็จมาหา
พวกเขาด้วย (ดู ยอห์น 14:18) ข้าพเจ้าขอแนะนำา
ว่าวิธีหนึ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาหาเราแต่ละ
คนคือผ่านพระเมตตาอันละเอียดอ่อนที่มีอยู่อย่าง
มากมายของพระองค์ ตัวอย่างเช่น ขณะท่านและ
ข้าพเจ้าเผชิญการท้าทายและการทดสอบในชีวิต 
ของประทานแห่งศรัทธาและสำานึกที่เหมาะสม
ของความมั่นใจส่วนตัวซึ่งอยู่เหนือความสามารถ
ของเราคือตัวอย่างสองตัวอย่างของพระเมตตาอัน
ละเอียดอ่อนของพระเจ้า การกลับใจ การให้อภัย
บาป และความสงบของมโนธรรมคือตัวอย่างพระ
เมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า ความมานะ 
บากบั่นและความทรหดอดทนที่ทำาให้เราสามารถ
ยืนหยัดต่อไปได้ด้วยความร่าเริงผ่านขีดจำากัดทาง
กายและความยุ่งยากทางวิญญาณคือตัวอย่าง
พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า

ในการประชุมใหญ่สเตคเม่ือเร็วๆ น้ี พระเมตตา 
อันละเอียดอ่อนของพระเจ้าประจักษ์ชัดในประจักษ์ 
พยานที่กินใจของภรรยาและมารดาสาวที่มีบุตร 
ธิดาส่ีคน สามีเธอถูกสังหารในอิรักเม่ือเดือนธันวาคม 
ปี 2003 ซิสเตอร์ที่เด็ดเดี่ยวท่านนี้เล่าว่าหลังจาก 
ทราบข่าวการเสียชีวิตของสามี เธอได้รับการ์ด 
คริสต์มาสและข่าวสารของเขาอย่างไร ท่ามกลาง 
ความเป็นจริงของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทัน 
หัน เครื่องเตือนใจอันละเอียดอ่อนที่ว่าครอบครัว 
สามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์มาถึงสตรีที่แสนดีคน

โดย เอ็ลเดอร์
เดวิด เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
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ทุกคนให้ปลอดภัย ขอให้คริสต์มาสปีน้ีเป็นของขวัญ 
แห่งความรักจากเราถึงพระองค์!!!

“ด้วยความรัก พ่อ และสามีที่รักของคุณ!”
เห็นได้ชัดว่าคำาว่าอยู่ห่างกันในคำาอวยพรคริสต์- 

มาสของสามีหมายถึงการแยกจากกันเพราะงาน 
มอบหมายทางทหารของเขา แต่ความมั่นใจและ 
พยานทางวิญญาณที่ซิสเตอร์ท่านนี้ต้องการมาก 
ท่ีสุดมาถึงเธอดังเสียงจากภัสมธุลีของคู่ชีวิตนิรันดร์ 
และบิดาผู้ล่วงลับ ดังข้าพเจ้ากล่าวไว้ข้างต้น พระ
เมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้ามิได้เกิดขึ้น
ตามใจชอบ หรือด้วยความบังเอิญ ความซื่อสัตย์  
การเชื่อฟัง และความอ่อนน้อมถ่อมตนเชื้อเชิญ 
พระเมตตาอันละเอียดอ่อนเข้ามาในชีวิตเรา และ
บ่อยครั้งที่จังหวะเวลาของพระเจ้าทำาให้เรารู้ซึ้ง
และเห็นคุณค่าของพรสำาคัญๆ เหล่านี้

นานมาแล้วที่ข้าพเจ้าพูดกับผู้นำาฐานะปุโรหิต
คนหนึ่งผู้ได้รับการกระตุ้นเตือนให้ท่องจำาชื่อเด็ก
หนุ่มสาวทุกคนที่อายุ 13 ถึง 21 ปีในสเตคของเขา 
เขาใช้รูปเด็กหนุ่มสาวชายหญิงทำาเป็นการ์ดทาย
ชื่อไว้ทบทวนขณะเดินทางไปทำาธุระและในเวลา
อื่น ผู้นำาฐานะปุโรหิตท่านนี้จำาชื่อเด็กหนุ่มสาวทุก
คนได้อย่างรวดเร็ว

คืนหน่ึงผู้นำาฐานะปุโรหิตฝันถึงเด็กหนุ่มคนหน่ึง 
ท่ีเขารู้จักจากรูปภาพ ในฝันเขาเห็นเด็กหนุ่มคนน้ัน 
สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและติดป้ายชื่อผู้สอนศาสนา  
เขากับคู่ท่ีน่ังอยู่ข้างๆ กำาลังสอนครอบครัวหน่ึง เขา 
ถือพระคัมภีร์มอรมอนไว้ในมือและดูประหนึ่ง
กำาลังเป็นพยานถึงความจริงของหนังสือเล่มนั้น 
แล้วผู้นำาฐานะปุโรหิตก็ตื่นจากความฝัน

ต่อมาที่การประชุมฐานะปุโรหิต ผู้นำาเดินเข้าไป ภา
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นี้ถูกจังหวะพอดี เธออนุญาตให้ข้าพเจ้าอ้างจาก
การ์ดคริสต์มาสแผ่นนั้น

“ถึงครอบครัวที่ดีที่สุดในโลก! ขอให้มีความสุข

และระลึกถึงความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส! 

พระเจ้าทรงทำาให้เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไป ดังนั้น

แม้เราจะอยู่ห่างกัน แต่เราจะยังอยู่ด้วยกันเป็น 

ครอบครัว
“ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรและทรงคุ้มครอง

ความมั่นใจและพยาน
ทางวิญญาณที่ซิสเตอร์
ท่านนี้ต้องการมากที่สุด
มาถึงเธอ  บ่อยครั้งที่
จังหวะเวลาของพระเจ้า
ทำาให้เรารู้ซึ้งและเห็น
คุณค่าของพระเมตตา
อันละเอียดอ่อนของ
พระองค์
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ดลใจ ข้าพเจ้าย้ำาอีกครั้ง พระเมตตาอันละเอียด 
อ่อนของพระเจ้ามิได้เกิดขึ้นตามใจชอบหรือด้วย 
ความบังเอิญ ความซื่อสัตย์และการเชื่อฟังทำาให้
เราสามารถรับของประทานสำาคัญๆ เหล่าน้ีได้ และ 
บ่อยครั้งจังหวะเวลาของพระเจ้าก็ช่วยให้เรารู้ซึ้ง
ถึงของประทานดังกล่าว

เราไม่ควรดูแคลนหรือมองข้ามพลังแห่งพระ 
เมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า ความเรียบง่าย 
ความนุ่มนวล และความเสมอต้นเสมอปลายแห่ง
พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าจะเสริม 
กำาลังและคุ้มครองเราในช่วงเวลายุ่งยากท่ีเรามีชีวิต 
อยู่ขณะนี้และจะอยู่ต่อไป เมื่อคำาพูดไม่สามารถ 
ให้การปลอบขวัญที่เราต้องการหรือแสดงความ 
ยินดีที่เรารู้สึกไม่ได้ เมื่อไร้ประโยชน์ที่จะพยายาม
อธิบายเร่ืองซ่ึงอธิบายไม่ได้ เม่ือตรรกะและเหตุผล 
ให้ความเข้าใจไม่มากพอเก่ียวกับความไม่เป็นธรรม 
และความไม่เท่าเทียมกันของชีวิต เม่ือประสบการณ์ 
และการประเมินค่าความเป็นมนุษย์ไม่สามารถ 
ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจได้ และเมื่อดูเหมือนว่าเรา 
โดดเดี่ยวเดียวดาย เราจะได้รับพรอย่างแน่นอน
โดยพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าและ
จะถูกทำาให้แข็งแกร่งแม้จนถึงอำานาจของการปลด
ปล่อย (ดู 1 นีไฟ 1:20)

ใครคือคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้รับ 
พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระองค์

คำาว่า เลือกไว้ ใน 1 นีไฟ 1:20 สำาคัญต่อการ 
เข้าใจแนวคิดเรื่องพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของ 
พระเจ้า พจนานุกรมบอกว่า เลือกไว้ หมายถึงคน
ที่ได้รับคัดเลือก คัดสรร หรือเลือกเฟ้น อีกทั้งใช้
เพื่อหมายถึงคนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกไว้ด้วย1 

บางคนที่ได้ยินหรืออ่านข่าวสารนี้คลาดเคลื่อน
อาจไม่เชื่อหรือไม่คิดว่ามีพระเมตตาอันละเอียด
อ่อนของพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวของเขา โดยเชื่อว่า 
“ฉันไม่ใช่คนที่ได้รับเลือกหรือจะได้รับเลือก” เรา 
อาจคิดผิดๆ ว่าพรและของประทานเช่นนั้นสงวน

หาชายหนุ่มคนที่เขาเห็นในฝันและขอคุยด้วยครู่

หนึ่ง หลังจากแนะนำาตัวสั้นๆ ผู้นำาเรียกชื่อเยาวชน

ชายและพูดว่า “ผมไม่ใช่คนช่างฝัน ผมไม่เคยฝัน

ถึงสมาชิกคนไหนในสเตคนี้ ยกเว้นคุณ ผมจะเล่า

ความฝันให้คุณฟัง แล้วผมอยากให้คุณช่วยให้ผม

เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไร”

ผู้นำาฐานะปุโรหิตเล่าความฝันและถามความ

หมาย ด้วยความตื้นตัน ชายหนุ่มตอบแต่เพียงว่า 

“หมายความว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าผมเป็น

ใคร” การสนทนาที่เหลือระหว่างชายหนุ่มกับผู้นำา

ฐานะปุโรหิตท่านนี้มีความหมายที่สุด และทั้งสอง

ตกลงว่าจะพบปะหารือกันเป็นครั้งคราวในช่วง

เดือนต่อๆ ไป
ชายหนุ่มคนนั้นได้รับพระเมตตาอันละเอียด

อ่อนของพระเจ้าผ่านผู้นำาฐานะปุโรหิตที่ได้รับการ

พระเมตตาอันละเอียด 
อ่อนของพระเจ้ามิได้ 
เกิดขึ้นตามใจชอบหรือ
ด้วยความบังเอิญ ความ 
ซื่อสัตย์และการเชื่อฟัง
ทำาให้เราสามารถรับ 
ของประทานสำาคัญๆ  
เหล่านี้ได้
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ไว้ให้คนอื่นที่ดูเหมือนเป็นคนชอบธรรมมากกว่าหรือรับใช้ในการ 
เรียกที่มองเห็นได้ในศาสนจักร ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเมตตา
อันละเอียดอ่อนของพระเจ้ามีให้เราทุกคนและพระผู้ไถ่แห่ง
อิสราเอลทรงกระตือรือร้นจะมอบของประทานนั้นให้เรา

การได้รับเลือกหรือเป็นคนที่ได้รับเลือกไม่ใช่สถานะผูกขาดที่
ประสาทไว้ให้เรา แต่สุดท้ายแล้วท่านและข้าพเจ้าคือผู้กำาหนดว่า
เราได้รับเลือกหรือไม่ โปรดสังเกตการใช้คำาว่า ได้รับเลือก ในข้อ
ต่อไปนี้

“ดูเถิด, มีหลายคนได้รับเรียก, แต่น้อยคน ได้รับเลือก. และ
เหตุใดพวกเขาจึงไม่ ได้รับเลือก เล่า?

“เพราะใจพวกเขาหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆ ของโลกนี้, และ
แสวงหาเกียรติจากมนุษย์” (คพ. 121:34–35)

ข้าพเจ้าเชื่อว่านัยของข้อความเหล่านี้ตรงไปตรงมามาก พระ 
ผู้เป็นเจ้าไม่ทรงมีรายช่ือผู้คนท่ีพระองค์ทรงโปรดปรานซ่ึงเราต้อง 
หวังว่าสักวันจะทรงเพิ่มชื่อของเราในนั้น พระองค์มิทรงจำากัด  
“คนที่ได้รับเลือก” ให้มีเพียงเล็กน้อย แต่ใจ ของเรา และความ
มุ่งมาดปรารถนา ของเรา และการเชื่อฟัง ของเรา คือตัวกำาหนด
ว่าเราจะถูกนับเป็นคนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกหรือไม่

เอโนคได้รับคำาแนะนำาจากพระเจ้าเกี่ยวกับหลักคำาสอนใน 
ประเด็นนี้ โปรดสังเกตการใช้คำาว่า เลือกในข้อต่อไปนี้

“จงดูพี่น้องเหล่านี้ของเจ้า; พวกเขาคือหัตถศิลป์จากมือเรา
เอง, และเราให้ความรู้แก่พวกเขา, ในวันที่เราสร้างพวกเขา; และ
ในสวนแห่งเอเดน, เราให้สิทธิ์เสรีของมนุษย์แก่เขา;

“และแก่พ่ีน้องเจ้าเรากล่าว, และให้บัญญัติไว้ด้วย, ว่าพวกเขา 
จะรักกัน, และว่าพวกเขาจะ เลือก เรา, พระบิดาของพวกเขา” 
(โมเสส 7:32–33; เน้นตัวเอน)

ตามที่เราเรียนรู้ในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ จุดประสงค์พื้นฐาน 
สำาหรับของประทานแห่งสิทธิ์เสรีคือรักกันและเลือกพระผู้เป็น
เจ้า ด้วยเหตุนี้เราจึงกลายเป็นผู้ได้รับเลือกของพระผู้เป็นเจ้าและ
เชื้อเชิญพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระองค์ขณะใช้สิทธิ์เสรี
ของเราเลือกพระผู้เป็นเจ้า

ข้อความพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่เรารู้จักกันดีและนำามาอ้างบ่อย
ครั้งอยู่ใน โมเสส 1:39 ข้อนี้อธิบายอย่างกระชับชัดเจนถึงงาน
ของพระบิดานิรันดร์ “เพราะดูเถิด, นี่คือ งานของเรา และรัศมี
ภาพของเรา—คือการทำาให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์
ของมนุษย์” (เน้นตัวเอน)

พระคัมภีร์ข้อหนึ่งในหลักคำาสอนและพันธสัญญาที่คู่กันกับ 

ข้อดังกล่าวอธิบายได้ชัดเจนและกระชับพอกันถึงงานเบื้องต้น
ของเราในฐานะบุตรและธิดาของพระบิดานิรันดร์ น่าสนใจที่ข้อนี้ 
ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครรู้จักและนำามาอ้างไม่บ่อยนัก “ดูเถิด, นี่
คือ งานของเจ้า, ที่จะรักษาบัญญัติของเรา, แท้จริงแล้ว, ด้วยสุด
พลัง, ความนึกคิดและพละกำาลังของเจ้า” (คพ. 11:20; เน้นตัว
เอน)

ฉะนั้น งานของพระบิดาคือทำาให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิต 
นิรันดร์ของลูกๆ พระองค์ งานของเราคือรักษาพระบัญญัติของ 
พระองค์ด้วยสุดพลัง ความนึกคิด และพละกำาลังของเรา—และ 
ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รับเลือกและโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ ์  
เราได้รับและรู้ซึ้งถึงพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าใน
ชีวิตประจำาวันของเรา

เราได้รับคำาแนะนำาด้วยการดลใจจากผู้นำาศาสนจักรของพระ
ผู้ช่วยให้รอด—คำาแนะนำาที่เหมาะกับยุคสมัย สภาพการณ์ และ
การท้าทายของเรา เราได้รับการสอน การหนุนใจ การจรรโลงใจ 
ถูกเรียกให้กลับใจ และเข้มแข็งขึ้น เช่นเดียวกับท่าน ข้าพเจ้า 
กระตือรือร้นทำาตามสิ่งที่ช่วยเตือนความจำา คำาแนะนำา และการ 
ดลใจส่วนตัวที่เราได้รับ โดยแท้แล้ว “พระเจ้าทรงดีต่อทุกคน  
และความรักเอ็นดูของพระองค์มีอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของ
พระองค์” (สดุดี 145:9)

ข้าพเจ้าขอบพระทัยสำาหรับการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และสำาหรับความรู้ที่เรา 
มีเวลานี้เกี่ยวกับพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า ความ 
ปรารถนา ความซื่อสัตย์ และการเชื่อฟังของเราจะเชื้อเชิญและ 
ช่วยให้เรามองเห็นพระเมตตาของพระองค์ในชีวิตเรา ในฐานะ 
ผู้รับใช้คนหนึ่งของพระองค์ ข้าพเจ้าประกาศคำาพยานว่าพระ
เยซูคือพระคริสต์ พระผู้ไถ่ของเรา และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์และพระเมตตาอันละเอียด
อ่อนของพระองค์มีให้เราทุกคน เราต่างมีตาที่มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน และมีหูที่คอยฟังพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า 
ขณะที่สิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและช่วยเหลือเราในยุคสุดท้ายนี้ ขอ 
ให้ใจเราเปี่ยมด้วยความกตัญญูตลอดเวลาต่อพระเมตตาอัน
ละเอียดอ่อนที่มีอยู่อย่างมากมายของพระองค์ 

จากคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2005 

อ้างอิง
1. Oxford English Dictionary Online, second ed. (1989), “Chosen.”
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เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระบิดาบน 
สวรรค์ตั้งแต่เริ่มต้นประสบการณ์ 
ของเราในศาสนจักร—ตั้งแต่ครั้ง 
แรกที่เราสวดอ้อนวอนจนถึงครั้ง
แรกที่เราร้องเพลง “ฉันลูกพระ 
ผู้เป็นเจ้า” (เพลงสวด บทเพลง 
ที่ 149) สิ่งที่วิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
รู้เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่อง 
พิเศษเฉพาะ และเป็นข้อแตกต่าง 
ที่สำาคัญอย่างยิ่ง

พระบิดาของเรา

ในสวรรค์

เห็นพระบิดา
ต่อไปนี้เป็นเรื่องราวพระคัมภีร์สาม
เรื่องของคนที่เคยเห็นพระบิดา
•	 สเทเฟน	(ดู	กิจการ	7:56)
•	 โจเซฟ	สมิธ	(ดู	โจเซฟ	สมิธ—ประวัต	ิ

1:17)
•	 โจเซฟ	สมิธ	และ	ซิดนีย์	ริกดัน		

(ดู	คพ.	76:20)

แต่ดังพระเยซูตรัส	“ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้
เห็นพระบิดา”	(ยอห์น	14:9)

พระผู้เป็นเจ้าแท้จริง
พระองค์เดียว 

พระบิดา	ทรงเป็น	พระผู้เป็นเจ้า	
	 แท้จริงพระองค์เดียว	เรื่องนี	้	

แน่นอน	นั่นคือ ไม่มีใครจะขึ้นเหนือ
พระองค์ ไม่มีใครจะแทนที่พระองค์	
…พระองค์ทรงเป็นเอโลฮิม	พระบิดา	
พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า	ม	ีพระ	
บิดาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น	
ประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์ ประธาน 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง “The Pattern of  
Our Parentage,” Ensign, พ.ย. 1984, 69

เป็นจริงและเป็นปัจเจก 
หลักคำาสอนที่สำาคัญอย่างหนึ่งของศาสนจักรนี้คือ	

	 ความเช่ือของเราในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์		
พระองค์ทรงเป็นพระสัตภาวะ	แท้จริง	 และเป็นปัจเจก		
พระองค์ทรงเป็นพระผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาล	 แต่
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเรา	 และเราเป็นบุตรธิดา
ของพระองค์

“เราสวดอ้อนวอนถึงพระองค์	 และคำาสวดอ้อนวอน
เหล่านั้นคือการสนทนาระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์	
ข้าพเจ้ามั่นใจว่า	พระองค์ทรงได้ยินคำาสวดอ้อนวอน
ของเราและทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนนั้น	

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008)  
“เรื่องที่ข้าพเจ้าทราบ” เลียโฮนา พ.ค. 2007 หน้า 104
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โจเซฟ สมิธสอนเกี่ยวกับ 
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา

โจเซฟ	สมิธสอนเรามากมายเก่ียวกับพระลักษณะ	
ที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าเพราะท่านเห็นพระ	

บิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์และได้รับการ
เปิดเผยมากมาย

พระองค์ทรงเป็นสัตภาวะแบบใด	 “พระผู	้
เป็นเจ้าทรงเคยเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่เวลานี	้ ทรง	
เป็นมนุษย์ผู้สูงส่ง	 ประทับนั่งบัลลังก์ในสวรรค์อัน	
ไกลโพ้น!”1

พระองค์ทรงมีลักษณะเช่นไร	“พระบิดาทรง
มีพระวรกายเป็นเนื้อหนังและกระดูกสัมผัสได้ดัง
ของมนุษย์”2	“หากท่านต้องมองเห็นพระองค์วันนี	้
ท่านจะมองเห็นพระองค์ในร่างของมนุษย์คนหนึ่ง	
—เหมือนตัวท่าน”3

ความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้าเป็น 
อย่างไร	 “หากมนุษย์ไม่เข้าใจพระอุปนิสัยของ	
พระผู้เป็นเจ้า	พวกเขาย่อมไม่เข้าใจตนเอง”4	“พระ	
บิดาผู้ย่ิงใหญ่ของจักรวาลทอดพระเนตรครอบครัว	
มนุษย์ทั้งปวง… ในฐานะกุลบุตรกุลธิดาของ
พระองค์”5

เหตุใดพระองค์ทรงสถาปนาแผนแห่งความ 
รอดสำาหรับเรา	 “พระผู้เป็นเจ้าทรงพบว่าพระองค์	
ทรงอยู่ท่ามกลางวิญญาณและรัศมีภาพ…
[ทรงตั้ง]	 กฎเพื่อให้คนอื่นๆ	 มีสิทธิ์ก้าวหน้าเช่น
พระองค์”6

อะไรคือกุญแจที่ทำาให้ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า 
มากขึ้น	 “เมื่อเราเข้าใจพระอุปนิสัยของพระผู้เป็น	
เจ้า	และรู้วิธีมาหาพระองค์	พระองค์จะทรงเร่ิมกาง	

ท้องฟ้าให้เรา”7

อ้างอิง
1. คำาสอนของประธานศาสนาจักร: 

โจเซฟ สมิธ, (2007) หน้า 41
2. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 130:22
3. คำาสอน: โจเซฟ สมิธ หน้า 42
4. คำาสอน: โจเซฟ สมิธ หน้า 41
5. คำาสอน: โจเซฟ สมิธ หน้า 40
6. คำาสอน: โจเซฟ สมิธ หน้า 225
7. คำาสอน: โจเซฟ สมิธ หน้า 42

พระบิดาของเรา

ในสวรรค์

พระบิดามารดาบนสวรรค์: 
ความจริงอันเปี่ยมด้วยพลัง 

ลองพิจารณาพลังของความคิดซึ่งสอนในบทเพลงที่เรารัก	‘ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า’	(เพลงสวด, 
	 1985,	บทเพลงที	่149)…นี่คือคำาตอบของคำาถามสำาคัญยิ่งข้อหนึ่งของชีวิต	‘ฉันเป็นใคร’	

ฉันเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า	 มีเช้ือสายทางวิญญาณมาจากพระบิดามารดาบนสวรรค์	ฐานะการ
เป็นบิดามารดาเช่นนั้นบ่งบอกศักยภาพนิรันดร์ของเรา	 ความคิดอันเปี่ยมด้วยพลังดังกล่าว
เป็นยาต้านอาการซึมเศร้าที่ใช้ได้ผล	 สามารถเพิ่มพลังให้เราแต่ละคนทำาการเลือกที่ชอบธรรม
และแสวงหาส่วนดีที่สุดในตัวเราได	้

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง “Powerful Ideas,” Ensign, พ.ย. 1995, 25

พระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอด
คือเปิดเผยพระบิดา 

ในทุกสิ่งท่ีพระเยซูเสด็จมาเพื่อตรัสและทำา…พระองค์ทรง	
	 แสดงให้เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ของเราทรง	

เป็นใครและทรงเป็นอย่างไร	 พระองค์ทรงทุ่มเทกับลูกๆ	 ของ	
พระองค์มากเพียงใดในทุกยุคทุกสมัยและในทุกประเทศ	 พระเยซู
ทรงพยายามเปิดเผย	 และทรงทำาให	้พระลักษณะที่แท้จริงของ
พระบิดาของพระองค	์ พระบิดาในสวรรค์ของเราเป็นเรื่องใกล้ตัว
เราทั้งในคำาพูดและการกระทำา	

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง  
“ความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า” เลียโฮนา พ.ย. 2003 หน้า 84

ได้ยินพระบิดา

เมื่อพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาตรัส	พระองค์ทรง	เป็นพยานถึงพระบุตรที่รักของพระองค์		
พระเยซูคริสต์	ตัวอย่างเช่น

•	 ณ	บัพติศมาของพระเยซู	(ดู	มัทธิว	3:17)

•	 ณ	ภูเขาแห่งการเปลี่ยนสภาพต่อเปโตร		
ยากอบ	และยอห์น	(ดู	มัทธิว	17:5)

•	 ในการเปิดเผยต่อนีไฟ	(ดู	2	นีไฟ		
31:11,	15)

•	 ณ	การปรากฏของพระเยซูในทวีปอเมริกา		
(ดู	3	นีไฟ	11:7)

•	 ในนิมิตแรก	(ดู	โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:17)



ตามที่บอกเล่าแก่ ฮิลารี วัทคินส์ 
เลมอน

แสงไฟสว่างจ้า ผู้ชมส่งเสียงกรี๊ด 

แฟนเพลงหลายพันคนทาง 

เฟซบุค เมื่อกอร์ซอน ซานโตส 

วัย 17 ปีได้เป็นผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายใน 

การแข่งพรสวรรค์ด้านดนตรีทางโทรทัศน์

ของชาวโปรตุเกสในรายการ Ídolos เขา

ต้องปรับตัวให้เข้ากับชื่อเสียงและความ 

สนใจท่ีมาพร้อมความสำาเร็จของเขา เกอร์- 

ซอนตัดสินใจน้อมรับโอกาสอันหาได้ยาก 

นี้ที่จะสั่งสอนพระกิตติคุณและเป็นที่รู้จัก 

อย่างรวดเร็วตามส่ือต่างๆ ของโปรตุเกสใน 

ฐานะ “ผู้เข้าแข่งขันชาวมอรมอน” ที่ยินดี

ตอบคำาถามเกี่ยวกับความเชื่อของเขา

คุณตัดสินใจเข้าแข่งขันในรายการ 
Ídolos อย่างไร คุณเตรียมตัวอย่างไร

Ídolos เป็นรายการโทรทัศน์ที่ผมชอบดู

มาก ผมชอบการแสดงมาตลอดและหวัง

ว่าสักวันจะได้ลงแข่งร้องเพลง ปีนี้ผมไม่ 

รอช้า ผมลงชื่อเข้าร่วมรายการและไป 

ทดสอบการแสดงกับคุณพ่อ ผมพูดได้เลย 

ว่าผมเตรียมตัวมาทั้งชีวิตสำาหรับ Ídolos  
ประสบการณ์ทุกอย่างที่ผมมีกับ Ídolos  
น่าทึ่งมาก ไม่มียกเว้น ผมพยายามใช้ทุก

โอกาสที่เข้ามาให้เป็นประโยชน์ ภา
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คุณมีโอกาสทำางานเผยแผ่ศาสนา
ในช่วงการแข่งขันอย่างไรบ้าง

ครั้งหนึ่งระหว่างรับประทานอาหารเย็น 

กับผู้แข่งขันคนอื่นๆ เราคุยกันเล็กน้อย 

เรื่องศาสนา ผมพูดถึงความเชื่อของผม 

และมาตรฐานของศาสนจักร ต่อมาผมให้ 

จุลสาร เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน แก่ 

ผู้เข้ารอบคนสุดท้ายทุกคนเพื่อให้พวกเขา 

เข้าใจส่ิงท่ีเราเช่ือดีข้ึน บางคนพูดว่ามาตร- 

ฐานของศาสนจักรดูโบราณมากเลย แต่

อีกหลายคนชื่นชมผมที่มีมาตรฐานสูงเช่น

นั้นในสมัยนี้

Ídolos คงใช้เวลาของคุณมาก  
คุณทำาอย่างไรจึงยังมีเวลาทำา
หน้าที่รับผิดชอบในศาสนจักร

ผมยังคงสวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์  

เรียนเซมินารี และรับศีลระลึกทุกวันอาทิตย์ 

ผมกำาลังเตรียมรับใช้งานเผยแผ่ ซึ่งเป็น 

สิ่งที่ผมอยากทำาตั้งแต่เล็ก ผมรับใช้เป็น

ผู้เล่นเปียโนในวอร์ด เป็นผู้สอนศาสนา

วอร์ด และเป็นผู้ช่วยของอธิการในโควรัม

ปุโรหิต ผมต้องทุ่มเทเวลาแทบทั้งหมดให้

กับการแข่งขัน แต่ผมต้องแน่ใจว่าได้อุทิศ

เวลาให้พระเจ้าก่อน 

เผยแพร่
มาตรฐาน 
สูง

54      เ ลี ย โ ฮ น า

ชื่อ: เกอร์ซอน ซานโตส
อายุ: 17 ปี
สถานที่: เซตูบัล โปรตุเกส
งานอดิเรก: ร้องเพลง แสดงละคร 
เล่นกีตาร์ ชมภาพยนตร์ เต้นรำากับ
น้องสาว แต่งเพลงและเล่นดนตรี
กับพี่ชาย เรียนที่โรงเรียนสอน
ดนตรี



วิธีทำ�ให้คว�มคิดสะอ�ด

คนที่ควบคุมความคิดได้ก็ชนะตนเอง ประธาน 

บอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวก 

สิบสองกล่าว1 วิธีหนึ่งในการควบคุมความคิดของท่าน 

คือเลือกเพลงสวดที่ท่านชื่นชอบและมีรูปพระวิหารสัก 

รูป ติดรูปนั้นไว้ในห้องนอนของท่าน ทุกครั้งที่ท่านเห็น

คนแต่งกายไม่สุภาพ ให้ทบทวนเพลงสวดในใจหรือนึก 

ถึงพระวิหาร ถ้าความคิดท่ีไม่เหมาะสมยังวนเวียนอยู่ใน 

จิตใจท่าน จงสวดอ้อนวอนและอดอาหารเพ่ือให้ลืมความ 

คิดนั้น
โจเซฟ ดี. อายุ 20 ปี, เฮติ

อ้างอิง
1.	 ด	ูบอยด์	เค.	แพคเกอร	์“ดนตรีที่คู่ควร	ความคิดที่คู่ควร”	

เลียโฮนา	เม.ย.	2008	หน้า	31

กฎเกณฑ์ม�กเกิน
ไปอย�่งนั้นหรือ

ปีท่ีผ่านมาดิฉันคิดว่ามีกฎเกณฑ์ 

มากเกินไปในศาสนจักร และ 

คิดว่า “ในสวรรค์จะสนุกได้อย่างไร” 

ดิฉันรู้สึกเหมือนถูกมัดติดกับศาสน- 

จักรและไม่มีทางหลุดไปเป็นอิสระ

ได้เลย
จากนั้นดิฉันมองดูชีวิตเพื่อนๆ  

ทำาไมดิฉันไม่ประสบการทดลอง 
อย่างท่ีพวกเขาประสบ คืนหน่ึงดิฉัน 
ตระหนักในทันใด—ว่าที่ดิฉันไม่มี
ปัญหาแบบนั้นเพราะดิฉันทำาตาม 
กฎเกณฑ์ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง 
วางไว้ ดิฉันเข้าใจด้วยว่าถ้าคุณทำา 
ตามกฎเกณฑ์ คุณจะมีความสุข 
สามารถเลี้ยงดูครอบครัว อยู่กับ
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู
คริสต์ได้ชั่วนิรันดร์

สเตฟานี เอช. อาย ุ13 ปี,  
ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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เม่น…”

ภาพประกอบโดย วัล แชดวิค แบ็กลีย์

อย่�สิ้นหวัง

การทดลองอย่างหนึ่งที่ครอบ- 

ครัวเราอดทนคือเมื่อพี่ชาย 

ดิฉันป่วยและไม่นานก็เสียชีวิต เป็น 

เรื่องยากมากสำาหรับพวกเราใน 

ตอนแรก แต่ครอบครัวเราสามารถ 

เอาชนะการทดลองนั้นได้ เพราะ

ครอบครัวเราได้รับการผนึกในพระ 

วิหารแล้วเราจึงรู้ว่าเราจะได้อยู่กับ 

พี่ชายดิฉันอีกครั้งและกับพระบิดา

บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์เมื่อถึง

เวลาเหมาะสม
ดิฉันรู้ว่าการทดลองนี้เป็นวิธีหนึ่ง 

ที่พระเจ้าทรงเตรียมเราสำาหรับการ 
ทดลองอื่นๆ—เพื่อช่วยให้เราเข้ม
แข็งขึ้น ทุกคนมีการทดลองที่ต้อง
อดทน พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบ 
ว่าเราสามารถเอาชนะได้ เราจึงไม่
ควรสิ้นหวัง
คาร์มิลา อาร์. อายุ 18 ปี,  
ตากาล็อกใต้ ฟิลิปปินส์
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ีการ

แก้ไขความ
ยาวหรือคว

ามชัดเจน

ของคำาตอบ
ที่ส่งมา
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โดย อาดัม ซี. โอลสัน
นิตยสารศาสนจักร

ความสวยงามและอานุภาพของ 
โพรงหินมาปูอาวาอีเอในตองกา 
น่าพิศวงย่ิงนัก ขณะคล่ืนซัดเข้า 

มาในแนวชายฝ่ังยาวสามไมล์ (4.8 กิโลเมตร) 
บนเกาะตองกาตาปู น้ำาก็เข้าไปในโพรงหิน 
ภูเขาไฟหลายร้อยช่องซึ่งทำาให้น้ำาพุ่งสูง
ขึ้นไปในอากาศ 60 ฟุต (18 เมตร)

ซาอานี เอฟ. อายุ 16 ปี ชอบความ 
สวยงามของสถานที่แห่งนี้—เมื่อแสงแดด
กับละอองนำ้าเริงระบำากับระลอกคลื่น

แต่พลังของธรรมชาติเป็นอันตรายและ
สวยงามพอกัน ผู้มาเยือนที่เข้าใกล้เกินไป 
ไม่ว่าจะเพราะความอยากรู้อยากเห็นหรือ 
เพราะความตื่นเต้น ถูกแรงคลื่นดึงออกไป 
สู่ท้องทะเลอย่างไม่ทันต้ังตัว โดยไม่สามารถ 
หนีพ้นได้

ดูวีดิทัศน์และภาพถ่ายเพิ่มเติมของ 
มาปูอาวาอีเอที่ liahona.lds.org

ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ทางเพศ 
(เป็นภาษาอังกฤษ) ที่ lds.org/youth/
video/chastity-what-are-the-limits?

อย่าถูก 

อันตรายของมาปูอาวาอีเอให้การเตือน 
ทางวิญญาณเกี่ยวกับพลังของการล่อลวง 
—โดยเฉพาะอย่างย่ิงเก่ียวกับความบริสุทธ์ิ 
ทางเพศ พลังการสร้างชีวิตเป็นพลังท่ีสวย 
งามเมื่อปฏิบัติในขอบเขตที่เหมาะสม แต่ 
ถ้าเรายอมให้การล่อลวงล่อให้เราออกจาก 
ที่ปลอดภัย เราจะถูกพัดไป

เข้าใจว่าเหตุใดความบริสุทธิ์ทาง
เพศจึงสำาคัญ

ในวันที่พี่สาวของเธอแต่งงานในพระ 
วิหารนูกูอะโลฟา ตองกา ซาอานีเห็นความ 
สุขของพ่ีสาว “น่ันทำาให้ดิฉันอยากมีค่าควร 
แต่งงานที่นั่นสักวัน” ซาอานีกล่าว

ซาอานี (ขวา) และ อาเมเลีย  
(กลาง) ฉลองวันแต่งงานใน 
พระวิหารกับมานาตูน้องสาว 
ของเธอ

วัยรุ่นชาวตองกาพูดถึง
เหตุผลที่ดีสำาหรับแนว
ป้องกัน



แต่ซาตานจะพยายามขัดขวางไม่ให้ 
เรื ่องเช่นนั้นเกิดขึ้นกับเรา เขาทำาให้ 
หลายคนเชื่อว่าความสัมพันธ์ทางเพศ 
นอกชีวิตสมรสเป็นเร่ืองท่ียอมรับได้และ 
ไม่มีผลใดๆ ตามมา แต่การใช้อำานาจ 
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้ให้สร้าง 
ชีวิตอย่างผิดๆ ถือเป็นบาปร้ายแรงที่ 
สามารถก่อให้เกิดความเสียหายทาง
วิญญาณ อารมณ์ และร่างกาย1

“ซาตานพยายามอย่างหนักเพื่อยับ 
ยั้งเราไม่ให้กลับบ้านไปหาพระบิดาบน 
สวรรค์” ซาอานีกล่าว “ถ้าดิฉันไม่รักษา 
กฎความบริสุทธิ์ทางเพศให้ดี ดิฉันอาจ
เสียโอกาสที่จะได้แต่งงานในพระวิหาร”

ให้เกียรติแนวป้องกันของ 
พระผู้เป็นเจ้า

เพ่ือช่วยให้ผู้มาเยือนได้ชมความสวย 
งามของมาปูอาวาอีเออย่างปลอดภัย  
รัฐบาลตองกาจึงได้วางแนวป้องกันไว้ 
ตามจุดต่างๆ

ซาอานีเชื่อว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
เตรียมแนวป้องกัน—หรือมาตรฐาน— 
ไว้เพื่อกันไม่ให้เราตกไปสู่การล่อลวง 
ผู้นำาศาสนจักร พระคัมภีร์ และ เพื่อ 
ความเข้มแข็งของเยาวชน ล้วนกำาหนด 
ขอบเขตที่ชัดเจนว่าถ้าเราปฏิบัติตาม
จะช่วยให้เราปลอดภัย เหนือสิ่งอื่นใด  
การทำาตามการกระตุ้นเตือนของพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์จะปกป้องเราไว้ในที่
ปลอดภัยด้วย

“บางคนไม่สนใจแนวป้องกันของพระ 
เจ้า” เธอกล่าว “พวกเขาไม่เข้าใจผลที่ 
จะเกิดขึ้น หรือไม่ก็คิดว่าพวกเขาสามารถ
หลีกเลี่ยงได้ การกระโดดจากหน้าผาอาจ
รู้สึกเหมือนกำาลังบิน แต่จะหล่นลงสู่พื้น
ดินเสมอ”

วางแนวป้องกันของเราเอง
ในเรื่องของความบริสุทธิ์ทางเพศ การ 

ดูว่าเราจะโน้มตัวข้ามแนวป้องกันได้ไกล 
เพียงใดจะทำาให้เราตกลงไปอย่างแน่นอน 
ยิ่งเรายอมให้ตัวเรามีความสัมพันธ์ทาง
เพศที่ไม่เหมาะสม เราจะยิ่งต่อต้านสิ่งล่อ
ใจได้ยากขึ้น

เพราะศาสนจักรไม่สามารถบอกราย 
ละเอียดได้ว่าจะทำาอย่างไรในสถานการณ์ 
แต่ละอย่าง ซาอานีจึงสร้างแนวป้องกัน
ของเธอเองโดยตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะ 
ปรับใช้มาตรฐานพระกิตติคุณอย่างไรกับ 
สภาวการณ์ที่เธออาจเผชิญ

เธอทำาโปสเตอร์เขียนคำาสัญญาเก้าข้อ
กับตนเองและกับพระบิดาบนสวรรค์เพื่อ 
ทำาเป็นแนวป้องกันของเธอ รวมถึงคนที่ 
เธอจะออกเดทด้วย เสื้อผ้าที่เธอจะสวม 
และภาษาที่เธอจะใช้ แนวป้องกันส่วนตัว
อื่นๆ อาจรวมถึงการตัดสินใจว่าจะหลีก 
เลี่ยงไม่ดู อ่าน หรือฟังสิ่งใดก็ตามที่ปลุก
เร้าความรู้สึกทางเพศ2

“การกำาหนดมาตรฐานให้สูงไว้จะช่วย
ให้ดิฉันปลอดภัย” ซาอานีกล่าว

กลับสู่ที่ปลอดภัย
เหมือนคนติดอยู่ในน้ำาเชี่ยวที่มาปูอา- 

วาอีเอ คนที่ยอมต่อการล่อลวงย่อมอยู่ใน 

จุดที่อันตราย พลังควบคุมของบาปทาง

เพศยากจะหนีพ้น—แต่เราหนีพ้นได้ด้วย

ความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอดและ

ผู้รับใช้ของพระองค์

สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าคนคนนั้นจะไม่เคย

ออกจากที่ปลอดภัยหรือกลับมาได้อย่าง

ยากเย็น การอยู่ที่นั่นคือเป้าหมาย การ

ปฎิบัติตามแนวป้องกันของพระเจ้าและ

เข้าใจวิธีปรับใช้กับสภาวการณ์ส่วนตัวจะ

เตรียมเราให้พร้อมรับพลังอันสวยงามที่

พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เรา—ในเวลาที่

เหมาะสมและวิธีที่เหมาะสม

“เหนือสิ่งอื่นใด ดิฉันกำาลังเฝ้ารอการ 

แต่งงานในพระวิหาร” ซาอานีกล่าว “ดิฉัน 

รู้ว่าถ้าดิฉันรักษาพระบัญญัติ รวมไปถึง

กฎความบริสุทธิ์ทางเพศ ดิฉันจะมีค่าควร

ได้รับพรที่ดิฉันฝันถึง” 

อ้างอิง
1.	 ดู	แน่วแน่ต่อศรัทธา	(2004)	หน้า	171
2.	 ดู	แน่วแน่ต่อศรัทธา	(2004)	หน้า	173

แวบหนึ่งของปีติจากสรวงสวรรค์
“จงมีการแต่งงานในพระวิหารอยู่ในอนาคตของท่าน ไม่มีเหตุการณ์ใดหวาน 
เท่า ไม่มีเวลาใดศักด์ิสิทธ์ิเท่า…เวลาน้ันและท่ีน่ันท่านจะเห็นแวบหน่ึงของปีติ 
จากสรวงสวรรค์ จงระวัง อย่ายอมให้การล่อลวงช่วงชิงพรนี้ไปจากท่าน”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “จงเป็นแบบอย่าง,” เลียโฮนา, พ.ค. 2005 หน้า 140
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จากสนามเผยแผ่

อ่าง
ว่างเปล่า
โดย ซิโอซาเอีย นาอีเอตา จูเนียร์

เวลา 7:45 น. ของเช้า เดือนสิงหาคม

ที่มีฝนตกในเมืองฟรีทาวน์ เซียร์รา- 

ลีโอน แอฟริกาตะวันตก เรา (ผู้สอน 

ศาสนาเต็มเวลาในท้องถิ่นฟรีทาวน์) วาง 

แผนพิธีบัพติศมาไว้แล้วและตั้งใจว่าจะ 

จัดให้ได้ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออก ตอนน้ัน 

เองที่ผมได้รับโทรศัพท์จากบราเดอร์อัลยู 

สมาชิกจากสาขาของเรา แต่ผมไม่เข้าใจ

ทั้งหมดที่เขาพูดเพราะเขาพูดรัวเร็วเป็น 

ภาษาไครโอ ภาษาประจำาถ่ิน ผมบอกเขา 

ให้สูดลมหายใจลึกๆ แล้วค่อยๆ พูด เขา 

ทำาตามและพูดว่า “เอ็ลเดอร์นาอีเอตาครับ 

ไม่มีน้ำาในอ่างบัพติศมาเลย ผมขอโทษ 

ไม่มีน้ำา”

ผมขอบคุณเขาท่ีโทรมาบอก จากน้ันจึง 

ประกาศข่าวร้ายให้เอ็ลเดอร์คนอ่ืนๆ  ทราบ 

ผมเริ่มคิดทันทีว่าเราจะยังคงประกอบ 

ศาสนพิธีศักด์ิสิทธ์ิน้ีได้อย่างไร ตอนน้ันเอง 

ที่เอ็ลเดอร์อะกามาห์ทำาให้ผมนึกถึงน้ำาตก 

และลำาห้วยบนเขาใกล้สถานที่หนึ่งเรียก 

ว่าเมลโล เอ็ลเดอร์ทุกคนเห็นพ้องว่าเรา 

ควรจัดพิธีบัพติศมาท่ีน่ัน เราจึงขออนุญาต 

ทำาเช่นนั้น

เมื่อทุกคนมากันพร้อมหน้าที่เชิงเขาใน 

ตอนสายของวันนั้น กลุ่มของเราตระหนัก 

ชัดว่ามีงานยากมากรออยู่ข้างหน้า อย่าง 

ไรก็ดี คนท่ีมุ่งม่ันกลุ่มน้ีไม่รีรอท่ีจะเดินหน้า 

ต่อไป ชายและหญิง แม้กระทั่งเด็กๆ เดิน

กันไปคุยกันไปอย่างมีความสุขจนขึ้นไป 

ถึงทางเดินท่ีเฉอะแฉะและล่ืน เราเดินอ้อม 

ไปอีกหน่อยก็ถึงทางข้ามแม่นำ้า

ขณะเดินขึ้นเขา ความกระตือรือร้นของ

บางคนในกลุ่มเริ่มลดลงเมื่อฝนตกหนัก 

ขึ้น แต่เราเดินหน้าต่อไปด้วยความหวัง  

เส้นทางขรุขระยังดูเหมือนไม่สิ้นสุด จน

เรามาถึงจุดหมาย ใจเรามีความสุข แต่

ฝนยังคงตกใส่เรา ขณะที่เราเตรียมพิธี 

บัพติศมา เราเข้าไปหลบฝนอยู่ใต้ต้นมะม่วง 

ต้นใหญ่

เราเปิดโดยร้องเพลงสวด “พระวิญญาณ 

พระเจ้า” (เพลงสวด บทเพลงที่ 2) หลัง

จากให้ข้อคิดทางวิญญาณแล้วเราไปยัง

ภาพประกอบโดย อัลลัน การ์นส์
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บริเวณที่จะบัพติศมา น้ำาพุ่งลงมาจากน้ำา 

ตกไหลเข้ามาในลำาห้วยที่เราจะประกอบ 

ศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์

ผู้เป็นพ่อลงไปในลำาห้วยและช่วยลูกชาย 

ลงไปในนำ้า จู่ๆ ฝนก็หยุดตก แสงแดดส่อง 

ผ่านเมฆมาที่ลำาห้วย เรารู้สึกได้ถึงการ 

ประทับของพระวิญญาณ หลังจากผู้เป็น 

พ่อให้บัพติศมาลูกชาย สามีให้บัพติศมา 

ภรรยา และเอ็ลเดอร์ให้บัพติศมาผู้สนใจ

ของพวกเขา แดดยังส่องอยู่ขณะพวกเรา

มีรอยยิ้มบนใบหน้า

เราปิดพิธีโดยร้องเพลง “จงตามเรามา” 

(เพลงสวด บทเพลงท่ี 48) ใช่แล้ว เราตาม 

พระองค์จริงๆ เราตามพระผู้ช่วยให้รอด

ขึ้นเขาลงเขา ข้ามธารนำ้าไหลเปี่ยมฝั่ง ขึ้น 

ไปตามทางเฉอะแฉะลาดชัน และฝ่าสาย 

ฝน คนที่รับบัพติศมาทำาตามแบบอย่าง 

ของพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆ เมื่อพวกเขา

เข้าสู่นำ้าแห่งบัพติศมา 
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พยานพิเศษ

ท่านเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า 
พระองค์ทรงเป็นพระบิดา 

ของวิญญาณท่าน

ท่านถือกำาเนิดทางวิญญาณ 
ในตระกูลสูงศักดิ์ เป็นทายาท 

ของกษัตริย์แห่งสวรรค์ จงจดจำา
ความจริงนี้ไว้ให้แม่นและยึดมั่น 

ในความจริงนั้น

ทุกชีวิตดำาเนินตามแบบของ 
ผู้ให้กำาเนิดฉันใด เราสามารถ 
เติบโตจนเป็นเหมือนพระบิดา 

บนสวรรค์ได้ฉันนั้นถ้าเราจะดำาเนิน 
ชีวิตอย่างชอบธรรมและเชื่อฟัง 

พระบัญญัติของพระองค์

พระบิดาทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า
แท้จริงพระองค์เดียว ไม่มีสิ่งใด 
จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรา 

มีกับพระองค์ได้

พระองค์ทรงเป็นพระบิดา 
พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า  

เราเคารพพระบิดาของเรา 
และพระผู้เป็นเจ้าของเรา  

เรานมัสการพระองค์

จาก “We May Be Like Him,” Friend, ม.ค. 2004, 45; “Your Test of Courage,” New Era, มี.ค. 1990, 6; 
“The Pattern of Our Parentage,” Ensign, พ.ค. 1984, 69

พระบิดาบนสวรรค์ 
เป็นใคร
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โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
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โดย แอนนี เบียร์

ถอดปล๊ั ก
ภา

พป
ระ

กอ
บโ

ดย
 ส

ตีฟ
 ค

รอ
พพ

์ แทนท่ีจะดูทีวีตลอดเวลา เรากลับชอบอ่านหนังสือ! หลังจาก 

ทำางานบ้านเสร็จเรียบร้อยและบ้านสะอาด เราจึงสามารถ 

ใช้อินเทอร์เน็ตได้ เราใช้นาฬิกาจับเวลาเพ่ือบันทึกเวลาท่ีเราใช้ไป 

กับคอมพิวเตอร์

เอลลี, เจเร็ด, อีธาน และแอ็บบี เอช. อายุ 8, 11, 2  
และ 6 ขวบ, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

เราดาวน์โหลดเรื่องราวในพระคัมภีร์และเพลงที่เหมาะ 

สมลงในเครื่องเล่นเอ็มพี 3 คอมพิวเตอร์ของเราวางอยู ่

ในที่ซึ่งทุกคนมองเห็น เราไม่ดูโทรทัศน์ก่อนไปโรงเรียนหรือ

จนกว่าจะทำาการบ้านและงานบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วใน

ตอนบ่าย รายการโทรทัศน์บางช่องถูกบล็อกเพื่อให้เข้าไปดู

ไม่ได้ แทนที่จะดูโทรทัศน์ เราจะออกไปเล่นนอกบ้าน ช่วย

ทำาสวน หรือเล่นเกมกระดานด้วยกัน เมื่อเรามีดุลยภาพใน

ชีวิต บ้านของเราเงียบสงบมากขึ้น
ซาราห์, สตีเวน, คริสตี และเจสัน แอล. อายุ 7, 15, 20 และ 18 ปี; 
ควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย

ในครอบครัวเราจะได้ “ตั๋วทีวี” หกใบตอนต้นสัปดาห์ ตั๋ว 

หนึ่งใบเท่ากับเวลาอยู่หน้าจอหนึ่งชั่วโมง ด้านหลังของ 

ตั๋วแต่ละใบคือสิ่งที่เราต้องทำาก่อนใช้ตั๋วได้ เช่น ทำาความ

สะอาดห้อง ทำาการบ้านให้เสร็จ และทำางานบ้าน แทนที่จะ 

ใช้เทคโนโลยีตลอดเวลา เรา 

กลับชอบอ่านหนังสือ เล่นเกม 

ด้วยกัน และเล่นนอกบ้านกับ

เพื่อนๆ ของเรา

เทรเวอร์ และ นิโคเลตต์ ซี. 
อายุ 10 และ 13 ปี, ยูทาห์ 
สหรัฐอเมริกา

เน่ืองด้วยเทคโนโลยีสนุกๆ มากมายอยู่ท่ีปลายน้ิว เรา 

จึงมักใช้เวลามากเกินไปกับสิ่งเหล่านี้จนมีเวลาไม่

พอทำากิจกรรมสำาคัญๆ เช่น อ่านหนังสือ เล่นนอก 

บ้าน หรือใช้เวลากับครอบครัว ผู้อ่านบางคนของเราและ 

ครอบครัวของพวกเขาได้คิดหาวิธีทำาชีวิตให้สมดุล—โดย

ระลึกว่าพระวิญญาณสถิตในบ้านที่น่าอยู่และมีความสุข

ตั๋วทีวี 
หนึ่งใบ
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รับใช้กัน

ผมรู้ว่า
ประธาน

โธมัส เอส. มอน-
สันขอให้เรารับใช้ 
ผู้อื่น บ่ายวัน 
อาทิตย์วันหนึ่งผม 
อยากไปเยี่ยมคุณ

ยายของผมที่อยู่คนเดียวและจะค้างคืนอยู่เป็น
เพื่อนท่าน คุณแม่อนุญาตส่วนคุณยายแปลก
ใจแต่ก็มีความสุขมากเมื่อเห็นผม เราคุยกัน 
ทำาขนมเล็กๆ น้อยๆ และด ูเลียโฮนา ด้วยกัน 
หลังจากสวดอ้อนวอนแล้วเราก็เข้านอน

ระหว่างคืนนั้น เกิดพายุแรงมาก—ลม ฟ้า 
ร้อง ฟ้าแลบ ฝน และลูกเห็บ! พายุทำาให้เรา 
ตื่น คุณยายบอกผมว่าท่านคงกลัวมากถ้าผม 
ไม่ได้อยู่กับท่านที่นั่น ผมดีใจที่ได้รับใช้ท่าน 
ในลักษณะนี้

วินิซิโอ อาร์. อายุ 10 ขวบ, บราซิล

ซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาในจตุรัสแดง  
โดย เอมิลี ดี. อายุ 9 ขวบ, ยูเครน

พระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ 
ยินคำาสวดอ้อนวอนของเรา

หนูมีศรัทธา
อย่างมาก

ในพระเยซูคริสต์
และในพระบัญญัติ
ของพระองค ์โดย
เฉพาะอย่างยิ่งใน
การสวดอ้อนวอน  

วันอาทิตย์วันหนึ่งหนูกับคุณปู่ไปเยี่ยมคุณทวด 
ของหนู หนูตัดสินใจพาลูกสุนัขไปด้วย ระหว่าง 
กลับบ้านลูกสุนัขถูกเด็กผู้ชายคนหนึ่งขี่
จักรยานชน มันตกใจมากและวิ่งไล่เด็กคนนั้น 
หนูกับคุณปู่วิ่งตามมันไป แต่เราหามันไม่เจอ 
เราต้องกลับบ้านตัวเปล่า เราทุกคนเศร้ามาก 
คุณทวดโทรมาบอกหนูให้ไปหาที่ลับตาคน 
และสวดอ้อนวอนให้ลูกสุนัขของหนู

เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเราได้ยินสุนัขเห่า—ลูกสุนัข
ของหนูกลับบ้านแล้ว! หนูรู้ว่าพระบิดาบน
สวรรค์ทรงได้ยินคำาสวดอ้อนวอนของหนู

สเตฟานี พี. อายุ 8 ขวบ, ฮอนดูรัส

พระวิหารซอลท์เลค  
โดย อีฟ ดี.  
อายุ 4 ขวบ, 

 ยูเครน

มีอา ลีนน์ แอล. อายุ 5 ขวบ จาก 
เยอรมนีกำาลังฝึกเป็นผู้สอนศาสนา  
วันหนึ่งขณะรับประทานอาหารกลางวัน 
กับเพื่อน มีอากล่าวให้พรอาหาร ทำาให้
คุณแม่ของเพื่อนถามคุณแม่ของมีอา 
เกี่ยวกับความเชื่อของศาสนจักร เวลานี้ 
มีอาอาจชวนเพื่อนของเธอไปปฐมวัยด้วย

ท่านสามารถส่งภาพวาด ภาพ ถ่าย หรือประสบการณ์มาทาง 
ออนไลน์ได้ที ่liahona.lds.org; โดย
อีเมลถึง liahona@ldschurch.org  
และเขียนตรงบรรทัดชื่อเรื่องว่า  
“Our Page”; หรือส่งไปรษณีย์มาที่

Liahona, Our Page  
50 E. North Temple St., Rm. 2420  
Salt Lake City, UT 84150-0024, 
USA
ทุกครั้งที่ส่งต้องระบุชื่อนามสกุล  

เพศ และอายุของเด็ก (ต้องอายุตั้งแต ่
3 ขวบถึง 11 ขวบ) พร้อมทั้งชื่อบิดา
มารดา วอร์ดหรือสาขา สเตคหรือ 
ท้องถิ่น และคำาอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากบิดามารดาให้ใช้ 
รูปของเด็กและสิ่งที่ส่งมา (ส่งทาง 
อีเมลได้) อาจมีการแก้ไขความยาว
หรือความชัดเจนของข้อความที่ส่งมา

หน้านี้ ของหนู
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คมวาทะ

“พระบิดาบนสวรรค์
	 มิได้ทรงเห็นท่าน

ไร้ตัวตน       พระองค์ทรงรักท่าน”

ประธานดิีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด
จากการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2011
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นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น

ดาเนียลกำาลังเตะฟุตบอล 

กับเพื่อนๆ เมื่อเขาเห็น 

โจเซฟนั่งดูอยู่คนเดียว  

โจเซฟเตะฟุตบอลไม่เก่ง แต่ดาเนียล 

ตัดสินใจว่าเขาอยากให้โจเซฟมาเล่น 

ด้วยมากกว่าอยากชนะการแข่งขัน เขา 

วิ่งเหยาะๆ ไปหาโจเซฟและถามว่า  

“อยากเล่นกับพวกเราไหม”

ดาเนียลเลือกสิ่งที่ถูกต้อง
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์

ทรงสัญญากับเราว่าเมื่อเราเลือกสิ่งที่ถูก
ต้อง เราจะได้รับพร เรามีแบบอย่างที่ชอบ
ธรรมให้ทำาตามในพระคัมภีร์ แบบอย่าง
สองเรื่องได้แก่

• เมื่อโนอาห์ทำาตามพระบัญชาของพระ 
เจ้าให้ต่อเรือ ท่านช่วยให้สมาชิกหลาย 
คนในครอบครัวรอดจากน้ำาท่วม (ดู 
ปฐมกาล 6–8)
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ท่�นส�ม�รถใช้บทเรียนและกิจกรรมนี้เพื่อเรียนรู ้
ม�กขึ้นเกี่ยวกับส�ระสำ�คัญของปฐมวัยเดือนนี้

เกม ลสด
ท�ก�วหน�้ 65 ติดกับกระด�ษแข็ง เมื่อ 

แห้งแล้วให้ตัดก�ร์ดออก ผู้เล่นจะผลัดกันห� 
ก�ร์ดสองใบที่เข้�คู่กัน ก�ร์ดใบหนึ่งเป็นรูป 
สถ�นก�รณ์ที่ต้องเลือก ส่วนก�ร์ดที่เข้�คู่กัน 
เป็นรูปคนกำ�ลังเลือกส่ิงท่ีถูกต้อง ตัวอย่�งเช่น 
ก�ร์ดรูปเด็กผู้ช�ยได้รับเงินคู่กับก�ร์ดที่เข�
กำ�ลังจ�่ยส่วนสิบ

วิธีเล่น: นำ�ก�ร์ดม�คละกันและว�งคว่ำ�หน้� 
ผู้เล่นคนหนึ่งพลิกก�ร์ดขึ้นม�สองใบ ถ้�เข้�คู่  
ผู้เล่นจะเก็บก�ร์ดสองใบนั้นไว้และหง�ยอีก 
สองใบ ถ�้ก�ร์ดไม่เข้�คู่ ผู้เล่นจะคว่ำ�ก�ร์ดลง 
เหมือนเดิม ผู้เล่นคนต่อไปจะทำ�แบบเดียวกัน 
เด็กเล็กจะเล่นโดยใช้ก�ร์ดไม่ม�กหรือหง�ย
ก�ร์ดขึ้น

เม่ือเรา 
เลือกส่ิงท่ีถูกต้อง 

เราได้รับพร

• เมื่อนีไฟทำาคันธนูสำาหรับล่าสัตว์หัก  
ท่านทำาคันธนูขึ้นใหม่แทนที่จะยอมแพ้ 
ลีไฮบิดาของท่านสวดอ้อนวอนขอความ 
ช่วยเหลือและพระเจ้าทรงนำานีไฟไปหา
อาหาร (ดู 1 นีไฟ 16:18–32)

บางคร้ังการเลือกส่ิงท่ีถูกต้องทำาได้ยาก 
แต่พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรเมื่อเรา 
ทำาเช่นนั้น เมื่อเราตัดสินใจได้ดี เราจะ 

รู้สึกสงบและมีความสุข เพลง & พระคัมภีร์
• โมไซยาห์ 2:22

• “เลือกให้ดี” เพลงสวด  
บทเพลงที่ 122 
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โดย ซูลี เด อาควิโน

ชายหาด แต่น้ำาข้ึนแล้ว แอ่งน้ำาลึกข้ึนเร่ือยๆ 

ขณะที่ฉันพยายามออกจากแอ่ง

ฉันเริ่มล้า และรู้ว่าอยู่ในอันตราย เท่า

ที่ฉันนึกออกคือขอความช่วยเหลือจาก 

พระบิดาบนสวรรค์ ฉันกล่าวคำาสวดอ้อน 

วอนในใจ ทันทีที่สวดอ้อนวอนจบ มีมือ 

หนึ่งคว้าแขนของฉันและลากฉันไปยังที่ 

ปลอดภัย เพื่อนคนหนึ่งของคุณพ่อนั่นเอง 

ฉันขอบพระทัยที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง 

ตอบคำาสวดอ้อนวอนของฉันและยื่นพระ 

หัตถ์ให้ฉันโดยส่งคนมาช่วยฉัน

ครั้งต่อมาเมื่อเราไปเที่ยวทะเล ฉันอยู่ 

ใกล้ๆ ครอบครัวเหมือนอย่างท่ีฉันสามารถ 

อยู่ใกล้พระบิดาบนสวรรค์ผ่านการสวด

อ้อนวอน 

การสวดอ้อนวอนขอความปลอดภัย

ภาพประกอบโดย โรเจอร์ มอตซ์คัส

เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“ฉันพูดกับพระบิดาสวรรค์ 
พระองค์ทรงได้ยินและทรงตอบ
เมื่อฉันสวดอ้อนวอนด้วย
ศรัทธา” (“I Pray in Faith,” 
Children’s Songbook, 14)

ฉันรักธรรมชาติ! ฉันชอบ
ฟังเสียงนกร้อง เสียงใบไม้ 
ดังกรอบแกรบในสายลม และ

เสียงทะเล

บางครั้งครอบครัวของฉันจะไป

ทะเลกับครอบครัวอื่น พ่อๆ เล่น

วอลเลย์บอล ส่วนแม่ๆ นั่งอยู่ใต้ร่ม

และเล่นกับเด็กเล็ก

บ่ายวันหนึ่งฉันตื่นเต้นมากเมื่อเราไป 

เที่ยวทะเล! คลื่นสงบ มีแอ่งน้ำาเล็กๆ  

กระจายอยู่ตามแนวชายฝั่ง ฉันวิ่งลงน้ำา 

อยากว่ายนำ้าเหมือนปลาและเก็บเปลือก

หอย

“อย่าออกไปไกลนะซูลี!” คุณแม่ร้อง

บอกขณะที่ท่านพาเด็กเล็กๆ เข้าไปอยู่ใต้

ร่มคันใหญ่

“ค่ะแม่” ฉันบอกขณะใช้น้ิวเท้าขุดทราย 

เปียก

ฉันหาหอยและสำารวจสัตว์ตัวเล็กๆ ใน 

แอ่งน้ำาตามชายทะเล ขณะที่เล่นน้ำาใน 

แอ่งๆ หนึ่ง ฉันเหลียวกลับไปมองครอบ- 

ครัว เห็นร่มอยู่ไกลลิบ ฉันรู้ว่าฉันมาไกล 

เกินไปแล้ว ฉันพยายามว่ายกลับไปที่ 



พระบิดาบนสวรรค์ของฉัน

ในเร่ืองน้ี ซูลีทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงดูแลเธออยู่ เพ่ือเรียนรู้เร่ืองสำาคัญอ่ืนๆ  
เก่ียวกับพระบิดาบนสวรรค์ จงเลือกคำามาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของ __________ฉัน
2. พระองค์ทรงส่งฉันมาอยู่บน __________ เพื่อรับร่างกาย เรียนรู้ และเติบโต
3. พระองค์ทรงรู้จัก __________ ของฉันและทั้งหมดเกี่ยวกับตัวฉัน
4. พระองค์ทรงรักฉันและทรง __________ ฉันเสมอ
5. พระองค์ทรงฟังและทรงตอบ __________ ของฉัน
6. พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรมาสอนพระกิตติคุณและจัดตั้ง __________ 

ของพระองค์
7. พระองค์ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาปลอบโยนและ __________ ฉัน
8. ถ้าฉันรักษาพระบัญญัติ ฉันจะได้ __________ กับพระบิดาบนสวรรค์อีกครั้ง

อยู่
ศาสนจักร

นำาทาง
ดูแล

วิญญาณ
คำาสวดอ้อนวอน

แผ่นดินโลก
ชื่อ
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ใ
 นสถานท่ีหลายแห่งท่ัวโลกถือว่าวัน 
	วาเลนไทน์—14	 กุมภาพันธ์—เป็น 
	วันแห่งความรัก	 แต่จะเป็นอย่างไร 

ถ้าชื่อของคุณคือวาเลนไทน์	ทุกวันจะเป็น
วันแห่งความรักหรือไม่

ไทนี	โอ.	วัยเก้าขวบจากไนโรบี	เคนยา 
รู้สึกแบบนั้น	ทุกคนเรียกเธอว่า	“ไทนี”	แต ่
ชื่อเต็มของเธอคือวาเลนไทน์

“หนูชื่อวาเลนไทน์เพราะหนูเกิดวันที่	
14	กุมภาพันธ์”	เธออธิบาย	เธอพยายาม
รักทุกคนตามชื่อของเธอ	 “เมื่อหนูรับบัพ- 
ติศมา	 หนูรับพระนามของพระเยซูคริสต์

ไว้กับหนู”	เธอกล่าว	“นั่นหมายความว่าหนูควร
ดูแลเอาใจใส่ทุกคนเหมือนอย่างที่พระองค์จะ
ทรงทำา”

ไทนีทำาให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักอย่างไร	
มีหลายวิธี

ไทนี โอ. 
จากไนโรบ ี

เคนยา
โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์

นิตยสารศาสนจักร

ถ่า
ยภ

าพ
โด

ย 
ริช

าร
์ด 

เอ
็ม.
 ร
อม

นีย
์

สุขสันต์ วาเลนไทน์!

วาเลนไทน์รักครอบครัวของเธอ เธอชอบ 
เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เช่นกัน
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“สิ่งแรกที่หนูทำาคือกล่าวคำาสวดอ้อน- 

วอน”	เธอกล่าว	“หนูขอบพระทัยพระบิดา 

บนสวรรค์สำาหรับพระบุตรของพระองค์ 

เพราะหนูรักพระเยซูคริสต์	หนูขอบพระทัย

พระบิดาสำาหรับครอบครัวของหนู	สำาหรับ

พระวิหารที่ทำาให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียว 

กันเพราะหนูรักครอบครัว	จากนั้นก็ทูลขอ 

พระบิดาบนสวรรค์ให้ทรงอวยพรคนเจ็บ

ป่วยเพราะหนูรู้ว่าพระองค์ทรงรักคนป่วย

ด้วยเหมือนกัน”

ครอบครัวของไทนี
ไทนีเป็นลูกคนเล็กในครอบครัว	เธอมีพี่

ชายสามคนกับพี่สาวสองคน	“เธอช่วยผม 
 

เม่ือผมต้องการบางอย่าง”	จอร์จพ่ีชายของ 
ไทนีกล่าว	 “อย่างที่โรงเรียน	 เมื่อปากกา 
ของผมหาย	 เธอจะเอาปากกาของเธอให้ 
ผมหนึ่งด้าม”	เบรนดาพี่สาวของไทนีบอก
ว่าไทนีไม่โกรธเมื่อมีคนติเธอ

ที่บ้านครอบครัวของไทนีพูดทั้งภาษา
สวาฮิลีและภาษาอังกฤษ	พวกเขาชอบจัด 
สังสรรค์ในครอบครัว	 “เราศึกษาพระ
คัมภีร์ด้วยกัน”	ไทนีกล่าว	“เราเรียนรู้ 
เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด	และผลัด 
กันนำาครอบครัวสวดอ้อนวอน”

“หนูพยายามเป็นเหมือนพระเยซู
โดยเป็นคนมีเมตตา	ไปโบสถ์	และเชื่อฟัง

คุณพ่อคุณแม่”	ไทนีกล่าว	

ข้อเท็จจริงสนุกๆ  
เกี่ยวกับไทนี
เพลงโปรด: “เราจะนำา
ความจริงไปทั่วหล้า” 
(หนังสือเพลงสำ�หรับ
เด็ก หน้า 92–93)

กิจกรรมที่ชื่นชอบ:
กระโดดเชือกและฝึกทำาอาหาร

อาหารจานโปรด: ไข่

สัตว์เลี้ยงตัวโปรด:  
ลูกสุนัขของเธอชื่อ

แซนดรา ไทนี
เห็นคุณค่าของ
สัตว์ป่าด้วย “ติด
กับไนโรบีเมืองหลวงของประเทศเรา 
คือเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุด 
แห่งหนึ่งในแอฟริกา” ไทนีกล่าว  
“มีสัตว์เยอะแยะที่นั่น ทุกชนิดเลย  
หนูรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักสัตว์  
สัตว์เป็นส่วนสำาคัญของการสร้างโลก  
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้สร้าง  
หนูจึงแน่ใจว่าพระองค์ทรงรักสัตว์ด้วย”
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สำ�หรับเด็กเล็ก

โดย แชด อี. ฟาเรส
เรียบเรียงต�มเรื่องจริง

“จงสวดอ้อนวอนในครอบครัวของเจ้าถึงพระบิดา, ในนามของเราเสมอ” (3 นีไฟ 18:21)

การสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์

ทำ�ไมต้องพูด
คำ�นั้นครับ

ฮ�รุกิ ลูกสวดอ้อนวอน 
ได้ดีจ้ะ แต่ลูกลืมพูดว่�  
“พระบิด�บนสวรรค์”  

ตอนเริ่มสวดอ้อนวอน

ขอบพระทัยพระองค์สำ�หรับ
ครอบครัว บ้�น และของเล่น 
ในพระน�มของพระเยซูคริสต์ 

เอเมน

ฮ�รุกิคุกเข่�และเริ่มสวดอ้อนวอน

เร�จะคุกเข่� 
กับลูกนะ

ยังเลยครับ

ฮ�รุกิ ได้เวล� 
เข้�นอนแล้วจ้ะ ลูกสวด

อ้อนวอนหรือยัง

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เ
อล

ีส 
แบ

ล็ค
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พระบิด�บนสวรรค์ 
ขอบพระทัยพระองค์…

รักสิลูก แล้วลูก 
รู้สึกยังไง

พระบิด�บนสวรรค์ 
รักผมไหมครับ

เมื่อเร�สวดอ้อนวอน 
ถึงพระองค์ เร�ส�ม�รถขอบพระทัย 

สำ�หรับทุกสิ่งทุกอย่�งที่พระองค์ประท�น 
ให้เร� เร�ส�ม�รถทูลขอสิ่งที่เร� 

ต้องก�รได้ด้วยนะจ๊ะ

เมื่อเร�สวดอ้อนวอน  
เร�กำ�ลังพูดกับพระบิด�บนสวรรค์  

พระองค์ทรงรักเร�

ผมอย�กสวดอ้อนวอน 
อีกครั้งครับ!
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สำ�หรับเด็กเล็ก

พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรมากมายให้ฮารุกิ พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรบางอย่างให้ท่านเหมือนกันใช่หรือไม่ วาดรูป
หน้ายิ้มในช่องถัดจากรูปภาพด้านล่างเพื่อแสดงบางสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ประทานแก่ท่าน และวาดพรอีกอย่างหนึ่งที่ท่าน

ได้รับในช่องว่างที่เหลือ

พรมากมายของพระบิดาบนสวรรค์

ความช่วยเหลือสำาหรับบิดามารดา

ผลัดกันกับลูกบอกชื่อพรที่พระบิด�บนสวรรค์ประ
ท�นให้ท่�นและลูกๆ พูดคุยกับพวกเข�ว�่เหตุใด

ก�รสวดอ้อนวอนจึงสำ�คัญต่อท่�น
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หน้�ระบ�ยสี

นีไฟได้รับพรเพราะเลือกสิ่งที่ถูกต้อง
“หากท่านรักษาพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์ย่อมประทานพรให้ท่านและทรงทำาให้ท่านรุ่งเรือง” (โมไซยาห์ 2:22)



“การรับใช้ผู้อื่นเป็นคุณลักษณะสำาคัญของผู้ติดตาม

พระเยซูคริสต์” เธอกล่าว “งานนี้เปิดโอกาสให้สมาชิก

ศาสนจักรได้สละเวลาและพรสวรรค์เพื่อเป็นพรแก่คน

ขัดสน”

หลักธรรม 2: “เมื่อเราจับมือกันรับใช้ผู้คนที่
ขัดสน พระเจ้าทรงรวมใจเราเป็นหนึ่งเดียว”

สมาชิกของสาขาอารูชาในแทนซาเนียตัดสินใจทำา 

งานอาสาที่ Shanga House สถานฝึกอาชีพคนพิการ 

และสอนคนเหล่านั้นให้มีรายได้เลี้ยงชีพตนเองและ

ครอบครัว

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2011 ผู้มีส่วนร่วม 35 คน— 

ผู้ใหญ่ เยาวชน และเด็ก สมาชิกศาสนจักร ผู้สนใจ  

และผู้สอนศาสนา—ทำางานเคียงบ่าเคียงไหล่คนพิการ

เพื่อทำางานฝีมือและเครื่องประดับไว้ขาย อาสาสมัคร

ช่วยทำางานบ้านต่างๆ ด้วย เช่น ทำาความสะอาดและ

ปัดกวาด

ก่อนแยกย้ายกันไป ผู้ประสานงาน Shanga House  

ขอให้พวกเขามาห้องโถงรวมเพื่อให้คนที่พวกเขารับใช ้

ได้จับมือขอบคุณ “นั่นเป็นประสบการณ์ที่น่าตื้นตันใจ 

มาก” ซิสเตอร์ซานดรา รายดาลช์กล่าว เธอรับใช้งาน 

เผยแผ่ในเขตนั้นกับเอ็ลเดอร์ริช รายดาลช์สามีเธอ นับ

แต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อคนจาก Shanga House เห็นสมาชิก

ของสาขาในเมือง “พวกเขาจำาเราได้ทันที โบกมือ และ

แวะเข้ามาพูดคุย” ซิสเตอร์รายดาลช์กล่าว

เพเทียนซ์ รวิซา ผู้จัดโครงการของสาขาภายใต้การ 

กำากับดูแลของผู้นำาฐานะปุโรหิตชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมเป็น 

ประโยชน์ไม่เฉพาะกับคนที่ Shanga House เท่านั้นแต่ 

กับคนท่ีไปบำาเพ็ญประโยชน์เช่นกัน “ผู้คนพัฒนาความ 

รู้สึกรักโดยช่วยผู้อื่น และระหว่างนั้น ผู้คนเรียนรู้สิ่ง 

สมาชิกทั่วโลกทำาตามคำาแนะนำาของ 
ศาสดาพยากรณ์ในการจัดวันบำาเพ็ญประโยชน์
โดย เมลิสซา เมอร์ริลล์
นิตยสารศาสนจักร

ใ
นเดือนเมษายน 2011 ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ 

ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด ประกาศ 

เชิญชวนให้หน่วยต่างๆ ของศาสนจักรทุกแห่ง 

มีส่วนร่วมในวันบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อฉลองวาระครบ 

รอบ 75 ปีโปรแกรมสวัสดิการศาสนจักร คำาเชิญชวน

อย่างเป็นทางการระบุในจดหมายที่ฝ่ายประธานสูงสุด

ส่งให้ทุกหน่วย ต่อจากนั้นประธานอายริงก์แบ่งปันหลัก

ธรรมสี่ประการที่ท่านกล่าวว่าได้นำาทางท่านเมื่อท่าน 

“ต้องการช่วยในวิธีของพระเจ้า” และเมื่อคนอื่นๆ ช่วย

ท่าน (ดู “โอกาสให้ทำาดี” เลียโฮนา, พ.ค. 2011 หน้า 31)

ในเดือนที่เหลือของปี 2011 สมาชิกทั่วโลกตอบรับคำา

ขอร้องดังกล่าวของศาสดาพยากรณ์โดยดำาเนินการให้

หลักธรรมที่ประธานอายริงก์สรุปไว้เป็นรูปเป็นร่างขึ้น

หลักธรรม 1: “ทุกคนมีความสุขมากขึ้นและรู้สึก
เคารพตนเองมากขึ้นเมื่อพวกเขาสามารถหา 
เลี้ยงตนเองและครอบครัว จากนั้นจึงยื่นมือ 
ออกไปดูแลผู้อื่น”

สเตคแรกท่ีตอบรับคำาเชิญชวนของฝ่ายประธานสูงสุด 

ให้มีส่วนร่วมในวันบำาเพ็ญประโยชน์คือสเตคดาวีดใน 

ปานามา ซ่ึงจัดงานเตรียมความพร้อมสำาหรับชุมชน งาน 

ดังกล่าวจัดในเดือนเมษายนและได้รับการสนับสนุน 

จากหน่วยงานเอกชนหลายหน่วย โดยจัดในรูปแบบการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการสาธิตหัวข้อต่างๆ เก่ียวกับ 

การสะสมอาหาร การเงินในครอบครัว การเตรียมรับ

ภาวะฉุกเฉิน และสุขภาพ

การเพียงแต่รู้หลักธรรมเหล่านี้ด้วยตนเองเท่านั้น 

ไม่พอ อิทเซล วัลเดซ กอนซาเลซ ผู้มีส่วนร่วมในวัน 

บำาเพ็ญประโยชน์กล่าว สำาคัญด้วยที่ต้องรับใช้ผู้อื่นโดย 

แบ่งปันให้พวกเขา

ดูข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักรเพิ่มเติมที่ news.lds.org
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ต่างๆ จากชุมชนท่ีพวกเขาไม่รู้มาก่อน” เขากล่าว “ประ- 

จักษ์พยานของผมเข้มแข็งขึ้นด้วยสิ่งที่ผมทำาและเห็น

จากการมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนโดยรวม”

หลักธรรม 3: “ดึงครอบครัวท่านมาทำางานด้วย
เพื่อพวกเขาจะรู้วิธีดูแลกันขณะพวกเขาดูแลผู้
อื่น”

สมาชิกของสเตคโกอิมบรา โปรตุเกสทราบดีกว่าการ 

รับใช้ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียว อันที่จริง แต่ละปีสเตคมี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมหลายอย่างภายใต้ตราสัญลักษณ์ 

มือท่ีช่วยเหลือของมอรมอน กิจกรรมปีท่ีแล้วรวมถึงการ 

ทำาความสะอาดสวนสาธารณะและพาเด็กปฐมวัยไป 

เยี่ยมเด็กอื่นที่อาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำาพร้า ในกิจ- 

กรรมเหล่าน้ีและกิจกรรมอ่ืนๆ การให้ทุกคนในครอบครัว 

มีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำาคัญ อนาเบลา จอร์ดาโอ เฟอร์รี- 

เอรากล่าว เธอรับใช้เป็นผู้อำานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ของสเตคโกอิมบรา

“ในโครงการของเรา บางครั้งเราพูดว่าเรารับบุคคล 

ทั่วไปอายุตั้งแต่ 8 เดือนถึง 88 ปี” ซิสเตอร์จอร์ดาโอ 

กล่าว “นั่นจริงแท้แน่นอน เราเห็นแม่ลูกอ่อนและคุณ 

ปู่คุณตาที่ไปไหนมาไหนลำาบาก แต่ท่านเหล่านั้นมีประ- 

จักษ์พยานที่เข้มแข็งและเต็มใจรับใช้พระเจ้า”

หลักธรรม 4: “พระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
มาช่วย ‘หาและเจ้าจะพบ’ ในการดูแลคนยากจน
เฉกเช่นพระองค์ทรงทำาในการค้นหาความจริง”

เม่ือไมเคิล แฮทช์ สมาชิกสภาสูงในสเตคฟาร์มิงตัน 

นิวเม็กซิโกได้รับมอบหมายให้จัดวันบำาเพ็ญประโยชน์ 

ของสเตคตามคำาเชิญชวนของประธานอายริงก์ เขาสงสัย 

ว่าจะได้แนวคิดเรื่องการดูแลคนยากจนในชุมชนจาก 

ที่ไหน เขาประชุมกับคณะกรรมการในสภา และพวก 

เขากับผู้นำาสเตคคนอื่นๆ กระตุ้นสมาชิกให้แบ่งปันแนว 

คิดเกี่ยวกับความต้องการในชุมชน

โรเบอร์ตา โรเจอร์ส รู้ถึงความต้องการอย่างหนึ่ง 

ของบรรดาองค์กรต่างๆ ในพื้นที่—รวมถึงโรงพยาบาล

ที่เธอทำางานด้านชุมชนสัมพันธ์ด้วย ถึงแม้โครงการรวบ 

รวมเสื้อผ้ามักจะได้รับของบริจาคที่เป็นประโยชน์ อาทิ 

กางเกง เสื้อเชิ้ต รองเท้า และเสื้อคลุมที่ใช้แล้ว แต่สิ่ง 

ที่องค์กรการกุศลหลายแห่งยังต้องการคือบรรดาของใช้ 

จำาพวก ถุงเท้า ชุดชั้นใน และชุดนอน—ของบริจาคที่ 

เป็นของใหม่ ซิสเตอร์โรเจอร์สเสนอให้สเตคจัดการรับ

บริจาคสิ่งของเหล่านี้

ในวันที่ 15 ตุลาคม สมาชิกสเตคแจกจ่ายป้ายแขวน 

ประตู 1,000 ป้ายในละแวกนั้นซึ่งอธิบายโครงการ เชิญ 

ชวนชุมชนให้มีส่วนร่วม และบอกรายการสิ่งของที่ต้อง 

การ หนึ่งสัปดาห์ต่อมาสมาชิกสเตคกลับไปรับบริจาค 

สิ่งของดังกล่าวแล้วนำากลับมาที่ศูนย์สเตคเพื่อแยก

ประเภทและแจกจ่ายให้องค์กรการกุศลในท้องที่ 10  

องค์กร

การร่วมแรงร่วมใจดังกล่าวสนองความต้องการเร่ง 

ด่วนในชุมชนของพวกเขา ซิสเตอร์โรเจอร์สกล่าว “นี่ 

เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเลย ได้ช่วยผู้คนโดยไม่ต้องใช้เงิน 

มาก ครอบครัวหนึ่งใช้เพียงไม่กี่ดอลลาร์ก็สามารถช่วย

คนอื่นได้แล้ว” 

สมาชิกทั่วโลก
วางแผนและมี 
ส่วนร่วมในการ
บำาเพ็ญประโยชน ์
ต่อชุมชนของพวก
เขาเพื่อตอบรับคำา
เชิญชวนของฝ่าย
ประธานสูงสุด
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การประกวดศิลปะนานาชาติเชิญชวน 
เยาวชนให้แสดงพรสวรรค์

ใ
นหลักคำาสอนและพันธสัญญา 

115:4–6 พระเจ้าทรงขอให้ทุก 

คนในศาสนจักรของพระองค์ 

ลงมือปฏิบัติ โดยเชิญชวนพวกเขา

ให้ “ลุกข้ึนและฉายส่องออกไป” เพ่ือ 

“แสงสว่าง [ของพวกเขา] จะเป็นธง 

ให้ประชาชาติ” พระองค์ทรงขอให้ 

พวกเขาร่วมมือสนับสนุนกันและ

เป็น “ที่พักพิงจากพายุ”
เพื่อทำาตามพระดำารัสดังกล่าว  

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสนจักร
จึงเชิญชวนเยาวชนของศาสนจักรที่
อายุ 13 ถึง 18 ปีให้มีส่วนร่วมในการ
ประกวดศิลปะนานาชาติสำาหรับ
เยาวชนครั้งแรกของพิพิธภัณฑ์ เป็น
เวลาหลายปีที่พิพิธภัณฑ์จัดการ 
ประกวดศิลปะนานาชาติสำาหรับ 
สมาชิกผู้ใหญ่ แต่ประสบการณ์ 
คล้ายกันกำาลังเปิดให้เยาวชนได้เข้า
ร่วมการประกวดครั้งใหม่นี้

เยาวชนได้รับการท้าทายให้สร้าง 
สรรค์งานศิลปะที่แสดงให้เห็นว่า 
พระดำารัสจากพระเจ้า—“ลุกขึ้น 

และฉายส่องออกไป”—มีความ 
หมายตอ่พวกเขาอยา่งไร พพิธิภณัฑ์ 
เริ่มรับผลงานในวันจันทร์ที่ 2 มกรา- 
คม 2012

“ไม่ว่าเยาวชนของเราจะรู้สึกว่า 
พรสวรรค์ด้านศิลปะของพวกเขา 
อาจจะยังไม่สมบูรณ์นักก็ตาม แต่
ไม่ธรรมดาเลยที่สิ่งเรียบง่ายอย่าง
เช่น ภาพเขียน ภาพถ่าย หรืองาน
แกะสลักสามารถสัมผัสวิญญาณ
ของอีกคนหนึ่งได้และกลายเป็น
แหล่งพลังทางวิญญาณของพวก 
เขา” แองเจลา อาเมส ผู้ช่วยภัณฑา- 
รักษ์ด้านการศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ 
กล่าว “และเมื่อเยาวชนใช้พรสวรรค์ 
ที่สร้างสรรค์ของพวกเขาจรรโลงใจ 
และสร้างแรงบันดาลใจทางวิญญาณ 
ให้ผู้อื่น พวกเขาย่อมได้แรงบันดาล
ใจเช่นกัน”

งานศิลปะทุกช้ินท่ีส่งเข้าประกวด 
ต้องทำาหลังจากวันที่ 1 มกราคม 
2009 ผู้ร่วมประกวดส่งผลงานของ 
พวกเขาได้ทางออนไลน์จนถึงวัน 

ขอเชิญเยาวชน

ของศาสนจักรที่

อายุ 13 ถึง 18 

ปีส่งผลงานศิลปะ

มาที่การประกวด

ศิลปะครั้งแรก

สำาหรับเยาวชน

ศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2012 โดยส่งประ- 
กวดได้คนละหน่ึงช้ินเท่าน้ัน ดูข้อมูล 
และแนวทางการส่งงานศิลปะเข้า
ประกวดได้ที่ lds.org/youthartcomp

ทางพิพิธภัณฑ์ยินดีรับสื่อและรูป 

แบบงานศิลปะทุกชนิด—ภาพวาด  

ภาพเขียน ภาพถ่าย งานแกะสลัก  

งานโลหะ สิ่งทอ เครื่องประดับ  

เครื่องปั้นดินเผา และอื่นๆ ตามกฎ 

กติกาและข้อกำาหนดการประกวด  

“อนุญาตให้แสดงงานศิลปะตาม

วัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม

จากทั่วโลก ยินดีรับงานศิลปะที่ตี 

ความได้ทั้งในเชิงสัญลักษณ์และ

ตรงตัว”

อีกไม่นานเว็บไซต์การประกวด 

จะเปิดตัววีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องภาย 

ใต้หมวด “Your Creative Process 

(กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของ 

ท่าน)” เพ่ือให้จิตรกรรุ่นเยาว์สามารถ 

อ้างอิงได้ถ้าต้องการให้ช่วยระดม 

ความคิดหรือตัดสินใจว่าจะถ่ายทอด 

แนวความคิดอย่างไร

หลังจากคณะกรรมการตัดสิน 

การประกวดลงมติสองรอบแล้ว จึง 

เลือกผู้ชนะและจะขอให้ส่งงาน 

ศิลปะมาที่พิพิธภัณฑ์ โดยจะจัด 

แสดงผลงานในนิทรรศการตั้งแต่วัน 

ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 ไปจนถึง 

วันที่ 17 มิถุนายน 2013

งานศิลปะทุกชิ้นที่จัดแสดงใน 

นิทรรศการลำาดับที่ 1 ถึง 20 จะได้

รับรางวัล Merit Award เพื่อยกย่อง

ผลงานที่โดดเด่น และสามชิ้นจะได้

รับรางวัล Visitors’ Choice Award ซึ่ง 

จะมอบให้ช่วงใกล้ปิดนิทรรศการ 
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เรื่องราวจากพระคัมภีร์มอรมอน 

กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวในวีดิทัศน์ 

เรื่องราวจากพระคัมภีร์มอรมอน ที่ 

ปรับปรุงใหม่ซึ่งเวลานี้มีในภาษาจีนกวาง- 

ตุ้ง อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น  

เกาหลี จีนกลาง โปรตุเกส รัสเซีย และ

สเปนท่ีหมวดเร่ืองราวพระคัมภีร์ใน LDS.org

เดิมทีมีออนไลน์เป็นสไลด์โชว์ แต่เวลา 

นี้เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติที่ใช้ 

เทคนิคเรียกว่า parallax animation โดย 

ตัดเป็นรูปภาพแล้วให้เคลื่อนไหวไปตาม

ผืนผ้าใบ การส่ายเลนส์จับภาพ การทำาให้ 

ภาพพร่ามัว และการดึงภาพให้เข้ามาใกล้ 

และไกลออกไปทำาให้ภาพน่าสนใจมากข้ึน

วีดิทัศน์นี้มีจุดเด่นคือเสียงที่ทำาเลียน

เสียงธรรมชาติและต้นฉบับเสียงในฟิล์ม

“เรื่องราวพระคัมภีร์เหล่านี้ช่วยหว่าน 

เมล็ดแห่งประจักษ์พยานไว้ในใจเด็กๆ  

และคนอื่นที่ชมวีดิทัศน์เหล่านี้โดยสอน

ความจริงพระกิตติคุณ” เบรนท์ ไมซิงเกอร์ 

ผู้จัดการโครงการในฝ่ายประสานงานพระ

คัมภีร์ของแผนกหลักสูตรศาสนจักรกล่าว  

 

ข้อคิดเห็นทั่วไป

ผมรู้สึกถึงพระวิญญาณ 
เมื่อผมอ่าน

ผมขอบคุณความพยายามทุกอย่างที่ 
ทำาให้มี เลียโฮนา ผมรู้สึกถึงพระวิญญาณ 
เมื่ออ่าน ไม่นานมานี้ผมศึกษาและไตร่ตรอง
ข่าวสารของประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 
“การรอคอยบนถนนสู่ดามัสกัส” (เลียโฮนา 
พ.ค. 2011 หน้า 88) บทความนี้และบท
ความอื่นๆ ในนิตยสารช่วยให้ผมปรับปรุง 
และพบวิธีแก้ไขความอ่อนแอของผม

เอ็ลเดอร์เอมิเน็ด เอ็ดเวิร์ด อาชาบา,  
คณะเผยแผ่เดอร์บัน แอฟริกาใต้

ข่าวสารจากพระผู้เป็นเจ้า
ใน เลียโฮนา ผมพบข่าวสารจากพระผู้

เป็นเจ้า—ส่งผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ ศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิต คนที่แสวงหา
การนำาทางทางวิญญาณจะพบถ้าพวกเขา
ศึกษานิตยสารด้วยความจริงใจ
มานูเอล เด อาราอูโจ เฟอร์นันเดซ, โมซัมบิก

ดิฉันพบคำาตอบเสมอ
เลียโฮนา เสริมสร้างประจักษ์พยานของ

ดิฉันที่ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 
คริสต์ทรงรักและห่วงใยเราทุกคน ดิฉัน 
ตื่นเต้นที่ได้อ่านนิตยสารทุกเดือนเพราะ 
ดิฉันพบคำาตอบการสวดอ้อนวอนของดิฉัน
เสมอ ดิฉันขอบพระทัยสำาหรับโอกาสที ่
ได้รับพระวจนะของพระเจ้าในลักษณะนี้

คาร์โลตา เอ. โบโซตรอส, ฟิลิปปินส์

โปรดส่งความคิดเห็นของท่านไปที่ liahona@
ldschurch.org ความคิดเห็นที่ท่านส่งเข้ามาอาจ 
ได้รับการแก้ไขเพื่อให้มีความกระชับหรือ 
ชัดเจน 

“วีดิทัศน์ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะ 

ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์เป็นประจำากับ

พระคัมภีร์และสอนทักษะที่จะเตรียมผู้ชม

ให้พร้อมศึกษาพระคัมภีร์เพิ่มขึ้น”

วีดิทัศน์ที่ปรับปรุงใหม่นี้มีเนื้อหาเกิน

สามชั่วโมงครอบคลุม 54 ตอนแยกจาก

กัน ตั้งแต่ “เราได้พระคัมภีร์มอรมอนมา

อย่างไร” (บทที่ 1) ไปจนถึง “คำาสัญญา

ของพระคัมภีร์มอรมอน” (บทที่ 54)

ภาพในวีดิทัศน์เป็นภาพประกอบที่

สร้างสรรค์โดยเจอร์รีย์ ธอมพ์สัน และ 

โรเบิร์ต ที. บาร์เรตต์ ผลงานศิลปะจากฝีมือ 

ทั้งสองท่านจัดพิมพ์เป็นชุดๆ ใน Friend  

และ เลียโฮนา มานานเกือบทศวรรษ โดย

เริ่มตั้งแต่ปี 1989 จากนั้นจึงพิมพ์รวมเล่ม

ในปี 1997 เป็น เรื่องราวจากพระคัมภีร์

มอรมอน

ผู้ชมสามารถดูวีดิทัศน์เป็นพ็อดแคสต์ 

ใน iTunes เป็นคลิปใน YouTube และ Roku 

ครอบครัวอาจเพลิดเพลินกับรายการ  

“Scripture Stories” ของ Mormon Channel  

ได้เช่นกัน รายการมีเด็กๆ และผู้ดำาเนิน 

รายการคนหนึ่งอ่านเรื่องราว สนทนา ร้อง

เพลง และแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับ

บทเรียนในพระคัมภีร์

เมื่อเร็วๆ นี้ศาสนจักรทำาวีดิทัศน์ เรื่อง 

ราวในพันธสัญญาใหม่ เป็นภาพเคลื่อน 

ไหวใน 11 ภาษาเช่นกัน ซึ่งมีทั้งในหน้า 

พระคัมภีร์ฉบับแอลดีเอส iTunes และ 

Mormon Channel ทาง YouTube 

เรื่องราวจากพระคัมภีร์มอรมอน 
เคลื่อนไหวในวีดิทัศน์ที่ปรับปรุงใหม่
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เอ็ลเดอร์บัลลาร์ด เอ็ลเดอร ์
เจนเซ็นเยือนสมาชิกในเม็กซิโก

ในช่วงสุดสัปดาห์ของวันที่ 10–11  

กันยายน 2011 เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ 

บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

และเอ็ลเดอร์เจย์ อี. เจนเซ็น แห่งฝ่าย

ประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบประชุม

กับสมาชิกและผู้สอนศาสนาในกูเอร์ 

นาวากา เม็กซิโก เอ็ลเดอร์บัลลาร์ด 

ขอให้สมาชิกฝังพระกิตติคุณในใจชาว 

เม็กซิโกผ่านประสบการณ์ทางวิญญาณ 

“มีการยอมรับพระกิตติคุณทางใจมาก 

เกินไปโดยไม่ได้ประสบกับการยอมรับ

ทางวิญญาณ” ท่านกล่าว “การเปลี่ยน 

ใจเลื่อมใสที่ลึกซึ้งของวิญญาณจำาเป็น 

ต่อการที่สมาชิกเราจะนำาสิ่งที่พวกเขา

ยอมรับในความคิดเข้ามาในใจพวกเขา”

เอ็ลเดอร์โอ๊คส์ เอ็ลเดอร์ 
แอนเดอร์เซ็นเยือนเปรู โบลิเวีย

ในเดือนสิงหาคม 2011 เอ็ลเดอร์ 

ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ และเอ็ลเดอร์นีล  

แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัคร- 

สาวกสิบสองเดินทางไปโบลิเวียและ 

เปรูในอเมริกาใต้ ข่าวสารของเอ็ลเดอร์ 

 

วิสุทธิชนฟังการประชุมใหญ่
ในภาษาจอร์เจียเป็นครั้งแรก

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2011 วิสุทธิชน 
35 คนมาร่วมชุมนุมกันเพื่อชมการ 
ประชุมใหญ่สามัญและได้ฟังคำาปราศรัย
ในภาษาจอร์เจียเป็นครั้งแรก ก่อนเดือน
ตุลาคม สมาชิกที่แข็งขันประมาณ 50 
คนในประเทศมีทางเลือกให้ฟังการประชุม
ใหญ่ในภาษารัสเซีย อาร์เมเนีย หรือ
อังกฤษ แต่มีหลายคนพูดเฉพาะภาษา
จอร์เจีย การแปลภาษานี้จึงเป็นเหตุการณ์
สำาคัญ

“ดิฉันมีความสุขมากที่ได้ฟังประธาน 
โธมัส เอส. มอนสันปราศรัยกับเราใน
ภาษาจอร์เจีย” เลลา ทซโนบิลาดเซกล่าว 
“นั่นมีผลอย่างมากเมื่อคุณได้ฟังการ
ประชุมใหญ่ในภาษาบ้านเกิดของคุณ”

ศาสนจักรขานรับความเสีย
หายจากไต้ฝุ่นในฟิลิปปินส์

หลังจากไต้ฝุ่นเนสาตและนาลแกถล่ม
ฟิลิปปินส์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อประชาชนราว 200,000 
คน แผนกสวัสดิการภาคของศาสนจักร 
 
 

ข่าวสั้นทันโลก คำาปราศรัยวันนี้

เริ่มช่วยเหลือด้วยการบริจาคข้าวสาร 
600 กระสอบในปัมปังกา องค์กรร่วม
นอกภาครัฐ Social Action Center of 
Pampanga ในอัครสังฆมณฑลซานเฟร์- 
นันโด ปัมปังกา เป็นผู้ดำาเนินการแจก 
จ่ายข้าวที่ได้รับบริจาค

อาสาสมัครคาทอลิกและแอลดีเอส
ทำางานด้วยความสมัครสมานเพื่อบรรจุ
หีบห่อและแจกจ่ายข้าวสารไปให้หมู่บ้าน 
ที่ได้รับผลกระทบ 352 หมู่บ้านในปัม-
ปังกา

สมาชิกชาวแอฟริการ่วมวัน
บำาเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ห้า

เป็นเวลาห้าปีติดต่อกันที่สมาชิกใน 
แอฟริกามีส่วนร่วมในวัน All-Africa  
Mormon Helping Hands ความร่วมมือ
ระหว่างภาคแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้
กับภาคแอฟริกาตะวันตก ในวันหนึ่งของ
แต่ละปีสมาชิกในภาคเหล่านี้จะบำาเพ็ญ
ประโยชน์หลากหลายประเภทในชุมชน
ท้องถิ่นของตน เหตุการณ์ปีนี้จัดเมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม 2011 ดูรายงานข่าวของ 

โครงการบางอย่างที่ news.lds.org 

วิสุทธิชนในลากอส ไนจีเรีย มีส่วนร่วมในวัน All-Africa Helping Hands Day เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2011
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“หลักคำาสอนเกี่ยวกับพระบิดา” หน้า 20: เริ่ม
โดยขอให้สมาชิกครอบครัวแบ่งปันสิ่งท่ีพวกเขา
รู้เกี่ยวกับพระลักษณะของพระบิดาบนสวรรค์ 
สนทนาบทความโดยสรุปประเด็นที่ให้ไว้ในแต่ละ
หมวดที่ให้ข้อคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงเป็น
ใคร ท่านอาจสรุปด้วยประจักษ์พยานของท่านถึง
ความรักของพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของ
พระองค์ พระเยซูคริสต์

“นี่คืองาน ของท่าน ” หน้า 42: ก่อนอื่นให้อ่าน
กรอบด้านข้างชื่อว่า “ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง” และ
เลือกแนวคิดอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ครอบครัวท่าน
มีส่วนร่วมในงานพระวิหารและประวัติครอบครัว 
(ดู lds.org/familyhistoryyouth ด้วย) ระหว่าง
การสังสรรค์ในครอบครัวให้อ่านบทความกับ
ครอบครัวแล้วถามว่าซิสเตอร์เบคสัญญาพรอะไร
กับคนที่ร่วมงานสำาคัญนี้ ดำาเนินการตามแนวคิด
ที่ท่านวางแผนไว้และพิจารณาสานต่อโครงการน้ี
ในสัปดาห์ต่อๆ ไป

“พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า” 
หน้า 48: อ่านเรื่องครอบครัวหนุ่มสาวที่ได้รับ 

การ์ดคริสต์มาสพิเศษและเรื่องของผู้นำาฐานะ

ปุโรหิตที่เรียนรู้ชื่อเยาวชนในสเตคของเขา ขอให้ 

สมาชิกครอบครัวนึกถึงพระเมตตาอันละเอียด 

อ่อนที่พวกเขาได้รับจากพระเจ้า ท่านอาจถามว่า 

“พระเมตตาอันละเอียดอ่อนคืออะไร ใครได้รับ 

พระเมตตาอันละเอียดอ่อน เราจะแสดงความ 

กตัญญูต่อพระเมตตาอันละเอียดอ่อนที่เราได้รับ 

อย่างไร” จากนั้นท่านอาจตอบคำาถามด้วยคำาตอบ 

ของเอ็ลเดอร์เบดนาร์จากบทความ

“ถอดปลั๊ก” หน้า 61: อ่านสิ่งที่เด็กเหล่านี้และ 

ครอบครัวของพวกเขาทำาเพื่อบริโภคสื่อที่ดี ท่าน 

อาจสนทนาว่าครอบครัวท่านจะรักษาสมดุลของ 

การดูทีวี ใช้คอมพิวเตอร์ และ “เวลาหน้าจอ”  

อย่างไร ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 

2011 เอ็ลเดอร์เอียน เอส. อาร์เดิร์น แห่งสาวก 

เจ็ดสิบ พูดถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ อย่างฉลาด 

ว่า “แม้สิ่งเหล่านี้จะดี แต่เราจะยอมให้สิ่งเหล่านี ้

ผลักสิ่งที่มีความสำาคัญสูงสุดออกไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ 

ได้” (“เวลาให้เตรียม” เลียโฮนา พ.ย. 2011 หน้า 

32) ท่านอาจตั้งเป้าหมายคล้ายกับเป้าหมายใน

บทความนี้เพื่อทำาให้บ้านของท่านเป็นสถานที่ซึ่ง

พระวิญญาณจะทรงสถิตได้ 

แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัว

นิตยสารฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถนำาไปใช้ได้กับการสังสรรค์ในครอบครัว  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

แอนเดอร์เซ็นรวมไปถึงคำาสอนของ 

ท่านที่ว่าทั่วโลกทุกคนต่างต้องเลือก 

ระหว่างความดีกับความชั่ว “ความ 

ยากในการตัดสินใจเรื่องศีลธรรม 

เป็นเหมือนกันสำาหรับท่านและข้าพ- 

เจ้า” ท่านกล่าว “เราอยู่ท่ีน่ีเพ่ือเรียนรู้ 

ว่าจะดำาเนินชีวิตอย่างไรด้วยศรัทธา”

เอ็ลเดอร์เบดนาร์ทำางานมอบ
หมายในยุโรป

ในช่วงแรกของเดือนกันยายน  

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสอง ประชุมกับ 

วิสุทธิชนในอังกฤษ เยอรมนี (ที่ท่าน 

เคยรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 

ราว 40 ปีก่อน) และเดนมาร์ก ในแต่ 

ละที่เอ็ลเดอร์เบดนาร์สอนหลักคำา 

สอนของพระคริสต์และเน้นเดชา- 

นุภาพของการชดใช้ ท่านยังสอนหลัก 

ธรรมเรื่องสิทธิ์เสรีทางศีลธรรมและ 

ความรับผิดชอบที่เราแต่ละคนต้อง 

ทำาด้วย “สิทธ์ิเสรีทางศีลธรรมคือพลัง 

ความสามารถท่ีจะกระทำาด้วยตนเอง” 

ท่านกล่าว “และเมื่อเรากระทำาอย่าง 

เหมาะสมและสอดคล้องกับคำาสอน 

ของพระเยซูคริสต์ ธรรมชาตินิสัย 

ของเราจะเปลี่ยนผ่านการชดใช้ของ

พระองค์และโดยอำานาจของพระ 

วิญญาณบริสุทธิ์”

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของเรื่องเหล่านี้ได้ที่ 
news.lds.orgโดยใช้ชื่อเจ้าหน้าที่ชั้น 
ผู้ใหญ่และสถานที่ที่ท่านไปเยือนเป็น 
คำาหลัก 

บทเรียนวันอาทิตย์ในคืนวันจันทร์

ดิฉันต้องการให้บทเรียนสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์มีประสิทธิภาพ แต่มักจะนึกหัวข้อไม่ออก 
และการเตรียมบทเรียนเป็นเรื่องท้าทายสำาหรับดิฉัน

วันจันทร์วันหน่ึงดิฉันนึกข้ึนได้ว่าลืมเตรียมบทเรียน แต่แล้วก็นึกถึงพรแอบแฝงของการเป็นครูปฐมวัย 
ดิฉันเพิ่งได้รับเรียกให้สอนเด็กห้าขวบและเพิ่งสอนบทเรียนหนึ่งเมื่อวันก่อน ดิฉันตัดสินใจใช้ฉบับย่อ  
(และเหมาะกับวัย) ของเรื่องที่ดิฉันสอนในวันอาทิตย์เป็นบทเรียนสังสรรค์ในครอบครัว คืนวันจันทร์
นั้นเราพูดคุยเกี่ยวกับการเชื่อฟัง และดิฉันเล่าเรื่องสามเรื่องที่เล่าไปเมื่อวันก่อนในปฐมวัย

การปรับบทเรียนปฐมวัยให้เหมาะกับครอบครัวเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้ดิฉันบรรลุเป้าหมายของ
การเตรียมบทเรียนสังสรรค์ในครอบครัวอย่างดีและมีประสิทธิภาพในแต่ละสัปดาห์
คริสตินา เชอร์วูด, แอริโซนา สหรัฐอเมริกา
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จนกว่าเราจะพบกันอีก

เพราะการมีแบบ
ในจินตนาการ
ช่วยเราเลียนแบบ
การปฏิบัติบน
สวรรค์ พระบิดา
ผู้ทรงปรีชาญาณ
จึงประทานพระ
บุตรของพระองค์
มาเป็นแบบจริง
ให้เราทำาตาม
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พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือ	
พระกิตติคุณแห่งการเลียนแบบ	เอ็ลเดอร์	
ดักลาส	แอล.	คอลลิสเตอร์	อดีตสาวกเจ็ด	

สิบสอน	 “จุดประสงค์ประการหนึ่งของการทดสอบ	
บนโลกนี้คือกลับเป็นเหมือน	[พระบิดามารดาบน	
สวรรค์ของเรา]	 ในทุกๆ	 ด้านที่เป็นไปได้เพื่อเราจะ	
สบายใจเมื่ออยู่เบื้องพระพักตร์พระบิดามารดาบน	
สวรรค์”	 เราเลียนแบบพระองค์เมื่อเราพยายามคิด		
พูด	ทำา	และแม้มีลักษณะเหมือนพระองค์	(ดู	แอลมา	
5:14)1

ในฐานะนักออกแบบภาพกราฟิก	 ผมต้องทำางาน	
ศิลปะหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของ	
ลูกค้า	การทำาเช่นน้ันทำาให้ผมพบคุณค่าของการมีแบบ	
ถึงแม้ลูกค้าจะอธิบายงานและรายละเอียดตามที่	
เขาต้องการ	แต่ผมพบว่าการมีภาพให้ดูเป็นการช่วย	
ผมขณะทำางาน	 แบบดังกล่าว—แม้จะเป็นเพียงแบบ	
ในจินตนาการ—แต่ก็เตือนผมให้นึกถึงเป้าหมาย
และทำาตามเป้าหมายนั้นเสมอ

ทำานองเดียวกัน	 ในการทดสอบขณะเป็นมรรตัย	
ของเรา	 คำาแนะนำาเพียงอย่างเดียวมักไม่พอสื่อสาร	
ข้อมูลหรือถ่ายทอดแนวคิดใหม่	 เราอาจต้องวาดภาพ	
หรือแบบในจินตนาการเพื่อช่วยเราเลียนแบบการ	
ปฏิบัติบนสวรรค์	 ดังนั้น	 ถ้าเราคิดว่าตัวเราเป็นลูก	
ของพระผู้เป็นเจ้า	ปรารถนาจะกลับไปหาพระองค์	เรา	
ก็น่าจะเลียนแบบชีวิตเราตามพระองค์และพยายาม
มีคุณสมบัติตามที่อยู่ในพระองค์2

พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงปรีชาญาณประทาน	
พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดจากพระองค์มาเป็น	
แบบอย่างที่แท้จริงเพื่อให้เรารู้ว่าจะเลียนแบบพระ	
องค์อย่างไร	 ในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่น	
ดินโลกของพระผู้ช่วยให้รอด	 พระองค์ทรงทำาตาม	
พระประสงค์ของพระบิดาโดยทรงใช้เวลาช่วยเหลือ	

ผู้อื่น	 ทำานองเดียวกัน	 เมื่อเราเลียนแบบ	
พระบิดาและพระบุตร	 เราใช้ของประทาน	

	 พรสวรรค์	และสติปัญญาของเรารับใช้อย่าง	
เต็มที่	ขณะที่เรารับใช้	เราเฉลิมพระเกียรติ
พระบิดาของเราและพระองค์ทรงให้เกียรติ
เราโดยทรงเรียกเราให้มีส่วนในการสร้าง
อาณาจักรของพระองค์

เช่นเดียวกับการออกแบบภาพกราฟิก		
บางครั้งในชีวิตเราจะใช้แบบที่เห็นและจับ
ต้องได้แทนแบบในจินตนาการ	เรามักเรียน
รู้จากการรับใช้ผู้อื่น	 ผมยังจำาครั้งแรกสมัย	

เป็นเลขาธิการวอร์ดได้	ผมไม่สามารถเติมตารางการ	
สัมภาษณ์ของอธิการให้เต็มได้	แต่อธิการเตือนผม	
ว่าพระเจ้าทรงดูแลอยู่และพระองค์ทรงรู้ว่าใครต้อง	
การพบอธิการวันน้ัน—แม้เราจะไม่ทราบก็ตาม	 และ	
เป็นอย่างนั้นจริงๆ	 ทุกครั้งที่เรามี	 “ปัญหา”	 นี้	
โทรศัพท์จะดังหรือไม่ก็มีคนแวะมาถามว่าอธิการมี
เวลาหรือไม่	 และเนื่องด้วยการเป็นผู้นำาที่ได้รับการ
ดลใจของท่าน	ท่านจึงมีเวลา

นอกจากจะมีแบบอย่างของผู้นำาแล้ว	ผมยังได้รับ	
พรจากการมีบิดามารดาเป็นแบบอย่างของความ	
เมตตา	 ความขยันขันแข็ง	 การสนับสนุน	 ความ	
ซื่อสัตย์	 และความชอบธรรม	 แบบอย่างของพวก
ท่านเป็นแบบแผนที่ผมทำาตามได้เช่นกัน	 โดยแสดง	
ให้ผมเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเลียนแบบพระ	
ผู้เป็นเจ้ากับการให้เกียรติบิดามารดา	 แบบอย่างที่	
ชอบธรรมของบิดามารดาในโลกมนุษย์เป็นส่วนหน่ึง	
ในแบบแผนของพระบิดาบนสวรรค์	 และโดยการ
ยกย่องพวกท่าน	 เราจะได้เรียนรู้คุณลักษณะที่เรา
จำาเป็นต้องมีเพื่อจะได้อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ของ	
เราอีกคร้ัง	 เม่ือเรากลายเป็นแบบแผนท่ีชอบธรรมใน	
ชีวิตลูกๆ	 เราย่อมสามารถช่วยส่งเสริมแผนของพระ	
องค์และทำาให้แบบแผนการเป็นบิดามารดาของพระ	
องค์เกิดสัมฤทธิผลโดยไม่เพียงนำาตัวเรากลับไปหา	
พระองค์เท่านั้นแต่นำาครอบครัวนิรันดร์ของเราไป	
ด้วย	

อ้างอิง
1.	 ดู	ดักลาส	แอล.	คอลลิสเตอร์	“บ้านบนสวรรค์ที่สะอาด

บริสุทธิ์สวยงามของเรา”	เลียโฮนา	มิ.ย.	2009	หน้า	27;	
Ensign,	มิ.ย.	2009,	55

2.	 ดู	เชอร์รี	จอห์นสัน	“Instilling	a	Righteous	Image,”	
Tambuli,	มิ.ย.	1984,	10;	Ensign,	ก.ค.	1983,	21

เลียนแบบและยกย่อง 
พระบิดามารดา 
บนสวรรค์ของเรา

โดย สก็อตต์ แวน แคมเพน
นิตยสารศาสนจักร

80      เ ลี ย โ ฮ น า



ภาพบุคคลและสิ่งของในพระคัมภีร์มอรมอน

ปีนี้ เลียโฮนา หลายฉบับจะมีชุดภาพบุคคลและสิ่งของในพระคัมภีร์มอรมอนรวมอยู่

ด้วย  เพื่อทำาชุดภาพให้แข็งแรงและใช้สะดวก ให้ตัดชุดภาพออกมาและทากาวติดกับ

กระดาษแข็ง ถุงกระดาษใบเล็กๆ หรือไม้ที่เหลาจนเรียบ  เก็บภาพชุดนี้ไว้ในซองหรือ

ถุง เขียนป้ายกำากับที่บอกว่าจะหาเรื่องราวพระคัมภีร์เกี่ยวกับภาพนั้นได้ที่ไหน
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พระบิดาบนสวรรค์ทรงบัญชา
ให้นีไฟต่อเรือ
1 นีไฟ 17
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“เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า,  
พระบิดานิรันดร์,  

และในพระบุตรของพระองค์,  
พระเยซูคริสต์, และใน 
พระวิญญาณบริสุทธิ์.”

หลักแห่งความเชื่อข้อ 1
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