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10 วิธีทำ�ต�มแผน 
ของพระเจ�้สำ�หรับ 

ชีวิตท่�น, น. 14 
เอกภ�พในโควรัมส�วกเจ็ดสิบ– 

ต้นแบบให้ดำ�เนินต�ม, น. 38 

เหตุใดก�รเลือกของท�่นจึงสำ�คัญ, น. 62

พอลกับก�รตัดสินใจออกเดท 
ของดิฉัน, น. 65



“คนท่ีวางใจในพระ-

ยาห์เวห์ย่อมได้รับ

พระพร คือผู้ท่ีความ

วางใจของเขาอยู่ใน

พระยาห์เวห์

“เขาเป็นเหมือน 

ต้นไม้ท่ีปลูกไว้ริมน้ำา 

ซ่ึงหย่ังรากของมัน 

ออกไปข้างลำาน้ำา . . . 

ใบของมันคงเขียว 

อยู่เสมอ”

เยเรมีย์ 17:7–8
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ปกิณกะ

8  สมุดบันทึกการประชุมใหญ่	 	
	 	 เดือนตุลาคม	2013

10  ศาสดาพยากรณ์พันธสัญญาเดิม:		
	 	 โนอาห์

11  การสอน	เพ่ือความเข้มแข็งของ		
	 	 เยาวชน:	การรับใช้	

12  บ้านเรา	ครอบครัวเรา:	เตรียมพร้อม	
	 	 เป็นครอบครัวนิรันดร์

โดย มาร์โก กาสโตร กาสโตร

44  เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
80  จนกว่าเราจะพบกันอีก:	เคร่ืองหมาย

โดย เจอร์รีย์ พีค

เลียโฮนา กุมภาพันธ์ 2014

ข่าวสาร

4  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:			
	 	 รับใช้พระเจ้าด้วยความรัก

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

7  ข่าวเย่ียมสอน:	พระพันธกิจ	 	
	 	 อันศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสต์:			
	 	 พระเมษบาลผู้ประเสริฐ

บทความพิเศษ

14  ดำาเนินชีวิตอย่างมีสันติสุข	ปีติ	และ	
	 	 จุดประสงค์

โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
การเลือก 10 อย่างนี้สามารถช่วยท่าน
สร้างแบบฉบับความสำาเร็จและความ
สุขในชีวิต

22  พันธสัญญาแห่งอับราฮัม
สมาชิกทุกคนของศาสนจักรมีส่วน
ในพันธสัญญาแห่งอับราฮัม  แผนภูมิ
นี้จะแสดงประวัติของพันธสัญญา
ดังกล่าว

26  ผู้บุกเบิกในทุกแผ่นดิน:	“จักรวรรดิ	
	 	 อันกว้างใหญ่น้ัน”—การเติบโตของ	
	 	 ศาสนจักรในรัสเซีย

โดย เจมส์ เอ. มิลเลอร์
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้ยึดคำาพยากรณ์
ยุคปัจจุบันเป็นรากฐานการสถาปนา
ศาสนจักรในรัสเซีย

32  บำารุงเล้ียงชีวิตใหม่ของเรา
โดย อีฟ ฮาร์ต
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสทั่วโลกแบ่งปันว่า
พวกเขาหว่านเมล็ดแห่งศรัทธาและ
กำาลังสร้างรากพระกิตติคุณให้แข็งแรง 
อย่างไร

38  สร้างพลังทางวิญญาณในโควรัม		
	 	 ฐานะปุโรหิต

โดย เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
ความเป็นหนึ่งเดียวกันและความรัก
ในหมู่โควรัมสาวกเจ็ดสิบสามารถ
เป็นต้นแบบให้โควรัมฐานะปุโรหิต
ทั้งหมด

ภาพบนปก: 
ปกหน้า: ภาพถ่ายประกอบโดย เลสลี นิลส์สัน   
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่าย © Yann  
Arthus-Bertrand/Altitude
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76

62

48
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48  พูด	ฟัง	และรัก
โดย มาร์ค โอเกิลทรี
ดุลยภาพในการสนทนาสามแบบ
สามารถนำาไปสู่ความสัมพันธ์อันดี

52  พรพระวิหาร
โดย เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
การเตรียมเข้าพระวิหารของเราเป็น
ประสบการณ์ชีวิตที่มีนัยสำาคัญมาก
ที่สุดประสบการณ์หนึ่ง

56  คำาถามและคำาตอบ
พระวิหารอยู่ไกลเกินกว่าจะไปได้บ่อย ๆ  
แต่พระวิหารจะมีความสำาคัญมากขึ้น 
ในชีวิตฉันเวลานี้ได้อย่างไร

58  เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:			
	 	 การรับใช้อย่างซ่ือสัตย์ด้วยความรัก

โดย แครอล เอฟ. แมคคองกี

60  แจกชุดคืนสู่เหย้า
โดย โอลิเวต กาแซง
ไต้ฝุ่นโหมกระหน่ำาทำาลายบ้านเรือน
หลายพันหลัง  ตอนนี้เป็นโอกาสให้
ดิฉันได้รับใช้

61  วิธีเติมหนังสือแห่งชีวิตของท่านให้เต็ม
โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
 วิธีเติมชีวิตท่านให้เต็มไปด้วยกิจกรรม
ที่ “ฉันดีใจที่ได้ทำา”

62  เหตุใดการเลือกจึงสำาคัญ
โดย มินดีย์ ไรย์ ฟรีดแมน
ต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาดีใช่ไหม 
เลือกให้ดี

65  ออกเดทหรือไม่ออกเดท
โดย ซาวานนาห์ เอ็ม. สมิธซัน
พอลขอฉันออกเดท และเขาเป็นเพื่อน 
ที่ดี ทำาไมฉันถึงไปไม่ได้

66  การเก็บเก่ียว
โดย เอ็ลเดอร์โคอิชิ อาโอยากิ
การเกี่ยวข้าวเสร็จไปเพียงครึ่งเดียว   
ขืนเป็นแบบนี้ผมคงไม่ได้รับอนุญาต 
ให้ไปโบสถ์

67  พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักท่าน
โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

68  ครอบครัวสนิทกันช่ัวนิรันดร์
โดย โอลิเวีย โคเรย์
เด็กผู้หญิงคนอื่น ๆ ไม่สนใจโอลิเวีย  
เธอไม่คิดว่าถังสีจะช่วยได้

70  พยานพิเศษ:	เหตุใดการรับใช้ผู้อ่ืน	
	 	 จึงสำาคัญ

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

71  หน้าน้ีของหนู
72  เพ่ือนท่ัวโลก:	หนูช่ืออารินาจากรัสเซีย

โดย เอมี เจน เลวิตต์

74  นำาปฐมวัยกลับบ้าน:	พระบิดา	 	
	 	 บนสวรรค์ทรงมีแผนสำาหรับบุตรธิดา	
	 	 ของพระองค์

76  สำาหรับเด็กเล็ก
81  ภาพศาสดาพยากรณ์:			 	
	 	 สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.	คิมบัลล์

ดูว่าท่านจะหา 

เลียโฮนาที่ซ่อน

อยู่ในฉบับนี้ได้ 

หรือไม่  คำาใบ้: 

สิ่งนี้สำาคัญ

	ตอ้งการ
จากชีวติ	. . .

พจิารณาสิง่ที่ท่าน

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก
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กตัญญู	(ความ), 60
การทดลอง, 32
การเรียก, 14, 32
ครอบครัว, 12, 32, 68
คิมบัลล์,	สเป็นเซอร์ 	
ดับเบิลย.ู, 81

โควรัม, 38, 44
งานเผยแผ่ศาสนา, 26, 32, 

66, 71
งานพระวิหาร, 14, 26, 32, 

52, 56
ฐานะปุโรหิต, 22, 38
แต่งงาน	(การ), 12, 48, 52

โนอาห,์ 10
บัพติศมา, 71
ประจักษ์พยาน, 32
ปีต,ิ 14
เปลี่ยนใจเลื่อมใส	(การ),  

32, 46
เป้าหมาย, 62
ผู้บุกเบิก, 26
แผนแห่งความรอด, 22, 61, 

62, 74
พระบัญญัต,ิ 62, 66
พระเยซูคริสต,์ 7, 14, 47
พระวิญญาณบริสุทธิ,์ 45, 80

พันธสัญญา, 22
มาตรฐาน, 14, 65
รัก	(ความ), 4, 46, 48, 67
รับใช้	(การ), 4, 11, 14, 32, 

38, 44, 58, 60, 70
รัสเซีย, 26, 72
ศรัทธา, 14, 47
สะบาโต, 66
สันติสุข, 14
สิทธิ์เสร,ี 61, 62
แสงสว่าง, 45
ออกเดท	(การ), 65

“โนอาห์” หน้า 10: พิจารณาการใช้หุ่นเล่น
เงาเล่าเรือ่งโนอาห์  โดยฉายไฟ (เช่น ไฟฉาย) 
ไปบนผนังในห้องมืด  ท่านและครอบครัว
สามารถใช้แขนและมือท�ารูปเงาบนผนังเพื่อ
เล่าเกี่ยวกับเรือ สัตว์ ฝน นกพิราบ และรุ้ง 
กินน�้า  จบกิจกรรมโดยพูดถึงวิธีที่เราสามารถ 
ท�าตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่เวลานี ้
และร้องเพลง “ท�าตามศาสดา” (หนังสือ
เพลงส�ำหรับเด็ก, 58–59) หรือเพลงอื่น
เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์

“ครอบครัวสนิทกันชั่วนิรันดร์” หน้า 68: 
พิจารณาการจัดกิจกรรมกระชับมิตรในหมู่
สมาชิกครอบครัว  ท่านอาจทาสีเหมือนที ่
โอลิเวียและเจนท�า หรือท�าโครงการอื่น หลัง
จากนั้นท่านอาจสนทนาถึงวิธีรับมือกับแรง
กดดันจากเพื่อนวัยเดียวกันและใคร่ครวญพร
ของการสร้างมิตรภาพอันแน่นแฟ้นภายใน
ครอบครัวของท่าน  ท่านอาจพูดถึงผู้คนจาก
พระคัมภีร์ที่เข้มแข็งขึ้นเพราะมิตรภาพของ
พวกเขากับสมาชิกครอบครัว อาทิ มารีย์กับ
เอลีซาเบธ นีไฟกับแซม และโจเซฟกับไฮรัม 
สมิธ เป็นต้น

ภา
พถ่

าย
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

เค
รก

 ได
มอ

นส์

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว
ฉบับนี้มีบทควำมและกิจกรรมที่สำมำรถน�ำไปใช้ส�ำหรับกำรสังสรรค์ในครอบครัว   
แนวคิดสองประกำรมีดังนี้

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนำ และสื่ออื่น ๆ ของศาสนจักรมีหลายภาษาที่
languages.lds.org	

กุมภาพันธ์	2014	ปีที่	20	เล่มที	่2

เลียโฮนา	10982	-	425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ฉบับพิมพ์ภาษาไทย

ฝ่ายประธานสูงสุด: โธมัส เอส. มอนสัน, เฮนรีย์ บี. อายริงก์,   
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

โควรัมอัครสาวกสิบสอง: บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม เพอร์รีย์,  
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด,  
ริชาร์ด จี. สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์,  
เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

บรรณาธิการ: เครก เอ. คาร์ดอน
ที่ปรึกษา: โฮเซ แอล. อาลอนโซ, มาร์วีน บี. อาร์โนลด์,  
เชย์น เอ็ม. โบเว็น, สแตนลีย์ จี.เอลลิส, คริสทอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์
ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด ที. วอร์เนอร์
ผู้อำานวยการฝ่ายดำาเนินการ: วินเซนท์ เอ. วอห์น
ผู้อำานวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจักร: อัลเลน อาร์. ลอยบอร์ก
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ: การ์ฟ แคนนอน
บรรณาธิการบริหาร: อาร์. วัล จอห์นสัน
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอัน คาร์ร
งานเขียนและงานบรรณาธิการ: ซูซาน บาร์เรตต์, บริททานี บีตที,  
เดวิด ดิกสัน, เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตัน, มินดีย์ ไรย์  
ฟรดีแมน, ลอร ีฟูลเลอร์, การ์เรตต์ เอช. การ์ฟ, เจนนเิฟอร์ เกรซ โจนส์, 
ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, แซลลี จอห์นสัน โอดีเคิร์ก, โจชัว เจ. เพอร์กีย์,  
แจน พนิบอรฟั, รชิาร์ด เอม็. รอมนย์ี, พอล แวนเดนเบิร์ก, มารสิซา วิดดสินั

ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สก็อตต์ คนูดเซ็น
ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์: แทดด์ อาร์. พีเตอร์สัน
งานออกแบบ: จีนเนตต์ แอนดรูวส์, เฟย์ พี. แอนดรัส, ซี. คิมบัลล์ บอตต์, 
โธมัส ไชลด์, เนต ไกน์ส, คอลลีน ฮิงค์ลีย์, เอริค พี. จอห์นเซ็น,  
ซูซาน ลอฟเกร็น, สก็อตต์ เอ็ม. มอย, มาร์ค ดับเบิลยู. โรบินสัน,  
แบรด เทียร์, เค. นิโคล วอล์กเคนฮอร์สต์

ผู้ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา: โคลเลตต์ เนเบเกอร์ อูนี
ผู้จัดการฝ่ายผลิต: เจน แอนน์ ปีเตอร์ส
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รับใช้
พระเจ้า
ด้วย 

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสอนดังนี้ “เพราะว่าใคร
ต้องการจะเอาชีวิตรอด คนน้ันจะเสียชีวิต แต่ใคร
ยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา คนนั้นจะได้ชีวิตรอด” 

(ลูกา 9:24)

“ข้าพเจ้าเชื่อว่า” ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าว “พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงก�าลังบอกเราว่า จนกว่าเราจะไม่นึกถึงตนเองในการ
รับใช้ผู้อื่น ชีวิตเราก็จะมีความหมายขึ้นมาบ้าง  ผู้ที่มีชีวิตอยู่เพื่อ
ตนเองในที่สุดจะเหี่ยวแห้งโรยราไป เปรียบเหมือนการสูญเสีย
ชีวิต  ส่วนผู้ที่ไม่นึกถึงตนเองในการรับใช้ผู้อื่นย่อมเติบโตและเบิก
บาน—ผลก็คือมีชีวิตรอด”1

ในข้อความต่อไปนี้ซึ่งคัดมาบางส่วนจากการปฏิบัติศาสนกิจ
ของประธานมอนสัน ท่านเตือนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่าพวกเขา
เป็นมือของพระเจ้าและพรแห่งนิรันดรคอยท่าคนเหล่านั้นที่รับใช ้
ผู้อื่นอย่างซื่อสัตย์

การรับใช้ในพระวิหาร
“เราบ�าเพญ็ประโยชน์อนัย่ิงใหญ่เมือ่เราประกอบศาสนพิธแีทน 

ผูท้ีล่่วงลบัไปอยู่หลงัม่าน  ในหลายกรณเีราไม่รูจ้กัคนทีเ่ราประกอบ 

ศาสนพิธีให้  เราไม่คาดหวังค�าขอบคุณ ท้ังไม่รับรองว่าพวกเขา
จะยอมรับสิ่งที่เรามอบให้ แต่เรารับใช้ และในขั้นตอนดังกล่าวเรา
ได้รบัสิง่ทีไ่ม่อาจได้มาด้วยวธิอีืน่ เราเป็นผูช่้วยให้รอดบนเขาไซอัน 
อย่างแท้จริง  เฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอดทรงพลีพระชนม์ชีพเพื่อ

เสียสละแทนเรา เราเองกท็�าเช่นเดียวกนัเมือ่เราท�างานในพระวหิาร 
แทนผู้ที่ไม่มีหนทางจะก้าวต่อไปเว้นแต่จะมีคนบนโลกนี้ท�าแทน 
พวกเขา”2

เราคือพระหัตถ์ของพระเจ้า

“พี่น้องทั้งหลาย มีผู้ต้องการความเอาใจใส่ ก�าลังใจ ความช่วย

เหลือ การปลอบโยน และความเมตตาอยู่รายรอบเรา—ไม่ว่า

พวกเขาจะเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อนสนิทมิตรสหาย หรือคน

แปลกหน้า เราคือพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก ที่ได้

รับพระบัญชาให้รับใช้และให้ก�าลังใจบุตรธิดาของพระองค์  พระ- 

องค์ทรงพึ่งพาเราทุกคน . . .

“การรับใช้ซึ่งเราทุกคนได้รับเรียกคือการรับใช้พระเจ้าพระเยซู

คริสต์”3

รับใช้ในร่มเงาของพระผู้ช่วยให้รอด

“ในโลกใหม่ พระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระชนม์ทรงประกาศว่า ‘เจ้ารู้สิ่ง

ที่เจ้าจะต้องท�าในศาสนจักรของเรา; เพราะงานที่เจ้าเห็นเราท�า

มาแล้วเจ้าจงท�าด้วย; เพราะสิ่งที่เจ้าเห็นเราท�ามาแล้ว แม้สิ่งนั้น

เจ้าจงท�า’ [3 นีไฟ 27:21]
“เราเป็นพรแก่ผู้อ่ืนเมื่อเรารับใช้ในร่มเงาของ ‘[พระ] เยซูแห่ง

นาซาเรธ็. . . [ผู้] เสด็จไปกระท�าคุณประโยชน์’ [กิจการของอัครทูต 
10:38] พระผูเ้ป็นเจ้าประทานพรเราให้พบปีตใินการรบัใช้พระบดิา 

โดย ประธาน 
โธมัส เอส. มอนสัน

ความรกั



 กุ ม ภ า พั น ธ์   2 0 1 4    5

การสอนจากข่าวสารน้ี
“ถ้าท่านมีความรักแบบพระคริสต์ ท่านจะเตรียมตัวได้ดีขึ้นในการสอนพระกิตติคุณ  

ท่านจะได้รับการดลใจเพื่อช่วยให้ผู้อื่นรู้จักพระผู้ช่วยให้รอดและท�าตามพระองค์”7  

ท่านอาจสวดอ้อนวอนทูลขอจิตกุศลเพิ่มขึ้นต่อคนที่ท่านเยี่ยม  ขณะท่านพัฒนา

ความรักเหมือนพระคริสต์ต่อพวกเขา ท่านจะรับใช้ทั้งพระเจ้าและคนที่ท่านสอน 

ได้อย่างมีความหมายมากขึ้น

ในสวรรค์ขณะที่เรารับใช้บุตรธิดาของพระ- 
องค์บนแผ่นดินโลก”4

ความจำาเป็นท่ีต้องรับใช้
“เราต้องได้รับโอกาสให้รับใช้  ส�าหรับ

สมาชิกที่หลุดจากความแข็งขันหรือยังรีรอ 
แบ่งรับแบ่งสู้ เราสามารถสวดอ้อนวอนหา
วิธีเอื้อมไปยังพวกเขา  การขอให้รับใช้ใน

หน้าที่บางอย่างอาจเป็นสิ่งจูงใจอันจ�าเป็น
ต่อการกลับมาแข็งขันเต็มที่ของพวกเขา  
แต่บางครั้งผู้น�าที่ช่วยได้ในเรื่องนี้กลับลังเล
ทีจ่ะท�า เราต้องนกึอยู่เสมอว่าคนเราเปลีย่น- 
แปลงได้ พวกเขาทิ้งนิสัยไม่ดีได้ กลับใจ

จากการล่วงละเมิดได้  ด�ารงฐานะปุโรหิต
อย่างมีค่าควรได้ และรับใช้พระเจ้าอย่าง
ขยันหมั่นเพียรได้”5

เรากำาลังทำาท้ังหมดท่ีเราควรทำาหรือไม่
“โลกต้องการความช่วยเหลอืจากเรา เรา 

ก�าลังท�าทั้งหมดที่เราควรท�าหรือไม่  เราจ�า
ค�าพูดของประธานจอห์น เทย์เลอร์ได้หรือภา
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์

ไม่ที่ว่า ‘ถ้าท่านไม่ขยายการเรียกของท่าน 
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงถือว่าท่านต้องรับผิด
ชอบผู้ที่ท่านอาจช่วยเขาไว้ได้หากท่านได้

ท�าหน้าที่ของท่าน’ [ค�ำสอนของประธำน

ศำสนำจักร: จอห์น เทย์เลอร์ (2001), 162] 
มีคนให้ท่านต้องช่วยพยุง ช่วยจูงมือ คอย

ให้ก�าลังใจ  สร้างแรงบันดาลใจ และช่วย 
จิตวิญญาณให้รอด  พรนิรันดร์รอคอยท่าน  
สิทธิพิเศษของท่านไม่ใช่เป็นผู้ชมแต่เป็นผู้
ร่วมแสดงบนเวทีการรับใช้”6 
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ห่วงโซ่ของความรัก

ให้ผู้ใหญ่คนหนึ่งช่วยท่านตัดกระดาษลักษณะเป็นแถบบาง 
28 ชิ้น แต่ละชิ้นกว้างประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) และยาว

ประมาณ 8 นิ้ว (20 ซม.) แต่ละวันของเดือนนี้ให้ท่านรับใช้
เพื่อแสดงความรักต่อคนบางคน ท่านอาจจะช่วยพ่อแม่ท�าความ 
สะอาดบ้านหรือเขียนจดหมายขอบคุณเพื่อนบ้าน

จดวิธีที่ท่านรับใช้ในแต่ละวันลงบนแถบกระดาษของท่านวัน
ละแผ่น แล้วติดเทปกาวหรือทากาวตรงปลายกระดาษทั้งสอง
ด้านเข้าด้วยกันเพื่อท�าเป็นวงกลม  ท่านสามารถเชื่อมวงกลม
โดยสอดปลายด้านหนึ่งของกระดาษชิ้นใหม่ลอดวงกลมของเมื่อ
วานก่อนจะติดเทปกาวหรือทากาวตรงปลายกระดาษชิ้นใหม่
เข้าด้วยกัน  ท่านจะเห็นว่าห่วงโซ่แห่งความรักของท่านยาวขึ้น!  
ท่านอาจจะเพิ่มห่วงโซ่การรับใช้ของท่านให้ยาวขึ้นต่อไปหลัง
จากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

โดย เอลิซาเบธ ไบลท์

ฤดูร้อนวันหนึ่งดิฉันใช้เวลาในต่างประเทศท�างานกับเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ  เมื่อดิฉันพบเด็กเหล่านั้นครั้งแรก 

ดิฉันประหม่าอย่างไม่น่าเชื่อ  ดิฉันพูดภาษาของพวกเขาไม่ได้ 
แต่วางใจว่าพระวิญญาณจะทรงน�าทางดิฉันในการปฏิสัมพันธ์
กับพวกเขา  พอได้รู้จักเด็กแต่ละคน ดิฉันรู้เลยว่าภาษาไม่ใช่
สิ่งกีดขวางความรัก ดิฉันเล่น หัวเราะ และท�างานฝีมือกับเด็ก 
ดิฉันอดรูส้กึรกัพวกเขาจนหมดใจไม่ได้  ดฉัินเห็นแวบหนึง่ของ 
ความรักที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีต่อบุตรธิดาของพระองค์
และปีติที่ท�าให้ดิฉันอิ่มเอมใจจนสุดพรรณนา

เมื่อใดก็ตามท่ีดิฉันรับใช้ผู้อื่น ดิฉันรู้สึกรักไม่เฉพาะคนที่
ดิฉันรับใช้เท่านั้นแต่รักพระบิดาบนสวรรค์ด้วย  ดิฉันรู้แล้วว่า 
“เมื่อท่านอยู่ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน  ท่านก็อยู่ใน
การรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั่นเอง” (โมไซยาห์ 2:17)  
จุดประสงค์ที่ดิฉันรับใช้ ไม่ว่าจะในโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์
ใหญ่โตหรือผ่านการแสดงความเมตตาเล็ก ๆ น้อย ๆ ล้วน
เป็นไปเพือ่สรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจ้า (ด ูมทัธวิ 5:16) ดฉินัหวงั 
ว่าเมื่อดิฉันรับใช้ผู้อื่น ผู้คนจะรู้ซึ้งถึงความรักที่ดิฉันมีต่อพระ-
บิดาบนสวรรค์และแสงสว่างของพระคริสต์ที่ลุกโชนในตัวดิฉัน
ผู้เขียนอำศัยอยู่ในเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกำ

ฤดูร้อนแห่งการรับใช้

ภา
พถ

่าย
โด

ยค
ริส

ติน
า 

สม
ิธ

เยาวชน เด็ก
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พระพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์ 
ของพระเยซูคริสต์:  
พระเมษบาลผู้ประเสริฐ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข่าวสาร 
การเยี่ยมสอนที่เน้นพระพันธกิจด้านต่าง ๆ  
ของพระผู้ช่วยให้รอด

พระเยซูคริสต์ พระเมษบาลผู้ประเสริฐ
ทรงสอนดังนี้

“ใครในพวกท่านที่มีแกะร้อยตัวและตัว
หนึ่งหลงหายไป จะไม่ทิ้งเก้าสิบเก้าตัวนั้น
ไว้ที่กลางทุ่งหญ้า แล้วออกไปตามหาตัวที่
หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรือ? . . .

“เราบอกท่านทั้งหลายว่า . . .จะมีความ
ชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียว 
ที่กลับใจใหม่” (ลูกา 15:4, 7)

เมื่อเราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น
พระเมษบาลผู้ประเสริฐ ความปรารถนาจะ 

ท�าตามแบบอย่างของพระองค์และรับใช ้
คนตกทุกข์ได้ยากจะเพิ่มขึ้น  พระเยซูตรัส
ว่า “เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเรา
และแกะของเราก็รู้จักเรา . . .  และเราสละ
ชีวิตเพื่อฝูงแกะ” (ยอห์น 10:14–15)  เพราะ
การชดใช้ของพระคริสต์ จึงไม่มีใครในพวก
เราหลงทางจนไม่สามารถหาทางกลับบ้าน
ได้ (ดู ลูกา 15)

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า 
“ความรับผิดชอบของเราคือการดูแลฝูง . . . 
ขอให้เราลุกขึ้นไปรับใช้”1

จากพระคัมภีร์
สดุดี 23; อิสยาห์ 40:11; โมไซยาห์ 

26:21

อ้างอิง
1.	 ด	ูโธมัส เอส.	มอนสัน,	“บ้านดุจดังสวรรค์	

ครอบครัวชั่วนิรันดร์,”	เลียโฮนา,	มิ.ย.	2006,	70.
2.	 เอลิซาเบธ	แอน	วิทนีย์,	ใน	Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society	(2011),	128.

3.	 ด	ูโธมัส เอส.	มอนสัน,	“วันนี้ฉันทำาอะไร 
ให้ใครบ้าง”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2009,	104.

4.	 ด	ูเจมส์ อี.	เฟาสท์,	“พระองค์ทรงรักแกะพเนจร,”	
เลียโฮนา,	พ.ค.	2003,	83.

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร  การเข้าใจพระชนม์ชีพและ 
พระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแล 
ผ่านการเยี่ยมสอนอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org

จากประวัติของเรา
เอลิซาเบธ แอน วิทนีย์ ผู้เข้าร่วม

การประชุมสมาคมสงเคราะห์ครั้งแรก 

กล่าวถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเธอ

ในปี 1830 ว่า “ทันทีท่ีดิฉันได้ยิน

พระกิตติคุณขณะเอ็ลเดอร์สอน ดิฉัน

รู้ว่านั่นคือสุรเสียงของพระเมษบาลผู้

ประเสริฐ”2  เอลิซาเบธเดินตาม

สุรเสียงของพระเมษบาลผู้ประเสริฐ

แล้วรับบัพติศมาและการยืนยัน

เราสามารถได้ยนิสรุเสยีงของพระ- 

เมษบาลผู้ประเสริฐและแบ่งปันค�า

สอนของพระองค์กับผู้อื่นได้เช่นกัน  

ประธานมอนสันกล่าวว่า “เราคือ

พระหตัถ์ของพระผูเ้ป็นเจ้าบนแผ่นดนิ

โลก ที่ได้รับพระบัญชาให้รับใช้และ 

ให้ก�าลังใจบุตรธิดาของพระองค์”3

เฉกเช่นคนเลี้ยงแกะออกไปตาม

หาแกะที่หลงหาย บิดามารดาจะตาม

หาลูกท่ีหลงทางเช่นกัน  ประธาน

เจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–2007)  

ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

กล่าวว่า “ส�าหรับบิดามารดาที่ใจแตก

สลาย บดิามารดาซึง่เป็นคนชอบธรรม 

พากเพียร และสวดอ้อนวอนตลอด

เวลาในการสอนลูกที่ไม่เชื่อฟัง เรา

กล่าวกับท่านว่า  พระเมษบาลผู้

ประเสริฐทรงเฝ้าดูแลพวกเขา พระผู้

เป็นเจ้าทรงทราบและเข้าพระทัย

โทมนัสอันสุดซึ้งของท่าน ยังมีความ

หวัง”4
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ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง

1. การรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรง 
เป็นพระเมษบาลผู้ประเสริฐน�า
สันติสุขเข้ามาในชีวิตเราอย่างไร

 

2. ฉันจะสนับสนุนช่วยเหลือบิดามารดา
ที่ลูกของพวกเขาหลงทางจากการ
ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณได้
อย่างไร
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การประชุมใหญ่แต่ละคร้ัง ผู้นำาศาสนจักร
ให้คำาตอบที่ได้รับการดลใจแก่คำาถาม 
ที่สมาชิกศาสนจักรอาจมี  ใช้ฉบับ 
เดือนพฤศจิกายน 2013 หรือเข้าไป 
ที่ conference.lds.org เพื่อหาคำาตอบ 
ของคำาถามต่อไปนี้

• เหตุใดพระเจ้าจึงเน้นย้ำามากเรื่อง 

กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ  ดู 

ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, “ห้ามมีพระผู้-

เป็นเจ้าอื่น”

• เราจะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น

ได้อย่างไร  ดู เทเรนซ์ เอ็ม. วินสัน, 

“เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น”

• เราจะหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวง

ได้อย่างไร ดู เอเดรียน โอชวา,  

“จงเงยหน้า”

ถ้อยคำ�ของศ�สด�พย�กรณ์เกี่ยวกับก�รท้�ท�ย 
ท�งจิตใจและอ�รมณ์

“ท่านควรจะตอบรับอย่างไรให้ดีที่สุด

เมื่อท่านหรือคนที่ท่านรักเผชิญการ

ท้าทายทางจิตใจหรือทางอารมณ์  เหนือ

สิ่งอื่นใด จงอย่าสูญเสียศรัทธาในพระบิดา

ในสวรรค์ผู้ทรงรักท่านมากกว่าที่ท่านจะ

เข้าใจได้. . . จงอย่าสงสัยสิ่งนั้น และอย่า

ทำาใจของท่านแข็งกระด้าง  จงดำาเนินต่อ

ไปอย่างซื่อสัตย์ในการอุทิศตนที่ได้รับการ

พิสูจน์ด้วยเวลาว่าจะนำาพระวิญญาณของ

พระเจ้ามาสู่ชีวิตท่าน  แสวงหาคำาแนะนำา

จากผู้ที่ถือกุญแจสำาหรับความผาสุกทาง 

วิญญาณของท่าน  ขอและยึดมั่นพรแห่ง 

ฐานะปุโรหิต จงรับส่วนศีลระลึกทุกสัปดาห์ 

และยึดมั่นคำาสัญญาที่จะดีพร้อมจากการ 

ชดใช้ของพระเยซูคริสต์ จงเช่ือในปาฏิหาริย์  

ข้าพเจ้าเห็นปาฏิหาริย์มากมายเกิดขึ้น

แม้เมื่อสิ่งบ่งชี้อื่น ๆ บอกว่าไม่มีความ

หวังแล้ว  ความหวัง ไม่มีวัน สูญสิ้น  ถ้า

ปาฏิหาริย์เหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ 

หรือไม่สมบูรณ์ หรือดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้น

เลย จงจำาแบบอย่างความทุกข์ทรมานของ

พระผู้ช่วยให้รอด  ถ้าถ้วยอันขมขื่นยังไม่

ผ่านไป จงดื่มมันและเข้มแข็งไว้ วางใจใน

วันแห่งความสุขข้างหน้า. . .

“. . . ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานถึงวันนั้น 

เมื่อคนที่เรารักและรู้จัก ผู้พิการในความ

เป็นมรรตัย จะยืนอยู่ต่อหน้าเราอย่างสง่า

งามด้วยร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์อย่าง

น่าอัศจรรย์”

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อ�ร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัม 
อัครส�วกสิบสอง, “เหมือนภ�ชนะแตก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2013, 40–41, 42.

เข้าไปอ่าน ดู หรือฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่
สามัญท่ี conference.lds.org

สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 
“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; … ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลาย
ของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ค.ศ. 2013 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่านี้ (และสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อ ๆ ไป) 
ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้คำาสอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่ ตลอดจนผู้นำาศาสนจักรท่านอื่น ๆ
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โดยตัวเลข*

50 ปี มาแล้วตั้งแต่ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันเป็นอัครสาวก

15 ล้�นคน เป็นสมาชิกศาสนจักร

197 ประเทศ มีโอกาสรับชม 
การประชุมใหญ่

80,333 คน เป็นผู้สอนศาสนา 
เต็มเวลา
* ข้อมูล ณ การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2013

คำ�สัญญ�ของ
ศ�สด�พย�กรณ์

ดึงคว�มคล้�ยคลึง: ก�รกลับใจ
หัวข้อสำาคัญที่สุดบางหัวข้อเป็นเรื่องที่มีผู้พูดในการประชุมใหญ่สามัญมากกว่า

หนึ่งคน  ต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้พูดสามคนพูดเกี่ยวกับการกลับใจ

• “มีความแตกต่างระหว่างความเสียใจจากบาปที่นำาไปสู่การกลับใจและ

ความเสียใจที่นำาไปสู่ความสิ้นหวัง  อัครสาวกเปาโลสอนว่า “ความเสียใจ

ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ทำาให้เกิดการกลับใจ . . .  แต่ ความเสียใจ 

อย่างโลก นั้นย่อมนำาสู่ความตาย” [2 โครินธ์ 7:10; เน้นตัวเอน]”1 

—ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

• “จำาไว้ว่าการกลับใจไม่ใช่การลงโทษ  แต่เป็นวิถีทางแห่งความหวังที่นำา 

ไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์กว่า”2—เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัม 

อัครสาวกสิบสอง

• “การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดทำาให้เป็นไปได้ที่

เราจะได้รับความรอดและความสูงส่งในอนาคตผ่านหลักธรรมแห่งการ 

กลับใจ หากเรากลับใจด้วยความซ่ือสัตย์และจริงใจ การชดใช้จะช่วยให้เรา

สะอาด เปลี่ยนธรรมชาติวิสัยของเรา และอดทนต่อการท้าทายได้สำาเร็จ”3

—เอ็ลเดอร์ริชาร์ด เจ. เมนส์ แห่งสาวกเจ็ดสิบ

อ้างอิง
1.	 ดีเทอร์ เอฟ.	อุคดอร์ฟ,	“ท่านสามารถทำาได้!”	เลียโฮนา,  

พ.ย.	2013,	56.
2.	 ริชาร์ด จี.	สก็อตต์,	“ความเข้มแข็งส่วนบุคคลผ่านการชดใช ้

ของพระเยซูคริสต์”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2013,	84.
3.	 ริชาร์ด เจ.	เมนส์,	“พลังเพื่ออดทน,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2013,	79.

“เราไม่สามารถบังคับบุตรธิดาของพระผู้เป็น

เจ้าให้เลือกทางไปสู่ความสุข  พระผู้เป็นเจ้า 

ทรงทำาเช่นน้ันไม่ได้เพราะพระองค์ประทาน 

สิทธิ์เสรีแก่เรา

“พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรที่รักของ 

พระองค์ทรงรักบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็น

เจ้าไม่ว่าพวกเขาจะเลือกทำาอะไรหรือเป็น 

อะไร  พระผู้ช่วยให้รอดทรงชดใช้ค่าบาป

ทั้งปวง ไม่ว่าจะเลวร้ายเพียงใด  แม้จะต้อง

มีความยุติธรรม แต่ก็มีโอกาสสำาหรับความ

เมตตาซึ่งจะไม่ขโมยจากความยุติธรรม . . . 

เรากล้าหาญได้เสมอจากความเชื่อมั่นที่ว่า

ครั้งหนึ่งเราเคยสัมผัสปีติของการได้อยู่ด้วย 
กันเป็นสมาชิกในครอบครัวพระบิดาบนสวรรค์ 
ของเรา  พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยให้เราทุก
คนสัมผัสถึงความหวังและปีตินั้นได้อีก”  

ประธ�นเฮนรีย์ บี. อ�ยริงก์, ที่ปรึกษ�ที่หนึ่ง 
ในฝ่�ยประธ�นสูงสุด, “ถึงหล�น ๆ ของข้�พเจ้�” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 71, 72.ซ้า
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บิดาตัง้ชือ่ข้าพเจ้าว่าโนอาห์ ซึง่หมายถึง 
“พักผ่อน” เพราะท่านเชื่อว่าข้าพเจ้า

จะน�าการปลอบโยนมาสู่ครอบครัว ข้าพเจ้า 
มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลามืดมน ห้อมล้อมด้วย
ความรุนแรง ความเกลียดชัง และบาป 
อื่น ๆ2

พระผูเ้ป็นเจ้าทรงเตือนข้าพเจ้าว่าน�า้ท่วม 
จะท�าลายคนชั่วร้าย ทรงสอนข้าพเจ้าให้ต่อ
เรือ รวบรวมอาหารและสตัว์นานาชนดิ ด้วย 
ความช่วยเหลือของบุตรชายสามคนและ
ผ่านการดลใจจากพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้า
ท�างานต่อเรือเป็นเวลา 120 ปีติดต่อกัน แต่
ยังไม่มีเค้าว่าฝนจะตก3

ข้าพเจ้าสั่งสอนการกลับใจด้วย โดยหวัง
ว่าบางคนจะฟังและรอดพ้นจากน�้าท่วม  
ตั้งแต่การแปรสภาพของเอโนคจนถึงน�้า
ท่วม พระเจ้าทรงน�าคนซื่อสัตย์จ�านวนมาก
ขึ้นสู่สวรรค์โดยไม่ต้องลิ้มรสความตาย แต่
คนอื่นไม่ยอมกลับใจ4

ในที่สุดเมื่อครอบครัวข้าพเจ้าลงเรือ เรา
ปิดประตูแน่นหนาและไม่เปิดอีกเลยจน
กระทั่งฝนหยุดและพื้นดินแห้ง  
เกือบหนึ่งปีให้หลัง5  เมื่อเรา
ออกจากเรือ พระผู้เป็นเจ้า
ทรงท�าพันธสัญญาว่าจะ
ไม่ท�าให้น�า้ท่วมแผ่นดนิ 
โลกอีกเลย รุ้งกินน�้า
โค้งพาดผ่าน
ท้องฟ้าเป็น 
 
 

สัญลักษณ์ของสัญญาดังกล่าว  พระองค์
ทรงบญัชาเราให้ขยายครอบครวัและด�าเนนิ 
ชีวิตตามพระกิตติคุณต่อไป ข้าพเจ้ากลาย
เป็นบิดาคนที่สองของเผ่าพันธุ์มนุษย ์6

หลายศตวรรษต่อมา ในฐานะเทพนาม 
กาเบรียล7 ข้าพเจ้าประกาศต่อเศคาริยาห์
ปุโรหิตว่าเขาจะเป็นบิดาของยอห์นผู้ถวาย
บพัตศิมา  ข้าพเจ้าปรากฏต่อมารย์ีและบอก 

เธอว่าเธอจะให้ก�าเนิดพระผู้ช่วยให้รอด8

ชีวิตข้าพเจ้าแสดงให้เห็นว่า แม้ในยาม
ยากล�าบาก ท่านจะไม่มีวันยืนเดียวดายถ้า
ท่านติดตามพระผู้เป็นเจ้า  น�้าที่ท่วมชีวิต
จะเหือดแห้งไปในท้ายที่สุด และท่านจะ
เห็นความสวยงามของพระกิตติคุณในชีวิต

ท่าน เฉกเช่นรุ้งกินน�้าที่พาดผ่านท้องฟ้า 

อ้างอิง
1. คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: โจเซฟ สมิธ, 

(2007), 112.

“[โนอาห์] มีสิทธิอ�านาจในฐานะปุโรหิตต่อจากอาดัม ท่านได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าสู่
ต�าแหน่งนี้ และเป็นบิดาของทุกคนที่มีชีวิตในสมัยของท่าน”1—ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

โนอาห์
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2.	 ดู	ปฐมกาล	6:11;	โมเสส	8:9;	Bible	Dictionary,	 
“Noah.”

3.	 ดู	ปฐมกาล	6:14–22;	โมเสส	8:17;	คำ�สอนของ 
ประธ�นศ�สน�จักร: สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.  
คิมบัลล	์(2006),	150–151.

4.	 ดู	โมเสส	7:21,	27;	8:15–24.
5.	 ดู	ปฐมกาล	7:11;	8:13–14.
6.	 ดู	ปฐมกาล	9:1–17
7.	 ดู	คู่มือพระคัมภีร์,	“กาเบรียล,”	scriptures.lds.org.
8.	 ดู	ลูกา	1:11–20,	26–33.
9.	 ดู	ปฐมกาล	5:3–28.

10.	 ดู	ปฐมกาล	9:29.
11.	 ดู	ดาเนียล	8:15–19;	9:21–23.

กรอบข้อเท็จจริง: โนอาห์

ชื่อ: โนอาห์, กาเบรียล

วันเกิด: ประมาณ 1,056 ปีหลังจากอาดัม9

อายุเมื่อถึงแก่กรรม: 950 ปี10

ล�าดับการสืบเชื้อสาย: บุตรของลาเมค  
หลานของเมธูเสลาห์ รุ่นที่เก้าหลังจาก 
อาดัม

บทบาทในชีวิตมรรตัย: ผู้สั่งสอนความ 
ชอบธรรมก่อนน�า้ท่วมโลก ผู้ช่วยให้
ครอบครัวและสัตว์รอดจากน�า้ท่วม  
บิดาคนที่สองของเผ่าพันธุ์มนุษย์

บทบาทหลังชีวิตมรรตัย: ในฐานะ 
กาเบรียล ท่านปรากฏต่อดาเนียล 

เพื่อสอนเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้ง 
ที่สอง11 ต่อเศคาริยาห์บิดาของ 

ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา และต่อ 
มารีย์พระมารดาของพระเยซู
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ในหน้า 58–59 ของฉบับนี้ แครอล เอฟ. 
แมคคองกี  ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่าย

ประธานเยาวชนหญิงสามัญ อธิบายว่าการ
รับใช้คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ใน
ทางปฏิบัติ “เมื่อเรารับใช้ผู้อื่น เท่ากับเรา 
มีส่วนในงานแห่งความรอด  ดังที่กษัตริย์
เบ็นจามินสอนว่า ‘เมื่อท่านอยู่ในการรับใช้
เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ในการรับใช้
พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั่นเอง’ (โมไซยาห์ 

2:17)” คำาแนะนำาด้านล่างจะช่วยท่านสอน 
เยาวชนและเด็กเกี่ยวกับการรับใช้และบท- 
บาทของการรับใช้ในพระกิตติคุณของพระ-
เยซูคริสต์

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รสอนเย�วชน
• วีดิทัศน์ Mormon Messages for 

Youth (ข่าวสารมอรมอนสำาหรับ
เยาวชน) เรื่อง “Extraordinary Gift 
(ของประทานพเิศษ)” (ออนไลน์ท่ี lds 
.org/go/E24service) บอกเล่าเรื่อง
ราวของเยาวชนชายตาบอดที่ใช้พร 
สวรรค์เป็นพรแก่ผู้อื่น  ท่านอาจต้อง 
การดูวีดิทัศน์เรื่องนี้กับครอบครัวและ
พูดคุยเก่ียวกับของประทานพิเศษที่
สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวได้รับ  
เราจะใช้ของประทานเหล่านี้รับใช้ผู้
อื่นได้อย่างไร

• ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, เรา
อ่านว่า “การรับใช้สำาคัญท่ีสุดบาง
อย่างที่ท่านให้ได้จะอยู่ภายในบ้าน

ของท่าน” (32)  สนทนาความสำาคัญ
ของการรับใช้ในบ้านกับเยาวชนของ
ท่าน พรใดมาถึงเมื่อสมาชิกครอบครัว 
รับใช้กัน  วางแผนวิธีหนึ่งที่เยาวชน
ของท่านสามารถรับใช้ที่บ้านอย่างมี
ความหมายมากขึ้น

• “การรับใช้ที่มีความหมายมากที่สุด
มักแสดงออกผ่านการกระทำาที่เรียบ
ง่ายทุกวันด้วยความเมตตา” (เพื่อ
ความเข้มแข็งของเยาวชน, 32)  เชื้อ
เชิญให้เยาวชนของท่านสร้างสรรค์
กิจกรรมการรับใช้ที่ประกอบด้วย 

“การกระทำาทุกวันด้วยความเมตตา”  
สนทนาว่าการรับใช้เกี่ยวข้องอย่างไร
กับพันธสัญญาที่เราทำาเมื่อครั้งรับ 
บัพติศมา (ดู โมไซยาห์ 18:8–10)

• ท่านอาจจะให้เล่นเกมตามล่าหาการ
ประชุมใหญ่สามัญที่การสังสรรค์ใน
ครอบครัวโดยให้สมาชิกครอบครัว 

ใช้คำาไขหาข้อความเกี่ยวกับการ 
รับใช้จากคำาปราศรัยการประชุมใหญ ่
ครั้งล่าสุด  แบ่งปันสิ่งที่ท่านพบและ

สนทนาว่าท่านจะทำาตามคำาแนะนำา 
ที่ผู้นำาของเราให้ไว้ได้อย่างไร

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รสอนเด็ก
• ช่วยให้ลูกของท่านเข้าใจว่ามีโอกาส

ให้รับใช้ทุกที่  ให้สมาชิกครอบครัว
มองหาวิธีที่พวกเขาสามารถรับใช้ใน

ระหว่างกิจกรรมประจำาวัน จากนั้นให้

การรับใช้

ประชมุกนัและพดูคยุเกีย่วกบัประสบ- 
การณ์ของท่าน

• เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการรับใช้จาก
ประวัติครอบครัวของท่าน นิตยสาร
ศาสนจักร หรือคำาปราศรัยการประชุม
ใหญ่สามญั  อ่าน โมไซยาห์ 2:17 และ 
พูดคุยว่าเราสามารถรับใช้พระบิดา
บนสวรรค์โดยรับใช้ผู้อื่นได้อย่างไร

• ให้ลูกของท่านวาดรูปแสดงวิธีที่พวก
เขารับใช้ผู้อื่น  ถามพวกเขาว่าจะทำา
สิ่งใดได้บ้างเพื่อรับใช้พี่น้อง เพื่อน ครู 
หรือคุณพ่อคุณแม่ ภา
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พระคัมภีร์เก่ียวกับ 
หัวข้อน้ี

มัทธิว 25:35–45
ลูกา 10:25–37
ยากอบ 2:14–17
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ผมกับภรรยาเฝ้ามองด้วยความเศร้าใจ
และความประหลาดใจเมื่อเพื่อนบาง

คนของเราผ่านขั้นตอนการหย่าร้าง สิ่งแรก
ที่เรารู้สึกคือกลัวว่าเรื่องนี้จะเกิดกับเราถ้า
เราประสบปัญหายุ่งยากท้าทายในชีวิต
แต่งงาน  เมื่อเกิดวิกฤตร้ายแรงในชีวิต
แต่งงานของเรา เราตัดสินใจให้โอกาสครั้ง

สุดท้ายกับตัวเอง—แต่ท�าในวิธีที่ถูกต้อง  
เราลองแก้ปัญหามาบ้างแล้วโดยค�านึงถึง
ความนึกคิดและความรู้สึกของกันและกัน  
ความสัมพันธ์ของเราจะดีขึ้นชั่วคราว แต่
หลังจากนั้นระยะหนึ่งปัญหาของเรามัก 
จะกลับมาทุกครั้ง

จนกระทั่งเราตระหนักว่าพระเจ้าต้องมี
บทบาทเด่นชัดในชีวิตแต่งงานของเรา ชีวิต
แต่งงานของเราจึงเริ่มเปลี่ยน  เราตระหนัก
ว่าเราไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยตัว 

เราเองได้ หรือแก้ไขได้น้อยมาก  เราท�า 
บางอย่างที่ไม่เคยท�ามาก่อนโดยทิ้งความ
จองหองของเรา  เราลืมความคิดเห็นของ
เราเองและทูลถามพระเจ้าว่าพระองค์ทรง
ประสงค์อะไรจากเรา  ต่อเมื่อเราให้พระ-
องค์เข้ามามีบทบาท ชีวิตแต่งงานของเรา
จึงเริ่มดีขึ้น—ทีละเล็กละน้อยในวิธีของ

พระองค์และในเวลาอันเหมาะสมของพระ-
องค์

จนถึงบัดนี้หลายปีแล้วตั้งแต่เราคุกเข่า 
ที่แท่นของพระวิหารซานเตียโก ชิลี  เราพบ
เจอปัญหาท้าทายมามากมายและความ

ยากล�าบากไม่น้อย  เมื่อนึกย้อนกลับ
ไป เราบอกได้ว่าทุกอย่างที่เราประสบ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเรา  ความ

ยากล�าบากสอนเราให้อ่อนน้อมถ่อม
ตนและท�าให้เราเข้มแข็งขึ้น  เรายัง
คงเรียนรู้วิธีวางระเบียบชีวิตเรา
—เราทั้งคู่เรียนรู้ที่จะ

ไม่มีสูตรวิเศษสำ�หรับคว�มสำ�เร็จในชีวิต
แต่งง�น แต่ส่วนผสมเหมือนเดิมเสมอ

เตรียมพร้อมเป็นครอบครัวนิรันดร์
โดย มาร์โก กาสโตร กาสโตร

ท�างานด้วยกันในฐานะหุ้นส่วนเท่าเทียม 
กันด้วยความรักความเข้าใจ—และความ
พยายามดังกล่าวคุ้มค่า

ไม่มีสูตรวิเศษส�าหรับความส�าเร็จในชีวิต
แต่งงาน  ส่วนผสมอยู่ในพระกิตติคุณของ
พระเยซคูรสิต์ มอียูใ่นนัน้เรือ่ยมา ด้วยเหต ุ

 นี้ครอบครัวเราจึงได้เขียนค�าประกาศท่ี
เราใช้ควบคู่กับถ้อยแถลงเรื่องครอบครัว
ซึ่งออกโดยฝ่ายประธานสูงสุดและโคว-
รัมอัครสาวกสิบสอง1  ค�าประกาศของ
เราชื่อว่า “เตรียมพร้อมเป็นครอบครัว

นิรันดร์” เริ่มด้วยค�าพูดเหล่านี้ 
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“เรา ครอบครัวกาสโตร มาร์ตเินซ เป็นพยาน 

ว่าการแต่งงานได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็น

เจ้าและความสัมพันธ์ในครอบครัวสามารถ

ด�ารงอยูช่ัว่นรินัดร์ผ่านการชดใช้ของพระเยซ ู

คริสต์ถ้าเราเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีของ 

พระกิตติคุณ”

ต่อจากนั้นคือหลักธรรม 17 ข้อ ซึ่งใน

ความเห็นของเราถือว่าครอบคลุมคุณค่า

พระกิตติคุณพื้นฐานที่จะเปิดโอกาสสูงสุด

ให้เราประสบความส�าเร็จในชีวิตแต่งงาน

และในครอบครัวเรา  รายการของเราไม่ใช่

การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่แต่อย่างใด 

หากประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่น การสวด

อ้อนวอนเป็นส่วนตัวและกับครอบครัว การภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เจ
. เ

บธ
 เจ

พส
ัน

สร้างบนพ้ืนฐาน
ของศรัทธา
“ชวีติแต่งงานนิรนัดร์ 

ทีป่ระสบความส�าเรจ็ 

สร้างขึ้นบนพื้นฐาน

ของศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์

และการยึดมั่นค�าสอนของพระองค์  

[ดู “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,” 

เลียโฮน�, พ.ย. 2010, 165] ข้าพเจ้า 

สังเกตว่าคู่ครองท่ีท�าให้ชีวิตแต่งงาน

ของพวกเขาเป็นสิ่งหาค่ามิได้จะปฏิบัติ

ตามแบบฉบับของศรัทธาอย่างเคร่ง- 

ครัด จะเข้าร่วมการประชุมศีลระลึก

และการประชุมอื่น ๆ ทุกสัปดาห์ จัด

สังสรรค์ในครอบครัว สวดอ้อนวอน 

ศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันและเป็นส่วน

ตัว และจ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์  

ภารกิจร่วมกันของพวกเขาคือเชื่อฟัง

และเป็นคนดี”
ดู เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน แห่ง 
ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ, “ชีวิต
แต่งงาน: ดูและเรียนรู้,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2013, 83.

ศึกษาพระคัมภีร์ การสังสรรค์ในครอบครัว
ทุกสัปดาห์  การเข้าร่วมการประชุมวัน

อาทิตย์ การเข้าพระวิหารเป็นประจ�า การ
ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพรัก และการ 

รบัใช้ เราตระหนกัเช่นกนัว่าล�าพงัหลกัธรรม
เพียงอย่างเดียวไม่มีผลอะไร—เราต้องน�า
มาปฏิบัติด้วย

การทิ้งความจองหองของเรา  การให้
พระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์มี
บทบาทในชีวิตแต่งงานของเราได้วางเรา 
ไว้บนเส้นทางสู่การเป็นครอบครัวนิรันดร์ 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในวัลปาเรโซ ชิลี

อ้างอิง
1.	 ดู	“ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก,”	เลียโฮนา,  

พ.ย.	2010,	165.
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โ
ลกน้ีอยู่ในความสับสนวุ่นวายอย่างยิ่ง  ค่านิยมพื้นฐานของสหรัฐและประเทศอื่นทาง
ตะวนัตกก�าลงัถูกท�าลาย  มกีารบดขยีห้ลกัธรรม คณุธรรม ความซือ่สตัย์สจุรติ และคณุค่า 
ทางศาสนาอย่างต่อเน่ือง—ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นศลิารากฐานของอารยธรรมและส่วนประกอบ 

ที่แน่นอนของสันติและความสุข  ข้าพเจ้า จะแบ่งปันกับท่านอย่างเรียบง่ายและชัดเจนเท่าที่
จะสามารถท�าได้เกี่ยวกับแบบฉบับของความส�าเร็จและความสุขในชีวิตทั้ง ๆ ที่อยู่ในสภาพ
เหล่านี้

พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานความสามารถในการใช้ศรัทธาแก่ท่านเพื่อให้ท่านพบสันติสุข ปีติ 
และจดุประสงค์ในชวีติ  แต่การจะใช้พลงัความสามารถดงักล่าวนัน้ ศรทัธาต้องหยัง่รากมัน่คง 
ในบางสิ่งบางอย่าง  ไม่มีรากฐานใดมั่นคงกว่าศรัทธาในความรักที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมี
ต่อท่าน ศรัทธาในแผนแห่งความสุขของพระองค์ ศรัทธาในความเต็มพระทัยและเดชานุภาพ

ของพระเยซูคริสต์ที่จะท�าให้สัญญาทั้งหมดของพระองค์เกิดสัมฤทธิผล

โดย เอ็ลเดอร์ 
ริชาร์ด จี. สก็อตต์

แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ขอพระเจ้าทรงเพิ่มทวีความมุ่งมั่นของท่าน การใช้ศรัทธา 

ของท่านและการพัฒนาอุปนิสัยของท่าน เพื่อท่านจะเป็นเครื่องมือ 

ทำาความดีดังที่พระองค์ทรงต้องการให้ท่านเป็น

ภา
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ด�ำเนนิชวีติ
อย่างมีสันติสุข 
ปีติ และจุดประสงค์



หลักธรรมบางประการอันเป็นฐานของศรัทธา 
ได้แก่

• ความไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้าและในความ

ปรารถนาของพระองค์ที่จะให้ความช่วย

เหลือยามต้องการ  ไม่ว่าสภาวการณ์จะ

ท้าทายเพียงใดก็ตาม

• การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์และ

ชีวิตท่ีแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงวางใจ

ท่านได้

• ความรู้สึกไวต่อการกระตุ้นเตือนเงียบ ๆ 

ของพระวิญญาณและการกล้าปฏิบัติตาม

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหล่านั้น

• ความอดทนและความเข้าใจเมื่อพระผู้เป็น

เจ้าทรงปล่อยให้ท่านดิ้นรนเพื่อที่จะเติบโต

และเมื่อค�าตอบมาทีละเล็กทีละน้อยตลอด

ช่วงเวลายาวนาน

สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าท่านเข้าใจและใช้พลัง

ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างศรัทธากับอุปนิสัย  

พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ศรัทธาของท่านหล่อหลอม

อุปนิสัยของท่าน  อุปนิสัยถักทออย่างอดทนจาก

เส้นด้ายแห่งหลักค�าสอน หลักธรรม และการเชื่อ

ฟัง  อุปนิสัยคือการแสดงให้ประจักษ์ถึงสิ่งที่ท่าน

เป็นอยู่  อุปนิสัยของท่านจะเป็นไม้วัดที่พระผู้เป็น

เจ้าจะทรงใช้ตัดสินว่าท่านใช้ชีวิตมรรตัยของท่าน

ดีเพียงใด  อุปนิสัยอันดีงามทางศีลธรรมเกิดจาก

การเลือกอย่างถูกต้องเสมอในการทดลองและ

การทดสอบของชีวิต  การเลือกเช่นนั้นเกิดจาก

ความวางใจในสิ่งที่เราเชื่อ และเมื่อท�าตาม เราจะ

ได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง

อุปนิสัยอันน่ายกย่อง
เมื่อท่านเดินไปถึงสุดเขตความเข้าใจของท่าน

เข้าสู่แสงสลัวของความไม่แน่นอนขณะใช้ศรัทธา 

ท่านจะถูกพาไปพบวิธีแก้ไขปัญหาท้าทายชีวิต 

ที่ท่านจะไม่ได้ด้วยวิธีอื่น  ถึงแม้ท่านจะมีศรัทธา

แรงกล้าที่สุด แต่พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ประทาน

รางวัลท่านทันทีตามความปรารถนาของท่าน  

พระองค์จะทรงตอบทีละเล็กทีละน้อยด้วยสิ่งที่ดี

ที่สุดส�าหรับท่านในแผนนิรันดร์ของพระองค์  การ

ใช้ศรัทธาอย่างต่อเนื่องของท่านจะหล่อหลอม

พลังแห่งอุปนิสัยให้ท่านไว้ใช้ในยามจ�าเป็นข้ัน

วิกฤติ  อุปนิสัยเช่นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงของการ

ท้าทายใหญ่หลวงหรือการล่อลวง  แต่เกิดขึ้นเมื่อ

ท่านน�าอุปนิสัยนั้นไปใช้

ฐานศิลาของอุปนิสัยคือความซื่อสัตย์สุจริต  

อุปนิสัยอันน่ายกย่องจะเพิ่มพลังความสามารถให้

ท่านรู้จักการน�าทางของพระวิญญาณและเชื่อฟัง  

อุปนิสัยอันแข็งแกร่งส�าคัญกว่าสิ่งที่ท่านเป็นเจ้า 

ของ สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ หรือเป้าหมายที่ท่านบรรลุ  

การใช้ศรัทธาอยู่เสมอสร้างอุปนิสัยอันแข็งแกร่ง  

ในทางกลับกัน อุปนิสัยที่แข็งแกร่งแล้วจะขยาย

ความสามารถในการใช้ศรัทธา ด้วยเหตุน้ีจึงยก

ระดับความสามารถและความเชื่อมั่นของท่าน 

ในการเอาชนะการทดลองของชีวิต  วัฏจักรเสริม

สร้างความแข็งแกร่งนี้ด�าเนินต่อไปเรื่อย ๆ เพราะ

ยิ่งอุปนิสัยของท่านแข็งแกร่งเพียงใด ท่านย่อมใช้

พลังศรัทธาได้มากเพียงนั้น

ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด ไม่ว่าอาชีพหรือศูนย์รวม

ชีวิตท่านคืออะไร ท่านจะถูกดึงเข้าสู่การสู้รบเพื่อ

จิตวิญญาณของชายและหญิง  จงเป็นอัศวินใน

การต่อสู้ดังกล่าวซึ่งต่อกรกันด้วยรากฐานแห่ง

อุปนิสัย  ซาตานและกองทัพของเขาแสดงอุปนิสัย

ของตนโดยท�าตรงข้ามกบัพระประสงค์ของพระบดิา 

และละเมิดพระบัญญัติของพระองค์อยู่เสมอ 

อุปนิสัยของท่านมั่นคงด้วยการเลือกอย่างถูกต้อง

เสมอ  ตลอดชีวิตท่านจะได้รับรางวัลจากการท่ี

ท่านพยายามเลือกอย่างถูกต้อง

ไม่ว่าซาตานหรือพลังอ�านาจใดก็ไม่สามารถ

บั่นทอนหรือท�าลายอุปนิสัยที่พัฒนาอยู่เสมอของ

ท่านได้  มีเพียงท่านเท่านั้นที่จะท�าเช่นนั้นได้โดย

ผ่านการไม่เชื่อฟัง  นั่นคือสาเหตุที่ซาตานจ้องจะ

ล่อลวงท่านให้ตัดสินใจอันจะท�าลายอุปนิสัยของ

ท่าน  ซาตานเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความส�าเร็จ

เรื่องท�าให้การเลือกอันก่อให้เกิดความเสียหายดู

น่าสนใจ แม้กระทั่งสมเหตุสมผล  ฉะนั้นจงระวัง  



ในช่วงวิกฤตของชีวิตเช่นนี้ ท่านจะเผชิญการเลือกมากมาย  การ

ตัดสินใจที่ท่านจะท�าจะส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตเวลานี้และชั่ว 

นิรันดร์  จงตัดสินใจอย่างฉลาดร่วมกับการสวดอ้อนวอน

ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความจริงนิรันดร์

มีรูปแบบการตัดสินใจสองอย่างในชีวิต (1) การตัดสินใจบน

พื้นฐานของสภาพการณ์ และ (2) การตัดสินใจบนพื้นฐานของ

ความจริงนิรันดร์  ซาตานกระตุ้นให้เราเลือกตามสภาพการณ์โดย

ดูว่าคนอื่นท�าอะไรอยู่  อะไรดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับทางสังคม

หรือการเมือง อะไรจะท�าให้เกิดการตอบสนองเร็วที่สุดและน่าพอ 

ใจที่สุด  รูปแบบดังกล่าวเปิดโอกาสกว้างที่สุดให้ลูซิเฟอร์ล่อลวง

บุคคลหนึ่งให้ตัดสินใจในเรื่องที่จะเป็นภัยและส่งผลเสีย แม้อาจ

จะดูน่าพึงใจที่สุดเมื่อตัดสินใจ

ด้วยวิธีนี้จึงไม่มีชุดมูลฐานของค่านิยมหรือมาตรฐานใดคอย

น�าทางการตัดสินใจ  การตัดสินใจแต่ละครั้งท�าเพราะดูเหมือนจะ

เป็นการเลือกที่น่าพึงใจท่ีสุดในขณะน้ัน  คนท่ีเลือกเส้นทางนี้ไม่

สามารถคาดหวังความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้เลย แต่ถูกทิ้งให้ 

อยู่กับก�าลังของตนและของคนอื่นท่ีต้องการช่วย  น่าเศร้าที่บุตร

ธิดาส่วนใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าตัดสินใจแบบนี้  นี่คือสาเหตุที่โลก

อยู่ในความสับสนอลหม่าน

แบบฉบับของพระเจ้าคือให้บุตรธิดาของพระองค์ตัดสินใจบน

พื้นฐานของความจริงนิรันดร์  สิ่งนี้เรียกร้องให้ชีวิตท่านมีศูนย์รวม

อยู่ในพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเสมอ  การตัดสินใจจึงจะสอด 

คล้องกับความจริงอันไม่เปลี่ยนแปลงโดยมีการสวดอ้อนวอนและ

การน�าทางจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิคอยช่วยเหลือ  นอกจาก

พลังและความสามารถของท่านเองแล้ว ท่านจะได้รับการดลใจ

และพลังจากเบื้องบนยามต้องการด้วย  การกระท�าของท่านจะ

คาดการณ์ได้และเป็นพรแก่ชีวิตทุกคนในแวดวงอิทธิพลของท่าน  

ท่านจะมีชีวิตที่มีความหมาย มีจุดประสงค์ มีสันติ  และความสุข

ไม่มีหลักประกันว่าชีวิตจะง่ายส�าหรับคนใดคนหนึ่ง  เราเติบโต

และเรียนรู้เร็วขึ้นโดยเผชิญและเอาชนะการท้าทาย  ท่านอยู่ที่นี่

เพือ่พสิจูน์ตนเอง พฒันา และเอาชนะ จะมกีารท้าทายมาอยูเ่สมอ 

เพื่อให้ท่านคิด ท�าการตัดสินอย่างถูกต้อง และปฏิบัติอย่างชอบ

ธรรม  ท่านจะเติบโตจากตรงนั้น  อย่างไรก็ดี มีการท้าทายบาง

อย่างที่ท่านไม่จ�าเป็นต้องเผชิญ  การท้าทายเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับ

การล่วงละเมิดร้ายแรง  เมื่อท่านหลีกเลี่ยงเรื่องเศร้าสลดเช่นนั้น

ต่อไปเรื่อย ๆ ชีวิตท่านจะง่ายขึ้นและมีความสุขมากขึ้น  ท่านจะ

เห็นคนรอบข้างที่ไม่เลือกแบบท่าน คนที่ท�าผิด ชั่วร้าย และก่อให้

เกิดความเสียใจ  จงขอบพระทัยพระบิดาในสวรรค์ที่แบบฉบับ

ของชีวิตท่านต่างออกไป และที่ท่านได้รับความช่วยเหลือให้เลือก

โดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน�าทาง  การกระตุ้นเตือนนั้นจะท�า 

ให้ท่านอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง

พระกติตคิณุสอนเราให้ตดัสนิใจบนพืน้ฐานของความจรงินรินัดร์  

โปรดอย่ายอมให้ตัวท่านสร้างข้อยกเว้นให้แบบฉบับน้ันของ 

ชีวิตเพื่อให้ได้ประโยชน์อันล่อตาล่อใจชั่วคราว หรือเพื่อมีส่วนใน

ประสบการณ์ที่ท่านรู้ว่าไม่คู่ควร  ข้าพเจ้าเคยเห็นหนุ่มสาวหลาย

คู่และหลายคนผิดพลาดใหญ่หลวงในชีวิตเพราะพวกเขามองหา

วิธีด�าเนินชีวิตผิดแหล่ง  พวกเขาเขวออกจากหลักธรรมที่แท้จริง

โดยถูกล่อลวงให้ผ่อนปรนนิดหน่อยเพื่อจะได้อิทธิพล ต�าแหน่ง 

หรือการยอมรับ  พวกเขาแก้ต่างให้แก่การละทิ้งความจริงนิรันดร์

เหล่านั้น โดยอ้างว่าต่อไปจะท�าดีกว่านี้  ในระยะยาวแบบฉบับ

ของชีวิตเช่นนั้นจะพาท่านไปถึงจุดที่ท่านไม่อยากเป็น

จงให้แสงแห่งพระกิตติคุณสว่างโชติช่วง

ในบ้านท่านผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ 

การสวดอ้อนวอน และสิ่งอื่น ๆ ที่ท่าน 

รู้วิธี  ดื่มด่ำาจากบ่อเกิดแห่งพระวจนะ 

ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผย  ยึดมั่น 

พระวจนะของพระองค์
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ความที่ปกป้องความยุติธรรมและระบบกฎหมาย  ตลอดจนข้า-
ราชการผู้พิทักษ์หลักธรรมเพราะหลักธรรมนั้นถูกต้อง  เหนือสิ่ง
อ่ืนใด เราต้องการมารดาและบิดาผู้จะพิทักษ์ความบริสุทธิ์และ
ความปลอดภัยของบ้าน รวมทั้งความซื่อสัตย์สุจริตของครอบครัว
ซึ่งสอนว่าศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและการเชื่อฟังพระบัญญัติเป็น
รากฐานของชีวิตที่มีประสิทธิผล

ท่านสามารถเป็นส่วนส�าคัญของแสงสว่างนั้น อิทธิพลอันชอบ

ธรรมนั้น เพื่อเพิ่มเส้นใยศีลธรรมของประเทศชาติและครอบครัว

ในประเทศชาติของท่าน  เพื่อนหลายคนของท่านใช้ชีวิตไปวัน ๆ  

พวกเขาไม่เข้าใจความจ�าเป็นของหลกัธรรม กฎนรินัดร์ และความ 

จริง  พวกเขาได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมซึ่งตัดสินใจโดย

อาศัยพื้นฐานของสภาวการณ์วันนั้นหรือโอกาสได้ประโยชน์ของ

วันพรุ่งนี้  จงแสดงให้พวกเขาเห็นชีวิตที่ดีกว่า—หนทางที่ดีกว่า  

มีบางอย่างไม่ถูกต้องเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศิตไว้ว่าไม่

ถูกต้อง  ความจริงไม่ได้ถูกก�าหนดตามสิ่งที่มนุษย์คิด ไม่ว่าพวก

เขาจะมีอิทธิพลเพียงใด  ความจริงถูกก�าหนดโดยพระผู้เป็นเจ้า

ผู้ทรงฤทธานุภาพก่อนการสร้างโลกนี้ ความจริงจะด�ารงอยู่ตลอด 

ไปไม่เปลี่ยนแปลง
โอ้ มีความอิ่มเอมใจชั่วครู่จากอ�านาจ อิทธิพล หรือความมั่งคั่ง

ทางโลก แต่ความสุขอันแท้จริงและยั่งยืน ความสุขแบบที่รู้สึกใน
ตอนเช้าตรู่เมื่อท่านซื่อสัตย์ต่อตนเองจริง ๆ เกิดจากการเชื่อฟังค�า
สอนของพระผูเ้ป็นเจ้าเท่านัน้ ท่านต้องมคีวามซือ่สตัย์ ความสจุรติ 
ความบริสุทธิ์ทางเพศ คุณธรรม และเต็มใจละทิ้งสิ่งอันพึงใจ— 
แม้เหน็ได้ชดัว่าน่าปรารถนาในขณะนัน้—เพือ่สิง่ทีด่กีว่าในอนาคต 

เราต้องการมารดาและบิดา

ผู้จะพิทักษ์ความบริสุทธิ์

และความปลอดภัยของ

บ้านและความซื่อสัตย์

สุจริตของครอบครัวที่สอน

ว่าศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า

และการเชื่อฟังพระบัญญัติ

เป็นรากฐานของชีวิต 

ที่มีประสิทธิผล

มุ่งม่ันอยู่เสมอ
ท่านจะมุ่งมั่นด�าเนินชีวิตอย่างมีค่าควรอยู่เสมอได้อย่างไร ท่าน

จะแน่ใจได้อย่างไรว่าความแน่วแน่ในใจท่านจะไม่ถูกแรงกดดัน
รอบข้างกัดกร่อน  หากท่านได้รับพรให้แต่งงาน จงชื่นชมยินดีใน
ความเป็นคู่ชีวิตกับคู่ครองและบุตรธิดาของท่าน  จงอย่ามีความ
ลับต่อกัน  สิ่งนั้นจะให้หลักประกันอันส่งผลให้เกิดความชอบธรรม
และความสุขอยู่เสมอ   จงตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ด้วยกัน

จงให้แสงแห่งพระกิตติคุณสว่างโชติช่วงอยู่ในบ้านท่านผ่าน 
การศึกษาพระคัมภีร์ การสวดอ้อนวอน และสิ่งอื่น ๆ ที่ท่านรู้วิธี   

จงให้เกียรติและด�าเนินชีวิตตามพันธสัญญาพระวิหารที่ท่านได้รับ  
ดื่มด�า่จากแหล่งพระวจนะที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผย  ยึดมั่นพระ-
วจนะของพระองค์  รักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธ์ิ  สรุปคือ จงท�า 
ส่ิงท่ีท่านรู้ว่าควรท�าต่อไป  ไม่ว่าท่านจะไปท่ีใด จงเชื่อมสัมพันธ์
แนบแน่นกับศาสนจักรและรับใช้ในศาสนจักรเสมอ  แม้เป็นโสด 
ก็จงมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันนี้ตามที่ประยุกต์ใช้ได้

เพราะท่านคือบุตรหรือธิดาคนพิเศษของพระผู้เป็นเจ้า ท่านจึง
เป็นที่ต้องการอย่างย่ิง  มีความต้องการเร่งด่วนให้มีชายหญิงเช่น
ท่านเพิ่มมากขึ้น ผู้จะยืนหยัดเพื่อหลักธรรมต้านแรงกดดันที่เพิ่ม 

ทวีให้ผ่อนปรนหลักธรรมเหล่าน้ัน  เราต้องการชายหญิงผู้จะท�า
อย่างสง่างามและกล้าหาญตามสิ่งที่พระเจ้าทรงนิยามว่าถูกต้อง
—ไม่ใช่ตามสิง่ทีถ่กูต้องทางการเมอืงหรอืทีส่งัคมยอมรบั  เราต้อง 
การบคุคลผูม้อีทิธพิลอนัชอบธรรมทางวญิญาณซึง่จะผลกัดันผูอ่ื้น

ให้ด�าเนินชีวิตอย่างน่ายกย่อง  เราต้องการนักการเมืองที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต นักธุรกิจท่ีซื่อสัตย์และสะอาดทางศีลธรรม ทนาย 
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ข้าพเจ้าพูดถึงความเต็มใจของเราเมื่อสภาวการณ์
เรียกร้องให้วางทุกสิ่งไว้บนแท่นบูชาเพื่อท�าตาม
หลักธรรมที่แท้จริง

ความสำาเร็จในการทำาตามแผน

ข้าพเจ้าประสงค์จะให้ค�าแนะน�าพิเศษ 10 ข้อ

เพ่ือช่วยให้ท่านประสบความส�าเรจ็ในแผนซึง่พระ- 

เจ้าทรงประสงค์ให้ท่านท�าตามในชีวิต

หนึ่ง กำาหนดหลักธรรมชุดหนึ่งไว้นำาทางชีวิต

ทุกด้านของท่าน—ในบ้านท่าน ในการรับใช้ของ

ท่านในศาสนจักร ในอาชีพของท่าน ในชุมชนของ

ท่าน  คนมากมายพยายามจัดแบ่งชีวิตพวกเขา

และมีมาตรฐานหนึ่งส�าหรับศาสนจักรและอีก

มาตรฐานหนึ่งส�าหรับสิ่งที่พวกเขาท�าในธุรกิจและ

ในด้านอื่นของชีวิต  ข้าพเจ้าแนะน�าท่านอย่าง

จริงจังมากว่า จงอย่าท�าเช่นน้ัน  โดยแท้แล้ว มี

มาตรฐานเพียงชุดเดียวเท่านั้นที่เหมาะสม นั่นคือ

ค�าสอนของพระเยซูคริสต์ซึ่งส่งสัญญาณบอกเรา

ให้รู้ความส�าคัญของศรัทธา การรับใช้ การเชื่อฟัง 

และความสุจริต

สอง อย่าสร้างข้อยกเว้นให้มาตรฐานของท่าน  

อย่าผ่อนปรนมาตรฐาน  วิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงคุ้ม- 

ครองเราคือทรงให้การน�าทางในชีวิตเรา วิธีหนึ่งที่

ซาตานพยายามท�าลายเราคือค่อย ๆ น�าเราออก

ห่างจากสิ่งที่เรารู้ว่าส�าคัญอย่างยิ่งในชีวิตเรา  

ข้าพเจ้าอยู่ในวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นส่วนใหญ่ของ

ชีวิต และข้าพเจ้านึกถึงหลายคนที่มาเมืองนั้นซึ่ง

เป็นสมาชิกศาสนจักรที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของ

รัฐบาล  บางคนใช้ค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอด

ตลอดอาชีพของพวกเขาและกลายเป็นผู้รับใช้ท่ี

ยิง่ใหญ่  หลายคนเริม่ให้เหตผุลตัง้แต่แรกในอาชพี 

ของพวกเขาว่า “ถ้าเราเป็นเพือ่นกับผูอ้ืน่ให้มากขึน้ 

และคนเข้าใจเรามากขึน้ เราย่อมจะได้รับต�าแหน่ง 

ซ่ึงจะท�าให้เรารับใช้ได้ดีขึ้น” พวกเขาเริ่มสร้างข้อ

ยกเว้นเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้มาตรฐานซึ่งพวกเขารู้ว่า

ควรใช้น�าทางชีวิต บางคนยังจ�าได้ว่าบุคคลเหล่า

นั้นเป็นใคร  พวกเขาสูญเสียเพราะสร้างข้อยกเว้น

ให้มาตรฐาน  อย่าท�าผิดพลาดเช่นนั้น

จงภักดีต่อค�าสอนที่ท่านได้รับจากบิดามารดา

และผู้น�าศาสนจักร  นั่นคือสิ่งมีค่าที่สุด  หากท่าน

ผสมผสานการศึกษาตามเกณฑ์กับสิ่งที่ท่านรู้

เกี่ยวกับค�าสอนของพระเจ้าและแบบอย่างของผู ้

มีค่าควรเหล่านั้นที่เป็นต้นแบบของท่าน ท่านจะมี

รากฐานอันมั่นคง  ท่านจะสร้างประโยชน์ได้มาก

และท�าสิ่งที่คุ้มค่าส�าหรับผู้อื่น

สาม มีความภักด ี มีความภักดีต่อบิดามารดา

และบุคคลที่ท่านรัก  เหนือสิ่งอื่นใด มีความภักดี

ต่อพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด  ความส�าเร็จ

เกิดขึ้นเมื่อการกระท�าของท่านสอดคล้องกับค�า

สอนของพระเจ้า  เมื่อท่านหางาน  จงหางานที่

ท้าทายท่าน ยกระดับการท�างานของท่านให้สูงขึ้น 

อาจจะยากขึ้น แต่ท่านจะเติบโต พัฒนาขึ้น และ

กระท�าคุณประโยชน์มากขึ้น  ท่านไม่ทราบจริง ๆ 

หรอกว่าท่านเป็นใครและท่านจะท�าสิ่งใดส�าเร็จได้

ในชวีติ  ท่านมศัีกยภาพเกนิกว่าท่านจะจนิตนาการ 

ได้ในวันนี้

สี่ ดำาเนินชีวิตในแบบที่พระเจ้าทรงสามารถนำา 

ทางท่านไปถึงจุดที่พระองค์ทรงต้องการให้ท่านอยู่

และรับใช ้ ท่านท�าเช่นนั้นได้หากท่านด�าเนินชีวิต

ตามพระบัญญัติอย่างมีค่าควรและพยายามทุก

วิถีทางเพื่อเชื่อฟังค�าสอนของพระองค์

ห้า รับใช้ผู้อื่น การแบ่งปันสิ่งที่ท่านรู้กับผู้อื่นจะ 

ท�าให้ท่านมีความสุขและเป็นพรแก่ชีวิตพวกเขา

หก ยิ้ม ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าท่านต้อง

พูดเรื่องตลกทุกวัน แต่เรื่องตลกที่ดีบางครั้งเป็น

เหมือนวาล์วปลดปล่อย  ชีวิตใช่ว่าไม่ดีไปเสีย

หมด  ไม่นานท่านจะเรียนรู้ว่าทุกคนมีปัญหาและ

ไม่มีใครอยากได้ยินปัญหาของท่าน  จงเก็บเรื่อง

พวกนั้นไว้และยิ้ม  มีอารมณ์ขันที่ดีดังเช่นศาสดา

พยากรณ์มี  คงจะดีถ้าจะเล่าบางเรื่องที่เราพูดคุย

กันให้ท่านฟังได้  ไม่ใช่เรื่องทะเล้น ไม่ใช่เรื่องไม่

เหมาะสม—แต่เป็นอารมณ์ขันที่ดี  ข้าพเจ้าจะ

บอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งของการตื่นนอนตอนเช้า

พร้อมด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าไม่ว่าท่านจะรู้สึก

อย่างไร นั่นคือ เข้านอนโดยอมไม้แขวนเสื้อไว้ใน

ปาก  จ�าไว้ว่าอารมณ์ขันที่ดีช่วยท่านได้มากภา
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เจด็ อย่าบ่น  ชวีติไม่ยตุธิรรมเสมอไป  นัน่คอืความจรงิ  แต่ชวีติ 

มักเต็มไปด้วยโอกาสอันน่าอัศจรรย์หากท่านรู้วิธีหา  จ�าได้ว่าครั้ง

หนึ่งข้าพเจ้าท�างานขยันขันแข็งมากเท่าที่รู้วิธีจะท�าได้  ข้าพเจ้า

บงัเอิญท�างานให้ชายคนหนึง่ ผูน้�าแนวคดิพร้อมด้วยข้อเสนอแนะ 

ท้ังหมดตลอดจนงานท่ีข้าพเจ้าท�าไปส่งมอบให้ผู้บังคับบัญชา

ประหนึ่งเป็นข้อเสนอแนะของเขาเอง  ข้าพเจ้าอารมณ์ไม่ดีอยู่พัก

หนึ่งกับเร่ืองนั้น  ขณะไตร่ตรองเรื่องนี้ ความคิดหนึ่งแวบเข้ามา 

ข้าพเจ้าตัดสินใจนับแต่นั้นว่าจะเขียนรายงานบอกเขาทุกเรื่องที่

ข้าพเจ้าท�าอยู่หรือพยายามท�า และส่งส�าเนาให้เจ้านายของเขา  

เขาไม่ชอบแบบนั้น แต่นั่นได้ผลมากทีเดียว

แปด มีงานมอบหมายของศาสนจักรเสมอ ข้าพเจ้าไม่ได้หมาย 

ความว่าท่านควรขอการเรียกใดเป็นพิเศษ แต่ไม่ว่าท่านจะไปที่ใด

ในโลก ไม่ว่าพระเจ้าทรงพาท่านไปทีใ่ด จงขอท�างานรบัใช้ต่อเจ้า- 

หน้าที่ควบคุมเสมอ  ปล่อยให้เจ้าหน้าที่คนนั้นตัดสินใจว่าจะให้

ท่านรับใช้ที่ใดและอย่างไร  จงผูกสนิทกับเรื่องของพระผู้เป็นเจ้า

และวิธีรับใช้พระองค์

สองข้อสุดท้ายส�าคัญที่สุด

เก้า ไปพระวิหาร ถือใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบัน  อาจมี

คนหนุ่มสาวไม่กี่คนที่ต้องการรอไปพระวิหารเพื่อรับเอ็นดาวเม้นท์

ของตนเมื่อพวกเขาไปผนึกกับคู่ชีวิต  แต่ความจริงแล้วทุกคน

สามารถขอใบรบัรองพระวหิารเกบ็ไว้ได้  สิง่นัน้จะท�าให้ท่านรกัษา 

ความสอดคล้องทางวญิญาณอยูเ่สมอ จะช่วยให้ท่านจ�าเรือ่งส�าคญั 

ที่สุดของชีวิตได้ และจะกระตุ้นท่านให้รับใช้ผู้อื่นได้ดี

สบิ ยกย่องพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซคูรสิต์เป็นแบบอย่างสำาหรับ 

ชีวิต  ใช้ค�าสอนของพระองค์เป็นคู่มือส�าหรับชีวิตท่าน  อย่าสร้าง

ข้อยกเว้นให้เรื่องนี้

ท่านจะพิจารณาเรื่องที่เราพูดไปแล้วร่วมกับการสวดอ้อนวอน

หรือไม่  มีคนมากมายยินดีท�าตามแบบอย่างอันชอบธรรมของ

ท่าน  เพราะท่านได้รับความสว่างแล้ว ท่านจึงมีหน้าที่ให้แบบ

อย่างที่ดีที่สุดเท่าที่ท่านจะให้ได้แก่คนที่เดินตามท่าน  ไม่เพียง

พวกเขาจะได้รับพรเท่านั้น แต่ชีวิตท่านจะเพิ่มพูนเช่นกัน  จงมา

รู้จักอิทธิพลอันดียิ่งที่หลั่งไหลมาจากการปฏิบัติตนอันเกิดจาก

มโนธรรมและหลักธรรมที่หยั่งรากในความจริง  จงตั้งใจมั่นว่าจะ

ให้ทุกขณะของชีวิตท่านสะท้อนความแน่วแน่วในการเป็นแบบ

อย่างของความชอบธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความเชื่อม่ัน  

ด้วยชวีติเช่นนัน้ท่านจะประสบความส�าเรจ็แน่นอนตามจดุประสงค์ 

ที่ท่านมาแผ่นดินโลก

ทำาสิง่ทีถ่กูต้อง

ข้าพเจ้าเริ่มข่าวสารนี้โดยบอกว่าข้าพเจ้าได้พิสูจน์ความจริง

ของหลักธรรมที่แบ่งปันนี้ในชีวิตส่วนตัวมาแล้ว  มีหลายครั้งเม่ือ

การเลือกยึดมั่นหลักธรรมต้านอิทธิพลรุนแรงส่อเค้าว่าจะมีการ

สูญเสียส่วนตัวครั้งส�าคัญจากการกระท�าเช่นนั้น  แต่นั่นไม่ได้

ยับยั้งข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามุ่งมั่นท�าสิ่งที่ถูกต้อง  อย่างไรก็ดี การสูญ

เสยีทีค่าดว่าจะเกดิไม่เคยเกดิขึน้เลย  แต่ในทีส่ดุการท�าสิง่ถกูต้อง 

เปิดโอกาสที่มีความหมายมากขึ้นและดียิ่งขึ้นกว่าเดิม  ข้าพเจ้า

เป็นพยานว่าท่านจะไม่มีวันไปผิดทางเมื่อท่านวางใจพระเจ้าและ

สัญญาของพระองค์ ไม่ว่าการท้าทายจะสาหัสเพียงใดก็ตาม

ข้าพเจ้าขอแบ่งปันประสบการณ์กับท่านเรื่องหนึ่ง  ข้าพเจ้าเข้า

ประจ�าการกองทัพเรือสหรัฐกับพลเรือเอกไฮแมน จี. ริคโอเวอร์ 

เขาเป็นคนเรียกร้องมาก  เมื่อข้าพเจ้าได้รับเรียกเป็นประธาน

คณะเผยแผ่ เขาพยายามห้ามข้าพเจ้าไป  เมื่อข้าพเจ้าบอกว่า

ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเรียกข้าพเจ้า เขาพูดว่า “ถ้า

ชาวมอรมอนมีวิถีเช่นนี้ ผมจะไม่ยอมให้คนพวกนี้แม้แต่คนเดียว

ท�างานในโปรแกรมของผม”  ข้าพเจ้าทราบว่ามีหลายครอบครัว

ในไอดาโฮ สหรัฐอเมริกาพึ่งงานในโปรแกรมนั้น และข้าพเจ้าเป็น

ห่วงเรื่องนี้
ขณะข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน เพลงหนึ่งเข้ามาในความคิด “ท�า

แต่ความดี ให้ผลลัพธ์มีมาถึงท่าน” (“ท�าแต่ความดี,” เพลงสวด, 
บทเพลงที ่117)  ข้าพเจ้าท�าเช่นนัน้ แม้จะยงัมองไม่เหน็ว่าปัญหา 
ท้าทายบางอย่างที่เผชิญจะคลี่คลายในแบบที่ข้าพเจ้าหวังให้เกิด

วางปัญหาของท่านไว้แล้วยิ้ม   
มีอารมณ์ขันที่ดีเช่น 
ศาสดาพยากรณ์มี
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กับคนที่จะมาแทนข้าพเจ้าได้อย่างไร แต่  “ท�าแต่ความดี  ให้

ผลลัพธ์มีมาถึงท่าน”  ทุกอย่างออกมาดีมาก

เมือ่พลเรอืเอกรคิโอเวอร์ทราบว่าข้าพเจ้าจะออกไปเป็นประธาน 

คณะเผยแผ่ เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเห็นหน้าและไม่ต้องการ

พูดกับข้าพเจ้าอีก  ในวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าท�างานกับเขา ข้าพเจ้า

ขอนัดพบ  เลขานุการอ้าปากค้าง เพราะคิดว่าจะเกิดการบันดาล

โทสะเป็นแน่

ข้าพเจ้าเข้าไปข้างใน เขาพูดว่า “สก็อตต์ นั่งลงสิ  คุณมีอะไร  

ผมพยายามทุกวิถีทางเพื่อเปลี่ยนการตัดสินใจของคุณ  คุณมี

อะไรจะพูดกับผมรึ”

ข้าพเจ้าย่ืนพระคัมภีร์มอรมอนเล่มหนึ่งให้เขาและบอกว่า 

“ท่านครับ ผมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า และผมเชื่อว่าเมื่อเราท�าสุด

ความสามารถ พระองค์จะทรงช่วยเรา”

จากนั้นพลเรือเอกริคโอเวอร์ก็พูดบางอย่างที่ข้าพเจ้าไม่คิด

ว่าเขาจะพูด  เขาบอกว่า “เมื่อคุณจบงานเผยแผ่ของคุณแล้ว ผม 

อยากให้คุณกลับมาท�างานกับผม”

“ท�าแต่ความดี ให้ผลลัพธ์มีมาถึงท่าน”

ขอพระเจ้าทรงเพิ่มทวีความมุ่งมั่นของท่าน การใช้ศรัทธาของ

ท่าน และการพัฒนาอุปนิสัยเพื่อท่านจะเป็นเครื่องมือของความดี

ที่พระองค์ทรงต้องการให้ท่านเป็น  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระองค์

ทรงพระชนม์  เมื่อท่านแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์อย่าง

มีค่าควร พระองค์จะทรงน�าทางท่านในชีวิต  ข้าพเจ้าเป็นพยาน

ถึงส่ิงที่กล่าวมานั้นด้วยสุดพลังความสามารถท่ีมีอยู่  พระเยซู

คริสต์ทรงพระชนม์  พระองค์ทรงน�าทางงานของพระองค์บนแผ่น

ดินโลก

ในฐานะอคัรสาวกของพระเจ้าพระเยซคูรสิต์ เรามปีระสบการณ์ 

ที่ศักดิ์สิทธิ์มากซ่ึงช่วยให้เราได้แสดงประจักษ์พยานถึงพระนาม

ของพระองค์และเดชานุภาพของพระองค์  ข้าพเจ้าท�าเช่นนั้นด้วย

ความเชื่อมั่นอันลึกซึ้ง  พระเยซูคริสต์ทรงรักท่าน  พระองค์จะทรง

น�าทางท่านในชีวิต  ในช่วงเวลาท้าทายครั้งส�าคัญ เมื่อท่านมืด

แปดด้านไม่ทราบจะหันไปทางใด จงคุกเข่าทูลขอให้พระบิดาใน

สวรรค์ประทานพรท่านและให้ศรัทธาของท่านในพระผู้ช่วยให้

รอดและการชดใช้ของพระองค์เป็นดั่งหินผาและรากฐานของชีวิต

ที่ประสบความส�าเร็จของท่าน 

จากคำาปราศรัยในพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์เมื่อ 
วันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2011 ดูคำาปราศรัยฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ 
speeches.byu.edu

วิธีประสบความสำาเร็จในชีวิต

1. ก�าหนดหลักธรรมไว ้
น�าทางชีวิตท่าน

2. อย่าสร้างข้อยกเว้นให้มาตรฐาน
ของท่าน

3. มีความภักดี

4. ด�าเนินชีวิตในแบบที่พระเจ้า 
ทรงน�าทางท่านได้

5. รับใช้ผู้อื่น

6. ยิ้ม

7. อย่าบ่น

8. มีงานมอบหมายของศาสนจักร
เสมอ

9. นมัสการในพระวิหาร

10. ท�าตามแบบอย่างของ	 	
	 พระผู้ช่วยให้รอด
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22 เ ลี ย โ ฮ น า

อับราฮมั–ปิตคุนส�าคญัแห่งพนัธสญัญา 
เดิม–เชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับ

ทุกคนที่เข้าร่วมศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย การเข้า 
ใจชีวิตของอับราฮัมและพันธสัญญาที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงท�ากับเขาและลูกหลาน
ของเขาจะช่วยให้ท่านเห็นชีวิตท่านและ
พันธสัญญาที่ท่านท�ากับพระผู้เป็นเจ้าใน
ฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น (ดู คู่มือพระ-
คัมภีร์, “พันธสัญญาแห่งอับราฮัม,” 
scriptures.lds.org)

ประมาณ 4,000 ปีก่อน พระเยโฮวาห์ 
พระนามในโลกก่อนเกดิของพระเยซคูรสิต์ 
ทรงสัญญากับอับราฮัมว่าลูกหลานของ
เขาจะเป็นพรแก่คนทั้งปวงและเนื่องด้วย
พันธสัญญานี้ สิ่งส�าคัญยิ่งจะเกิดขึ้นใน
ยุคสุดท้าย (ดู อับราฮัม 2:9-11) พระ-
เยซูคริสต์ทรงยืนยันพันธสัญญานี้อีกครั้ง
กับอีกหลายคนตลอดหลายศตวรรษ ใน
ยุคปัจจุบันพระองค์ทรงต่อพันธสัญญา
แห่งอับราฮัมกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ (ดู คพ. 124:58; 132:30-31) โดย
เข้าสู่พันธสัญญาที่ได้รับการฟื้นฟูนี้ท่าน
จึงได้รับพรด้วยพระกิตติคุณอันเป็นนิจ 
และสามารถรับศาสนพิธีทั้งหมดของ
ฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นเดียวกับ
คนในสมัยก่อน รวมถึงการแต่งงานเพื่อ
นิรันดรด้วย (ดู คู่มือพระคัมภีร์, “พันธ-
สัญญา,” scriptures.lds.org) ปิตุพรของ
ท่านมีการประกาศเชื้อสายด้วยการดลใจ 
ซึ่งโดยผ่านเชื้อสายดังกล่าวท่านสามารถ
อ้างสิทธิ์พรเหล่านี้โดยใช้ศรัทธา กลับใจ 
รับศาสนพิธีฐานะปุโรหิต และอดทนจน 
กว่าชีวิตจะหาไม่ในการรักษาพันธสัญญา
ของท่าน

ขณะทีท่่านศกึษาแผนภมิูน้ี ท่านจะเห็น 
ต�าแหน่งของท่านในแผนแห่งความสุข
ของพระผู้เป็นเจ้าชัดเจนขึ้น

ช�ำเลืองมองยุคสมัย 
ภาค 1 จาก 2
จากอับราฮัมจนถึงพระเยซูคริสต์

พ
ันธ

สัญ
ญ
าแ
ห่ง
อับ

รา
ฮัม(ภาค 2 จะจัดพิมพ์ภายหลังในปี 2014)

*2000 ปี ก่อนคริสตกาล*2025 ปี ก่อนคริสตกาล

1 อับราฮัมเกิดในเมือง
เออร์ ในแผ่นดินของ
ชาวเคลเดีย บิดาของ
อับราฮัมนมัสการ 
เทพเจ้าเทียมเท็จ

2 อับราฮัมรับบัพติศมา; 
ได้รับฐานะปุโรหิตจาก 
เมลคีเซเดค

 
 

3 พระเยโฮวาห์  
(พระเยซูคริสต์) ทรง
ปรากฏต่ออับราฮัมและ
ช่วยให้รอดพ้นความตาย
จากการเป็นเครื่องถวาย
บูชาเทพเจ้าเทียมเท็จ

4 พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาอับราฮัมให้ออก
จากเมืองเออร์ โดยทรง
สัญญาว่าโดยผ่านการ 
ปฏิบัติศาสนกิจของ 
อับราฮัม พระนามของ
พระองค์จะเป็นที่รู้จัก
ในแผ่นดินโลกตลอดกาล

12   
ลูกหลานบางคนของ 
อับราฮัมจะเป็น  
“คนแปลกหน้า”  
ในอียิปต์

13 ซาราห์ได้รับบัญชา
จากพระผู้เป็นเจ้าให้ยก
ฮาการ์หญิงคนใช้ของ
นางแต่งงานกับอับราฮัม

  

14 เทพองค์หนึ่งของ
พระผู้เป็นเจ้าปรากฏต่อ
ฮาการ์ ลูกหลานของ
เธอจะได้รับพรอย่างยิ่ง
ในฐานะผู้สืบตระกูล 
ของอับราฮัม อิชมาเอล
ถือก�าเนิด

15 พระเยโฮวาห์ทรง
ปรากฏต่ออับราฮัม  
โดยทรงยืนยันสัญญา
ของพระองค์อีกครั้ง 
อับราฮัมให้ชายทุกคน 
ในครัวเรือนของเขาเข้า
สุหนัตเพื่อเป็นครื่อง
หมายแห่งพันธสัญญา
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 (ภรรยาของอิสอัค)

*1900 ปี ก่อนคริสตกาล *1825 ปี ก่อนคริสตกาล*1950 ปี ก่อนคริสตกาล
 (ชาวเจเร็ด)

5 อับราฮัม ซาราห์ 
(ภรรยา) และสมาชิก
ครอบครัวคนอื่นๆ ตั้ง
ถิ่นฐานในแผ่นดินแห่ง 
ฮาราน

6 พระเยโฮวาห์ทรง
ก�าหนดพันธสัญญาของ
พระองค์กับอับราฮัม ผู้
สืบตระกูลของอับราฮัม
จะเป็นพรแก่ครอบครัว
ทั้งหมดของแผ่นดินโลก

7 อับราฮัมกับครอบครัว 
ตั้งถิ่นฐานในแผ่นดินแห่ง 
คานาอัน พระเยโฮวาห์
ทรงสัญญาแผ่นดินนี้กับ
ผู้สืบตระกูลของอับราฮัม 
เมื่อพวกเขาชอบธรรม 
พวกเขาเดินทางไปอียิปต ์
หลังจากนั้น

8 โดยผ่านอูริมและ 
ทูมมิม อับราฮัมเห็น
พระราชบัลลังก์ของ 
พระผู้เป็นเจ้า โลก 
ก่อนเกิด และการ 
สร้างแผ่นดินโลก

9 ในอียิปต์ อับราฮัม
กลายเป็นผู้สั่งสอน 
พระกิตติคุณคนส�าคัญ
และรุ่งเรือง

 

10 อับราฮัมกับครอบครัว 
กลับไปคานาอัน พระ- 
เยโฮวาห์ทรงยืนยันพันธ- 
สัญญาอันเป็นนิจของ
พระองค์กับอับราฮัม

11 พระเยโฮวาห์ตรัส
กับอับราฮัมในนิมิต 
และอับราฮัมแสดง 
ความปรารถนาจะมี 
บุตร พระเจ้าทรงยืนยัน 
พันธสัญญาของพระองค์ 
อีกครั้ง

16    
ซาราห์จะมีบุตรชื่อ 
อิสอัคและจะก�าหนด
พันธสัญญาแห่งอับราฮัม
ไว้ในบุตรคนนี้

17 อิสอัคเกิด พระเย- 
โฮวาห์รับสั่งกับอับราฮัม
ว่าพระองค์จะประทาน
พรทัง้อชิมาเอลและอสิอคั 
(ดู ค�าพยากรณ์ 16)

 

18   
อิชมาเอลบุตรของฮาการ์
จะเป็นบิดาของชนชาติ
ใหญ่” ผู้สืบตระกูลของ
เขาจะกลายเป็น 12 
ชนชาติหรือเผ่า

 

19 พระเยโฮวาห์ทรง 
ยืนยันพันธสัญญาของ
พระองค์หลงัจากอบัราฮมั 
แสดงให้เห็นว่าเต็มใจ
ถวายอิสอัคบุตรชายเป็น
เครื่องบูชา

  

20 อับราฮมัแต่งงานกับ 
เคทูราห์ตามพระบัญชา 
ของพระผู้เป็นเจ้า 
บุตรหกคนของพวกเขา 
จะได้รับพรอย่างมาก 
เช่นกัน

  

21 อับราฮัมอวยพรและ 
มอบของขวัญให้บุตร
ชายทุกคน แล้วถึงแก่
กรรมเมื่ออายุ 175 ปี

22 พระเยโฮวาห์ทรง
ปรากฏต่ออิสอัค โดย
ทรงยืนยันพันธสัญญา
แห่งอับราฮัมกับเขา 
เรเบคาห์ภรรยาของเขา 
และลูกหลาน
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23 พระเยโฮวาห์ทรง
ปรากฏต่อยาโคบ โดย
ทรงยืนยันพันธสัญญา
แห่งอับราฮัมกับเขาและ
ลูกหลาน

24 ยาโคบได้รับบัญชา
จากพระผู้เป็นเจ้าให้
แต่งงานกับเลอาห์ 
จากนั้นกับราเชล จาก
นั้นกับบิลฮาห์ และจาก
นั้นกับศิลปาห์ บุตรชาย
สิบสองคนและบุตรสาว
หนึ่งคนถือก�าเนิด

  
 

25 พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชายาโคบให้กลับไป
คานาอันแผ่นดินที่
สัญญาไว้ ทรงเปลี่ยน 
ชื่อของยาโคบเป็น 
อิสราเอล

26 พระเยโฮวาห์ทรง
ปรากฏต่อยาโคบ 
(อิสราเอล) ที่เบธเอล
เพื่อต่อพันธสัญญา 
แห่งอับราฮัม

27 พระเยโฮวาห์ทรง
ปรากฏต่ออิสราเอลและ
ทรงบัญชาเขาให้พา
ครอบครัวเข้าไปใน 
อียิปต์

28 อิสราเอลอวยพรบุตร
ชายและหลานชายคือ 
เอฟราอิมกับมนัสเสห ์
และครอบครัวของพวก
เขา เขาสัญญากับคน 
เหล่านั้นว่าสักวันหนึ่ง 
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วย
ให้ได้กลับไปแผ่นดินแห่ง
คานาอัน

29  
ส่วนหนึ่งในปิตุพรของ 
โยเซฟคือท่านได้รับ
สัญญาว่าจะมีลูกหลาน
มากมาย

  

37 พระเยโฮวาห์ทรง
ปรากฏต่อโยชูวา ทรง
ต่อพันธสัญญาของ 
พระองค์และทรงบัญชา
ลูกหลานอิสราเอลให้
เข้าไปในแผ่นดินแห่ง 
คานาอันเพื่อรับแผ่นดิน
นี้เป็นมรดก

38 หลังจากอยู่ในคานา
อันหลายปี ลูกหลาน 
อิสราเอลเลิกรักษาพันธ- 
สัญญาพวกเขาถูกศัตรู
ข่มเหง

39 โดยผ่านศาสดา
พยากรณ์นาธัน พระ- 
เยโฮวาห์ทรงท�าพันธ-
สัญญาอันเป็นนิจกับ 
กษัตริย์ดาวิดและลูก
หลานของเขา

  

40  

ผู้คนในอาณาจักรทาง
เหนือ (หมายถึง
อิสราเอล) และ
อาณาจักรทางใต้  
(ยูดาห์) จะกระจัด- 
กระจายไปในบรรดา
ประชาชาติทั้งปวง

41  

พระเมสสิยาห์ (พระเยซู
คริสต์) จะทรงรับ
ทุกขเวทนาและชดใช้
บาปของโลก

42  

พระเจ้าจะทรงน�าผู้คน 
ที่เหลืออยู่ของพระองค์
กลับคืนและตั้งธง
สัญญาณให้แก่
ประชาชาติทั้งปวง

  

43 
พระเจ้าจะทรงปลอบโยน
ผู้คนของพระองค์ ไถ่
เยรูซาเล็ม และแสดง
เดชานภุาพต่อประชาชาติ 
ทั้งปวง
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 (ชาวนีไฟและชาวเลมัน)

400 ปีก่อนคริสตกาล700 ปีก่อนคริสตกาล 100 ปีก่อนคริสตกาล1000 ปีก่อนคริสตกาล

 (ประมาณ 1800--400 ปี ก่อนคริสตกาล) 
เชื้อสายอิสราเอลเปรียบเหมือนต้นมะกอกสวนที่เริ่มโทรม เจ้าของสวนองุ่นจึง
ดูแลจนกระทั่งก่ิงใหม่เริ่มแตก ย้ายก่ิงเหล่านี้ไปต่อตาเข้ากับต้นอื่นทั่วสวน  
ตัดกิ่งใหญ่ที่ไม่ดีออกจากต้นมะกอกสวนและเผาทิ้ง แล้วต่อกิ่งต้นมะกอกป่า
เข้ากับต้นนั้น

 (ดู 1 พงศ์กษัตริย์ 12:2–20) อาณาจักรทางเหนือ   (เผ่าอิสราเอลที่หายไป)

อาณาจักรทางใต ้

** 

30 ในอยิีปต์ ผูส้บืตระกูล 
ของอิสราเอลขยายเผ่า
พันธุ์และรู้จักกันในชื่อว่า
ลูกหลานของอิสราเอล 
(เรียกอีกชื่อว่าเชื้อสาย
แห่งอิสราเอล)  
(ดู ค�าพยากรณ์ 12)

31   
พระผู้เป็นเจ้าจะทรง 
“ยก” ศาสดาพยากรณ์ผู้
หนึ่ง (โมเสส) ให้ปลด
ปล่อยอิสราเอลจากการ
เป็นทาสในอียิปต์

 

  

32  
ครอบครัวของอิสราเอล
จะกระจัดกระจาย โดย
มี “อังกูร (เชื้อสาย)” 
หนึ่งอยู่ในพื้นที่ของทวีป
อเมริกา

 

  

33   
“ผู้หยั่งรู้ที่เลิศเลอ”  
(โจเซฟ สมิธ) จะฟื้นฟู
ความรู้เรื่องพันธสัญญา
ของพระผู้เป็นเจ้ากับ 
อับราฮัม

34 พระเยโฮวาห์ทรง
ปรากฏต่อโมเสสผู้ได้รับ
ฐานะปุโรหิตจากเยโธร 
ลูกหลานอิสราเอลออก
จากอียิปต์  
(ดู ค�าพยากรณ์ 31)

  

35 ที่ภูเขาซีนายลูก
หลานอิสราเอลสัญญาว่า
จะรักษาพันธสัญญาแห่ง
อับราฮัม

36 เพราะลูกหลาน 
อิสราเอลฝ่าฝืนสัญญา 
พวกเขาจึงได้รับกฎขั้น
ต�่ากว่าของพระบัญญัติ
ฝ่ายเนื้อหนัง

 

 

44 
ระหว่างยุคมิลเลเนียมอัน
ยิ่งใหญ่ แผ่นดินโลกจะ
เปลี่ยนใหม่ ความป่วย
ไข้และความทุกข์ทั้ง
หลายจะสิ้นสุด

  

45 ชาวอัสซีเรียท�าให้
ผู้คนของอาณาจักรทาง
เหนือกระจัดกระจาย
เพราะความชั่วร้าย  
(ดู ค�าพยากรณ์ 40)

  

46 
พระองค์จะทรงรวบรวม
ชาวยิวบางคน (พวกที่ 
เหลืออยู่) กลับมายัง
เยรูซาเล็มเพื่อรับใช้
พระเจ้า

47 พระเยโฮวาห์ทรง
ก�าหนดพันธสัญญาแห่ง
อับราฮัมกับลีไฮและ
ครอบครัว พวกเขาออก
จากเยรูซาเล็มและกลาย
เป็นประชาชาติหนึ่ง 
ในทวีปอเมริกา (ดู  
ค�าพยากรณ์ 29, 32)

48 ผู้คนของอาณาจักร
ทางใต้ปฏิเสธพนัธสญัญา 
แห่งอับราฮัม และชาว
บาบิโลนท�าให้พวกเขา
กระจัดกระจาย  
(ดู ค�าพยากรณ์ 40)

  

49 ลูกหลานอิสราเอล 
บางคนทีเ่รียกว่า “ชาวยวิ” 
กลับมายังเยรูซาเล็ม 
สร้างพระวิหารขึ้นใหม่  
เอสราแนะน�าผู้คนให ้
รักษาพันธสัญญาที่ท�า 
ไว้กับพระผู้เป็นเจ้า  
(ดู ค�าพยากรณ์ 46)

50 ชาวแฮสโมเนีย  
(แม็กคาบี) ตั้งรัฐอิสระ 
ของชาวยิวในแผ่นดิน
แห่งคานาอัน เรียกว่า 
ยูเดีย





โดย เจมส์ เอ. มิลเลอร์
แผนกประวัติศาสนจักร

วิ
สทุธชินยคุสดุท้ายในรัสเซยีมาถึงหลกัไมล์ส�าคญัในปี 2011 
เมื่อศาสนจักรตั้งสเตคแรกของประเทศในมอสโก  สมาชิก
ศาสนจักร ผู้สอนศาสนา พร้อมด้วยมิตรสหายกว่าหนึ่งพัน

คนมาชุมนุมกันด้วยความตื่นเต้นเพื่อสนับสนุนผู้น�าคนใหม่ของ
พวกเขาและแสดงความส�านึกคุณที่เมืองหลวงของประเทศจะเป็น
สเตคหนึ่งในบรรดาสเตคของไซอันที่กระจายอยู่ทั่วโลก  ความมุ่ง
หวังเพิ่มข้ึนเมื่อ ยาคอฟ บอยโค ได้รับการเรียกและการสนับสนุน
เป็นประธานสเตค โดยมี วลาดิเมียร์ อาสตาชอฟ และวิคเตอร์  
ครีเมนชัค เป็นที่ปรึกษา

คลื่นอารมณ์โหมซัดที่ประชุมเมื่อ วยาเชสลาฟ โปรโตโปปอฟ 

ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ประสาทพรสเตค ผู้ประสาทพรชาวรัสเซีย

คนแรกในรัสเซีย  มือชูขึ้นในอากาศเมื่อชื่อของเขาประกาศขึ้นเพื่อ

รับการออกเสยีงสนบัสนุน และบางคนเกือบจะปรบมอืด้วยความ

ยินดี  เป็นครั้งแรกที่ผู้น�าฐานะปุโรหิตชาวรัสเซียได้รับกุญแจ 

และสิทธิอ�านาจที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในสเตคอื่นของโลกได้ใช้  

บทใหม่ในประวัติศาสนจักรของชาวรัสเซียเริ่มขึ้นแล้วเมื่อการน�า

ศาสนจักรในมอสโกเวลานี้อยู่ในก�ามือชาวรัสเซียอย่างเหนียวแน่น

คำ�พย�กรณ์
เส้นทางสู่วันส�าคัญวันนี้ของประวัติศาสนจักรในรัสเซียย้อน 

กลบัไปเมือ่สมยัเร่ิมแรกของการฟ้ืนฟ ู ค.ศ. 1843 ศาสดาพยากรณ์ 

“จกัรวรรดอินักว้างใหญ่นั้น”
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายชาวรัสเซียสร้างบนรากฐานแห่งคำาพยากรณ ์

เพื่อสถาปนาศาสนจักรในประเทศของพวกเขา

ผู้ บุ ก เ บิ ก ใ น ทุ ก แ ผ่ น ดิ น

โจเซฟ สมิธเรียกเอ็ลเดอร์ออร์สัน ไฮด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
และจอร์จ เจ. อดัมส์ไปท�างานเผยแผ่ในรัสเซีย “เพื่อน�าความ
สมบูรณ์ของพระกิตติคุณไปให้ผู้คนของจักรวรรดิอันกว้างใหญ่นั้น 
และที่ติดมา [ กับสิ่งนี้] คือเรื่องราวส�าคัญที่สุดบางเรื่องเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าและการเสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าใน
ยุคสุดท้ายซึ่งไม่สามารถอธิบายเวลานี้ได้”1 อย่างไรก็ดี มรณสักขี
ของศาสดาพยากรณ์ในปี 1844 ท�าให้แผนทีจ่ะท�าพนัธกจิดงักล่าว
ให้ส�าเร็จหยุดชะงัก และแผนของท่านศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับ 
จุดหมายพระกิตติคุณของ “จักรวรรดิอันกว้างใหญ่นั้น” ยังไม่
เกิดสัมฤทธิผล2

ก�รเตรียม 
แต่ในช่วง 168 ปีระหว่างการเรยีกท�างานเผยแผ่ครัง้แรกกบัการ

ตั้งสเตคแรกในรัสเซีย วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจากหลายพื้นเพช่วย
เตรียมทางให้พร้อมแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนรัสเซีย  ปี 1895 
ออกัสต์ ฮ็อกลันด์ ผู้สอนศาสนาชาวสวีเดนมาถึงเซนต์ปีเตอร์ส- 
เบิร์กเพื่อสอนโจฮัน ลินด์ลอฟ ซึ่งเคยติดต่อกับคณะเผยแผ่สแกน-
ดิเนเวียและขอผู้สอนศาสนาหลังจากศึกษาเกี่ยวกับศาสนจักรใน
ฟินแลนด์บ้านเกิดของเขา  สองวันหลังจากพบเอ็ลเดอร์ฮ็อกลันด์
และพดูคุยกบัเขาตลอดคืน โจฮนักบัแอลมาภรรยากข็อรบับพัตศิมา  

วันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 1895 เอ็ลเดอร์ฮ็อกลันด์ไปริมฝั่งแม่น�้า 
เนวาพร้อมกับสามีภรรยาคู่นี้  เนื่องจากไม่สามารถหาที่เงียบสงบ

ส�าหรับบัพติศมาได้  ทั้งสามจึงคุกเข่าสวดอ้อนวอนทูลขอความ 

การเติบโตของศาสนจักรในรัสเซีย
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ช่วยเหลือจากพระเจ้า  น่าอัศจรรย์ท่ีเรือและผู้คนเริ่มออกจาก
บริเวณนั้น  หลังจากบัพติศมา ซิสเตอร์ลินด์ลอฟกล่าวว่า “ดิฉัน 
มีความสุขมาก!  ดิฉันทราบว่าพระเจ้าทรงให้อภัยดิฉันแล้ว”3  
ดังน้ันโจฮันกับแอลมาจึงเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสคู่แรกที่รับ 
บัพติศมาในรัสเซีย

หลายปีต่อมา ด้วยแรงกระตุ้นจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ
ครอบครัวลินด์ลอฟและการปฏิรูปสังคมตามท่ีรัฐบาลรัสเซียวาง 
แผนไว้ เอ็ลเดอร์ฟรานซิส เอ็ม. ไลแมน (1840–1916) แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสองจึงเริ่มแผนส่งผู้สอนศาสนาไปจักรวรรดิรัสเซีย  
ในปี ค.ศ. 1903 ขณะรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ยโุรป เอล็เดอร์ 
ไลแมนเดินทางไปจักรวรรดิรัสเซียและอุทิศแผ่นดินน้ันเพื่อการ
สั่งสอนพระกิตติคุณ ท่านกล่าวค�าสวดอ้อนวอนในเซนต์ปีเตอร์ส- 
เบร์ิกและในมอสโกเมือ่วนัที ่6 และ 9 สงิหาคม โดยทลูขอพระเจ้า 
ประทานพรแก่ผู้ปกครองแผ่นดินและประชาชนจ�านวนมากของ
จักรวรรด ิ “เลอืดอสิราเอลไหลซ่านในเส้นเลอืดของพวกเขา”4 ท่าน 
สวดอ้อนวอนเช่นกันว่า “ขอให้ใจของคนจริงใจและซื่อสัตย์หันมา
แสวงหาความจริง และวิงวอนขอพระเจ้าทรงส่งผู้รับใช้ที่เปี่ยม
ด้วยปัญญาและศรัทธามาประกาศพระกิตติคุณแก่ชาวรัสเซียใน
ภาษาของพวกเขาเอง”5

เอ็ลเดอร์ไลแมนส่งผู้สอนศาสนาชื่อมิคาอิล มาร์คอฟ ไปเมือง
รีกา ลัตเวีย—ซึ่งสมัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย—และ

เขยีนถงึส�านกังานใหญ่ของศาสนจกัรแสดงความหวงัว่าศาสนจกัร 

จะเรยีกผูส้อนศาสนามารสัเซยีในเรว็วนั  อย่างไรกดี็ ผูน้�าศาสนจกัร 
ในซอลท์เลคซิต้ีรู้สึกว่าต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนก่อนจะส่งผู้
สอนศาสนาไปรัสเซีย เพราะการสั่งสอนเรื่องใดที่ขัดกับหลักความ
เชื่อของชาวรัสเซียถือว่าผิดกฎหมาย  ไม่นานบราเดอร์มาร์คอฟ

จึงออกจากเมืองรีกาตามค�าสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น6  สุดท้าย
ความตึงเครียดทางสังคมและการเมืองในรัสเซียซึ่งเลวร้ายลง

เนื่องจากแรงกดดันของสงครามโลกครั้งที่ 1 ชักน�าให้เกิดการ
ปฏิวัติต่อเนื่องและสงครามกลางเมืองที่ดูดกลืนรัสเซียไว้ในความ
รุนแรง  การก่อตั้งสหภาพโซเวียตและสงครามเย็นซึ่งเกิดข้ึนใน
ท้ายทีส่ดุ ส่งผลให้ความพยายามในการส่งผูส้อนศาสนาไปรสัเซยี 

ยิ่งสุดวิสัยที่จะท�าได้

อย่างไรก็ดี แม้ในช่วงสมัยโซเวียต วิสุทธิชนยุคสุดท้ายยังคง

เตรียมการต่อไปเพื่อน�าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าไปใน

รัสเซีย  บุคคลหนึ่งในนั้นคืออังเดร อนาสเตซีออน ผู้อพยพจาก 

โอเดสซา ยูเครน เขาเริ่มแปลพระคัมภีร์มอรมอนเป็นภาษารัสเซีย

หลังจากรับบัพติศมาในปี 1918  หลังจากไปเยือนมอสโกในปี 

1970 อังเดรเขียนว่า “สองครั้งในคืนนั้นผมยืนอยู่บริเวณจัตุรัส

แดงและวิงวอนพระเจ้าให้ทรงเปิดทางน�าพระกิตติคุณไปให้ชาว

รัสเซียผู้ที่ผมเห็นอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนทั่วทุกหัวระแหง แต่งกาย

มอซอ หน้าม่อย และคอตก”7 พระคัมภีร์มอรมอนภาษารัสเซีย

ฉบับพิมพ์ครั้งแรก  ซึ่งส่วนใหญ่อิงกับงานของอังเดร จัดพิมพ์ใน 

ปี 1981  สักวันหนึ่งชาวรัสเซียจ�านวนมากจะยอมรับข่าวสารของ

พระคัมภีร์มอรมอน กลายเป็นผู้บุกเบิกในแผ่นดินของตนเองเพื่อ

ช่วยให้ความหวังและค�าสวดอ้อนวอนที่คนอื่น ๆ สวดเพื่อพวกเขา

เกิดสัมฤทธิผล

ผู้บุกเบิก

ครสิต์ศักราช 1989 ยรู ิกบั ลอิดูมลิา เทเรเบนนิ จากเซนต์ปีเตอร์ส- 

เบิร์ก (สมัยนั้นเรียกว่าเลนินกราด) และแอนนาบุตรสาวของ

พวกเขามาเยี่ยมเพื่อน ๆ ในบูดาเปสต์ ฮังการี  เพื่อนวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายคนหนึ่งชวนพวกเขาไปโบสถ์ ที่นั่นพวกเขารู้สึกถึงพระ-

วิญญาณและตัดสินใจพบกับผู้สอนศาสนา  พวกเขารับบัพติศมา

ในทีส่ดุ แม้ในตอนแรกมเีพยีงสมาชกิศาสนจกัรอยูใ่นเซนต์ปีเตอร์ส- 

เบิร์กเท่านั้น  แต่ครอบครัวเทเรเบนินถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวไม่นาน  

สมาชกิศาสนจกัรจากฟินแลนด์ก�าลงัแบ่งปันพระกติตคิณุกบัชาว

รสัเซยีอยู่แล้ว รวมถึงแอนทัน สคริพโค ผู้กลายเป็นชาวรัสเซียคน

แรกที่รับบัพติศมาในรัสเซีย

เวลานั้น รัสเซียก�าลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  

คนอเมริกันที่อยู่และท�างานในมอสโกเริ่มติดต่อกับเพื่อนสนิทมิตร

รูปเขียนโดยจิตรกรชาวรัสเซียเป็นภาพการสวดอ้อนวอน
อุทิศปี 1903 ของเอ็ลเดอร์ฟรานซิส เอ็ม. ไลแมน  
ที่ซัมเมอร์การ์เดนในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

28 เ ลี ย โ ฮ น า



คำ�พย�กรณ์เกี่ยวกับ
ศ�สนจักรในรัสเซีย

สหายชาวรสัเซยี ดอห์น ธอร์นทัน พบ กาลนิา กอน- 

ชาโรวาในปี 1989 และศาสนากลายเป็นหัวข้อการ

สนทนาระหว่างพวกเขา  บราเดอร์ธอร์นทันเล่าใน

เวลาต่อมาว่า “เมื่อผมให้พระคัมภีร์มอรมอนและ

จุลสารโจเซฟ สมิธแก่ [กาลินา] เรื่องเหลือเชื่อที่สุด

เกิดขึ้น ประหนึ่งความสว่างทั้งหมดในห้องขณะนั้น

ไปรวมกันอยู่ที่พระคัมภีร์  พระวิญญาณสถิตกับ 

เราและ [เธอ] เริ่มร้องไห้”8  กาลินาบอกผมว่าเธอ

รู้สึกว่าพระคัมภีร์เล่มนี้มาจากพระผู้เป็นเจ้า  เธอ

เร่ิมมาโบสถ์และรับบัพติศมาในเดือนมิถุนายน ปี 

1990 กลายเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสคนแรกที่รับ 

บัพติศมาในมอสโก
เมื่อชาวรัสเซียจากเซนต์ปีเตอร์สเปิร์ก วืยบอร์ก 

มอสโก และเมืองอื่น ๆ เข้าร่วมศาสนจักร บทใหม่
ของประวัติศาสนจักรในรัสเซียจึงเปิดขึ้น  วันที่ 26 

พระองค์ประทานพระผู้ช่วยให้รอด  พระบุตรของ
พระองค์พระเยซูคริสต์แก่เรา และเราแต่ละคนจะ
ฟ้ืนคืนชวีติ”9 ในเดือนมถินุายน วยีาเชสลาฟ กาลนิา 
(ภรรยาของเขา) และทามารารับบัพติศมา ต้ังแต ่
ปี 1995 ถึง ปี 1998 บราเดอร์เอฟิมอฟเป็นคนใน 
ท้องที่คนแรกที่รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ของ
รัสเซีย

ก�รเติบโต

เนื่องจากได้รับการน�าโดยผู้น�าที่มี “ปัญญาและ

ศรัทธา” ตามสัมฤทธิผลแห่งค�าสวดอ้อนวอนอุทิศ

ในปี ค.ศ. 1903 ของเอ็ลเดอร์ไลแมน ศาสนจักรจึง

เติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากผู้สอนศาสนาเข้ามา

ในรัสเซียเมื่อต้นปี 1990  ชาวรัสเซียที่ซื่อสัตย์

ยอมรับภาระหน้าที่ในการรับใช้มิตรสหายและ

เพื่อนบ้านของตน  เมื่อตั้งท้องถิ่นในหลายเมือง 

ผูน้�าอย่าง ฟิดรสัคาส บิอูลนิ ได้แนะน�าสัง่สอน สร้าง 

แรงบันดาลใจ และสนับสนุนวิสุทธิชน  บราเดอร์

คาสบิอูลินผู้เข้าร่วมศาสนจักรในปี 1994 รับใช้เป็น

ประธานสาขาคนแรกในรอสตอฟ-นา-โดนูตั้งแต่ปี 

1995 ถึงปี 1997 จนถึงเวลาที่เขาได้รับเรียกเป็น

ประธานท้องถิ่นรอสตอฟ รัสเซีย  สมัยเป็นประธาน

ท้องถิ่น เขาเน้นเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้ครอบครัวและสนใจเป็นพิเศษในการรับใช้

เยาวชน โดยช่วยเตรียมคนเหล่านั้นให้พร้อมรับใช้

งานเผยแผ่และแต่งงานในพระวิหารในท้ายที่สุด10

พระวิห�ร
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายชาวรัสเซียไม่ยอมให้การไม่ 

มีพระวิหารในประเทศขัดขวางพวกเขาจากการมี
ส่วนร่วมในศาสนพิธีแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า  
นานกว่า 15 ปีที่พระวิหารใกล้สุดคือพระวิหาร

ล
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ับ
เห

ต
ุก�
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1843: โจเซฟ สมิธเรียก 
ผู้สอนศาสนาให้นำาพระ-
กิตติคุณไปรัสเซีย  มรณ-
สักขีของท่านในปี 1844 
ทำาให้แผนเหล่านี้หยุด
ชะงัก

1903: เอ็ลเดอร์ฟรานซิส 
เอ็ม. ไลแมน แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองอุทิศ

จักรวรรดิรัสเซียเพื่อการ 
สั่งสอนพระกิตติคุณ

1917: กลุ่มบอลเชวิกโค่น
รัฐบาลชั่วคราวที่เกิดขึ้นหลัง
จากจักรพรรดิซาร์สละราช-
สมบัติ  เป็นเหตุให้เกิด
สงครามกลางเมืองรัสเซีย 
ในปี 1917–1922

1922: จัดตั้ง
สหภาพโซเวียต
อย่างเป็นทางการ

เมษายน ค.ศ. 1990 เอ็ลเดอร์รัสเซลล ์เอ็ม. เนลสัน 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวค�าสวดอ้อนวอน
อุทิศรัสเซียอีกครั้งในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยยืนยัน
การอุทิศที่เอ็ลเดอร์ไลแมนกล่าวไว้เมื่อเกือบหน่ึง
ศตวรรษก่อนและทูลขอพระเจ้าให้ทรงขยายพร
แห่งพระกิตติคุณไปยังผู้คน

นอกจากนี้ในฤดูใบไม้ผลิปี 1990 ทามารา เอฟิ-
โมวาจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพาผู้สอนศาสนามา
บ้านของเธอหลังจากพบพวกเขาที่บ้านเพื่อน  ตอน
แรก วียาเชสลาฟ เอฟิมอฟ คุณพ่อของเธอไม่เชื่อ
ว่าเด็กหนุ่มเหล่านี้จะสอนเขาให้รู้เรื่องใหม่ ๆ เกี่ยว
กับพระผู้เป็นเจ้าได้ แต่เขากลับประทับใจข่าวสาร
พระกิตติคุณของผู้สอนศาสนา  เขาเขียนว่า “[นั่น] 

เปิดโอกาสให้ผมได้รับค�าตอบส�าหรับค�าถามของ
ผม และส�าคัญที่สุดคือผมเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้า
ทรงรักเราแต่ละคน เราเป็นลูกของพระองค์และ

1995: 
“ท่าน

ประชุม

กันในที่

ซึ่งท่าน

สามารถ

ประชุมได้เวลานี้ แต่ท่าน

จะมีชีวิตอยู่จนเห็นโบสถ์

และสเตค  ท่านจะเห็น

พระวิหารในเวลาของ

พระเจ้า”—ประธาน

บอยด ์เค. แพคเกอร์ 

ประธานโควรัมอัครสาวก

สิบสอง16

1930:  
“ข้าพเจ้า

เป็นพยาน

ว่ามีสาย

เลือด

อิสราเอล

หลายพันคนในแผ่นดินนั้น 

[รัสเซีย] และพระผู้เป็นเจ้า

ทรงก�าลังเตรียมทางให้

พวกเขา”—เอ็ลเดอร์ 

เมลวิน เจ. บัลลาร์ด 

(1873–1939) แห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสอง15
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สตอกโฮล์ม สวีเดน และพระวิหารไฟรบูร์ก 
เยอรมนี แต่สมาชิกทางฝั่งตะวันออกไกลของ
รัสเซียยังคงเข้าพระวิหารโซล เกาหลีเหมือนเดิม  
ความยุ่งยากเรื่องวีซ่า ระยะทางไกล และค่าเดิน

ทางท�าให้การเข้าพระวิหารเป็นประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

ในเดอืนธันวาคม ปี 1991 ครอบครวัของอังเดรอี 

กับมารินา  เซมิโอนอฟจากวืยบอร์กกลายเป็น

ครอบครัวชาวรัสเซียครอบครัวแรกที่ผนึกในพระ-

วิหาร  บราเดอร์เซมิโอนอฟกล่าวว่า “ความปลาบ-

ปลื้มเป็นพิเศษเข้ามาในชีวิตเราหลังจากเราได้รับ

การผนึกชั่วนิรันดร์ในพระวิหารสตอกโฮล์ม 

สวีเดน”11  เป็นเวลาหลายปีที่เขาไปเข้าพระวิหาร

ในสวีเดนกับสมาชิกทุกกลุ่มจากรัสเซีย
ต่อมา หัวหน้าเผยแผ่เริ่มจัดกลุ่มเดินทาง  กลุ่ม

ขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตยิ่งขึ้นทางวิญญาณ”12

ในที่สุดพระวิหารก็มาอยู่ใกล้รัสเซียมากขึ้นเมื่อ
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) อุทิศ
พระวิหารเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ในปี 2006  จากนั้น
ในปี 2010  วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วรัสเซียต่าง
ปลาบปลื้มยินดีเมื่อประธานโธมัส เอส.มอนสัน
อุทิศพระวิหารเคียฟ ยูเครน แห่งแรกในอดีตสห-
ภาพโซเวียต ท�าให้พรพระวิหารมาถึงวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายชาวรัสเซียที่ซื่อสัตย์มากขึ้น

ศ�สนจักรในรัสเซีย
การอุทิศพระวิหารในยูเครนท�าให้สมาชิกชาว

รัสเซียมีความหวังมากขึ้นส�าหรับอนาคตของ
ศาสนจักรในประเทศของพวกเขา  หลังจากการ
อุทิศ วลาดิเมียร์ คาบาโนวี จากมอสโกกล่าวว่า 
“ศาสนจักรจะเติบโตต่อไป—ผมเห็นภาพสเตค

แรกจากมอสโกเดินทางไปสตอกโฮล์มในเดือน
กันยายน ปี 1993  การไปพระวิหารเหล่านี้กลาย

เป็นจุดเด่นของการอุทิศตนส�าหรับสมาชิกชาว
รัสเซียทั่วประเทศ

ครอบครัวเวอร์ชินิน จากนิจนีย์นอฟโกรอด ไป
พระวิหารสตอกโฮล์ม สวีเดนครั้งแรกในปี 2000  
หลังจากเดินทางไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เซอร์กีย์ 
เวรา และไอรินาบุตรสาวก็สมทบกับวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายชาวรัสเซียกลุ่มหนึ่งจากเมืองต่าง ๆ เดิน
ทางด้วยรถโดยสารและเรือข้ามฟากไปถึงพระ-
วิหาร  ที่พระวิหาร ไอรินามีส่วนร่วมในบัพติศมา
แทนคนตายและได้รับการผนึกกับพ่อแม่  “การ
เดินทางครั้งนั้นให้ประจักษ์พยานและพรมากมาย
แก่เรา” เธอเล่า “นั่นเป็นประจักษ์พยานเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ที่แต่ละคนได้รับเป็นส่วนตัว แต่โดยรวม
แล้วประจักษ์พยานเหล่านั้นช่วยเราและให้แรง 

1981: จัดพิมพ์
พระคัมภีร์ 
มอรมอนเป็น
ภาษารัสเซีย

1991: คณะนักร้องประสานเสียง
มอรมอนแทเบอร์นาเคิลไป 
เยือนสหภาพโซเวียต  หลังจาก
คอนเสิร์ตของคณะนักร้อง หน่วย
ราชการรัสเซียประกาศยอมรับ
ศาสนจักรอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม

1991: ในเดือนธันวาคม 
ยุบสหภาพโซเวียตอย่างเป็น
ทางการ และสาธารณรัฐ
รัสเซียกลายเป็นสหพันธรัฐ
รัสเซีย

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายชาวรัสเซียรวมกลุ่ม “มือที่ช่วยเหลือ 
ของมอรมอน” ช่วยทำาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและ
ทะเลสาบใกล้มอสโกปี 2013
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แห่งไซอันที่นี่ [ในรัสเซีย]”13  ไม่ถึงหน่ึงปีให้หลัง ภาพน้ันกลาย
เป็นจริงเมื่อเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสองจัดตั้งสเตคมอสโก รัสเซีย  ปีต่อมาในเดือนกันยายน ปี 
2012 เอ็ลเดอร์เนลสันจัดตั้งสเตคท่ีสองในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

แม้ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นจุดสูงสุดของการบุกเบิกรับใช้และ

ความเจริญก้าวหน้า 20 ปีของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายชาวรัสเซีย แต่

นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นบทใหม่ของประวัติศาสนจักรในประเทศนี้  

หลังจากการเยือนวิสุทธิชนในภาคยุโรปตะวันออก (ซึ่งรวมถึง

รัสเซีย) ในเดือนมิถุนายน ปี 2012 เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟ-

เฟอร์สัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นพยานว่าพระเจ้าทรง

ก�าลังน�าทางงานของพระองค์ที่นี่ “พระวิญญาณของพระองค์แผ่

คลุมทั่วภาคนี้ เราจะเห็นสิ่งท่ีเราไม่เคยคิดว่าจะเห็น”14  เมื่อผู้

บุกเบิกวิสุทธิชนยุคสุดท้ายชาวรัสเซียยังคงรับใช้ ด�าเนินชีวิตและ

น้อมรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และให้ความส�าคัญแก่

พระวิหาร สเตคจะเพิ่มขึ้นและศาสนจักรจะก้าวหน้าต่อไปใน

สถิติ 
ศ�สนจักร
สำ�หรับ 
รัสเซีย*
สเตค: 2
ท้องถิ่น: 3 
วอร์ดและสาขา: 98
คณะเผยแผ่: 7
พระวิหารใกล้ที่สุด: 

เคียฟ ยูเครน, 
เฮลซิงกิ ฟินแลนด์, 
และโซล เกาหลี

6.	 ดู	วิลเลียม	เฮล	เคอห์ร,	“Mischa	Markow:	Missionary	to	the	Balkans,”	 
Ensign,	มิ.ย.	1980,	29.

7.	 จดหมายของอังเดร	อนาสเตซีออน	ถึงสภาอัครสาวกสิบสอง		8	พ.ย.	1970,	 
หอสมุดประวัติศาสนจักร,	ซอลท์เลคซิตี้.

8.	 ดอห์น	ธอร์นทัน,	“The	Beginnings	of	the	Moscow	Branch”	ใน	Papers and 
Photographs Relating to the Beginning of the Church in Moscow, Russia 
(1990–92),	หอสมุดประวัติศาสนจักร,	ซอลท์เลคซิตี้.

9.	 วียาเชสลาฟ	เอฟิมอฟ,	ใน	Gary L.	Browning,	Russia and the Restored Gospel 
(1997),	73.

10.	 ด	ูอัลลิสัน	ธอร์ป	พอนด์,	ประวัติจากคำาบอกเล่าของฟิดรัส	คาบราคมาโนวิช	 
คาสบิอูลิน,	18	ส.ค.	2010,	หอสมุดประวัติศาสนจักร,	ซอลท์เลคซิตี้.

11.	 อังเดรอ	ีเซมิโอนอฟ,	ใน	Gary	Browning,	“Pioneering	in	Russia,”	Liahona,  
เม.ย.	1998,	36.

12.	 จากการสัมภาษณ์ไอรินา	โบโรดินา,	6	มี.ค.,	2013.
13.	 วลาดิเมียร	์คาบาโนวี,	ใน	Jason	Swenson,	“Russia’s	first	stake	a	powerful	

symbol	of	country’s	growth,”	Church News,	9	ก.ค.	2011,	ldschurchnews.com.
14.	 ดี.ทอดด	์คริสทอฟเฟอร์สัน,	วีดิทัศน์ใน	“Spirit	Attentive	to	Eastern	European	

Pioneers,”	Prophets	and	Apostles	Speak	Today,		lds.org/prophets-andapostles/
unto-all-the-world/spirit-attentive-to-eastern-europe-pioneers.

15.	 เมลวิน เจ.	บัลลาร์ด,	ใน	Conference	Report,	เม.ย.	1930,	157.
16.	 บอยด์ เค.	แพคเกอร์,	ดังที่บันทึกโดย	เดนนิส บี.	นวนชวันเดอร์	ในการประชุม

ศาสนจักรที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก,	18	พ.ย.,	1995.
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2002: ในเดือนกันยายน 
ประธานกอร์ดอน บี. 
ฮิงค์ลีย์เป็นประธาน
ศาสนจักรคนแรกที่ 
ไปเยือนรัสเซีย

2008: อนาโตลี  
เรเชทนิคอฟได้รับ
เรียกเป็นสาวกเจ็ด
สิบภาคชาวรัสเซีย 
คนแรก

2011: วันที่ 5 มิถุนายน จัดตั้งสเตค 
มอสโก รัสเซีย สเตคแรกในรัสเซีย

2012: วันที่ 9 กันยายน 
จัดตั้งสเตคเซนต์- 
ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย

ประเทศของพวกเขา  บางทีเราอาจจะก�าลังเห็นสัมฤทธิผลของ 

สิ่งท่ีศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธตั้งความหวังไว้กับอาณาจักร 

ยุคสุดท้ายของพระผู้เป็นเจ้าในจักรวรรดิอันกว้างใหญ่นี้ก็เป็น 

ได้ 

อ้างอิง
1.	 โจเซฟ	สมิธ,	ใน	History of the Church,	6:41.		ยังคลุมเครือว่า	“สิ่งสำาคัญ”	 

ที่ศาสดาพยากรณ์กล่าวถึง	“ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ในเวลานี้”	คืออะไร	ท่าน 
อาจกล่าวถึงประเทศรัสเซีย	งานเผยแผ่	หรือข่าวสารของผู้สอนศาสนา

2.	 จอร์จ เจ.	อดัมส	์เลือกไม่ยอมรับการนำาของบริคัม	ยังก์ในฐานะประธานโควรัม
อัครสาวกสิบสองหลังจากมรณกรรมของโจเซฟ	สมิธและออกจากศาสนจักร

3.	 ออกัสต	์ฮ็อกลันด	์ถึงประธานคณะเผยแผ่สแกนดิเนเวียน,	9	ก.ค.	1895,	งานเขียน
ประวัติคณะเผยแผ่สแกนดิเนเวียน,	หอสมุดประวัติศาสนจักร,	ซอลท์เลคซิตี้,	 
อ้างใน	คาห์ไล	เมอร์,	“Johan	and	Alma	Lindlof:	Early	Saints	in	Russia,”	Ensign, 
ก.ค.	1981,	23.

4.	 โจเซฟ เจ.	แคนนอน,	“President	Lyman’s	Travels	and	Ministry:	Praying	in	
St. Petersburg	for	the	Land	of	Russia,”	Millennial Star,	20	ส.ค.	1903,	532.

5.	 โจเซฟ เจ.	แคนนอน,	“President	Lyman’s	Travels	and	Ministry:	The	Visit	to	
Moscow,	the	City	of	Churches,”	Millennial Star,	27	ส.ค.	1903,	548.
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* ณ เดือนมิถุนายน 2013 
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บ�ำรุงเลี้ยง
ชีวิตใหม่ของเรา

โดย อีฟ ฮาร์ต

ไ
รอัน อับราฮัมรับบัพติศมาเข้ามาในศาสนจักรเมื่อ
อายุ 14 ปีขณะอยู่ในเคปทาวน์เมืองชายฝั่งแถบ
เทือกเขาของแอฟริกาใต้  “การเข้าร่วมศาสนจักร

เป็นพรใหญ่หลวง—คือสิ่งที่ช่วยผมค้นหาหนทางสมัย

เมล็ดแห่งศรัทธา
“จุดประสงค์หนึง่ของศาสนจักร
คือบำารุงเล้ียงและบ่มเพาะเมล็ด 
แห่งศรัทธา—บางคร้ังแม้กระท่ัง 
ในดินทรายแห่งความสงสัยไม่
แน่ใจ ศรัทธาคือความหวังใน
สิ่งที่มองไม่เห็นแต่เป็นความ
จริง [ดู แอลมา 32:21]

“ดังนั้น พี่น้องที่รักทั้งหลาย
—มิตรสหายที่รักของข้าพเจ้า
—โปรดจงสงสัยความสงสัยของ
ท่านก่อนท่ีท่านจะสงสัยศรัทธา
ของท่านเอง”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ,  
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด, 
“เชิญมาร่วมกับเรา,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2013, 21.
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พยายามทำาส่ิงพ้ืนฐาน
ดิฉันไม่ได้ท�าสิ่งพิเศษใด ๆ เพื่อจะยังคงซื่อสัตย์ในศาสนจักร  
ดิฉันไม่ได้เดิน 50 ไมล์ (80 กม.) ไปการประชุมศีลระลึกหรือ 
ถูกโยนเข้าเตาหลอมที่ร้อนเป็นไฟ แต่การท�าสิ่งเรียบง่ายอย่าง
สม�่าเสมอ—เช่น เข้าร่วมการประชุมของศาสนจักร ศึกษา 
พระคัมภีร์ สวดอ้อนวอน และรับใช้ในการเรียกต่าง ๆ—ช่วย

ดิฉันบ�ารุงเลี้ยงประจักษ์พยานของตนเอง (ดู แอลมา 37:6–7)
อัลเซเนอร์ เดอ เซาซา รับบัพติศมาในบราซิล ปี 1991

เมื่อผมเข้าร่วมศาสนจักรครั้งแรกขณะอายุ 19 ปี ผมตื่นเต้น 
กับพระกิตติคุณ และการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเป็นการผจญภัย
อันน่าพิศวง

อย่างไรก็ดี หลังจากเป็นสมาชิกในศาสนจักรได้ไม่กี่ปี ผม
รูส้กึเหนือ่ยล้าทางร่างกายและทางวญิญาณ  ผมฝืนใจไปโบสถ์
ทุกวันอาทิตย์  ได้ประโยชน์เล็กน้อยจากการประชุมและรู้สึก
อยากกลับบ้านมางีบในวันอาทิตย์

การสนทนากับเพื่อนคนหนึ่งเผยให้เห็นบางอย่างเกี่ยวกับ

สถานการณ์ของผม  ผมส�ารวจนิสัยทางวิญญาณของผม และ
ผมตระหนักว่าการสวดอ้อนวอนของผมไม่จริงใจเลย การอ่าน
พระคัมภีร์ทกุเช้าเป็นงานน่าเบ่ือ—ไม่ใช่ความพอใจ ผมตระหนกั 

ว่าผมต้องเพิ่มการบ�ารุงเลี้ยงทางวิญญาณบางอย่างและฝึก
ปรือตนเอง

ผมเริ่มสวดอ้อนวอนทุกเช้าก่อนอ่านพระคัมภีร์ โดยทูลขอ

เป็นพิเศษให้ผมได้รับการน�าทางในการศึกษาของผม  ผม
ท�างานนอกเวลาและมีช่วงพัก 15 นาทีตอนเช้าที่ท�าให้ผมอ่าน 
Ensign ได้สองสามหน้า—อาหารว่างตอนกลางวนัของวญิญาณ 
ผม  ตอนเย็นผมอ่านหนังสือที่ยกระดับจิตใจ  วันอาทิตย์ผม
อ่านคู่มือ ค�ำสอนของประธำนศำสนจักร

ทุกคืนเมื่อผมเข้านอน ผมรู้สึกสงบเพราะได้สนองความหิว
ทางวิญญาณของผมตลอดวัน  เพราะผมตัดสินใจท�าตามกฎ
เกณฑ์ทางวิญญาณทุกวัน ผมจึงเป็นคนคิดบวกมากข้ึนและ
ประจักษ์พยานของผมเติบโต
เทส ฮ็อกคิง รับบัพติศมาในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ปี 1976

เป็นวัยรุ่น” เขาอธิบาย “แต่หลังจากเข้าร่วมศาสนจักร ผม
เรียนรู้ว่าคุณไม่เพียงเปลี่ยนสถานท่ีไปโบสถ์เท่าน้ัน แต ่
คุณเปลี่ยนชีวิตด้วย”

การเดินทางของไรอันเหมือนกันมากกับการเดินทาง
ของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสคนอื่น ๆ นั่นคือ เขาเชื่อในความ
จริงของพระกติตคิณุ แต่เผชญิงานยากของการเปลีย่นมา
รับวัฒนธรรมใหม่ด้วยความคาดหวังใหม่  “บางครั้งผม

ถามตนเองว่า ‘ผมจะท�าแบบน้ีได้จริงหรือ’” ไรอันกล่าว 
“แต่เมื่อเราด�าเนินชีวิตตามสิ่งท่ีเรารู้ ความรู้และความ 
เข้มแข็งจะมีมากขึ้น  พระเจ้าจะทรงท�าให้เราเป็นในสิ่งที่
เราไม่มีวันท�าได้เอง”

บทความนีเ้ป็นการรวบรวมประจกัษ์พยานและประสบ- 
การณ์ของผูเ้ปลีย่นใจเลือ่มใส  เราหวงัว่าท่านจะพบก�าลงั
ใจที่จ�าเป็นส�าหรับท่านในหัวข้อทั้งเจ็ดนี้เพื่อจะยังคงม ี
ส่วนร่วมในศาสนจักรและบ�ารุงเลี้ยงความเชื่อใหม่ของ
ท่านจนกว่าจะ “แตกราก, เพื่อมันจะเติบโตขึ้น, และออก
ผล” (แอลมา 32:37)

เอาชนะการทดลอง
เมื่อเราด�าเนินชีวิตตามแสงสว่างของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู 
เราจะสามารถอดทนต่อความวุ่นวายของการด�ารงอยู่ในมรรตัย
ของเราได้และมชีวีติอยูกั่บพระผูเ้ป็นเจ้าอกีคร้ัง พระบดิาบนสวรรค์ 
ของเราทรงรอทีจ่ะตรัสกบัเราว่า “ดแีล้ว เจ้าเป็นบ่าวทีด่แีละซือ่สตัย์” 

(มัทธิว 25:21)  นั่นคือสัญญาของพระองค์ และพระองค์จะทรงท�า
ให้เกิดสัมฤทธิผลแน่นอนหากเราท�าส่วนของเรา
เอลสัน คาร์ลอส เฟอร์เรอิรา รับบัพติศมาในบราซิล ปี 1982

เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกประหนึ่งว่าคุณเป็นคนเดียวที่มีเรื่องทุกข์ร้อน 
คุณสามารถหยุดเพื่อคิดว่าพระคริสต์ทรงท�าอะไรเพื่อคุณและพระ-
องค์ทรงทนทุกข์เพื่อคุณอย่างไร  พระองค์จะทรงอยู่ที่นั่นเสมอเพื่อ
ช่วยให้เราพบว่าเราเป็นใครและมุ่งหมายที่จะเป็นอะไร  พระองค์
ทรงรู้จักเราดีกว่าเรารู้จักตัวเราเอง
มิคิโกะ โอแบนนอน รับบัพติศมาในญี่ปุ่น ปี 1993

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 แ
อช

ลีย
์ เท

ียร
์



34 เ ลี ย โ ฮ น า

ไปพระวิหาร
ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เรียนเรื่องพระวิหาร ดิฉันก็อยากไปท่ีนั่นมาก  
ดิฉันเรียนรู้ว่าพระวิหารเป็นสถานที่ซึ่งเราสามารถรับบัพติศมาแทน

คนตาย รับการผนึกเป็นครอบครัว และท�าพันธสัญญาขั้นสูงกับ
พระบิดาบนสวรรค์  ดิฉันเตรียมตัวและรักษาตนเองให้มีค่าควร
เพื่อจะได้ไปพระวิหาร
ยาชินตา วูลันดารี รับบัพติศมาในอินโดนีเซีย  ปี 2012

หลังจากดฉัินรบับพัตศิมา ดฉินักับเจพคีูร่กัของดฉินั (ซึง่เป็นสมาชกิ 
ศาสนจกัรอยูแ่ล้ว) วางแผนว่าจะแต่งงานกนัแต่เราเลือ่นวนัแต่งงาน 
ออกไปเพราะดิฉันต้องการจัดงานฉลองใหญ่โต

วันอังคารที่ 12 มกราคม ปี 2010 ดิฉันกับคู่หมั้นไปเรียนหนังสือ  
ขณะดิฉันนั่งอยู่ที่คอมพิวเตอร์รออาจารย์มาสอน อาคารเรียนเริ่ม
สะเทือน  ดิฉันไม่กล้าวิ่งออกไปข้างนอกเพราะการสั่นสะเทือนน่า
กลัวมาก

ดิฉันยืนอยู่มุมห้องและหลับตา พลางสวดอ้อนวอนพระบิดาบน
สวรรค์ในใจว่า “โปรดประทานโอกาสให้ดิฉันได้แต่งงานกับเจพีใน
พระวิหารด้วยเถิด”

ครู่หนึ่งต่อมา อาคารหยุดสะเทือนและดิฉันมองไปรอบ ๆ ดิฉัน
ไม่เหน็อะไรเลยเพราะฝุน่ละอองร่วงหล่นลงมาราวกบัสายฝน ดฉินั 

จ�าไม่ได้ว่าออกจากห้องมาอย่างไร แต่ในที่สุดก็รู้สึกตัวว่าอยู่ข้าง
นอก  ดิฉันน�้าตาคลอขณะเริ่มตะโกนเรียกชื่อเจพี

ไม่นานดฉินักพ็บน้องสาวของเจพ ี“เขาไม่เป็นไรค่ะ!” เธอตะโกน
บอก  “เขาก�าลังพยายามช่วยนักศึกษาบางคนที่ติดอยู่ใต้ซากตึก”

ดฉินัไม่ได้พเิศษกว่าคนอืน่ทีไ่ม่สามารถหนรีอดได้ แต่ดฉินัทราบ
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของดิฉัน  ดิฉันกับ
เจพีแต่งงานในพระวิหารเมื่อวันที่ 6 เมษายน ปี 2010 หลังจาก
ดิฉันรับบัพติศมาได้ปีเศษและหลังจากแผ่นดินไหวเกือบสามเดือน  
นั่นเป็นวันแห่งสันติสุขและปีติที่ดิฉันจะไม่มีวันลืม  เราไม่ได้จัด

งานเลี้ยงใหญ่โต แต่นั่นเป็นสิ่งวิเศษที่สุดส�าหรับดิฉัน
มารี มาร์จอรี แลบบี รับบัพติศมาในเฮติ  ปี 2009
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แบ่งปันพระกิตติคุณ
ในฐานะสมาชิกใหม่ของศาสนจักร  ดิฉันรักงาน
เผยแผ่ศาสนา  ทุกคนสามารถเป็นผู้สอนศาสนาได้  
ทุกครั้งที่คุณแบ่งปันพระกิตติคุณกับบางคน สิ่งนั้น 
เปลี่ยนชีวิตเขา แต่ช่วยคุณเสริมสร้างประจักษ์
พยานของตัวคุณเองเช่นกัน คนอื่นจะเห็นแสงสว่าง 

ในดวงตาคุณ และพวกเขาจะอยากรู้ว่าท�าไมคุณ 
มีจิตใจน่าพิศวงเช่นนั้น  การท�างานเผยแผ่ไม่
เพียงเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนจักร
เท่านั้นแต่ช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณ 
และมีประสบการณ์ส่วนตัวทางวิญญาณด้วย
เอเลนา ฮันท์ รับบัพติศมาในแอริโซนา สหรัฐอเมริกา  

ปี 2008

ผมรักงานเผยแผ่ศาสนา!  สามเดือนหลังจากรับ
บัพติศมาผมเดินทางไปมาร์ตินีกเพื่อใช้เวลาอยู่กับ
ครอบครัวช่วงวันหยุดฤดูร้อน  ผมพูดกับพี่ชายทุก
วันเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอนและพระกิตติคุณ

ผมชวนเขามาโบสถ์วนัอาทิตย์แรก แต่เขาปฏิเสธ  
วันอาทิตย์ที่สองเขาตามผมไปโบสถ์  ตอนเลิกการ
ประชุม เขาเฉยมากราวกับว่าเขาไม่ประสบสิง่พเิศษ 
ใด ๆ ระหว่างสามชั่วโมงนั้น

ถึงแม้สัปดาห์ต่อมาผมจะยังพูดคุยกับเขาเกี่ยว 
กับพระกิตติคุณ แต่คราวนี้ผมไม่ชวนเขาไปโบสถ์  

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นตอนเย็นวันเสาร์ขณะที่ผมก�าลัง
รีดชุดวันอาทิตย์ส�าหรับวันรุ่งขึ้น ผมสังเกตเห็นเขา
ท�าอย่างเดียวกัน

“พี่ก�าลังท�าอะไรครับ” ผมถาม

เขาตอบว่า “พี่จะไปโบสถ์กับเธอพรุ่งนี้”

“ผมไม่ได้บังคับให้พี่ไปนะ” ผมบอก

แต่เขาตอบว่า “พี่อยากไปเอง”

เขายังคงไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์หลังจากนั้น

หลังจากผมกลับไปฝรั่งเศสตอนใต้เพื่อเรียน

หนังสือ พี่ชายบอกผมทางโทรศัพท์ว่าเขาจะรับ 

บัพติศมา  ผมบอกเขาว่าผมอยากจะอยู่ในพิธีบัพ-

ติศมาของเขาแต่สิ่งส�าคัญที่สุดคือเขาจะยังอยู่ใน

ศาสนจักรเมื่อผมกลับไปมาร์ตินีก

หนึ่งปีต่อมา ผมไปเยี่ยมบ้านอีกครั้ง  ระหว่าง

การประชุมศีลระลึก พี่ชายผมเป็นพยานด้วยพลัง

แรงกล้าถึงความจริงของพระกิตติคุณ ผมหลั่ง

น�้าตาเมื่อคิดว่าพี่ชายของผม คนที่ผมเคยมีช่วง

เวลาสวยงามที่สุดของชีวิตกับเขา สามารถแบ่งปัน

พระกติติคุณของพระเจ้ากบัผมได้เช่นกนั (ดู แอลมา 

26:11–16)
ลูโดวิก คริสตอฟ อ๊อคโคลิเย รับบัพติศมาในฝรั่งเศส  

ปี 2004

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

วิธีที่ท่านสามารถแบ่งปัน

พระกิตติคุณกับเพื่อนๆ และ

ครอบครัว ให้อ่านบทความ

ต่อไปนี้: เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัส-

เซลล์ บัลลาร์ด, “จงวางใจ 

ในพระเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 

2013, 43; เอ็ลเดอร์นีล 

แอล. แอนเดอร์เซ็น “น่ีคือ

ปาฏิหาริย์,” เลียโฮนา,  

พ.ค. 2013, 77; เอ็ลเดอร ์

ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรมั 

อัครสาวกสิบสอง, “Sharing 

the Gospel,” Liahona, ม.ค. 

2002, 7. ดู www. lds. org/ 

training/ wwlt/ 2013/ 

hastening ด้วย
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ทำางานประวัติครอบครัว
เช้าวันหนึ่งลอราระบายความในใจต่อพระบิดา

บนสวรรค์โดยทูลวิงวอนว่า “พระบิดาที่รัก ข้าพระ-
องค์ต้องการอยู่กับลูกสาวอีกครั้ง แต่ไม่ทราบจะ 

ท�าอย่างไร ได้โปรดแสดงให้ข้าพระองค์เห็นวิธีด้วย
เถิด”

ขณะนั้นมีคนมาเคาะประตูบ้านของเรา  ลอรา

ไปเปิดรับทั้งที่น�้าตายังไหลอาบแก้ม ผู้สอนศาสนา
สองคนยืนอยู่ที่นั่น  ในที่สุดลอรากับผมก็ได้รับ
ประจกัษ์พยานถงึความจรงิของพระคมัภร์ีมอรมอน
และรับบัพติศมา

ลอราต้องการให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในครอบ-
ครัวเรามีโอกาสได้รับพระกิตติคุณ  15 ปีแรกหลัง

จากเรารับบัพติศมาลอราเตรียมรายชื่อส�าหรับ 
พระวิหาร และเราน�ารายชื่อไปพระวิหารด้วยกัน  
ผ่านไประยะหนึ่งโรคข้ออักเสบของลอราก�าเริบจน
ผมต้องน�ารายชื่อไปพระวิหารโดยไม่มีเธอไปด้วย

ลอราสิ้นชีวิตสามปีที่แล้วหลังจากต่อสู้กับโรค
ข้ออักเสบมานาน  การหาวิธีอยู่กับลูกสาวตัวน้อย
ของเราส่งผลให้เกิดงานพระวิหารของบรรพชน
หลายพันคนที่เรารัก เราประสบปาฏิหาริย์มากมาย 

ขณะท�างานค้นคว้าประวัติครอบครัวและงานพระ-
วิหาร (ดู คพ. 128:18, 22)
นอร์แมน เพียร์ซ รับบัพติศมาพร้อมลอรา เพียร์ซ 
ในลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา ปี 1965

หลังจากเรียนกับผู้สอนศาสนา ผมสวดอ้อนวอนขอ
ให้รู้ว่าพระกิตติคุณจริงหรือไม่  คุณตาที่รักของผม
มาหาผมในฝันและเป็นพยานถงึความจรงิของพระ- 
กิตติคุณ ณ จุดนี้ผมเริ่มเข้าใจข้อผูกมัดอันศักดิ์สิทธิ์ 

ของผมที่มีต่อบรรพชน  ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ 
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวดังนี้ 
“เมื่อท่านรับบัพติศมา บรรพบุรุษมองดูท่านด้วย
ความหวัง  บางทีอาจจะหลายศตวรรษกว่าพวกเขา

จะดีใจที่ได้เห็นลูกหลานคนหนึ่งท�าพันธสัญญาว่า
จะหาพวกเขาและให้อิสรภาพพวกเขา. . . ใจพวก
เขาผูกพันกับท่าน  ความหวังของพวกเขาอยู่ใน 
มือท่าน”1

สตีเวน อี. นาบอร์ รับบัพติศมาในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา  

ปี 1979

ผมกับลอราภรรยาหัวใจแหลกสลายเมื่อซินเทีย  
มารี ลูกคนแรกวัยสี่เดือนของเราเสียชีวิตด้วยโรค
แทรกซ้อนจากความผิดปกติของกระดูกสันหลัง  

ความสลดใจครั้งนี้ท�าให้เราที่เพิ่งเป็นพ่อแม่และ
ก�าลังทุกข์โศกต้องหาทางให้ได้อยู่กับลูกสาวของ
เราอีกครั้ง  ตอนนั้นเราไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร

นักประวัติครอบครัว 
คนแรกหรือ?
ท่านสามารถขยายปีติที่
ท่านรู้สึกเมื่อครั้งรับบัพ-
ติศมาไปถึงผู้อื่นได้โดย
ทำางานประวัติครอบครัว
และช่วยให้บรรพชนของ
ท่านมาหาพระคริสต์  
FamilySearch.org เป็นจุด
เริ่มต้นที่ดี ท่านสามารถ
สร้างแผนภูมิสืบสกุลโดย
เพิ่มชื่อสมาชิกครอบครัว
พร้อมวันเดือนปีเกิดและ
วันสิ้นชีวิต ผู้ให้คำาแนะนำา
ด้านประวัติครอบครัวใน
วอร์ดหรือสาขาของท่าน
สามารถช่วยท่านค้นหา
บรรพชนและข้อมูลของ
บรรพชนได้ รวมถึงทะ-
เบียนบ้านและทะเบียน
สมรส  ขณะรวบรวม
ข้อมูล ท่านและคนอื่น ๆ 
สามารถประกอบศาสน-
พิธีพระวิหารให้ญาติที่
ล่วงลับของท่านได้
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มีส่วนร่วมระหว่างการประชุมต่าง ๆ ของศาสนจักร
แท่นพูดดิฉันรู้สึกถึงพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แรงกล้ามาก  ดิฉันรู้สึก
ได้รับพรที่เป็นสมาชิกศาสนจักรที่แท้จริงของพระคริสต์  ใจดิฉันอิ่ม
เอิบด้วยความสุขและสันติ พระบิดาบนสวรรค์ทรงเปลี่ยนความไม่
กล้าพูดของดิฉันเป็นประสบการณ์ที่สวยงาม

เดือนถัดมาดิฉันมีโอกาสเป็นผู้พูดในการประชุมศีลระลึก  ดิฉัน
รู้สึกกลัวอีกแล้ว—ดิฉันเป็นใครจึงจะสอนคนที่รู้พระกิตติคุณมาก 
กว่าดิฉัน  แต่ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ช่วย
ดิฉันพูด  อีกครั้งที่ดิฉันรู้สึกว่าพระวิญญาณทรงสัมผัสดิฉัน และ
ดิฉันได้รับความรู้สึกว่าพระบิดาบนสวรรค์พอพระทัยการบัพติศมา
ของดิฉันและทรงให้อภัยบาปของดิฉัน

ดิฉันทราบจากประสบการณ์ว่าดิฉันเป็นลูกที่มีค่าของพระผู้เป็น
เจ้าและพระองค์ทรงรักดิฉัน  การพูดในการประชุมศีลระลึกเป็น

โอกาสล�้าค่าที่ดิฉันได้รับใช้พระผู้เป็นเจ้าโดยเป็นพยานว่าพระเยซู
คริสต์ทรงฟื้นฟูศาสนจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก
พาเมลลา ซารี รับบัพติศมาในอินโดนีเซีย  ปี 2012

รับใช้ในศาสนจักร
การเรียกในศาสนจักรช่วยคุณเรียนรู้พระกิตติคุณและให้ความรับ
ผิดชอบซึ่งจะน�าคุณไปโบสถ์และช่วยคุณรับใช้ผู้อื่น แม้เมื่อคุณ
ก�าลังมีปัญหา
ซูเอ เทอร์โวลา รับบัพติศมาในฮาวาย สหรัฐอเมริกา ปี 2008

การเยี่ยมสอนและการสอนประจ�าบ้านเปิดโอกาสให้รู้สึกและเห็น

ถึงการุณยธรรมที่แท้จริงแบบพระคริสต์  อีกทั้งให้ประสบการณ์ใน

เรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรักที่สามารถเปลี่ยนคุณได้

ตลอดกาล  ในฐานะบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรง

ประสงค์ให้เรารับใช้เพื่อช่วยให้การกระท�าด้วยความเมตตาเกิดขึ้น

ทั่วสวนองุ่นของพระองค์2

เชอร์รีล อัลเล็น รับบัพติศมาในมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ปี 1980

ไม่นานหลงัจากผมรบับพัตศิมา ประธานสาขาเรียกผมเป็นประธาน 
เยาวชนชาย  การได้อยู่กับเยาวชนและช่วยให้พวกเขาเรียนรู้พระ-

กิตติคุณนับว่าวิเศษยิ่ง  ในขณะที่ผมสอน ผมเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน  
นี่เป็นการเรียกครั้งแรกในหลายการเรียกที่ผมได้รับ  ผมรู้สึกปีติ
และพอใจกับการท้าทายใหม่ที่มาพร้อมความรับผิดชอบแต่ละ

อย่าง  ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนว่า “จ�าไว้ว่าคนที่พระเจ้า
ทรงเรียก พระเจ้าทรงท�าให้คู่ควร”3  ผมต้องวางใจและเชื่อด้วย
ความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าผมจะท�าได้  ในการเป็นสมาชิกไม่ถึงหก
เดือน ผมมีโอกาสดียิ่งที่ได้ท�าความคุ้นเคยกับโปรแกรมต่าง ๆ ใน
ศาสนจักร
เจอร์มาโน โลเปซ รับบัพติศมาในบราซิล ปี 2004 

การสวดอ้อนวอนที่โบสถ์ การแสดงความเห็นระหว่างบทเรียน และ
การพูดในการประชุมศีลระลึก เป็นพรท้ังแก่ตัวคุณเองและผู้ฟัง  
เมื่อคุณพูดในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

ทรงท�างานผ่านคุณ พระบิดาบนสวรรค์ไม่เพียงตรัสผ่านพระคัมภีร์ 
ศาสดาพยากรณ์ และอัครสาวกเท่านั้น แต่ตรัสผ่านคุณเช่นกันเพื่อ
ตอบค�าถามของใครบางคน ท�าให้ความอ่อนแอของบางคนกลาย
เป็นความเข้มแข็ง หรือคลายความสงสัยของบางคน

เมือ่อธกิารขอให้ดิฉนัแสดงประจกัษ์พยานในการประชมุศีลระลกึ 
หลังจากดิฉันรับบัพติศมา ดิฉันรู้สึกกลัวและไม่พร้อม  ดิฉันไม่เคย
พูดต่อหน้าที่ประชุมมาก่อน

“จ�าเป็นต้องท�าอย่างนี้จริง ๆ หรือคะ” ดิฉันถามอธิการ
“ครับ!” เขาตอบ
ในการประชุมศีลระลึกดิฉันเป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง

รักดิฉันอย่างไรและพระองค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของดิฉันโดย
ทรงช่วยให้ดิฉันพบพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างไร  เมื่อยืนที่





นานมาแล้ว เอล็เดอร์พอล ว.ี จอห์นสนั แห่งสาวกเจด็สบิ กบัภรรยารบัใช้ในฝ่ายประธาน 
ภาคที่ชิลี  วันศุกร์วันหนึ่งเขาต้องเดินทาง 900  ไมล์ (1,450 กม.) จากบ้านในซาน- 
เตียโกไปจัดตั้งฝ่ายประธานสเตคชุดใหม่

หลงัจากมาถงึจดุหมายคนืวนัศกุร์ เขาได้รบัโทรศัพท์แจ้งว่าภรรยาอยูใ่นโรงพยาบาล  เมือ่ 
เขาพูดกับซิสเตอร์จอห์นสัน เธออธิบายว่าเธอตกบันไดและสะบ้าหัวเข่าแตก  เธอยืนยันกับ
เขาว่าเธอได้รบัการดแูลอย่างดแีละยงัไม่ต้องผ่าตัดจนถงึวนัจนัทร์หรอืวนัอังคาร เธอส่งก�าลงั 
ใจให้เขาท�างานมอบหมายให้เสรจ็ในการจดัระบบใหม่ของสเตคและเป็นประธานการประชมุ 
ใหญ่สเตค

ค�าพูดของเธอท�าให้เอ็ลเดอร์จอห์นสันเบาใจ เขาส่งอีเมลถึงผู้น�าโควรัมในซอลท์เลคซิตี้
ทันทีเพื่อรายงานสถานการณ์  จากนั้นจึงวางแผนท�างานมอบหมายต่อไป  มีบทเรียนบท
หนึ่งที่เราเรียนรู้ในการตอบสนองของเขาดังนี้ หนึ่ง เขารายงานสถานการณ์ให้ผู้น�าโควรัม
ของเขาทราบ และ จากนั้น เขาท�างานมอบหมายต่อ

โควรัมสาวกเจ็ดสิบจัดตั้งขึ้นในลักษณะที่สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่พิเศษจ�าเพาะในการ
พิทักษ์ดูแลผู้อื่น รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลสมาชิกเกียรติคุณของโควรัมด้วย  เนื่องจากงาน
มอบหมายทั่วโลก โดยปกติสมาชิกโควรัมจึงไม่สามารถไปเยี่ยมเองได้  แต่พวกเขาติดต่อ
ผ่านโทรศัพท์ อีเมล ข้อความ และวิธีอ่ืนทางอิเล็กทรอนิกส์  ศาสนจักรขอให้สมาชิกโควรัม
แต่ละคนแจ้งการเปลี่ยนแปลงส�าคัญ ๆ ในสถานการณ์ส่วนตัวหรือครอบครัวกับผู้น�าโควรัม
ของเขาทันทีอย่างที่เอ็ลเดอร์จอห์นสันท�า

ในกรณีของเอ็ลเดอร์จอห์นสัน ผู้น�าฐานะปุโรหิตของเขาคือเอ็ลเดอร์คลอดิโอ อาร์. เอ็ม. 
คอสตา ซึ่งเวลานั้นรับใช้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ  เอ็ลเดอร์คอสตา
โทรศพัท์ไปหาเอล็เดอร์จอห์นสนัเช้าวนัรุง่ขึน้ระหว่างทีเ่อ็ลเดอร์จอห์นสนัก�าลงัสมัภาษณ์ผูน้�า 
ในท้องที่ เอ็ลเดอร์คอสตารู้สึกว่าเอ็ลเดอร์จอห์นสันควรกลับบ้าน แต่ต้ังใจฟังขณะเอ็ลเดอร์ 
จอห์นสันอธิบายว่าเหตุใดเขาจึงรู้สึกว่าภรรยาปลอดภัยดีและเขาสามารถจัดระบบใหม่ให ้
สเตคจนเสร็จได้  เอ็ลเดอร์คอสตาบอกเอ็ลเดอร์จอห์นสันให้ท�างานต่อขณะที่ท่านจะตรวจ
สอบบางอย่าง

โดย เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. 
ราสแบนด์

ประธานอาวุโสแห่ง 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ

พระเจ้าประทานโควรัมฐานะปุโรหิตให้เป็นพรแก่เราเพื่อช่วยสอน 
เราให้ “มีใจ [ของพวกเรา] ถักทอเข้าด้วยกันในความเป็นหนึ่งเดียวและ 

ในความรักที่มีต่อกัน”

โควรมัฐานะปโุรหติ
สร้างพลังทางวิญญาณใน
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อีกสองชั่วโมงต่อมาเอ็ลเดอร์คอสตาโทรศัพท์ไปหาเอ็ลเดอร์
จอห์นสันและบอกว่าท่านได้คุยกับผู้น�าโควรัมเกี่ยวกับสถานการณ์
นี้และทุกคนรู้สึกว่าเขาต้องมาอยู่กับซิสเตอร์จอห์นสัน  เอ็ลเดอร์
จอห์นสนัได้รบัแจ้งว่าตัว๋รอเขาอยู่ท่ีสนามบนิและเอล็เดอร์คาร์ลอส 
เอช. อมาโดก�าลงัเดนิทางไปจดัตัง้ฝ่ายประธานสเตคชดุใหม่ให้เสรจ็

เมื่อเอ็ลเดอร์จอห์นสันมาถึงโรงพยาบาล เขาพบว่าภรรยาปวด
เข่ามาก  สิ่งที่เพิ่มความทุกข์ใจให้เธอคือข้อเท็จจริงที่ว่าเธอไม่ได้
พูดภาษาของคณะแพทย์พยาบาลท่ีห้อมล้อมเธอ  เธอต้องการ
สามี  ความห่วงใยฉันพี่น้องของผู้น�าโควรัมท่ีได้รับการดลใจน�า
เอ็ลเดอร์จอห์นสันให้มาอยู่เคียงข้างเธอ

“ผมรู้สึกได้รับความเอาใจใส่ในโควรัมน้ี” เอ็ลเดอร์จอห์นสัน
กล่าว “มีศรัทธาและพลังงานมากมายอยู่เบื้องหลังความเอาใจใส่
เช่นนั้น  ผมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโควรัมอย่างแท้จริง  ผมคิดว่าถ้า

ผมได้รับเรียกสู่ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ ผมจะเป็นประธานที่ดี
ขึ้นเพราะประสบการณ์ในโควรัมนี้”

ข้าพเจ้าเหน็ด้วย  ความเป็นหนึง่เดียวและความรกัทีข้่าพเจ้าเหน็ 
ในบรรดาพี่น้องชายของข้าพเจ้าสามารถเป็นต้นแบบส�าหรับโควรัม
ฐานะปุโรหิตทั้งหมด  ถ้าท�าตามต้นแบบนั้น  โควรัมและสมาชิกทั่ว
ศาสนจักรจะได้รับพรอย่างมาก

แหล่งพลังของโควรัม
มีพลังอ�านาจยิ่งใหญ่ในโควรัมฐานะ

ปุโรหติแห่งอาโรนและโควรมัฐานะปโุรหติ 
แห่งเมลคีเซเดค—หรือสามารถมีได้!  
พลังอ�านาจดังกล่าวเกิดจากการใช้สิทธิ
อ�านาจจากพระผู้เป็นเจ้ากระท�าในพระ-
นามของพระองค์และท�าให้ประจักษ์
พยาน ความเข้มแข็ง และความจงรัก

ภักดีสุดจิตวิญญาณของสมาชิกแต่ละคนเป็นรูปธรรม
ผลออกมาดีเยี่ยม นั่นคือ สมาชิกโควรัมและครอบครัวของพวก

เขากลายเป็นสานุศิษย์ที่เข้มแข็งขึ้นทางวิญญาณ มั่นใจในตนเอง
มากขึ้น และเป็นสานุศิษย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของพระเยซู
คริสต์  ข้าพเจ้าเห็นพลังผสมผสานนี้หล่อหลอมกลุ่มพี่น้องชายได้
อย่างน่าทึ่งไม่เหมือนสิ่งอื่นใดนอกศาสนจักรของพระเจ้า

ข้าพเจ้านึกถึงข้อคิดที่ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่
หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดเคยแบ่งปัน  ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้า 
เรียนรู้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาว่าพลังในโควรัมไม่ได้มาจากจ�านวน
ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตในโควรัม ทั้งไม่ได้มาโดยอัตโนมัติจากวัยวุฒิ
และวุฒิภาวะของสมาชิก แต่พลังของโควรัมส่วนใหญ่มาจาก
สภาพที่ว่าสมาชิกโควรัมเป็นหนึ่งเดียวในความชอบธรรมสมบูรณ์
เพียงใด”1

เมื่อสมาชิกโควรัมเป็นหนึ่งเดียวในความชอบธรรม พลังอ�านาจ
แห่งสวรรค์ย่อมไหลเข้ามาในชวีติพวกเขาไม่ขาดสายและแผ่ขยาย
ในการรับใช้ที่พวกเขาท�าให้กัน ให้ครอบครัว ให้ศาสนจักร และให้
ชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่

เจ็ดสิบหกปีก่อน เอ็ลเดอร์สตีเฟน แอล. ริชาร์ดส์ ซึ่งสมัยน้ัน 
เป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง ให้นิยามว่าโควรัมคือ “หน่ึง 
ชั้นเรียน สอง กลุ่มพี่น้องชาย และสาม หน่วยรับใช้”2 โควรัมสาวก
เจ็ดสิบเป็นตัวอย่างของนิยามที่ยอดเยี่ยมนี้ได้ดีทีเดียว

เมื่อให้สมาชิกทุกคนของโควรัมฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนหรือฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 
มีส่วนร่วม พลังและวิญญาณของกลุ่มพี่น้อง
ชายย่อมเกิดขึ้น

40 เ ลี ย โ ฮ น า



ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

หลายปีมาแล้วซิสเตอร์ฟังก์ไป

ร่วมงานแต่งงานของหลานสาว

คนหนึ่งในพระวิหารคาร์ดสตัน 

แอลเบอร์ตา ขณะอยู่ในแคนาดาตอนใต้ 

เธอมีโอกาสเดินเท้าไปที่ทะเลสาบคริปต ์

ในอุทยานแห่งชาติวอเทอร์ตันเลคส์  เมื่อ

เธอเล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงการไต่เขาที่สวย 

งามแต่ท้าทายเพื่อไปยังทะเลสาบแห่ง

นั้น เธออธิบายช่วงหนึ่งของการไต่เขาซึ่ง

จำาเป็นต้องปีนขึ้นไปบนกำาแพงหินตาม

ขอบหน้าผา ถ้าลื่นก็อาจจะพลัดตกลงมา

หลายร้อยฟุต โชคดีที่มีสายเคเบิลทำาด้วย

เหล็กยึดติดกับภูเขาเพื่อให้ผู้ไต่เขาจับไว้

เมื่อพวกเขาต้องผ่านช่วงอันตรายของการ

เดินทางนี้ 

ขณะซิสเตอร์ฟังก์เล่าประสบการณ์นี ้

เธอบอกว่าเธอคงไม่สามารถไปถึงทะเล 

สาบและช่ืนชมความงามของประสบการณ์ 

น้ันได้หากไม่มีความปลอดภัยอันเน่ืองจาก 

ราวเหล็ก  เธอยึดราวเหล็กนั้นไว้ตลอด

เวลาเพื่อเธอจะไปถึงที่หมายได้อย่าง

ปลอดภัย—ที่หมายซึ่งคุ้มค่ากับความ

พยายามดังกล่าว

เราร่วมกันสังเกตข้อเปรียบเทียบระหว่าง 

ประสบการณ์นั้นกับการเดินทางในชีวิต 

มรรตัยของเรา  พระบิดาบนสวรรรค์ผู้ทรง 

รักเราทรงสร้างโลกที่สวยงามนี้ให้เรา  

ด้วยร่างกายมรรตัย เราสามารถชื่นชม

ประสบการณ์อันล้ำาเลิศได้มากมาย เพราะ 

พระองค์ทรงทราบว่าจะมีช่วงเวลายาก

ลำาบากและอันตรายในบางครั้ง พระองค์

จึงประทานราวเหล็กให้เรายึดไว้ในการ

เดินทางของเรา  ราวเหล็กดังกล่าวคือ 

พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ดังที่เปิดเผย

แก่ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิด

เผยในสมัยโบราณและในยุคสมัยของเรา

ในช่วงต้นของพระคัมภีร์มอรมอน เรา

เรียนรู้นิมิตของลีไฮเกี่ยวกับต้นไม้แห่ง

ชีวิต “ซึ่งมีผลอันพึงปรารถนาที่จะทำาให้

คนเป็นสุข”1  ในนิมิตนั้นมีคนอยู่สามกลุ่ม

ซึ่งกำาลังมุ่งหน้าไปยังต้นไม้  กลุ่มแรกเริ่ม

ต้นเดินในทางนั้น แต่แล้วก็พลัดออกนอก

ทางจนหลงไป2  กลุ่มที่สองจับราวเหล็ก

จนมาถึงจุดหมายและชิมผลของต้นไม้นั้น 

แต่แล้วก็ “กวาดตาของพวกเขาไปรอบ ๆ 

ประหนึ่งว่าพวกเขามีความละอาย” และ 

“ตกลงไปในทางที่ต้องห้ามและหายไป”3

ข้าพเจ้าสังเกตถึงการตอบรับที่คล้าย 

คลึงกันของคนสองกลุ่มนี้  กลุ่มแรกคือ

ผู้ที่สนใจพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

และดูเหมือนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ แต่

ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์มอรมอน  โดยปกติ 

พวกเขาล้มเหลวที่จะก้าวหน้าต่อไปสู ่

พันธสัญญาแห่งบัพติศมาและในที่สุดก็

เลิกสนใจ

กลุ่มที่สองคือผู้ที่เริ่มอ่านพระคัมภีร์  

ได้รับประจักษ์พยานถึงความจริงและเข้า

สู่น้ำาแห่งบัพติศมา แต่แล้วก็ล้มเหลวที่จะ

ดื่มด่ำาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าต่อไป  

พวกเขาไม่ได้หยั่งรากลึก  พวกเขาเป็น

เหมือนคนเหล่านั้นที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง

อธิบายไว้ในอุปมาเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืช  

พวกเขางอกงามขึ้นมาแต่เนื่องจากไม่มี

ราก จึงทนอยู่เพียงชั่วคราว และเมื่อเกิด

ความยากลำาบากหรือการข่มเหง “พวก

เขาก็เลิกเสียทันที”4

กลุ่มที่สามประกอบด้วยผู้ที่ “มุ่งหน้า

ไปในทางของพวกเขา, โดยยึดราวเหล็ก

ประเทศไทย

  กุ ม ภ า พั น ธ์	 2 0 1 4     ท1      

จงยึดราวเหล็กไว้แน่น
ตลอดเวลา
เอ็ลเดอร์แรนดีย์ ดี. ฟังก์ แห่งสาวกเจ็ดสิบ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานภาคเอเชีย
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ท2 เ ลี ย โ ฮ น า

ไว้แน่นตลอดเวลา, จนพวกเขาเข้ามา

และทรุดตัวลงและรับส่วนผลของต้นไม้

นั้น.”5  สังเกตว่ากลุ่มนี้ยึดราวเหล็กไว้

แน่น ตลอดเวลา  ดังที่เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. 

เบดนาร์กล่าวไว้ว่า “นี่คือกลุ่มคนที่ท่าน

กับข้าพเจ้าควรพยายามเข้าร่วม”6

นีไฟเรียนรู้ว่าราวเหล็กคือพระวจนะ

ของพระผู้เป็นเจ้า, ซึ่งนำาไปสู่แหล่งน้ำา

แห่งชีวิต, หรือสู่ต้นไม้แห่งชีวิต” ซึ่ง “เป็น

สิ่งแทนความรักของพระผู้เป็นเจ้า.”7

ข้าพเจ้าขออธิบายวิธีการสำาคัญสาม

ข้อซึ่งการศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์เป็น

ประจำาจะช่วยให้เราพยายามอยู่บนทาง 

ที่นำาเราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นได้

ข้อแรกคือการศึกษาพระคัมภีร์เป็น

ประจำาสม่ำาเสมอจะให้ช่วยเรารู้สึกถึง 

พระวิญญาณของพระเจ้า เราเรียนรู้เรื่อง

นี้ในบทแรกของพระคัมภีร์มอรมอน  เมื่อ

ลีไฮสวดอ้อนวอน “เพื่อผู้คนของท่าน” 

ท่านได้รับนิมิตซึ่ง “ท่านเห็นพระองค์หนึ่ง

ลงมาจากท่ามกลางฟ้าสวรรค์” พร้อม 

“คนอีกสิบสองคนตามพระองค์ลงมา

ด้วย” และคนเหล่านั้น “ให้หนังสือแก่

ท่านเล่มหนึ่ง, และบอกท่านว่าท่านควร

อ่าน.  และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ

ขณะที่ท่านอ่าน, ท่านเปี่ยมไปด้วยพระ-

วิญญาณของพระเจ้า.”8  เราจะรู้สึกถึง

พระวิญญาณเช่นกันเมื่อเราอ่านจาก 

พระคัมภีร์

คัมภีร์ตลอดทั้งเล่มมีประโยชน์มาก แต่

ข้าพเจ้าพบว่าเป็นประสบการณ์การเปิด

เผยเป็นพิเศษเมื่อข้าพเจ้า “ไตร่ตรอง 

พระคัมภีร์” และปล่อยให้การไตร่ตรอง

ของข้าพเจ้านำาไปสู่คำาสอนท่ีพระวิญญาณ 

จะทรงนำาทางข้าพเจ้าในเวลานั้น  

พรที่สามอยู่ในคำาสัญญาของโมโรไน
ในช่วงท้ายของพระคัมภีร์มอรมอน  โม-
โรไนกระตุ้นเตือนให้เราอ่าน จดจำาและ
ไตร่ตรองคำาสอนของพระคัมภีร์และจาก
นั้นทูลถามพระผู้เป็นเจ้าด้วยใจจริง ด้วย
เจตนาแท้จริง โดยมีศรัทธาในพระคริสต์
ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่  ท่านสัญญาว่า  

“โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ท่านจะรู้ความจริงของทุกเรื่อง”11

คำานำาของพระคัมภีร์มอรมอนสรุปการ 
กระตุ้นเตือนนี้และกล่าวว่า “บรรดาผู้ทำา 
ตามวิธีนี้และทูลถามด้วยศรัทธาจะได้รับ 
ประจักษ์พยานในความจริงและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของ [พระคัมภีร์มอรมอน] โดย

อำานาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์”  จาก
นั้นเสริมว่า “บรรดาผู้ที่ได้รับการเป็น
พยานจากสวรรค์จากพระวิญญาณ

ศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มรู้โดยอำานาจเดียวกันนี้
ว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอด
ของโลก, ว่าโจเซฟ สมิธ คือผู้เปิดเผย
และศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ใน
ยุคสุดท้ายนี้, และว่าศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
คืออาณาจักรของพระเจ้าซึ่งได้รับการ

สถาปนาขึ้นอีกบนแผ่นดินโลก…”

ข้อที่สอง เมื่อเราไตร่ตรองพระคัมภีร์ 

เราได้รับการดลใจ  หนึ่งวันก่อนการ

ประชุมใหญ่สามัญในเดือนตุลาคม ปี 

1918 ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธกำาลัง

เตรียมการประชุมใหญ่ สงครามโลกครั้ง

ที่หนึ่งใกล้จะสิ้นสุดแต่ผู้คนอีกมากมาย

กำาลังจะตายเนื่องจากการแพร่ระบาด

ของไข้หวัดใหญ่  มีหลายสิ่งที่ประธาน

ศาสนจักรจะทำาได้ในวันนั้น แต่ในหลัก

คำาสอนและพันธสัญญาภาคที่ 138 บอก

ถึงสิ่งที่ท่านทำาดังนี้ “ข้าพเจ้านั่งไตร่ตรอง

พระคัมภีร์อยู่ในห้อง”9  เมื่อท่านทำาเช่น

นั้น ท่านครุ่นคิดถึงการพลีพระชนม์ชีพ

เพื่อการชดใช้อันสำาคัญยิ่งของพระผู้ช่วย 

ให้รอดและความรักของพระบิดาและ

พระบุตร  ท่านนึกถึงถ้อยคำาของเปโตร 

ในพันธสัญญาใหม่และหันไปอ่านเรื่อง

ราวเหล่านั้น  ประธานสมิธบันทึกไว้ว่า 

“ขณะข้าพเจ้าไตร่ตรองถึงเรื่องเหล่านี ้

ซึ่งมีเขียนไว้, พระวิญญาณทรงเปิด

ดวงตาแห่งความเข้าใจของข้าพเจ้า, 

และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตบน

ข้าพเจ้า…”10  จากนั้นท่านได้รับการ 

เปิดเผยสำาคัญว่าจะสอนพระกิตติคุณ 

แก่ผู้คนในโลกวิญญาณอย่างไร  

เราจะไม่ได้รับการเปิดเผยสำาหรับ

ศาสนจักร แต่เราจะได้รับคำาตอบต่อคำา

สวดอ้อนวอนของเราและการนำาทางใน

ชีวิตทุกด้านเมื่อเราทำาตามรูปแบบของ

การไตร่ตรองพระคัมภีร์  การอ่านพระ-
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พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราทรงสร้าง 

โลกที่สวยงามให้เราอยู่อาศัย  อย่างไร

ก็ตามใช่ว่าจะปราศจากเส้นทางปีนป่าย 

ที่ยากลำาบากและท้าทาย  เพราะพระองค์ 

ทรงรักเรา พระองค์จึงประทานราวเหล็ก

—พระคัมภีร์และถ้อยคำาของศาสดา

พยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่  เมื่อเรายึดพระ-

วจนะของพระผู้เป็นเจ้าไว้แน่นตลอด

เวลา เราจะรู้สึกถึงความรักของพระองค์ 

เราจะได้รับการดลใจที่จำาเป็น เราจะ

เปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างลึกซึ้ง และไปถึง

จุดหมายปลายทางแห่งชีวิตนิรันดร์ของ

เราอย่างปลอดภัย 

อ้างอิง
1.  1 นีไฟ 8:10
2.  ดู 1 นีไฟ 8:21—23
3.  ดู 1 นีไฟ 8:24—28
4.  มาระโก 4:17
5.  1 นีไฟ 8:30
6.  ดู เดวิด เอ. เบดนาร์, “A Reservoir of  

Living Water,” (ไฟร์ไซด์ระบบการศึกษา 
ของศาสนัจกรสำาหรับคนหนุ่มสาว,  
4 กุมภาพันธ์ 2007), lds.org/broadcasts/
archive/ces-devotionals/2007/01.

7.  1 นีไฟ 11:25
8.  ดู 1 นีไฟ 1:5, 9—12

เพราะพระองค์ทรงรักเรา พระองค์จึงประทานราวเหล็ก—พระคัมภีร์และ

ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่  เมื่อเรายึดพระวจนะ 

ของพระผู้เป็นเจ้าไว้แน่นตลอดเวลาเราจะรู้สึกถึงความรักของพระองค์  

เราจะได้รับการดลใจที่จ�าเป็น เราจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างลึกซึ้ง  

และไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตนิรันดร์ของเราอย่างปลอดภัย
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เช่นเดียวกัน ถึงแม้จะรู้ว่าไม่มีทางอ่าน

หนังสือสอบทันแน่นอน แต่ดิฉันก็เต็มใจ

จะรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์  ดิฉัน

สวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าด้วยศรัทธา 

และทูลขอคำาแนะนำาและการนำาทางจาก

พระองค์ในการเตรียมตัวสอบครั้งนี้ ซึ่ง

เป็นการสอบระดับประเทศที่มีผู้เข้าสอบ

แข่งขันเป็นจำานวนมากและข้อสอบยาก  

ถ้าดิฉันไม่พร้อม นั่นหมายความว่าจะ

ต้องรออีกหนึ่งปีจึงจะได้สอบใหม่อีกครั้ง  

ดิฉันไปหาหนังสือเตรียมสอบที่ร้านชั้น

นำาหลายแห่ง และได้รับการดลใจให้หยิบ

หนังสือของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

มาอ่านและพบว่านี่คือหนังสือที่ถูกต้อง  

ข้อสอบส่วนใหญ่มาจากหนังสือเหล่านั้น

ทั้งสิ้น แต่กระนั้นดิฉันก็รู้ตัวว่าทำาข้อสอบ

ได้ประมาณ  40% เท่านั้น ซึ่งไม่เพียง

พอที่จะได้สอบสัมภาษณ์  จากจุดนี้ดิฉัน

ตระหนักว่าแท้จริงแล้วเราไม่ควรพึ่งพา

เนื้อหนังของตนเอง แต่ควรเชื่อฟังและ

พึ่งพาพระผู้เป็นเจ้า ดิฉันจึงอดอาหาร

และสวดอ้อนวอนอย่างหนักเพื่อทูลขอ

พระเมตตาจากพระองค์ในเรื่องนี้  

และเมื่อผลการสอบออกมา ดิฉัน

ร้องไห้ด้วยความรู้สึกดีใจ ตื้นตันใจ และ

สำานึกในพระกรุณาธิคุณเป็นที่สุด  

สุชีรา แก้วเชือกหนัง, รังสิต กรุงเทพฯ

วันเสาร์เป็นวันที่ดิฉันจะมีเวลาอ่าน
หนังสือมากที่สุด แต่ดิฉันไม่สามารถอ่าน 
หนังสือสอบในวันอาทิตย์ได้ เพราะต้อง-
การรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์  ดิฉัน
ได้แรงบันดาลใจจากประจักษ์พยานของ 
วิสุทธิชนคนหนึ่งที่เป็นนักวิ่งแข่งขัน
โอลิมปิก เขาไม่ยอมซ้อมว่ิงในวันสะบาโต 
แม้ว่าจะต้องมีปัญหาขัดใจกับครูฝึก 
แต่สุดท้ายเขากลับเป็นผู้ชนะในสนาม
แข่งขัน  

ถึงแม้จะรู้ว่า
ไม่มีทาง 

อ่านหนังสือสอบ
ทันแน่นอน แต่
ดิฉันก็เต็มใจจะ
รักษาวันสะบาโต
ให้ศักดิ์สิทธิ์

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ดิฉันตัด-

สินใจเข้าสู่สนามสอบเพื่อรับราชการ

ครูซึ่งจะจัดขึ้นในอีกสองเดือนถัดไป  

ดิฉันจึงจัดตารางอ่านหนังสืออย่างหนัก

เนื่องจากมีเวลาค่อนข้างน้อย  แต่ละวัน

ดิฉันต้องทำางานประจำาคือสอนหนังสือที่

โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ตกเย็นกลับมา

บ้านดิฉันจะมีเวลาอ่านหนังสือไม่เกิน 

วันละ 3 ชั่วโมง ก่อนต้องรีบเข้านอน 

เพื่อตื่นไปทำางานตอนตีห้าครึ่ง 

ของทุกวัน 
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วันที่  30 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม  

2013  เป็นวันสำาคัญที่เราสมาชิก

ท้องถิ่นอุบลหลายคนรอคอยอย่างใจ

จดใจจ่อ---วันที่เราจะได้เดินทางไป

พระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน  แต่ก็มี

เหตุการณ์ทำาให้เราหวั่นใจ นั่นคือมีมรสุม

และพายุหนักช่วงก่อนวันเดินทาง  ถนน

หลายสายวิ่งไม่ได้  ทางรถไฟถูกตัดขาด

เพราะน้ำาท่วม  สถานีรถไฟประกาศให้ผู้

โดยสารมารับเงินคืนได้  เราจองตั๋วรถไฟ

เพื่อเดินทางไปสนามบินไว้แล้ว  หลาย

คนตัดสินใจเลื่อนตั๋วเครื่องบิน  แต่หลาย

คนไม่มีเงินพอจะทำาเช่นนั้นเพราะต้อง

เพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นจำานวนมาก  

เราช่วยกันสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า 

ขอให้มรสุมผ่านไปและสามารถเดินทาง

ได้  แล้วพรนั้นก็เกิดขึ้น  เราสามารถเดิน

ทางได้ตามกำาหนด ระหว่างการเดินทาง

เรานึกว่ากำาลังโดยสารเรือเพราะสองข้าง 

ทางมีน้ำาท่วมเต็มไปหมด แต่เราก็เดินทาง 

ไปสนามบินได้อย่างปลอดภัย  

เราตระหนักถึงพันธสัญญาอันยิ่งใหญ่

ของพระผู้เป็นเจ้า การเสียสละของพระ-

เยซูคริสต์ และแผนแห่งความรอดที่จะนำา

เรากลับบ้าน บ้านที่มีพระบิดามารดาบน

สวรรค์คอยเราอยู่ที่นั่น 

จุรีรัตน์ สร้อยสน, อุบลราชธานี

นี่แหละคือปาฏิหาริย์ที่พระผู้เป็นเจ้า

ทรงสามารถปัดเป่าได้ทุกสิ่ง เมื่อเราทำา

ในสิ่งที่ถูกต้อง   เราทุกคนต่างมีความสุข

และได้รับประสบการณ์แตกต่างกันใน

การไปพระวิหารครั้งนี้  แต่ที่สำาคัญที่สุด

คือ เราได้กลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ 

ได้ช่วยเหลือวิญญาณของบรรพชนผู้ล่วง

ลับที่รอคอยเรามานานให้ทำาศาสนพิธี

แห่งความรอดให้พวกเขาในพระวิหาร  

ที่
ส�าคัญที่สุดคือ  
เราได้กลับไปหา 

พระบิดาบนสวรรค์  
ได้ช่วยเหลือวิญญาณ 
ของบรรพชนผู้ล่วงลับ
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ครอบครัววีโรธัย  ลูกชายสองคนกำาลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ล่างซ้าย: ณัฐ วีโรธัย  
รับใช้ที่คณะเผยแผ่เกาหลี โซล ล่างขวา: ชัด วีโรธัย รับใช้ที่คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ

ลูกชายผู้สอนศาสนาของเรา 
โดย จงสถิต วีโรธัย

มารดาจนสุดความสามารถของเรา โดย
พยายามเตรียมพวกเขาให้มุ่งไปสู่เป้า
หมายของการเป็นผู้สอนศาสนาตามการ
เรียกของศาสดาพยากรณ์

ไม่มีการเรียกใดย่ิงใหญ่กว่าการสอนไม่ 
มงีานใดทีจ่ะสรา้งปตีแิละพรใหแ้กผู่ร้บัใช้ 
ท่ีเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ได้เท่ากับ 

การนำาจิตวิญญาณมาสู่พระองค์ และลูก ๆ 
ของเรา คนในครอบครัวเรา กำาลังช่วยกัน 
ทำาสิ่งนั้นด้วยความอดทนต่อแรงต้านของ 
โลก  น่ีเป็นความสุขท่ีครอบครัวเราปฏิเสธ 
ไม่ได้ และไม่มีใครเอาไปจากเราได้จริง ๆ 
เรารักศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายและภูมิใจที่เป็นส่วน
หนึ่งในแผนของพระผู้เป็นเจ้า 

เมื่อลูกชายสองคนของเราได้รับเรียก
เป็นผู้สอนศาสนา หัวใจเราผู้เป็นพ่อ

แม่เปี่ยมด้วยความปิติยินดี เพราะสิ่งนี้
เกิดข้ึนจากความปรารถนาของพวกเขาเอง

เราช่วยลูก ๆ เตรียมสิ่งของจำาเป็นที ่
ต้องนำาไปใช้ในสนามเผยแผ่  ทุกคนอด 
ไม่ได้ที่จะมีส่วนร่วมด้วย เพราะเป็นเรื่อง 
สนุกมาก พ่อ แม่ และปู่ กลับมามีบท-
บาทในชีวิตส่วนตัวของพวกเขามากขึ้น  

เราต้องทำางานกันเป็นทีม เพราะในช่วง
สองปีในสนามเผยแผ่นั้น ยังมีเอกสาร
การเรียนและการทหารที่จะต้องจัดการ
ให้แล้วเสร็จด้วย  เราปรึกษากันเรื่องค่า

ใช้จ่ายของผู้สอนศาสนา  เรานำาเงินเก็บ
ที่ลูก ๆ สะสมไว้เพื่อจุดประสงค์นี้มารวม
กับเงินที่พ่อแม่เตรียมไว้  เรารู้ว่าพวกเขา
จะต้องเตรียมความพร้อมทางวิญญาณ

และร่างกายด้วยตนเอง  เรากำาชับให้พวก
เขาดูแลร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ และ
อดไม่ได้ที่จะให้คำาแนะนำาเพิ่มเติมวันละ
นิดวันละหน่อย  เราพยายามไม่ให้มีสิ่ง
ใด แม้แต่ตัวเราเอง ที่จะทำาให้พวกเขา
หันเหไปจากงานเผยแผ่

ระหว่างพวกเขารับใช้ในสนามเผยแผ่ 
ผู้นำาคณะเผยแผ่มักจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ
ผู้สอนศาสนาของเรา ทำาให้เรารู้ว่าลูก ๆ 
ของเราเติบโตขึ้นเพียงไร  เราประทับใจ

และอุ่นใจที่ได้สัมผัสถึงความรักที่ผู้นำามี
ต่อลูก ๆ ของเราตลอดจนผู้สอนศาสนา
ทุกคน  เราไม่มีอะไรต้องกังวล เพราะเรา 

รู้ว่าพวกเขาจะปลอดภัยที่สุด กฎระเบียบ 
ของผู้สอนศาสนาสามารถปกป้องคนของ 
พระผู้เป็นเจ้าได้จริง ๆ  พวกเขาเขียน
จดหมายมาหาเราสัปดาห์ละครั้ง นั่นไม่
เพียงพอที่จะให้เราคลายความคิดถึง แต่

มากพอที่จะทำาให้เรารับรู้ถึงความรักที ่
ลูก ๆ มีต่อเรา

เราถึงขนาดเคยคิดกันว่า หากเรามี
ลูกชายสัก 5 คน แต่ละคนอายุต่างกัน 
2 ปี เมื่อถึงวัยที่พวกเขาต้องเป็นผู้สอน
ศาสนา เราจะมีช่วงเวลาแห่งความสุข
แบบนี้ยาวนานต่อเนื่องถึง 10 ปี  เราอาจ
ไม่ใช่พ่อแม่ที่ดีพร้อม แต่ลูก ๆ รู้ว่าเรารัก 

และยำาเกรงพระเจ้าเพียงไร  เราพยายาม
ทำาการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ในฐานะบิดา
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บริจาคเพื่อคนยากไร้ในเขตนนทบุรี

เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ตัวแทนศาสนจักร 

ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายร่วมบริจาค

สิ่งของกับส�านักจัดหางานจังหวัดนนทบุรีในโครงการ

ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสนในเขต

พื้นที่  รายการบริจาคได้แก่ กระเป๋าเป้สะพายหลัง 50 ใบ 

หม้อหุงข้าว 5 ใบ กระติกน้�าร้อน 3 อัน พัดลม 4 ตัว และ

โทรทัศน์ LED 1 เครื่อง  

รวมกลุ่มหนุ่มสาวโสด: สนุกสนานอย่างมีสาระ
หนุ่มสาวโสดจากท้องถิ่นกรุงเทพเหนือไม่เพียงท�า

กิจกรรมสนุกสนานร่วมกันใน “Lullaby Night Party” เมื่อ

วันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสท�า

ตามค�าเชื้อเชิญจากฝ่ายประธานภาคในการชักชวนเพื่อน

หนุ่มสาวโสดที่แข็งขันน้อยมาร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมทั้ง

สนทนากันมากขึ้นถึงวิธีช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้กลับมา

แข็งขันในศาสนจักร

อบรมเจ้าหน้าที่ข่าวสาขา/วอร์ด
การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ข่าวประจ�าสาขา/วอร์ดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อ

ช่วยให้เจ้าหน้าที่ข่าวทราบบทบาทหน้าที่ การช่วยสมาชิกให้มีส่วนร่วม 

ตลอดจนวิธีเบื้องต้นในการเขียนรายงานข่าวและบทความส�าหรับลงสื่อ

อย่างเป็นทางการของศาสนจักรในประเทศไทย ได้แก่ หน้าบทความ

ท้องที่ในเลียโฮนา เว็บไซต์ และ Facebook 

จุดประสงค์หลักของงานเบื้องหลังสื่อเหล่านี้คือ เพื่อให้สมาชิกใน

ประเทศไทยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักร รับรู้การเติบโตในพื้นที ่

ของตนเอง รู้จักสมาชิกต่างท้องถิ่น และเรียนรู้ความความส�าเร็จจาก

หน่วยอื่น ๆ ในประเทศ  

ประเทศไทย
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ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

t วิศาล วิศาลบรรณวิทย์ (ซ้าย) และกลุ่มผู้สอนศาสนาเป็นตัว
แทนศาสนจักรมอบสิ่งของผ่านนางพิไรสรรค์ จินดาสวัสดิ์ 
(ขวา) จัดหางานจังหวัดนนทบุรี

 หนุ่มสาวโสดวัย 18-35 ปี จำานวน 35 คนร่วมกิจกรรมที่ห้องวัฒนธรรม อาคารแจ้งวัฒนะ

   ผู้เข้าร่วมการอบรมจากท้องถิ่นกรุงเทพเหนือและ 
สเตคกรุงเทพ 13 คนที่อาคารแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่  
16 พ.ย. 2013



ท8 เ ลี ย โ ฮ น า

จงตามเรามา: แหล่งข้อมูลการเรียนรู้สำาหรับเยาวชน

แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่จะช่วยท่านในการสอนพระกิตติคุณ

ให้แก่เยาวชนตามวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด ในชั้นเรียนฐานะ

ปุโรหิตแห่งอาโรน เยาวชนหญิง และโรงเรียนวันอาทิตย์ ใน

เว็บไซต์ประกอบด้วยคู่มือออนไลน์ วีดิทัศน์แนะน�าการสอน 

วิดีทัศน์แนะน�าหลักสูตรทั้งส�าหรับเยาวชนและบิดามารดา 

ตลอดจนเนื้อหาอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ท่านสอนเยาวชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เข้าไปที่ lds.org/youth/learn และ

เลือกภาษาไทยจากมุมบนขวา

คลังข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญออนไลน์

อ่าน ชม หรือฟังข่าวสารที่ได้รับการดลใจจากการ 

ประชุมใหญ่สามัญเป็นภาษาไทยทางออนไลน์ได้แล้ว 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียง ไฟล์วีดิทัศน์ หรือ 

พิมพ์เนื้อหาของการประชุมใหญ่ตั้งแต่เดือนเมษายน 

2011 จนถึงการประชุมใหญ่ครั้งล่าสุดที่ lds.org/

general-conference แล้วเลือกภาษาไทยจากมุมบนขวา 

หรือเข้าไปที่ https://www.lds.org/general-conference/

conferences?lang=eng&clang=tha

ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ทางวิญญาณของท่านเพื่อลงใน

เว็บไซต์หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร   อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ข้อความและ 

รูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี) หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th  หรือติดตามข่าวสารที่ facebook.com/mormonthai

แ น ะ น� า สื่ อ ภ า ษ า ไ ท ย



โควรัมคือช้ันเรียน
แต่ละสัปดาห์สมาชิกสาวกเจ็ดสิบที่อยู่ในเขต

ซอลท์เลคซิตี้ประชุมกันในการประชุมโควรัมที่
ส�านักงานใหญ่ของศาสนจักร  ที่นั่นทุกคนผลัดกัน
สอนหลักค�าสอน ระเบียบปฏิบัติ และนโยบาย
ศาสนจักรตามหลักค�าสอนและพันธสัญญาภาค 
88 ที่ว่า “จงก�าหนดผู้สอนในบรรดาพวกเจ้า, และ
อย่าให้ทุกคนเป็นผู้พูดพร้อมกัน; แต่ให้พูดทีละคน
และให้ทกุคนฟังค�ากล่าวของเขา, เพือ่ว่าเมือ่ทุกคน
พูด เพื่อทุกคนจะรับการจรรโลงใจจากทุกคน” (คพ. 
88:122)

การประชุมเหล่านีเ้ป็นประสบการณ์อนัล�า้ค่าซึง่ม ี
การดลใจเข้ามาเสรมิสร้างกลุม่พีน้่องชาย  วญิญาณ 
ของความเป็นมิตรและความรู้สึกสนับสนุนกันและ
รักกันแผ่ซ่านทั่วการประชุมเหล่านี้  เพราะใช่ว่า
สมาชิกสาวกเจ็ดสบิทกุคนจะเข้าร่วมได้ เราจงึบนัทกึ 
การประชุมไว้ในอินเทอร์เน็ตให้สมาชิกที่รับใช้อยู่
ห่างไกลส�านักงานใหญ่ของศาสนจักรเข้ามาดูได้

เอ็ลเดอร์ดอน อาร์. คลาร์ก พี่น้องในโควรัมของ
เราเรียกการประชุมเหล่าน้ีว่าเป็น “งานเลี้ยงทาง
วิญญาณทีเ่ตม็ไปด้วยหลกัค�าสอนและการประยุกต์ 
ใช้”  เมื่อเขารับใช้ในฝ่ายประธานภาคในต่าง
ประเทศ เขากล่าวว่า “เราตั้งตารอชม [วีดิทัศน์] 
ประจ�าสัปดาห์ในการประชุมฝ่ายประธานภาคของ
เรา  มีหลายครั้งที่หัวข้อตรงกับสิ่งที่เราต้องแก้ไข
พอดี”

เนื่องด้วยการประชุมโควรัมที่บันทึกไว้เหล่านี้
และการดูแลเอาใจใส่ที่สาวกเจ็ดสิบและครอบครัว
ของพวกเขารู้สึกจากผู้น�าของศาสนจักรและพี่น้อง
ในโควรัม “เราจึงไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยว” เอ็ลเดอร ์
เควิน อาร์. ดันแคนกล่าว “ไม่ว่าเรารับใช้ท่ีใดใน 
โลกเราไม่เคยรู้สึกเดียวดาย”

เมือ่ให้สมาชกิทกุคนของโควรมัฐานะปโุรหติแห่ง 
อาโรนหรือฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคมีส่วนร่วม 
พลังและวิญญาณของกลุ่มพี่น้องชายย่อมเกิดขึ้น
ขณะสมาชิกโควรัมสอนกันและแบ่งปันข้อคิด

นานปัการ  หลายโควรมัมคีรมูากมาย ซึง่เป็นระเบยีบ 
ปฏิบัติที่ดี

ผู้น�าโควรัมทั่วศาสนจักรสามารถท�าตามแบบ
อย่างของสาวกเจ็ดสิบ  ส�าหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมการประชุมโควรัมได้ จงหาวิธีให้พวกเขามีส่วน
ร่วม  ลองนึกดูว่าการโทรศัพท์ไปหาจะมีผลอย่างไร
บ้างต่อมหาปุโรหิตผู้อาจจะออกจากบ้านไม่ได้หรือ
ถูกจ�ากัดให้อยู่ในศูนย์ดูแล  เขาจะไม่เห็นคุณค่า
เสียงโทรศัพท์จากพี่น้อง
ในโควรัมที่โทรมาแบ่ง
ปันสิ่งที่สนทนากันใน
การประชุมโควรัมของ
พวกเขาหรอกหรือ  
เทคโนโลยีสามารถ
อ�านวยความสะดวก 
ในการแบ่งปันเช่นนั้นได้

โควรัมคือกลุ่มพ่ีน้องชาย
การประชุมโควรัมจะดีขึ้นได้โดยอาศัยวาระการ

ประชุมที่มุ่งเน้นเรื่องส�าคัญจริง ๆ  บ่อยเหลือเกินที่
กิจธุระและข้อประกาศของโควรัมกินเวลาที่น่าจะ
ใช้ไปกับการดูแลเอาใจใส่และเสริมสร้างกลุ่มพี่
น้องชาย วาระการประชุมโควรัมที่มีประสิทธิผลจะ
มุ่งเน้นประเด็นส�าคัญสามด้านที่เอ็ลเดอร์ริชาร์ดส์
กล่าวไว้ในนิยามของท่าน—การสอนชั้นเรียน กลุ่ม
พี่น้องชาย และการรับใช้

ในโควรัมของเรา เราแจ้งบันทึกการประชุมและ
ข้อประกาศทางอีเมล  ในการประชุมฝ่ายประธาน
เรื่องแรกในวาระของเราคือสวัสดิการของสมาชิก
ในโควรัม  เราถามว่ามีใครขัดสนบ้าง  เราสวดอ้อน 
วอนออกชื่อสมาชิกโควรัม—ทั้งปัจจุบันและผู้ที่ได้
รับการปลดแล้ว—รวมถึงลูกหลานของพวกเขา เรา 
ปรับวาระการประชุมของเราบ่อยครั้งเพื่อสนทนา
สิ่งที่เราจะช่วยได้

กิจธุระของโควรัมและงานมอบหมายให้รับใช้
ต้องการความเอาใจใส่ แต่ผู้น�าโควรัมที่ฉลาดจะใช้

สำาหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วม
การประชุมโควรัมได้ จงหาวิธี 
ให้พวกเขามีส่วนร่วม
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เวลาน้อยลงกับวันที่และข้อประกาศ (ส่งสิ่งเหล่า
นั้นในอีเมล หรือเขียนไว้ในเอกสารแจก) ใช้เวลา
มากขึ้นกับหลักค�าสอน การเสริมสร้างกลุ่มพี่น้อง
ชาย และวิธีที่โควรัมสามารถยื่นมือช่วยเหลือคน 
อื่น ๆ ได้

ไม่มีสิ่งใดในโลกเทียบได้กับกลุ่มพี่น้องชายของ
โควรัมฐานะปุโรหิต  หลายปีก่อนประธานบอยด์  
เค. แพคเกอร์  ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

อธบิายว่า “ในสมยัโบราณ 
เมื่อแต่งตั้งชายคนหนึ่งสู่
กลุ่มองค์กรชั้นเลิศ งาน
รับผิดชอบของเขา ซึ่งมัก
เขียนเป็นภาษาลาติน  
จะสรุปสาระส�าคัญที่
เป็นหน้าที่รับผิดชอบ

ขององค์การน้ัน ก�าหนดว่าใครควรเป็นสมาชกิ และ 
มกัจะมคี�าว่า quorum vos unum อยูเ่สมอ ซึง่หมาย 
ถึง ‘เราขอให้ท่านเป็นหนึ่งเดียว’”3

ไม่มีสิ่งใดท�าให้ใจมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวได้มาก 
กว่าพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า ภายใต้อิทธิพล
ของพระวิญญาณ เสริมด้วยความชอบธรรมของ
สมาชิกโควรัมและจิตใจที่มีความห่วงใยกัน โควรัม
สามารถเป็นแหล่งพลังอันยิ่งใหญ่ทางวิญญาณ
ส�าหรับสมาชิกโควรัมและครอบครัวได้เช่นเดียวกับ
คนอื่น ๆ ที่พวกเขารับใช้

นอกจากนี้ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็ส�าคัญเช่นกัน  
โควรัมที่เข้มแข็งจะพบกันเป็นครั้งคราวในกิจกรรม
ทางสังคมที่เปิดโอกาสให้สมาชิกโควรัมและครอบ-
ครัวของพวกเขาได้ปฏิสัมพันธ์แบบผ่อนคลาย
สบายใจ  การคบหาสมาคมเป็นส่วนส�าคัญของ
การสร้างและเกื้อกูลกลุ่มพี่น้องชาย

โควรัมคือหน่วยรับใช้
ในหลาย ๆ ด้านกลุ่มพี่น้องชายในโควรัมฐานะ

ปุโรหิตเพิ่มพลังการรับใช้ที่โควรัมท�า  โควรัมฐานะ
ปุโรหิตที่ท�างานเป็นหนึ่งเดียวกันในวิญญาณของ

กลุม่พีน้่องชายและวญิญาณของความรกัจะกระท�า 
ปาฏิหาริย์ได้

ข้าพเจ้านึกถึงเอ็ลเดอร์พอลและซิสเตอร์จิลล์ 
จอห์นสันอีกครั้ง  พวกเขาประสบปัญหารุนแรง
มากมายในครอบครัว  พวกเขามีลูกสาวคนหน่ึง
และหลานชายอายุยังน้อยที่ต่อสู้กับโรคมะเร็ง การ
สวดอ้อนวอนและการอดอาหารของสมาชิกโควรัม
ของเอ็ลเดอร์จอห์นสันส่งผลอย่างน่าอัศจรรย์ท้ัง
สองกรณี

ศาสนจักรและชุมชนที่หน่วยศาสนจักรตั้งอยู่ได้
รบัพรหลายครัง้เพราะการรบัใช้ทีซ่ือ่สตัย์ของโควรมั 
ฐานะปุโรหิต  การรับใช้ดังกล่าวมีพลังมากเม่ือ 
สมาชิกโควรัมรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวในความ
รักที่ชอบธรรมเฉกเช่นพระคริสต์

ข้าพเจ้าสังเกตเห็นบ่อยครั้งว่าพลังและความรัก
เกิดขึ้นตามการเสียสละ ส่วนใหญ่ภรรยาของสาวก
เจ็ดสิบมีส่วนในการเสียสละนั้นด้วย  หลายปีก่อน
ข้าพเจ้าไปเยี่ยมเอ็ลเดอร์คลอดิโอและซิสเตอร์ 
มาร์กาเรธ  คอสตาขณะพวกเขารับใช้ในโบโกตา  
โคลอมเบีย  หลังอาหารค�า่วันหนึ่งครอบครัวคอส-
ตามีการสนทนาทางวิดีโอออนไลน์กับหลานบาง
คน  ขณะที่เอ็ลเดอร์คอสตาก�าลังแปลให้ข้าพเจ้า
ฟัง ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าหลาน ๆ เรียกซิสเตอร์คอสตา
ว่า “คุณยายคอมพวิเตอร์” เมือ่จบการสนทนาหลาน 
สองคนวัยสองขวบและสี่ขวบโอบจอคอมพิวเตอร์
เพื่อกอดซิสเตอร์คอสตา ซิสเตอร์คอสตาบอกข้าพ- 
เจ้าหลังจากนั้นว่าหลาน ๆ คิดว่าเธอกับเอ็ลเดอร์
คอสตาอาศัยอยู่ในคอมพิวเตอร์

การไม่ได้อยู่ใกล้ลูกหลานในเหตุการณ์ส�าคัญ ๆ 
นับว่ายากเป็นพิเศษส�าหรับมารดาและคุณย่าคุณ
ยาย  แต่พวกเธอรับใช้เพราะพวกเธอรักพระเจ้า
และมีส่วนในการเรียกของสามี

“ภรรยาของพวกเราช่วยได้มากทเีดยีว” เอล็เดอร์ 
ดันแคนต้ังข้อสังเกต  “พวกเธอไม่เพียงสนับสนุน
สามีกับภาระหนักที่พวกเขาแบกรับเท่านั้น แต่พวก
เธอปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกและผู้น�าทั่วโลกได้อย่าง

ผู้นำาโควรัมที่ฉลาดจะใช้เวลามากขึ้น
กับหลักคำาสอน การเสริมสร้างกลุ่ม 
พี่น้องชาย และวิธีที่โควรัมสามารถ
ยื่นมือช่วยเหลือคนอื่น ๆ ได้

42 เ ลี ย โ ฮ น า



น่าประทับใจด้วย  ภรรยาของพวกเราเป็นแบบอย่างที่แท้จริงของ
การอุทิศถวายด้วยใจยินดี”

ความเป็นหนึ่งเดียวเช่นน้ันในบรรดาสาวกเจ็ดสิบและภรรยา
ของพวกเขามพีลงัใหญ่หลวง  ข้าพเจ้าจ�าได้ขณะท�างานมอบหมาย 
ในญี่ปุ่นและก�าลังเดินทางระหว่างเมืองกับเอ็ลเดอร์ยุน ฮวานและ 
ซิสเตอร์บอง ชอย ซึ่งเวลานั้นรับใช้ในฝ่ายประธานภาคเอเชียเหนือ  
ข้าพเจ้ารู้ปัญหาในเกาหลีประเทศบ้านเกิดของพวกเขา และยก
เรื่องนี้ขึ้นมาพูด  หลังจากคุยกับเธอเล็กน้อย ซิสเตอร์ชอยก็เล่า
ความรุนแรงของปัญหาให้ข้าพเจ้าฟัง  เธอเสนอความคิดเห็นต่อ
จากนั้น ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีแก้ไข

ประธานโธมัส เอส. มอนสันเตือนเราว่า “พี่น้องทั้งหลาย โลก
ต้องการความช่วยเหลือของท่าน  มีเท้าต้องช่วยให้มั่นคง มีมือ 
ต้องจูง มีความคิดต้องสนับสนุน มีใจต้องสร้างแรงบันดาลใจ  
และมีจิตวิญญาณต้องช่วยให้รอด  พรแห่งนิรันดรคอยท่านอยู่  
เอกสิทธิ์ของท่านไม่ใช่เป็นผู้สังเกตการณ์แต่เป็นผู้ร่วมแสดงบน 
เวทีการรับใช้ของฐานะปุโรหิต”4

โดยแท้แล้วกลุม่พีน้่องชายท่ีแท้จริงคอืเคร่ืองวดัความเป็นเหมอืน 
พระผู้เป็นเจ้า  ยิ่งเราเข้าใกล้อุดมคตินี้เพียงใด เรายิ่งเข้าใกล้พระผู้
เป็นเจ้าเพียงนั้น  พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
เป็นหนึง่เดยีวในความรกั เดชานุภาพทางวญิญาณ และความรู ้จน 
 

พระคัมภีร์กล่าวถึงทั้งสามพระองค์ว่าทรงเป็นหนึ่งเดียว (ดู ยอห์น 
17:21–23; 2 นีไฟ 31:21; 3 นีไฟ 11:27, 36)  พระเจ้าประทานพร
เราด้วยโควรัมฐานะปุโรหิตเพื่อช่วยสอนเราในความเป็นหนึ่งเดียว
แบบที่บรรยายไว้อย่างอ่อนโยนในหนังสือของโมไซยาห์ว่า “มีใจ
ของพวกเขาผูกพันกันไว้ในความเป็นหนึ่งเดียวและในความรักที่มี
ต่อกัน” (โมไซยาห์ 18:21)

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ผู้น�าโควรัมและสมาชิกโควรัมทุกคน
ยืน่มอืออกไปหาพีน้่องชายแต่ละคน รบัรูค้วามต้องการของเขาและ 
ครอบครัว  การก�าหนดวันอาทิตย์วันหนึ่งในแต่ละเดือนไว้จัดการ
สนทนาในการประชุมโควรัมร่วมกับการสวดอ้อนวอนจะช่วยท�าให้
ภารกิจอันส�าคัญยิ่งนี้บรรลุผลส�าเร็จ   เมื่อรู้ความต้องการ สมาชิก
โควรัมย่อมหาวิธีเป็นพรแก่ชีวิตและรับพลังอ�านาจจากสวรรค์ได้
มากมายยิ่งขึ้น  และนั่นเป็นการเพิ่มพลังทางวิญญาณในโควรัม
ฐานะปุโรหิต 
สำาหรับแนวคิดเพิ่มเติมเรื่องการเสริมสร้างโควรัมของท่าน ดู เฮนรีย์ บี. อายริงก์,  
“เอาผ้ามาพันให้,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 58. 
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สาวกเจ็ดสิบ: มรดกแห่ง 
การรับใช้

สาวกเจ็ดสิบคือการเรียกฐานะ

ปุโรหิตให้เป็นพยานถึงพระเยซู

คริสต์และช่วยเหลือศาสดาพยากรณ์

ของพระเจ้า เมื่อภาระการเป็นผู้น�าล้นมอืโมเสส พระเจ้ารบัสัง่

ให้ท่านรวบรวม “พวกผูใ้หญ่ในอสิราเอล. . .  เจ็ดสิบคน . . .  และ

เราจะเอาจากวิญญาณที่มีอยู่บนเจ้ามาใส่บนคนเหล่านั้นด้วย  

และให้เขาทั้งหลายแบกภาระของประชาชนเหล่านี้ร่วมกับเจ้า” 

(กันดารวิถี 11:16–17)

ต่อมา ในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจ
ขณะทรงเป็นมรรตัย พระผู้ช่วยให้รอด
ทรง “แต่งตั้งอีกเจ็ดสิบ. . .คน และทรง 
ใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่ ๆ ล่วงหน้าไป
ก่อนพระองค์” (ลูกา 10:1)

ปัจจุบัน พระเจ้าทรงเรียกสาวกเจ็ดสิบอีกครั้งให้ “กระท�าใน
พระนามของพระเจ้า, ภายใต้การก�ากบัดแูลของอัครสาวกสบิสอง 
. . . , ในการเสริมสร้างศาสนจักรและดูแลกิจจานุกิจทั้งหมด . . . 
ในประชาชาติทั้งปวง” (คพ. 107:34) สาวกเจ็ดสิบมีประธาน
เจ็ดคนควบคุม  พระเจ้ารับสั่งว่าสามารถเรียกสาวกเจ็ดสิบได้
มากเท่าที่ความต้องการของศาสนจักรเรียกร้อง (ดู คพ. 107: 
93–96)
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ต้ังแต่เติบโตมา ผมเป็นเด็กที่คุณไม่ต้อง

กังวลเลย  ผมแข็งขันในศาสนจักรมา

ตลอดชวีติ  ผมเคยเป็นประธานโควรมัฐานะ 

ปุโรหิตและประธานชั้นเรียนเซมินารี  ผมไป

การประชุมใหญ่เยาวชนทกุครัง้ ไปพระวหิาร 

กิจกรรมลูกเสือ และคืนสหกิจกรรม  ผมมี

ประจักษ์พยานในพระกิตติคุณเช่นกัน  แต่

เมื่อผมเป็นสมาชิกโควรัมปุโรหิต ผมกลับ

ล้มลุกคลุกคลาน แต่ไม่มีใครรู้  ถึงกระนั้น

ผมก็ยังเป็นเด็กที่คุณไม่ต้องกังวลเลย

สองสามสัปดาห์และสองสามเดือนแรก

ในโควรัม ผมท�าสิ่งที่ผมท�ามาตลอด นั่นคือ 

ผมไปโบสถ์ ไปสหกิจกรรม และกิจกรรมลูก

เสือ แต่ในใจผมก�าลังต่อสู้  ผมไม่รู้สึกว่าผม

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือเยาวชนชายคน

อื่น ๆ ต้องการให้ผมอยู่ที่นั่น  ผมต้องการ

เป็นส่วนหนึ่งอย่างมาก

เมื่อเวลาผ่านไป ผมมีค�าถามและความ

สงสัยว่าผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโควรัม

หรือไม่  แต่ผมยังคงแข็งขันขณะทุกข์ใจอยู่

เงียบ ๆ และหวังว่าบางอย่างหรือบางคนจะ

ช่วยให้ผมรู้สึกถึงการต้อนรับ

ผมกับคุณพ่อเพิ่งซ่อมรถยนต์คันแรก 

ของผมเสร็จ เป็นรถฟอร์ดมัสแตงคันงามปี 

1967  บราเดอร์สเตย์ประธานเยาวชนชาย
ของผมถามผมเรื่องนี้หลายครั้ง  ผมคิดว่า

ค�าถามของเขาแสดงถงึความสนใจในรถยนต์ 
รุ่นเก่า—ไม่ใช่เยาวชนชาย

ทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปในเย็นฝนตกวันหนึ่ง
หลังเลิกสหกิจกรรม  เพราะฝนตกหนักมาก 
บราเดอร์สเตย์จึงขับรถพาเราทุกคนกลับ
บ้านโดยส่งผมเป็นคนสุดท้าย  เมื่อเขาเห็น
รถมัสแตงสีฟ้าจอดอยู่ตรงทางเข้าบ้าน เขา 
ถามเรื่องนี้อีก  ผมเสนอให้เขาดูเครื่องยนต์
ที่ผมใช้เวลาซ่อมหลายต่อหลายชั่วโมง

บราเดอร์สเตย์รู้เรื่องรถไม่มากนัก และ
เขามีภรรยากับลูกชายตัวเล็กรออยู่ท่ีบ้าน  
แต่เขายืนอยู่ที่นั่นในความมืด ท่ามกลาง
สายฝน ดูเครื่องยนต์ที่แทบจะมองไม่เห็น 

วินาทีนั้นผมตระหนักว่าเขาไม่ได้ท�าอย่าง
นั้นเพื่อดูรถยนต์รุ่นเก่า—แต่เขาก�าลังท�า
เช่นนั้นเพราะเขาห่วงใยผม

เพราะการยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนหนึ่ง
นาทีครึ่ง ผมจึงพบสิ่งที่ต้องการ  ผมรู้สึกถึง

การต้อนรับในที่สุด  ค�าสวดอ้อนวอนในใจ
ผมได้รับค�าตอบ

นับแต่นั้นเป็นต้นมาผมไปพระวิหาร  
รับใช้งานเผยแผ่ เรียนจบวิทยาลัย และ
พยายามรักษาพันธสัญญาของผม  บรา- 

เดอร์สเตย์อาจจะจ�าช่วงเวลานั้นไม่ได้ แต่ 
ผมจะไม่มีวันลืม

เราทุกคนมีเรื่องทุกข์ใจ แต่เราทุกคน
สามารถหาหนึ่งนาทีครึ่งในแต่ละวันเพื่อ
แสดงความรักต่อบุตรธิดาคนหนึ่งของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า  นั่นอาจส่งผลให้เกิดความแตก
ต่าง—แม้ต่อคนที่เราคิดว่าเราไม่ต้องกังวล
เกี่ยวกับเขาเลย 
เจสัน โบเซ็น, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ภา
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หน่ึงนาทีคร่ึงท่ามกลางสายฝน

บราเดอร์สเตย์รู้เรื่อง
รถไม่มาก แต่เขา 

ยืนอยู่ที่นั่นในความมืด 
ท่ามกลางสายฝน ดู
เครื่องยนต์ที่แทบจะ 
มองไม่เห็น



ครอบครัวเราเพิ่งประสบไฟไหม้บ้านจน

เสียหายมากมาย และเราทั้งแปดคน

อาศัยอยู่ในบ้านเคลื่อนที่ชั่วคราวขนาดสาม

ห้องนอนตรงลานหน้าบ้านของเรา  ครอบ-

ครัวเราเผชิญปัญหาท้าทายและความไม่ลง

รอยกัน

เวลานั้นสามีดิฉันไม่แข็งขันในศาสนจักร  

ลูกชายวัยรุ่นสองคนของเราเลือกท�าแต่สิ่ง 

ที่รังแต่จะท�าให้เศร้าโศกเสียใจ  ส่วนดิฉัน

รับใช้เป็นประธานเยาวชนหญิงในวอร์ด 

และเยาวชนหญิงหลายคนก�าลังต่อสู้กับ

การล่อลวงหนักหนาสาหัส  พ่อแม่บางคน

ของพวกเธอพบเจอเรื่องทุกข์ใจเช่นกัน จึง

ไม่อาจช่วยลูกสาวของตนในยามวิกฤต ิ

เช่นนี้

ดิฉนัทราบว่าเยาวชนหญงิเหล่าน้ีต้องการ 

ดิฉันเพื่อช่วยพวกเธอผ่านพ้นกับระเบิดทาง

วิญญาณ  ดิฉันทราบว่าลูกชายหกคนต้อง 

แสงสว่างของเราในความมืด
การดิฉัน  ดิฉันทราบว่าสามีผู้แสนดีพึ่งพา

พลังของดิฉัน  ทว่ารอบตัวดิฉันดูเหมือน 

จะมีแต่ความมืด และดิฉันรู้สึกว่างเปล่า 

อ่อนแอ และไม่สามารถน�าคนเหล่านี้ที่ดิฉัน

รักไปสู่ความปลอดภัยได้

ดึกคืนหนึ่งขณะดิฉันกล่อมลูกชายวัย

ทารกในความเงียบสงัดของบ้านชั่วคราว

ของเรา ความคิดดิฉันหวนไปหาคนที่ต้อง 

การให้ดิฉันช่วยชูก�าลัง  ดิฉันรู้สึกว่าความ

มืดมิดกระจายอยู่รอบตัว ในความปวดร้าว

ดิฉันสวดอ้อนวอนสุดใจขอให้พระบิดาบน

สวรรค์ทรงแสดงให้ดิฉันเห็นวิธีช่วยคนเหล่า

น้ันท้ังท่ีดฉินัไม่มคีวามสามารถพอ พระองค์ 

ทรงตอบทันทีและทรงแสดงให้ดิฉันเห็นวิธี

ดฉินัคล้ายกบัจะเหน็ตนเองอยูใ่นห้องโถง 

วัฒนธรรมขนาดใหญ่ของวอร์ดเรา ตอนนั้น

ดึกแล้ว และไม่มีแม้แต่แสงสลัว  ต่อจาก

นั้นดิฉันจุดเทียนวันเกิดแท่งเล็กแท่งหนึ่ง ดู

เหมือนไม่มีความหมาย ทว่าพลังแห่งแสง
ไฟดวงเล็กจิ๋วนั้นมากพอจะขับความมืด
ออกไป

นี่คือค�าตอบของดิฉัน!  ปริมาณ ความ
มืดรอบข้างเราในโลกไม่ส�าคัญเลย  แสง
สว่างด�ารงอยู่ชั่วนิรันดร์และมีพลังยิ่งกว่า
ความมืด (ดู 2 โครินธ์ 4:6; โมไซยาห์ 16:9; 
คพ. 14:9)  ถ้าเรายังคงคู่ควรรับความเป็น
เพื่อนอันยั่งยืนของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ 
จิตวิญญาณเราย่อมสะท้อนแสงได้มากพอ
จะขับความมืดออกไป และคนอื่นจะถูกดึง
เข้ามาหาแสงสว่างในตัวเรา

นี่คือทั้งหมดที่ดิฉันต้องรู้ ความเข้าใจอัน
เรียบง่ายนี้น�าดิฉันผ่าน 25 ปีที่แล้วมาด้วย
ความรู้ที่ว่า ด้วยความช่วยเหลือและการน�า
ทางจากพระเจ้า เราสามารถท�า—และเป็น
—ทั้งหมดที่พระองค์ทรงต้องการให้เราท�า
และเป็นในโลกแห่งความมืดนี้ 
ซูซาน วายแมน, จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

ดึกคืนหนึ่งขณะ
ดิฉันกล่อม

ลูกชายวัยทารกใน
ความเงียบสงัดของ
บ้านชั่วคราวของเรา 
ความคิดของดิฉัน
หวนไปหาคนที่
ต้องการให้ดิฉัน 
ช่วยชูก�าลัง
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ดิฉนัเพิง่แต่งงานและเป็นสมาชกิใหม่พอ
สมควรของศาสนจักร ดิฉันย้ายไปอยู่

อังกฤษกับสามี  ถึงแม้จะเคยเรียนภาษา

อังกฤษในโรงเรียนมาบ้าง แต่ส�าเนียงญี่ปุ่น
ท�าให้ภาษาอังกฤษของดิฉันเข้าใจยาก และ
ดิฉันฟังส�าเนียงอังกฤษไม่ค่อยออก

ดิฉันกบัสามเีป็นสมาชกิศาสนจกัร แต่เรา 
ไม่ได้เปลีย่นใจเลือ่มใสเตม็ทีต่อนเราแต่งงาน  
เรามักจะกลับบ้านหลังการประชุมศีลระลึก
แทนที่จะอยู่ร่วมการประชุมอื่นท่ีโบสถ์ต่อ  
เราไม่ต้องการรบัการเรยีกใด ๆ ในศาสนจกัร

วันหนึ่ง เพื่อช่วยให้ดิฉันมีส่วนร่วมมาก

ขึ้นในกิจกรรมศาสนจักร  ผู้น�าสมาคม
สงเคราะห์คนหนึ่งโทรมาถามว่าดิฉันจะ
แบ่งปันบางอย่างเกี่ยวกับตนเองในคืนการ
ประชุมสมาคมสงเคราะห์ระหว่างสัปดาห์
ครั้งต่อไปได้หรือไม่  ดิฉันรับปากว่าจะเข้า

ข่าวสารของดิฉันจากพระบิดาบนสวรรค์
ร่วม แต่เพราะฟังภาษาอังกฤษได้จ�ากัด 
ดิฉันจึงไม่เข้าใจว่าดิฉันควรจะน�าของบาง
อย่างไปแสดง

เมื่อมาถึงการประชุม ดิฉันทราบทันทีว่า

เธอคาดหวังให้ดิฉันท�าอะไร  มีโต๊ะสามตัว
ตั้งอยู่ พร้อมผ้าปูโต๊ะและดอกไม้วางอยู่บน
นั้น  ป้ายที่อยู่เหนือศีรษะอ่านว่า “ท�าความ
รู้จักพี่น้องสตรี”  โต๊ะตัวหนึ่งมีป้ายเขียนว่า 
“ซิสเตอร์ทักเคตต์”  แต่ดิฉันไม่ได้น�าอะไร
มาวางบนโต๊ะตัวนั้น  ดิฉันพยายามซ่อน
น�้าตาที่ก�าลังคลอหน่วย

ดิฉันรู้สึกเสียใจอยู่แล้วเมื่อเข้าร่วมการ
ประชุมศีลระลึกเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่ก�าลัง
พูดเท่าใดนัก  ดิฉันมักจะคิดว่า “ดิฉันอยู ่
ท่ีน่ีท�าไม” ด้วยเหตุนี้เมื่อมาถึงการประชุม
สมาคมสงเคราะห์และรู้ความผิดพลาดของ
ตน ดิฉันจึงยิ่งรู้สึกว่าไม่ควรมาโบสถ์อีก  

ดิฉันอยากจะหายตัวได้ แต่ดิฉันต้องบอก

ผู้น�าสมาคมสงเคราะห์คนนั้นว่าดิฉันไม่ได้
เตรียมมา

“ขอโทษค่ะ” ดิฉันบอก “ดิฉันไม่เข้าใจ  
จึงไม่มีอะไรมาวางบนโต๊ะ”

เธอมองดิฉันด้วยสีหน้าอ่อนโยนท่ีสุด
และพูดว่า “ไม่เป็นไรค่ะ—แค่คุณอยู่ท่ีน่ี
ดิฉันก็ดีใจแล้ว” จากนั้นเธอก็สวมกอดดิฉัน

ดิฉันรู้สึกสบายใจ และพระวิญญาณ 
ทรงบอกดิฉันว่าสิ่งที่เธอพูดเป็นข่าวสาร 
จากพระบิดาบนสวรรค—์ว่าพระองค์ทรงรัก
ดิฉันและดีใจที่ดิฉันอยู่ที่นั่น  ดิฉันเข้าใจ
ภาษาอังกฤษไม่มากนัก แต่พระวิญญาณ

ทรงท�าให้ดิฉันสามารถเข้าใจข่าวสารของ
เธอ

เพราะความรู้สึกนี้ ความตั้งใจของดิฉัน
จึงเปลี่ยนทันที  ดิฉันบอกตนเองว่า “ถ้า 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักดิฉันมากขนาด
นั้นและทรงต้องการให้ดิฉันมาโบสถ์ ไม่ว่า
จะยากแค่ไหน ดิฉันก็จะมา”

นับจากนั้นเป็นต้นมา ดิฉันกับสามีเข้า
ร่วมทุกการประชุมของศาสนจักร  ดิฉัน
ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษด้วย  ดิฉันเข้าใจ
ภาษาอังกฤษดีขึ้นทีละน้อยและฝึกพูด

ดิฉันขอบคุณพี่น้องสตรีคนนั้นที่ให้ข่าว-
สารจากพระบดิาบนสวรรค์ ณ จดุวกิฤตใน
ชวีติดฉินั เวลานี ้15 ปีให้หลงั ดฉินัรบัใช้ใน
ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ท้องถิ่นใน
ท้องถิ่นที่พูดภาษาอังกฤษในญี่ปุ่นและได้
รับการอบรมจากศาสนจักรให้เป็นล่าม 
เทรูมิ ทักเคตต์ (กับจิลล์ แคมพ์เบลล์), ญี่ปุ่น

เมื่อประธาน 
สมาคมสงคราะห์

สวมกอดดิฉัน ดิฉัน 
รู้สึกสบายใจขึ้น
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ระหว่างเป็นนักศึกษาปีแรก ดิฉันมอง
เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตนักศึกษาของ

ดิฉันจะไม่ปลอดภัยเหมือนเคย ทั้งจะไม่มี
คนยอมรับสิ่งที่ดิฉันเห็นคุณค่า

ดิฉันพบว่าตนเองเป็นจุดเด่นทันทีเมื่อ
ดิฉันไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมที่รู้ว่าจะเป็นภัย
ต่อดิฉันทางร่างกายหรือเป็นภัยต่อความ
สัมพันธ์ของดิฉันกับพระบิดาบนสวรรค์   
แต่ดิฉันกลัวคนวิพากษ์วิจารณ์การเป็น
สมาชิกศาสนจักร จึงเลี่ยงไม่พูดถึงเรื่องดัง
กล่าว

วันหนึ่งในชั้นเรียนตอนบ่าย อาจารย์
ก�าลังน�าการอภิปรายว่าเยาวชนพัฒนา
อย่างไรท่ามกลางการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา  เด็กสาวคนหนึ่งข้างหลังดิฉัน
ตอบว่าการสนทนาเรื่องนี้ท�าให้เธอนึกถึง
ชาวมอรมอน  ดิฉันหวาดหวั่นมากเพราะ
เมื่อหยิบยกเรื่องศาสนจักรมาพูดในชั้นเรียน 
ความเห็นที่ไม่เหมาะสมมักตามมาเสมอ

ขณะที่ดิฉันเตรียมรับมือกับค�าพูดดูหมิ่น
เหยียดหยาม อาจารย์ถามว่ามีใครในชั้น
เรียนเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายบ้าง  ดิฉัน
ตะลึงงันกับค�าถามนี้ ดิฉันมองไปรอบ ๆ 
ห้องและพบว่าทุกคนก�าลังตกตะลึงเช่นกัน  
ก่อนจะทันคิดรอบสอง มือของดิฉันท่ีวาง
สบาย ๆ อยู่บนโต๊ะก็ยกขึ้น ดิฉันได้ยินเสียง
กระซิบกระซาบดังทั่วห้องทันที

“หนึ่งคน” อาจารย์พูด  ค�านั้นดังแว่วในหู
ดิฉัน หลงัจากเกดิความเงยีบอยูน่าน อาจารย์ 
ก็ขอให้ดิฉันตอบข้อถกเถียงที่ว่าวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายเป็นชาวคริสต์หรือไม่ ดิฉันไม่
แปลกใจกับค�าถามนี้และพร้อมจะตอบ

“‘เราพูดถึงพระคริสต์, เราชื่นชมยินด ี
ในพระคริสต์,  [และ] เราสั่งสอนเรื่อง 

ดิฉันปกป้องความเช่ือ
พระคริสต์’” (2 นีไฟ 25:26)  ดิฉันตอบอย่าง
มั่นใจ  “เราเป็นชาวคริสต์แน่นอนค่ะ”

เสียงกระซิบกระซาบหยุดทันที แต่ดิฉัน

รู้สึกว่าทุกคนก�าลังจ้องมองดิฉัน  ดิฉันคิด

ว่าดิฉันคงจะรู้สึกโดดเดี่ยว แต่ดิฉันกลับ

รู้สึกประหนึ่งพระผู้ช่วยให้รอดทรงนั่งใกล้

ดิฉันและวางพระหัตถ์ลงบนมือดิฉัน  ไม่มี

เรื่องใดส�าคัญอีกแล้ว เพราะดิฉันเปี่ยมด้วย

ปีติที่ท�าให้ประจักษ์พยานของดิฉันเข้มแข็ง

ในพระองค์  ดิฉันปกป้องความเชื่อของตน
ดิฉันแบ่งปันกับชั้นเรียนเพิ่มเติมว่าเหตุ

ใดวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจึงเป็นชาวคริสต์  
จากนั้นดิฉันก็นึกถึงเวลาที่ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันแบ่งปันพระกิตติคุณขณะอยู่
บนรถโดยสาร  จากประสบการณ์นี้ท่าน

กระตุ้นสมาชิกให้ “กล้าหาญและพร้อมจะ
ยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อ”1 เมื่อดิฉันนึกถึงค�า
พูดของท่าน ดิฉันตระหนักว่าดิฉันได้ท�าสิ่ง 
ที่ดิฉันไม่กล้าท�าที่สุดแล้ว

ดิฉันไม่ทราบว่าสิ่งที่ดิฉันพูดเปลี่ยน
ความคิดเห็นของคนใดเกี่ยวกับศาสนจักร
หรือไม่ แต่เราต้องกล้ายืนหยัดและแบ่งปัน
พระกิตติคุณ—ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด  ถึงแม้

เราไม่ได้เป็นพรแก่ใครเลย แต่เราจะท�าให้
ประจกัษ์พยานของเราเข้มแขง็ขึน้เสมอและ
กระชับความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดา 
บนสวรรค์ 
คาร์ลินา ปีเตอร์สัน, ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“กล้ายืนคนเดียว,”	เลียโฮนา, 

พ.ย.	2011,	85.

ก่อนจะทันคิดรอบสอง มือของ 
ดิฉันที่วางสบาย ๆ อยู่บน

โต๊ะก็ยกขึ้น  ดิฉันได้ยินเสียง
กระซิบกระซาบดังทั่วห้องทันที
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พูดฟัง & รัก

คุณส่ือสารกับคู่ครองอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ การเข้าใจ 
รูปแบบการสนทนาสามแบบน้ี 

จะช่วยคุณเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ของคุณให้แข็งแกร่งข้ึน
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โดย มาร์ค โอเกิลทรี

ผมเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับชีวิต
สมรสและครอบครัว จึงมักจะพูด
คุยกับคู่สำมีภรรยำเพื่อช่วยพวก

เขำแก้ไขหรือกระชับควำมสัมพันธ์ ครั้งหนึ่ง
ผมพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงำนกับสำมี
เธอได้เพียงไม่กี่เดือน เธอบอกผมว่ำพวก
เขำมีปัญหำมำกเรื่องกำรสื่อสำร  หลังจำก
พูดคุยกับสำมีเธอ ผมสังเกตว่ำเขำมีทักษะ
ในกำรสื่อสำร—แต่ไม่ใช่กับภรรยำ

ผมเรียนรู้มำตลอดหลำยปีว่ำกำรสื่อสำร
ที่ดีส่งผลทั้งต่อควำมคิดและจิตใจ  ถ้ำเรำ
สำมำรถสื่อสำรได้ดีขึ้นเมื่อใด—หมำยถึง
กระชับและชัดเจนมำกขึ้น—เมื่อนั้นเรำย่อม
สำมำรถหล่อหลอมควำมสมัพนัธ์ทำงอำรมณ์ 
ได้ลึกซึ้งขึ้น แก้ปัญหำควำมขัดแย้ง และ
เสริมสร้ำงสำยสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในชีวิต
สมรสของเรำ  ต่อไปนี้เป็นวิธีกำรบำงอย่ำง
ทีเ่รำแต่ละคนสำมำรถปรบัปรงุคณุภำพกำร
สื่อสำรในควำมสัมพันธ์ของเรำ

สนทนาอย่างมีความหมาย
ดร. ดักลำส อ.ี บรินลย์ี สมำชกิศำสนจกัร 

ที่เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนชีวิตสมรสและกำร
เป็นบิดำมำรดำ เขียนเกี่ยวกับกำรสื่อสำร
สำมระดับในควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ ได้แก่  
ผิวเผิน ส่วนตัว และเห็นคุณค่ำ เพื่อให้
เกิดควำมผูกพันลึกซึ้งระหว่ำงสำมีภรรยำ 
จ�ำเป็นต้องมีสมดุลระหว่ำงสำมระดับนี้1

ผิวเผิน

กำรสื่อสำรที่จัดอยู่ในระดับผิวเผินเป็น 
กำรให้ข้อมูล  ไม่เผชิญหน้ำ และมีระดับ
ควำมเสี่ยงต�่ำ  คู่แต่งงำนทุกคู่ใช้เวลำประ-
มำณหนึ่งที่ระดับนี้ขณะประสำนตำรำง

เวลำ สนทนำเรื่องสภำพอำกำศ หรือแสดง
ควำมเห็นเรื่องค่ำน�้ำมัน  ถึงแม้กำรสื่อสำร
แบบนี้จะจ�ำเป็น แต่บุคคลไม่สำมำรถเชื่อม 
สัมพันธ์และผูกพันกันลึกซึ้งถ้ำกำรสื่อสำร
ส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ระดับนี้

กำรสื่อสำรแบบผิวเผินสำมำรถแย่งพื้น 
ที่กำรสนทนำที่ลึกซึ้งและมีควำมหมำย  ถ้ำ
คู่สำมีภรรยำเลี่ยงกำรสนทนำประเด็นที่ลึก 
ซึ้งกว่ำเดิมพวกเขำจะไม่มีวันเรียนรู้วิธีแก้
ปัญหำควำมขัดแย้งหรือเชื่อมสัมพันธ์กัน   
คู่สำมีภรรยำผูกพันกันเมื่อสนทนำเรื่อง
ส�ำคัญ—ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ส�ำคัญ  ในอำชีพ
ของผม ผมเคยเห็นหลำยคู่ที่พยำยำมถนอม
ควำมสัมพันธ์โดยท�ำให้กำรสื่อสำรคงอยู่ที่
ระดับผิวเผิน  พวกเขำได้ท�ำลำยชีวิตแต่ง-
งำนของตนอย่ำงแท้จรงิโดยหลกีเลีย่ง “เรือ่ง 
ที่ส�ำคัญกว่ำ” (มัทธิว 23:23)
ส่วนตัว

ระหว่ำงกำรสือ่สำรส่วนตวั คณุบอกควำม 
สนใจ ควำมฝัน ควำมชอบ ควำมเชื่อ และ
เป้ำหมำยของคุณ  คุณเปิดใจบอกควำม
กลัวและควำมบกพร่องของคุณเช่นกัน  
กำรสื่อสำรประเด็นทั้งหมดนี้ในลักษณะ
เหมือนพระคริสต์เป็นวิธีหนึ่งที่คู่สำมีภรรยำ
เชื่อมสัมพันธ์และกระชับควำมสัมพันธ์  
เอ็ลเดอร์มำร์วิน เจ. แอชตัน (1915–1994) 
แห่งโควรัมอัครสำวกสิบสองสอนดังนี้ “กำร
สื่อสำรเป็นมำกกว่ำกำรบอกเล่ำด้วยวำจำ  
กำรสื่อสำรเป็นกำรบอก อย่างฉลาด ให้รู้ถึง
อำรมณ์ ควำมรู้สึก และควำมกังวล เป็น 
กำรบอกให้รู้ตัวตนทั้งหมด”2 

คุณอำจจะด�ำเนินกำรสนทนำระดับนี้
เมื่อก�ำลังออกเดท  นี่เป็นระดับที่ชำยหญิง

ตกหลุมรักกัน  ขณะที่คุณบอกเรื่องส�ำคัญ
ต่อกันอยู่นั้น คุณและคู่ครองจะรู้สึกว่ำต่ำง
ฝ่ำยต่ำงชืน่ชม ต้องกำร เหน็ค่ำ และขำดกนั
ไม่ได้  ขณะเรยีนรูท้ีจ่ะแสดงออกว่ำคณุเหน็
คุณค่ำสิ่งที่คู่ครองบอกให้รู้—โดยแสดงให้
เห็นว่ำสิ่งที่คู่ครองของคุณพูดส�ำคัญต่อคุณ
—คุณจะก้ำวหน้ำสู่กำรสื่อสำรระดับต่อไป
เห็นคุณค่า

สำมีภรรยำมีควำมรับผิดชอบอันศักดิ์-

สทิธิใ์นกำรดแูลเอำใจใส่และปลอบโยนกนั3 

แซนดรำ เบลเคสล ีและจดูธิ เอส. วลิเลอร์- 

สไตน์  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนชีวิตแต่งงำนเขียน 

ไว้ว่ำ “ชีวิตแต่งงำนที่ไม่ดูแลเอำใจใส่และ

ปลอบโยนกันอยู่เสมอจะตำยเพรำะภำวะ

ขำดสำรอำหำรทำงอำรมณ์”4 กำรสื่อสำร 

ที่แสดงออกว่ำเห็นคุณค่ำของอีกฝ่ำยจะ

จรรโลงใจ เยียวยำ บ�ำรุงเลี้ยง และยกย่อง

กัน  ในกำรสื่อสำรระดับนี้เรำแสดงให้เห็น

ว่ำเรำชื่นชมยกย่องคนที่เรำห่วงใย  ควำม

สัมพันธ์แทบทุกอย่ำงจะงอกงำมถ้ำเรำเห็น

คุณค่ำต่อกันมำกพอ

กำรเห็นคุณค่ำเริ่มด้วยกำรเอำใจใส่สิ่ง 

ที่คู่ครองก�ำลังพูด รวมถึงกำรแสดงแนวคิด

และควำมคิดที่จรรโลงใจและท�ำให้เกิด

ควำมปรองดอง  มองหำส่วนดีในคู่ครอง

และบอกเขำ  ถ้ำคู่ครองมีวันที่ยุ่งยำก คุณ

อำจจะท�ำให้เขำรู้สึกมีคุณค่ำโดยฟังและ

ปลอบโยน  คุณอำจจะพูดวำ่ “ผมเสียใจที่

วันนี้คุณไม่สบำยใจ เล่ำให้ผมฟังหน่อยว่ำ

เกิดอะไรขึ้น” หรือ “ผมจะท�ำอะไรได้บ้ำง

เพื่อให้วันนี้ที่เหลือดีขึ้น” บำงทีคุณอำจ 

จะพูดว่ำ “ฉันเข้ำใจว่ำท�ำไมวันนี้จึงยำกภำ
พถ
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กุญแจ

ส่วนตัว
ผิวเผิน

เห็นคุณค่า

ส�ำหรับคุณ  แต่ฉันเชื่อมั่นในสติปัญญำ

และจรรยำบรรณกำรท�ำงำนของคุณ  ฉันรู้

ว่ำคุณจะแก้ไขปัญหำนั้นได้”  ค�ำพูดเช่นนี้

แสดงให้เหน็ว่ำคณุเหน็ใจในควำมกลดักลุม้ 

ของคู่ครองและห่วงใยเขำ  คุณก�ำลังสื่อ

ให้รู้ว่ำคุณเห็นคุณค่ำ คุณชื่นชม รัก และ

เคำรพคู่ครองเมื่อกล่ำวออกมำเป็นค�ำพูด

ว่ำคุณรับรู้ถึงอำรมณ์ ควำมกลัว ควำม

นึกคิด หรือควำมกังวลของคู่ครอง5

ฝึกศิลปะของการฟัง
ทักษะกำรสื่อสำรที่ส�ำคัญที่สุดคือกำร

เป็นผูฟั้งทีม่ปีระสทิธิภำพ  สิง่หนึง่ซึง่แสดง 
ให้เห็นจิตกุศลมำกที่สุดในชีวิตแต่งงำนคือ
กำรให้ควำมสนใจอย่ำงแท้จริงกับคู่ครอง 
และฟังเขำ—ตั้งใจฟัง—ไม่วำ่เรำจะอยำก
พูดอะไรก็ตำม  กำรมีคนฟังใกล้เคียงกับ
กำรมีคนรัก อันที่จริง กำรมีคนฟังเป็นรูป
แบบสูงสุดอยำ่งหนึ่งของควำมเคำรพและ
กำรเห็นคุณค่ำ  เมื่อเรำฟังเท่ำกับเรำก�ำลัง
บอกคู่ครองว่ำ “คุณส�ำคัญต่อผม ผมรัก
คุณ และสิ่งที่คุณพูดเป็นเรื่องส�ำคัญ”

ในชีวิตแต่งงำนเป้ำหมำยของกำรฟังไม ่

ใช่กำรได้รบัข้อมลูแต่คอืกำรได้ควำมเข้ำใจ 

กำรเข้ำใจคู่ครองอยำ่งแท้จริงคือกำรมอง

เห็นประเด็นปัญหำแบบที่คู่ครองมองเห็น  

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัม

อัครสำวกสิบสองสอนว่ำสำมีภรรยำควร 

“เรียนรู้ที่จะฟัง และฟังเพื่อเรียนรู้จำกกัน

และกัน”6 กำรฟังที่มีประสิทธิภำพช่วยให้

เมื่อผมให้ค�าปรึกษากับคู่
สามีภรรยา ผมวาดวงกลม
บนกระดานและขอให้พวก
เขาท�าแผนภูมิรูปวงกลม
แบ่งตามจ�านวนเวลามาก
น้อยที่พวกเขาใช้ในการ
สื่อสารแบบผิวเผิน ส่วนตัว 
และแบบเห็นคุณค่า คู่สามี
ภรรยาส่วนใหญ่ที่ชีวิต
แต่งงานมีปัญหาใช้เวลา
เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ไป 
กับการสื่อสารแบบผิวเผิน 
และใช้เวลาไม่ถึง 5 เปอร์-
เซ็นต์ไปกับการเห็นคุณค่า
ของอีกฝ่าย  ดุลยภาพที่ดี
คือมีการสื่อสารระดับผิว
เผิน 25 เปอร์เซ็นต์ ระดับ
ส่วนตัว 50 เปอร์เซ็นต์ 
และระดับเห็นคุณค่า 25 
เปอร์เซ็นต์

การสื่อสารที่ไม่ดี

การสื่อสารที่ดี
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เรำเมินควำมตั้งใจและควำมจองหองของ

เรำและเชือ่มจติวญิญำณเรำกบัจติวญิญำณ 

ของคู่ครอง

เอ็ลเดอร์โจ เจ. คริสเต็นเซ็น อดีตสำวก

เจ็ดสิบ แนะน�ำดังนี้ “เจียดเวลำฟังคู่ครอง

ของท่ำน แม้ถึงกับจัดเวลำฟังเป็นประจ�ำ  

พูดคุยกันและประเมินว่ำท่ำนเป็นคู่สมรส

แบบไหน”7  กำรจัดเวลำไว้พูดคุยในท่ีซึ่ง

ไม่มีสิ่งรบกวนจะช่วยแก้ปัญหำ  พึงพูดใน

แง่บวก ประพฤตตินเหมอืนพระคริสต์ และ 

อย่ำตัดบทเมื่อคู่ครองก�ำลังพูดกับคุณ

การบอกเป็นนัยโดยไม่ใช้คำาพูด

กำรสือ่สำรอกีด้ำนหน่ึงทีบ่ำงครัง้ถกูมอง 

ข้ำมคือกำรสื่อสำรโดยไม่ใช้ค�ำพูด  สิ่งท่ี

คุณพูดและวิธีที่คุณพูดเป็นเรื่องส�ำคัญ 

แต่ภำษำกำยของคุณส�ำคัญเช่นกัน  คุณ

มองตำคู่ครองเมื่อเธอพูดกับคุณหรือไม่  

คุณกลอกตำเมือ่เขำบอกคณุว่ำเขำมปัีญหำ 

เรือ่งงำนหรือไม่  สหีน้ำของคณุแสดงควำม 

สนใจและควำมจริงใจหรือไม่ หรือแสดง

ควำมเบื่อหน่ำยและควำมหงุดหงิด  คุณ

แสดงควำมรักด้วยควำมเสน่หำทำงกำย

หรือไม่  บำงครั้งกำรสวมกอดหรือรอยยิ้ม

สื่อควำมรักได้มำกกว่ำค�ำพูด  ไม่ว่ำจะ

สนทนำรูปแบบใด—ไม่ว่ำจะเกี่ยวกับบท 

ควำมข่ำวล่ำสุดหรือควำมใฝ่ฝันในชีวิต

—ภำษำกำยเชิงบวกสำมำรถส่งเสริมกำร

เห็นคุณค่ำและกระชับควำมสัมพันธ์ของ

คุณได้

เลียนแบบการส่ือสารของพระผู้ช่วย

ให้รอด

เมือ่คณุด�ำเนนิกำรสนทนำอย่ำงมคีวำม 

หมำยกบัคู่ครองของคุณ จงก�ำหนดทศิทำง 

กำรกระท�ำและค�ำพูดของคุณโดยท�ำตำม

แบบอย่ำงของพระเยซูคริสต์  กำรสื่อสำร

ของพระองค์กับผู้อื่นฉำยควำมรัก ควำม

สนใจ และควำมห่วงใย  พระองค์ตรัส

อย่ำงอ่อนโยนและทรงรักอย่ำงบริสุทธิ์  

พระองค์ทรงแสดงควำมเมตตำสงสำร 

และทรงให้อภัย  พระองค์ทรงต้ังใจฟัง

และแสดงจิตกุศล ท�ำนองเดียวกัน ถ้ำเรำ

ต้องกำรปรับปรุงควำมสัมพันธ์ของเรำ 

เรำต้องฝึกพูดเชิงบวกเพื่อจรรโลงใจและ

สร้ำงสรรค์คนรอบข้ำง

เมื่อผมพูดคุยกับคู่สำมีภรรยำ ผมมัก

จะขอให้พวกเขำวิเครำะห์รูปแบบกำร

สื่อสำรของพวกเขำและปรับปรุง  ขณะ

พวกเขำประยุกต์ใช้หลักกำรสนทนำท่ีมี 

ควำมหมำยในควำมสัมพันธ์  ผมได้เห็น

กำรเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตแต่งงำนท่ีดีข้ึน  

กำรเข้ำใจคู่ครองของคุณ กำรสร้ำงสภำพ

แวดล้อมที่ส่งเสริมกำรสื่อสำรและกำร

แสดงออกอย่ำงเปิดเผย กำรแสดงควำม

ชื่นชอบและชื่นชม ทั้งหมดนี้เป็นกุญแจสู่

ควำมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและท�ำให้ชีวิต

แต่งงำนมีควำมสุขมำกขึ้น 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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ปรับปรุงความสัมพันธ์ของท่านกับพระบิดาบนสวรรค์

ขณะที่ท่านน�าหลักการสื่อสารเหล่านี้มาใช้ในชีวิตแต่งงาน ท่านอาจ
ต้องการประยกุต์ใช้ในความสมัพันธ์ของท่านกบัพระบิดาบนสวรรค์ 

เช่นกนั คนจ�านวนมากสือ่สารกบัพระผูเ้ป็นเจ้าในระดบัผวิเผนิ ถ้าท่าน 
สวดอ้อนวอนเพราะหน้าที่หรือใช้ประโยคซ�า้ ๆ ท่านอาจจะพบว่าท่าน
เชื่อมสัมพันธ์กับพระบิดาบนสวรรค์ได้ยากและพระองค์จะดูห่างเหิน  
การสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าต่างจากการพูดคุยกับพระองค์ ประธาน 
โจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838–1918) สอนดังนี้ “เราไม่ต้องเรียกหา
พระองค์ด้วยค�าพูดมากมาย  เราไม่ต้องสร้างความเบื่อหน่ายให้พระ-
องค์ด้วยค�าสวดอ้อนวอนที่ยืดยาว . . .  ขอให้ค�าสวดอ้อนวอนของเรา
ออกมาจากใจ ไม่ใช่ค�าพูดซ�้า ๆ ราวกับร่องลึกสึกกร่อนบนเส้นทางที่
เดินซ�้าแล้วซ�้าเล่า โดยไม่ได้มีความคิดหรือความรู้สึกในการใช้ถ้อยค�า

เหล่านั้น”8  ท่านพูดถึงความเชื่อ ความรู้สึก และความปรารถนาใน
ส่วนลึกของใจท่านกับพระบิดาบนสวรรค์หรือไม่  ท่านพูดถึงความ
ใฝ่ฝันที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจท่านกับพระองค์หรือไม่ ท่านสามารถระบาย
ความในใจกับพระองค์ได้หรือไม่  และท่านฝึกฟังพระด�ารัสตอบของ
พระองค์หรือไม่

ค�าพดูท่ีจรงิใจในค�าสวดอ้อนวอนท่ีนอบน้อมจะท�าให้ท่านเกดิความ
สัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระบิดาบนสวรรค์มากกว่าเดิม  การฟังและการ
ปฏิบัติตามพระด�ารัสแนะน�าของพระองค์จะยกระดับและกระชับความ
สัมพันธ์  เมื่อท่านแสดงความส�านึกคุณต่อพรเฉพาะเจาะจง ด�าเนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณ และเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น ท่านย่อม
แสดงให้เห็นว่าท่านรักพระบิดาบนสวรรค์
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พร

โดย เอ็ลเดอร ์
โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัม
อัครสาวก
สิบสอง

ศาสนพิธีแห่งความรอดของพระวิหาร
จำาเป็นต่อ—และแม้เป็นจุดศูนย์กลาง 
ของ—แผนนิรันดร์แห่งความสุข

พรจากเอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร
จ�าเป็นต่อเราแต่ละคนเท่า ๆ  
กับบัพติศมาของเรา เราจึงต้อง 

เตรียมตัวให้สะอาดเพื่อเข้าพระวิหารของ
พระผู้เป็นเจ้า  งานพระวิหารเป็นโอกาสให้

รับเอ็นดาวเม้นท์ส่วนตัวและท�าพันธสัญญา
ส�าหรับคนเป็นและท�าศาสนพิธีเดียวกันน้ี
ส�าหรับการไถ่คนตายด้วย  เพราะเหตุนี้ใน
พระคัมภีร์จึงแนะน�าเราให้สร้างพระวิหาร
และเตรียมชีวิตเราให้คู่ควรรับศาสนพิธ ี
และพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหาร

ในพระคัมภีร์สอนเราว่าความมีค่าควร
ส่วนตัวที่พระเจ้าทรงเรียกร้องจากเราเพื่อ
เข้าพระวิหารและรับพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์
ในนั้นเป็นพรประเสริฐสุดประการหนึ่งที่มี
ให้เราในความเป็นมรรตัย หลังจากรับพันธ-
สัญญาในพระวิหารแล้ว การเชื่อฟังของเรา

ในการด�าเนินชีวิตตามพันธสัญญาทุกวัน
เป็นการแสดงศรัทธา ความรัก การอุทิศตน 
และค�ามั่นสัญญาทางวิญญาณของเราว่า
จะถวายเกียรติพระบิดาบนสวรรค์และ 
พระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ และ
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เตรียมเราให้พร้อมมีชีวิตอยู่กับพระองค์ใน
นิรันดร  ศาสนพิธีแห่งความรอดของพระ-

วิหารจ�าเป็นต่อ—และแม้เป็นจุดศูนย์กลาง
ของ—แผนนิรันดร์แห่งความสุข

พระวิหารศักด์ิสิทธ์ิ

เราจ�าเป็นต้องได้รับประจักษ์พยานเกี่ยว

กับพระวิหารและและรู้สึกคารวะขณะอยู ่

ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า  พระวิหารเป็น

สถานที่ซึ่งท่าน “อยู่ในโลกและไม่เป็นของ

โลก”  เมื่อท่านเดือดเนื้อร้อนใจและเมื่อ

ท่านหนักใจกับการตัดสินใจท่ีส�าคัญมาก 

ท่านสามารถน�าเรื่องกังวลใจเหล่าน้ันไป

พระวิหารและรับการชี้น�าทางวิญญาณ

เพื่อคงความศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหาร 

ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอและเพื่ออัญเชิญพระ-

วิญญาณให้ประทานพรคนที่เข้าไปรับ

ศาสนพิธีและพันธสัญญาในพระวิหาร

ศักดิ์สิทธิ์ เราได้รับการสอนว่าสิ่งไม่สะอาด

ไม่ควรเข้าไปในพระวิหาร  ความคารวะใน

พระวิหารเป็นองค์ประกอบส�าคัญยิ่งในการ

อัญเชิญพระวิญญาณให้สถิตในพระวิหาร

ทุกโมงยาม

สมัยข้าพเจ้ายังเด็ก คุณพ่อพาข้าพเจ้า

จากลองไอแลนด์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

ไปเดินรอบบริเวณพระวิหารซอลท์เลคใน

ซอลท์เลคซิตี้เพื่อสัมผัสพระวิหาร และเพื่อ

สนทนาถึงความส�าคัญของพระวิหารใน

ชีวิตข้าพเจ้า  ในโอกาสนั้นเองที่ข้าพเจ้า

ตัดสินใจว่าสักวันหนึ่งจะกลับไปเข้าพระ-

วิหารและรับศาสนพิธี

พระวิหารเป็นสิ่งปลูกสร้างศักด์ิสิทธิ์ 

สถานศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีการและ

ศาสนพิธีแห่งความรอดอันส�าคัญยิ่งเพื่อ

เตรียมเราให้พร้อมรับความสูงส่ง  เป็นเรื่อง

ส�าคัญที่เราจะต้องมีความรู้แน่นอนว่าการ

เตรียมเข้าพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์และการมี

ส่วนร่วมในพิธีการและพันธสัญญาเหล่านี้

เป็นเหตุการณ์ส�าคัญที่สุดส่วนหนึ่งที่เราจะ

ประสบในชีวิตมรรตัย

พรพระวิหารตลอดประวัติศาสตร์

ตลอดประวัติศาสตร์  ในทุกสมัยการ

ประทานแห่งเวลา  พระเจ้าทรงบัญชา

ศาสดาพยากรณ์ให้สร้างพระวิหารเพื่อผู้คน

ของพระองค์จะได้รับศาสนพิธีพระวิหาร

พระวิหารเคิร์ทแลนด์เป็นพระวิหารแห่ง

แรกในยุคสุดท้ายนี้  และมีบทบาทส�าคัญ 

ในการฟื้นฟูกุญแจฐานะปุโรหิต พระผู้ช่วย

ให้รอดทรงปรากฏในรศัมภีาพและทรงยอม 

รับพระวหิารเคร์ิทแลนด์เป็นพระนเิวศน์ของ

พระองค์  ในโอกาสนั้นโมเสส เอลีอัส และ

เอลียาห์ต่างมาปรากฏเพื่อมอบกุญแจที่ถือ

ตั้งแต่สมัยการประทานของพวกท่านให้แก่

โจเซฟ สมิธ  เอลียาห์ฟื้นฟูกุญแจแห่งสมัย

การประทานของท่านตามทีม่าลาคสีญัญา 

ไว้เพื่อเราจะได้รับพรพระวิหารในชีวิตเรา 

(ดู คพ. 110)

พระวิหารนอวูเป็นพระวิหารยุคสุดท้าย

แห่งแรกที่ประกอบเอ็นดาวเม้นท์และการ

ผนกึในนัน้ ซึง่พสิจูน์ให้เหน็แล้วว่าเป็นพลงั 

ส�าคัญให้แก่ผู้บุกเบิกเมื่อพวกเขาอดทน

ต่อความยากล�าบากขณะข้ามทุ่งราบไป

ไซอันในหุบเขาซอลท์เลค

เมื่อโจเซฟ สมิธถูกจับไปคาร์เทจ เป็นที่

กระจ่างชัดว่าเหตุใดการสร้างพระวิหารให้

แล้วเสรจ็จงึมคีวามหมายต่อท่านมาก ท่าน 

ทราบว่าวิสุทธิชนจะถูกเรียกร้องอะไรและ

เพื่อให้มีพลังอดทนต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้า 

พวกเขาต้องได้รับการประสาทพรด้วย

อ�านาจ—อ�านาจแห่งฐานะปุโรหิต
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การเตรียมเข้าพระนิเวศน์

ศักดิ์สิทธิ์และการมีส่วนร่วม 

ในพิธีการและพันธสัญญา 

เหล่านี้เป็นเหตุการณ์สำาคัญ 

ที่สุดส่วนหนึ่งที่เราจะประสบ 

ในชีวิตมรรตัยของเรา
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บรรพชนผู้บุกเบิกของเราได้รับการผนึก

เข้าด้วยกันเป็นครอบครัวในนอวู  พันธ-

สัญญาของพวกเขากับพระเจ้าในพระวิหาร 

นอวูเป็นเครื่องคุ้มครองพวกเขาระหว่างเดิน

ทางไปตะวันตก ดังที่คุ้มครองเราแต่ละคน

วันนี้และตลอดชีวิตเรา ศาสนพิธีและพันธ-

สัญญาของพระวิหารเป็นเครื่องคุ้มครองเรา

ในการทดลองและความยากล�าบากใน 

วันเวลาของเราและสิ่งที่เราจะพบเจอใน

อนาคต  นี่คือมรดกของเรา นี่คือสิ่งที่บอก

ว่าเราเป็นใคร

ส�าหรบัวสิทุธชินสมยัเร่ิมแรกเหล่าน้ี การ

มีส่วนร่วมในศาสนพิธีของพระวิหารจ�าเป็น

ต่อประจักษ์พยานของพวกเขาขณะเผชิญ

ความยากล�าบาก กลุ่มคนร้ายที่โกรธแค้น 

การถูกไล่ออกจากบ้านที่อุ่นสบายในนอวู 

และการเดินทางซึ่งทั้งไกลทั้งยากล�าบาก 

ในหนทางข้างหน้า  พวกเขาได้รับการ

ประสาทพรด้วยอ�านาจในพระวิหารศักดิ์-

สิทธิ์  สามีกับภรรยาได้รับการผนึกเข้าด้วย

กัน  บุตรธิดาได้รับการผนึกกับบิดามารดา  

หลายคนสูญเสียสมาชิกครอบครัวให้แก่

ความตายระหว่างทาง แต่พวกเขารู้ว่านั่น

ไม่ใช่จุดจบส�าหรับพวกเขา  พวกเขาได้รับ

การผนึกในพระวิหารเพื่อนิจนิรันดร์แล้ว

ศาสนพิธีพระวิหาร—เอ็นดาวเม้นท์ 
และการผนึก

พระวิหารเป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหญ่ที ่

สุดของการเรียนรู้ที่มนุษย์รู้จัก ซึ่งให้ความรู้

และปัญญาแก่เราเกี่ยวกับการสร้างโลก  

การล้างและการเจิมบอกเราว่าเราเป็นใคร  

ค�าแนะน�าในเอ็นดาวเม้นท์ให้แนวทางว่า

เราควรด�าเนินชีวิตที่นี่อย่างไรในความเป็น

มรรตัย (ดู คพ. 97:13–14)

จุดประสงค์เบื้องต้นของพระวิหารคือ

ประกอบศาสนพิธีที่จ�าเป็นต่อความสูงส่ง

ของเราในอาณาจักรซีเลสเชียล  ศาสนพิธี

พระวิหารน�าทางเราไปหาพระผู้ช่วยให้รอด

และให้พรที่มาถึงเราผ่านการชดใช้ของ 

พระเยซูคริสต์  ความหมายของค�าว่า เอ็น-

ดาวเม้นท์ คือ “ของขวัญ”  ศาสนพิธีประ-

กอบด้วยค�าแนะน�าเป็นล�าดับต่อเนื่องกัน

เกี่ยวกับวิธีที่เราควรด�าเนินชีวิตและพันธ-

สัญญาที่เราท�าว่าจะด�าเนินชีวิตอย่างชอบ

ธรรมโดยติดตามพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ศาสนพิธีที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการ

ผนึกเพื่อนิรันดรในการแต่งงานซีเลสเชียล  

พันธสัญญานี้เปิดโอกาสให้บุตรธิดาได้รับ

การผนึกกับบิดามารดาและบุตรที่เกิดใน

พันธสัญญากลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบ-

ครัวนิรันดร์

พระคัมภีร์หลักค�าสอนและพันธสัญญา

สอนเราดังนี้ “สิ่งใดก็ตามที่เจ้าผนึกไว้บน

แผ่นดินโลกจะผนึกไว้ในสวรรค์; และสิ่งใด

ก็ตามที่เจ้าผูกไว้บนแผ่นดินโลก, ในนาม

ของเราและโดยค�าของเรา, พระเจ้าตรัส,  

สิ่งนั้นจะผูกไว้เป็นนิรันดร์ในสวรรค์; และ

บาปของผูใ้ดกต็ามทีเ่จ้าปลดบนแผ่นดนิโลก 

จะปลดเป็นนิรันดร์ในสวรรค์; และบาปของ

ศาสนพิธีพระวิหารนำาทาง 

เราไปหาพระผู้ช่วยให้รอด 

และให้พรที่มาถึงเราผ่านการ

ชดใช้ของพระเยซูคริสต์
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ผู้ใดก็ตามที่เจ้าคงไว้บนแผ่นดินโลกจะคง

ไว้ในสวรรค์” (คพ. 132:46)

เมื่อคู่บ่าวสาวคุกเข่าที่แท่น ในฐานะเจ้า

หน้าที่ผนึกข้าพเจ้าทราบดีว่าบทบาทของ

ข้าพเจ้าคือเป็นตัวแทนของพระเจ้า ข้าพเจ้า

ทราบว่าสิ่งที่ได้รับการผนึกบนแผ่นดินโลก

จะผนึกไว้ในสวรรค์ —ไม่แยกจากกันถ้าผู้

ได้รับการผนึกยังคงซื่อสัตย์และอดทนจน 

กว่าชีวิตจะหาไม่

กระจกบนผนังตรงกันข้ามในห้องผนึก

ของพระวิหารวางท�ามุมเพื่อสร้างความ

ประทับใจจากการเห็นภาพไม่สิ้นสุด  การ

มองกระจกเหล่านี้ที่อยู่ด้านหน่ึงของห้อง

แสดงให้เห็นถึงนิรันดรแห่งเวลาท่ีเราเดิน

ทางมาแผ่นดินโลก  เมื่อเราเหลียวมองด้าน

ตรงข้ามของห้อง เรามองเห็นภาพท่ีดเูหมอืน 

ไม่สิ้นสุดอันเป็นสัญลักษณ์ของนิรันดรหลัง

ออกจากการด�ารงอยู่อันเปราะบางน้ีบน

แผ่นดินโลก  ห้องผนึกเป็นสัญลักษณ์ถึง

การทดลองในชีวิตมรรตัยของเราบนโลกนี้  

บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์พระ-

วิหารนี้คือเราได้เลือกอย่างถูกต้องเพื่อมา 

ยงัแผ่นดนิโลกและประสบความเป็นมรรตยั  

เราด�าเนินชีวิตอย่างไรในช่วงเวลาอันสั้นนี้

จะเป็นตัวก�าหนดว่าเราจะมีชีวิตอย่างไรใน

นิรันดรที่จะมาถึง

ท่านก�าลังเตรียมพบการทดสอบของชีวิต 

มรรตัย  เราสมัครใจมาจากท่ีประทับของ

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาเพื่อมาใช้สิทธิ์เสรีรับ

การทดลองในมรรตัยนี้ โดยรู้ว่าเราจะมี 

“การตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง” (2 นีไฟ 

2:11)  วัตถุประสงค์ของเรา (ดู 1 นีไฟ 

15:14) คือสวมยุทธภัณฑ์ท้ังชุดของพระ-   

ศาสนพิธีและพันธสัญญาของ

พระวิหารเป็นเครื่องคุ้มครอง

เราในการทดลองและความยาก

ลำาบากในวันเวลาของเราและ 

สิ่งที่เราจะพบเจอในอนาคต   

ผู้เป็นเจ้าและต้านทาน “ลูกดอกไฟทั้งปวง

ของปฏิปักษ์” (คพ. 3:8)  ด้วยดาบแห่ง 

พระวิญญาณและโล่แห่งศรัทธา (ดู คพ. 

27:15–18) อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ มีค่า

ควรแก่การยืนและอยู่ในที่ประทับของพระ-

ผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์

พระเยซูคริสต์ชั่วนิจนิรันดร์—เพื่อบรรลุสิ่งที่

เรียกว่าชีวิตนิรันดร์

ข้าพเจ้าให้ประจักษ์พยานของข้าพเจ้า

แก่ท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระ-

เยซูคือพระคริสต์ และโจเซฟ สมิธ ศาสดา

พยากรณ์ในสมัยการประทานของเราฟื้นฟู

พรฐานะปุโรหิตที่ยอมให้เราได้รับพรพระ-

วิหาร 

จากคำาปราศรัยการให้ข้อคิดทางวิญญาณเรื่อง  
“พรพระวิหาร” ที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์เมื่อ 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2005  ดูบทความเต็มเป็น 
ภาษาอังกฤษที่ speeches.byu.edu



 าท่านท�าสุดความสามารถเพื่อเข้าพระวิหารให้บ่อยเท่าที่	
	 ท่านจะท�าได้	พระเจ้าจะพอพระทัยความพยายามของท่าน			
	 เมื่อท่านไม่สามารถเข้าพระวิหาร	มีหลายอย่างที่ท่านท�าได้	
	 เพื่อท�าให้พระวิหารมีความส�าคัญมากขึ้นในชีวิตท่าน	ดังนี้	

•		ด�ำเนนิชวีติให้มค่ีำควรเข้ำพระวหิำร	การด�าเนนิชวีติตามมาตรฐาน	
ที่จ�าเป็นต่อการเข้าพระนิเวศน์ของพระเจ้าหมายความว่าเราพร้อมจะ
อยู่ในที่ประทับของพระองค์ตลอดเวลา

•	 วำงแผนรับเอ็นดำวเม้นท์ของท่ำนเองและแต่งงำนในพระวิหำร		
การตั้งเป้าหมายรับศาสนพิธีที่จ�าเป็นเหล่านี้จะท�าให้ใจท่านจดจ่ออยู่
ที่พระวิหารเสมอ

•	 แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย		สิ่งน้ีจะช่วยเตรียมท่านให้พร้อมรับเอ็น-
ดาวเม้นท์ของท่านเอง

•	 ศึกษำพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระวิหำร	(ตัวอย่างเช่น	อพยพ	26–29;	
เลวีนิติ	8;	คพ.	97;	109;	110;	124:25–42;	โมเสส	2–5)	เลียโฮนา	
ตุลาคม	2010	เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระวิหารทั้งหมดเช่นกัน

•	 เรียนรู้เกีย่วกบับรรพชนของท่าน	(ดทูี	่FamilySearch.org)	และประกอบ	
ศาสนพิธีพระวิหารให้พวกเขา

•	 ถำมคนอื่นๆ ว่ำพระวิหำรมีควำมหมำยต่อพวกเขำอย่ำงไร	และ
แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านว่าพระวิหารเป็นพระนิเวศน์ของพระ-
เจ้าอย่างแท้จริง

•	 ช่วยท�ำให้บ้ำนของท่ำนเป็นเหมอืนพระวหิำร:	“สถาปนาพระนเิวศน์,	
แม้บ้านแห่งการสวดอ้อนวอน,	บ้านแห่งการอดอาหาร,	บ้านแห่ง
ศรัทธา,	บ้านแห่งการเรียนรู้,	บ้านแห่งรัศมีภาพ,	บ้านแห่งระเบียบ,	
บ้านแห่งพระผู้เป็นเจ้า”	(คพ.	109:8)

เดือนนี้ท่านอาจจะเลือกทดลองแนวคิดเหล่านี้หนึ่งหรือสองอย่างร่วม
กบัการสวดอ้อนวอน		แนวคดิดงักล่าวจะช่วยให้ท่านรูส้กึถงึพระวญิญาณ	
และเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระวิหาร

ลองนึกว่าพระวิหารเป็นพรแก่ชีวิตท่านอย่างไร
ถ้าเราเห็นพระวิหารเป็นเรื่องธรรมดา	พระวิหารย่อมอยู่
ห่างจากใจเรา	เราต้องนึกถึงพรที่พระวิหารสามารถน�ามา
ให้เราและไปพระวิหารเมื่อเราไปได้		ถึงแม้คุณจะไปได	้
ปีละไม่กี่ครั้ง	แต่คุณท�าให้การไปแต่ละครั้งมีความหมาย

มากขึ้นได้โดยน�าชื่อครอบครัวไปด้วยหรือ
อดอาหาร	พระวิญญาณในพระนิเวศน์ของ
พระเจ้าเป็นสิ่งพิเศษ—คุณต้องท�าให้การ
ไปพระวิหารมีความส�าคัญ
เบ็นจามิน เอส. อายุ 18 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

บริสุทธ์ิและมีค่าควรอยู่เสมอ

พระวิหารน�าความสุขเข้ามา

ในชีวิตดิฉันวันนี้		เม่ือดิฉัน

ไปพระวิหาร		ดิฉันเรียนรู	้

มากขึ้นเกี่ยวกับพระบิดา	

บนสวรรค์ของเราและพระเยซูคริสต์		การ

ท�างานในพระวิหารเสริมสร้างและขัดเกลา

วิญญาณภาพของดิฉัน		ดิฉันเข้าใจจุดประ-

สงค์ของชีวิตดีขึ้น		พระวิหารท�าให้ดิฉันกล้า

รับมือกับการทดลองและการล่อลวง	ท�าให้

ดิฉันมีพลังเอาชนะความอ่อนแอ	พระวิหาร

เป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวที่เราสามารถรับ

การผนึกเข้าด้วยกันเป็นครอบครัวนิรันดร	์

ดังนั้นดิฉันจึงเตรียมเข้าพระวิหาร	และด�ารง

ตนให้บริสุทธิ์และมีค่าควรอยู่เสมอ
มิกคาเอลลา บี. อายุ 16 ปี, ฟิลิปปินส์

รักษาวิญญาณของพระวิหาร
ดิฉันต้องใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงในการไปพระ-	
วิหารแฟรงก์เฟิร์ต	เยอรมนี	ดิฉันกับครอบ-
ครัวจึงไปได้เพียงปีละสองครั้ง	ครั้งละหนึ่ง
สัปดาห์		แต่เมื่อดิฉันมีโอกาสไปบ่อยข้ึน	
ดฉินักไ็ปเพราะทราบว่านัน่จะเป็นพรอย่าง
ยิ่ง	ดิฉันรักษาวิญญาณของพระวิหารโดย
อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน		ดิฉันใช้ใบรับรอง	
พระวิหารเป็นที่คั่นหนังสือ	ทุกครั้งท่ีเห็น	
ใบรับรองพระวิหารดิฉันจะถามตัวเองเพื่อ

ให้แน่ใจว่าดิฉันมีค่าควรเข้าพระวิหาร		นี่
ท�าให้ดิฉันเข้มแข็งขึ้นและช่วยให้ดิฉันรู้สึก

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร56 เ ลี ย โ ฮ น า



ถึงพระวิญญาณ		ถึงแม้พระวิหารจะอยู่
ไกลบ้าน	แต่ดิฉันยังคงพยายามด�าเนิน
ชีวิตประหนึ่งให้ดิฉันสามารถเข้าพระวิหาร
ได้ทุกวัน
ลิซ จี. อายุ 17 ปี, ฝรั่งเศส

เตรียมตัวเอง
การเข้าพระวิหารปีละสอง
สามครั้งเป็นเรื่องดีตราบ	

ที่เราท�าเช่นนั้นด้วยความ
จริงใจและใจบริสุทธิ์		เรา
สามารถกระตุ้นผู้น�าศาสน-

จักรให้จัดเวลาเดินทางไปพระวิหาร		เมื่อ
เราไม่สามารถไปได้	ขอให้เราพยายาม
เตรียมตัวเผื่อว่าเมื่อถึงเวลา	เราจะไปได้
ด้วยความยินดียิ่ง		ชีวิตเรามีงานยุ่ง	แต่
ศาสดาพยากรณ์สัญญาไว้ว่าถ้าเราไป	
พระนิเวศน์ของพระเจ้า	เราจะได้รับพร
คริสตา แอล. อายุ 16 ปี, ปารากวัย

แสดงภาพพระวิหาร

ลองน�าภาพพระวิหารที่คุณชอบเป็นพิเศษ

ไปใส่กรอบพร้อมค�าว่า	“สักวันหนึ่งฉันจะ

เข้าไปข้างใน!”		วางภาพนั้นไว้ในห้องเพื่อ

คุณจะเห็นได้ทุกวัน		ท�ารายการสิ่งที่คุณ	

จะท�าและไม่ท�าเพื่อให้คุณมีค่าควรเข้า	

พระวิหาร		วางรายการดังกล่าวไว้ข้างภาพ
คริสเตียน เจ. อายุ 13 ปี, ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

อ่านบันทึกส่วนตัวเก่ียวกับ 
การไปพระวิหารท่ีผ่านมา

เขียนบันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับเวลาท่ีคุณไป

พระวิหารแล้วอ่านข้อความเหล่านี้เมื่อคุณ

อยู่บ้าน	การท�าเช่นนี้จะช่วยให้คุณจ�าความ

รู้สึกที่เคยมีได้		การบันทึกการเปิดเผยส่วน

จงมีค่าควรเข้า
พระวิหาร
“ขอให้เรามีค่าควรถือ

ใบรับรองพระวิหาร 

อยู่เสมอ ขอให้วัตถุ-

ประสงค์ประการหนึ่งของเราในชีวิตคือการ

ได้นั่งต่อหน้าผู้น�าฐานะปุโรหิตเป็นประจ�า

สม�่าเสมอเพื่อประกาศความมีค่าควรของ

เราที่จะมีหลักฐานที่จับต้องได้นี้ ซึ่งยืนยัน

ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบรูปแบบการด�าเนิน

ชีวิตของเราและพบว่าเรามีค่าควรเข้าไป 

ในพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

“. . . ถ้าเรามค่ีาควรถอืใบรบัรองดงักล่าว 

อยูเ่สมอและสามารถตอบค�าถามตรวจสอบ 

คุณสมบัติตามความเป็นจริง เราย่อมอยู่

บนเส้นทางที่จะไปรับของประทานอัน

ประเสริฐสุดที่พระเจ้าประทานแก่เรา ขอ

พระเจ้าประทานพรให้เราตั้งใจมั่นว่าจะ

ด�ารงตนให้คู่ควรแก่การเข้าพระวิหารอยู่

เสมอ”
เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง, “My First Temple 
Recommend,” New Era, เม.ย. 2013, 4.

ตัวมีความส�าคัญอย่างยิ่ง		เมื่อผมเข้าพระ-

วิหาร	ผมพยายามตั้งใจฟังพระวิญญาณ

อย่างมากเพราะพระองค์ทรงพร้อมจะช่วย

ให้เราเรียนรู้เสมอ		ทุกครั้งที่ฟังผมค้นพบ

ความจริงใหม่	ๆ	เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และ

พระบิดาบนสวรรค์	และงานพระวิหาร		เมื่อ

ผมจดจ่ออยู่กับเรื่องทางวิญญาณขณะอยู่

ในพระวิหาร	ผมเห็นคุณค่าของพระวิหาร

มากขึ้นและพระวิหารมีความหมายอย่าง

มากในชีวิตผม
โอลกา ซี. อายุ 18 ปี, เบลารุส

ทำาประวัติครอบครัว
ฉันคิดว่าการท�างานประวัติ
ครอบครัวใกล้เคียงกับการ	
ที่คุณได้อยู่ในพระวิหารทั้ง	

ทีไ่ม่ได้อยู	่	คณุสามารถฝาก	
รายชื่อที่คุณหาได้ให้คนใน

ครอบครัวหรือในวอร์ดน�าไปพระวิหาร		ถ้า
คุณท�าประวัติครอบครัวและท�าให้บ้านคุณ
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์	คุณจะใกล้ชิดพระ-
วิหารแม้คุณจะอยู่ห่างพระวิหารหลาย
กิโลเมตร
เคทลีน บี. อายุ 13 ปี ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา 

ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียดสูงตามความประสงค ์
ของท่านมาก่อน 15 มีนาคม 2014 ที่ liahona.lds.org ทางอีเมลที่ 
liahona@ldschurch.org หรือส่งทางไปรษณีย์ (ดูที่อยู่ในหน้า 3)

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของค�าตอบที่ส่งมา

ระบุข้อมูลและค�าอนุญาตต่อไปนี้ไว้ในอีเมลหรือจดหมายของท่าน (1)  
ชื่อนามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือ 
ท้องถิ่น (5) ค�าอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน และถ้าท่าน 
อายุต�่ากว่า 18 ปีต้องมีค�าอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง
ให้พิมพ์ค�าตอบและรูปถ่าย (ส่งทางอีเมลได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้ที่  
“พรพระวิหาร” โดย เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ 
ในฉบับนี้หน้า 52

“ฉันเพิ่งสูญเสียเพื่อนรัก  
ฉันจะจัดการกับความ 
เศร้าโศกอย่างไร”
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ดิฉันได้เห็นปีติของการรับใช้ด้วยใจ
บริสุทธิ์และไม่เห็นแก่ตัวในภาพ
เหล่านี้ของเด็กผู้ชายชื่อเอไลจาห์ 

เขาให้เสื้อของเขาแก่เพื่อนใหม่คนหนึ่งที ่
เขาพบในหมู่บ้านห่างไกลของแอฟริกา  

เอไลจาห์เห็นความจ�าเป็นเร่งด่วน และเขา
ตอบสนอง  เช่นเดียวกับเด็กชายเอไลจาห์ 
เรามีโอกาสรับใช้ผู้อื่นในหลายด้าน  เรา

อาจไม่จ�าเป็นต้องถอดเสื้อให้ แต่ถ้าเราฟัง
การกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เราจะรูว่้าจะรบัใช้ใครและจะช่วยคนขดัสน
อย่างไร

“การรับใช้มีความหมายเหมือนกับการ
รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า” และ
แสดงถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้า1 พระผู้
ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “หากเจ้ารักเราเจ้า

จงรับใช้เราและรักษาบัญญัติทั้งหมดของ
เรา” (คพ. 42:29) “เจ้าจงรักพระเจ้าพระผู้
เป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า, ด้วยสุด
พลัง, ความนึกคิด, และพละก�าลังของเจ้า; 
และในพระนามของพระเยซูคริสต์  เจ้าจง 
รับใช้พระองค์” (คพ. 59:5)  ที่บัพติศมา 
เราท�าพันธสัญญาว่าเราจะรับใช้พระผู้เป็น
เจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ (ด ู
โมไซยาห์ 18:10)  ในฐานะผู้ติดตามพระ-
คริสต์ เราพยายามมีส่วนร่วมเสมอในงาน
ของพระองค์ และนั่นเกี่ยวข้องกับการรับใช้

การรับใช้: พระกิตติคุณในรูปแบบ
การกระทำา

การรับใช้คือพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ในรูปแบบการกระท�า และเป็นสิ่งที่
ประจักษ์ชัดในเรื่องที่ดิฉันชอบเกี่ยวกับ

บริคัม ยังก์  พอทราบว่าผู้บุกเบิกรถลาก
หลายพันคนติดอยู่ในทุ่งราบด้วยสภาพ
เหลือทน ท่านสอนด้วยพลังอ�านาจใน
โอวาทอันเรียบง่ายในการประชุมใหญ่
สามัญเดือนตุลาคม ปี 1856 ว่า “เวลานี้
ข้าพเจ้าจะบอกผู้คนเหล่านี้ถึงหัวข้อและ
เนื้อหาที่เอ็ลเดอร์ทั้งหลายจะพูด . . .  นั่น 
คือ . . .พี่น้องชายหญิงจ�านวนมากของเรา
อยู่ในทุ่งราบพร้อมรถลาก และเวลาน้ี 
หลายคนน่าจะอยู่ห่างจากที่นี่ 700 ไมล์ 
(1,100 กิโลเมตร) และเราต้องพาพวกเขา 
มาที่นี่  เราต้องส่งความช่วยเหลือไปให ้
พวกเขา  ข่าวสารคือ ‘จงไปน�าพวกเขามา 
ที่นี่’ . . .

“นั่นคือศาสนาของข้าพเจ้า  นั่นคือค�า
บัญชาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ข้าพเจ้า
ครอบครอง เราต้องช่วยผู้คนให้รอด . . . ซ้า
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การรับใช้เฉกเช่นพระคริสต์อัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์และนำาไปสู่สัญญาแห่งสันติสุข

การรับใช้อย่างซื่อสัตย์ด้วยความรัก
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โดย แครอล เอฟ. แมคคองกี
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธาน 
เยาวชนหญิงสามัญ

“ข้าพเจ้าจะเรียกใช้อธิการวันนี้  ข้าพเจ้า
จะไม่คอยจนถึงพรุ่งนี้หรือจนถึงวันถัดไป
เพื่อให้ได้ทีมล่อดี ๆ 60 ทีมและเกวียน 12 
หรือ 15 เล่ม  ข้าพเจ้าไม่ต้องการส่งวัวไป  
ข้าพเจ้าต้องการม้าและล่อดี ๆ สัตว์เหล่านี้
มีอยู่ในดินแดนแถบนี้ และเราต้องได้มา  
เราต้องมีแป้ง 12 ตัน และคนขับเกวียน 
เก่ง ๆ อีก 40 คนนอกเหนือจากคนที่ขับ
เกวียนบรรทุกเหล่านั้น . . .

“ข้าพเจ้าจะบอกท่านทุกคนว่าศรัทธา 
ศาสนา และการนับถือศาสนาของท่านจะ
ไม่ช่วยจิตวิญญาณท่านให้รอดในอาณา-
จักรซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้าแม้แต่จิต
วิญญาณเดียว เว้นแต่ท่านจะปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามหลกัธรรมทีข้่าพเจ้าก�าลงัสอน
ท่านอยู่ขณะนี้ จงออกไปและน�าคนท่ีอยู ่
บนทุ่งราบกลับมา”2

“ช่วยผู้คนให้รอด”—นั่นเป็นค�าสั่ง  เมื่อ
เรารับใช้ผู้อื่น เท่ากับเรามีส่วนในงานแห่ง
ความรอด  ดังกษัตริย์เบ็นจามินสอน “เมื่อ
ท่านอยู่ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน 
ท่านก็อยู่ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่าน
นั่นเอง” (โมไซยาห์ 2:17)

โอกาสมีอยู่รอบข้าง
เราไม่จ�าเป็นต้องมองไกลมากเพื่อหา

โอกาสรับใช้  ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของ
เรา ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนดังนี้ 
“มีผู้ต้องการความเอาใจใส่ ก�าลังใจ ความ
ช่วยเหลือ การปลอบโยน ความเมตตาอยู่
รายรอบเราไม่ว่าพวกเขาจะเป็นสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนสนิทมิตรสหาย หรือคน
แปลกหน้า  เราคือพระหัตถ์ของพระเจ้าบน
แผ่นดินโลก ที่ได้รับพระบัญชาให้รับใช้และ

ให้ก�าลังใจบุตรธิดาของพระองค์  พระองค์
ทรงพึ่งพาเราทุกคน”3

พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงต้องการ 
ให้เราด�าเนินการบรรเทาทุกข์ให้ผู้อื่นทาง
วิญญาณและทางโลก (ดู โมไซยาห์ 4:26)  
“งานรับใช้ส�าคัญที่สุดที่เราท�าให้ผู้อื่นได้ใน
ชีวิตนี้ . . .  คือการน�าพวกเขามาสู่พระคริสต์
ผ่านศรัทธาและการกลับใจ”4  เราเป็นแบบ
อย่างของการด�าเนินชีวิตตามมาตรฐาน
พระกิตติคุณ  เราแบ่งปันข่าวสารพระกิตติ-
คุณของพระเยซูคริสต์  เราท�าประวัติครอบ-
ครัวและน�าชื่อครอบครัวไปพระวิหารแทน
บรรพชนของเรา  บ่อยครั้ง การกระท�าอัน
เป็นการรับใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยความมี
น�้าใจ อย่างเช่น ยิ้มให้ ทักทายอย่างเป็น
มิตร อ้อมกอดที่อบอุ่น หรือจดหมายขอบ-
คุณ ทั้งหมดนี้ล้วนจ�าเป็นต่อการท�าให้ใจ
ร่าเริงและจิตวิญญาณชื่นบาน  หลายครั้ง
อาจเรียกร้องให้เสียสละมากทั้งเวลาและ
พละก�าลัง

แต่ในทุกกรณี การรับใช้อย่างซื่อสัตย์
ด้วยความรักเหมือนพระคริสต์จะเชื้อเชิญ
ความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์

และน�าเราแต่ละคนให้ได้รับ “สันติสุขใน
โลกนี้และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง” 
(คพ. 59:23) ตามสัญญา 

อ้างอิง
1.	 บรูซ อาร์.	แมคคองกี,	Mormon Doctrine,  

2nd	ed.	(1966),	706.
2.	 บริคัม	ยังก์,	“Remarks,”	Deseret News,  

15	ต.ค.	1856,	252.
3.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“วันนี้ฉันทำาอะไรให้ใคร

บ้าง”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2009,	104.
4.	 ดี. ทอดด์	คริสทอฟเฟอร์สัน,	“การไถ่,”	 

เลียโฮนา,	พ.ค.	2013,	110.
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โดย โอลิเวต กาแซง

หวัง พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์
จะไม่ทรงทอดทิ้งเราและจะทรงน�าแสง
สว่างมาให้เราเสมอในวันเวลาที่มืดมน

ดิฉันทราบว่าถ้าเรารักและรับใช้กัน เรา
จะได้รบัพรนรินัดร์และสบืทอดคณุลกัษณะ 
เหมือนพระคริสต์  พรของการรับใช้ไม่เกิด
ขึ้นทันทีเสมอไป แต่จะเกิดขึ้นแน่นอนถ้า
เรายังคงรับใช้ผู้อื่นด้วยความจริงใจ  ดิฉัน
ทราบว่า “เมื่อท่านอยู่ในการรับใช้เพื่อน
มนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ในการรับใช้พระ-
ผู้เป็นเจ้าของท่านนั่นเอง” (โมไซยาห์ 
2:17) 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในมินดาเนา ฟิลิปปินส์
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เคร่ืองมือในพระหัตถ์
ของพระผู้เป็นเจ้า

“บ่อยครั้งที่พระบิดาบนสวรรค ์
จะทรงสนองความต้องการของ 

ผู้อื่นผ่านท่าน . . . เมื่อท่านอุทิศตน
รับใช้ผู้อื่น . . .ท่านจะมีความสุข

ที่มาจากการรับใช้เท่านั้น . . . 
ความสามารถของท่านจะเพิ่มขึ้น 

และท่านจะเป็นเครื่องมือใน
พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
เพื่อเป็นพรแก่ชีวิตบุตรธิดา 

ของพระองค์”
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  

(จุลสาร, 2001), 32, 33.

แจก 
ชุดคืนสู่ 
เหย้า

ฝ
นเทลงมาขณะลมหนาวพัดผ่าน  
ดิฉนัเหน็ต้นไม้ถกูถอนรากถอนโคน 
และใบร่วงจนหมด  ไฟฟ้าดับใน

บางพื้นที่เนื่องจากสายไฟเสียหาย ภาพที่
เห็นตรงหน้าดิฉันตอนนี้เหมือนบริเวณซึ่ง
มีผีสิง  ลมหอบทุกอย่างไปหมด  ผู้คนโหย
หาอาหารและต้องการที่หลบภัย

ใจดิฉันเปี่ยมด้วยความปรารถนาจะรับ
ใช้ ครอบครัวดิฉันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของ 
ศาสนจักรเดินทางไปที่ชุมชนคนยากไร้ซึ่ง

ไต้ฝุ่นท�าลายบ้านหลายพันหลังและคร่า
ชีวิตหลายพันคน  เราไปที่นั่นเพื่อแจกสิ่ง 
ของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย

ตอนแรกที่ไปถึง ดิฉันเห็นสีหน้าเศร้า
หมองของผู้คน  ในเวลานั้น ดิฉันตระหนัก
ว่าเราได้รับพรเพียงใดที่บ้านของเราไม่เสีย
หาย

ฝนยังตกอยู่เมื่อเราเริ่มแจกชุดบรรเทา
ทุกข์ในโรงพลศึกษาที่เลอะโคลนและไม่มี

หลังคา แต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ส�าหรับเรา  
ชุดบรรเทาทุกข์—ซึ่งประกอบด้วยชุดถาด
พลาสติก กาต้มน�้า จาน ช้อน ส้อม แก้ว 
และกระติกน�้า—เราตั้งชื่อเล่นให้ว่า “ชุด
คืนสู่เหย้า”  เมื่อดิฉันกับครอบครัวแจกชุด
บรรเทาทุกข์ให้ผูค้น พวกเขายิม้ให้เราอย่าง 
อบอุ่นและขอบคุณเรา

ความส�านึกคุณที่มิอาจประมาณค่าได้
ของผู้คนท�าให้ดิฉันมีก�าลังใจ  และดิฉัน
รู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณ  รอยยิ้ม
ของพวกเขาแสดงให้ประจักษ์ว่ามีความ 
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ข้
าพเจ้ามาพบท่านพร้อมค�าถามเกี่ยว
กับความทรงจ�าชั่วนิรันดร์ที่ท่าน
ก�าลังสร้างในชีวิตท่าน ความทรงจ�า

เหล่านั้นตามมาด้วยค�าพูดที่ว่า “ฉันน่าจะ
ท�า” หรือท่านพูดได้ไหมว่า “ฉันดีใจที่ได้ท�า”

เมื่อย้อนกลับไปในอดีต ถ้าเราสามารถ
เลือกหลักธรรมหนึ่งข้อซึ่งจะเอื้อประโยชน์
เป็นพิเศษต่อความทรงจ�า “ฉันดีใจที่ได้ท�า” 
เราจะเลือกอะไร  หลักธรรมนั้นคงเป็นหลัก
ธรรมแห่งการเชื่อฟัง1

เราทุกคนกรอกข้อมูลลงในหนังสือแห่ง
ชีวิตของเราทุกวัน  บางครั้งเราส�ารวจข้อมูล
ที่เราก�าลังกรอก  ความทรงจ�าแบบใดจะ
ท่วมท้นความคิดท่านขณะท่ีท่านส�ารวจ
หน้าบันทึกส่วนตัวของท่าน  จะมีเรื่องท่ี 
“ฉันน่าจะท�า” กี่หน้า  จะมีเรื่องของการผัด
วันประกันพรุ่งและการไม่ฉกฉวยโอกาส
พิเศษหรือไม่  ท่านจะพบเรื่องราวของการ
ปฏิบัติต่อครอบครัว  มิตรสหาย หรือแม้
กระทั่งคนแปลกหน้าอย่างปราศจากความ
คิดหรือไม่ จะมีเรื่องราวของความส�านึกผิด

อันเนื่องจากการกระท�าอันไม่ชอบธรรมและ
ขาดการเชื่อฟังหรือไม่

โชคดทีีแ่ต่ละวนัมหีน้ากระดาษขาวสะอาด 
ให้เปลี่ยนเรื่องต่าง ๆ ที่ “ฉันน่าจะท�า” เป็น 
“ฉันดีใจที่ได้ท�า” โดยผ่านกระบวนการของ
การตระหนักรู้  ความส�านึกผิด การกลับใจ 
และการชดใช้คนื  ความรูส้กึสลดหดหูเ่พราะ 
การกระท�าในอดีตหรือโอกาสที่พลาดไปจะ
ถูกคลังความทรงจ�าอันเปี่ยมด้วยความ
ร่าเริงเบิกบาน ความกระตือรือร้น และปีติ
ของการด�าเนินชีวิตบดบังจนมิด

ขณะส�ารวจเหตุการณ์ส�าคัญที่ท่านใส่ไว้
ในหนังสือแห่งชีวิต ท่านจะพบเหตุการณ์ที่
พระเจ้าทรงก�าหนดไว้ในการเชื่อฟังกฎของ
พระองค์หรือไม่  จะมีใบส�าคัญบัพติศมา 
การแต่งตั้งฐานะปุโรหิตทั้งฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนและฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค
ส�าหรับเยาวชนชาย และใบรับรองความ
เป็นเยาวชนหญิงส�าหรับเยาวชนหญิง และ
ที่แน่ ๆ คือมีจดหมายปลดอย่างสมเกียรติ
จากงานเผยแผ่เต็มเวลาหรือไม่ จะมีใบรับ
รองพระวิหารที่เป็นปัจจุบัน ใบเสร็จส่วนสิบ 
การแต่งงานทีป่ระกอบในพระวหิารศกัดิส์ทิธิ์ 
และการยอมรับการเรียกในฐานะปุโรหิต
และองค์การช่วยหรือไม่

ค�าแนะน�าของข้าพเจ้าส�าหรับท่านคือจง
ท�าให้คลังความทรงจ�าของท่านและหนังสือ
แห่งชีวิตท่านเต็มไปด้วยกิจกรรม “ฉันดีใจ 
ท่ีได้ท�า” เท่าที่ท่านจะท�าได้ (ดู โมไซยาห์ 
2:41)

วิธ ีเติมหนังสือ 
แห่งชีวิตของ 
ท่านให้เต็ม

จงมีความตั้งใจและวินัยในการแสวงหา
ประสบการณ์เชงิบวกเหล่านัน้อันจะน�าท่าน
ไปสู่เสรีภาพและชีวิตนิรันดร์  นี่คือพยาน
ของข้าพเจ้าต่อท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง
พระชนม์  การด�าเนินชีวิตสอดคล้องกับกฎ
ของพระองค์จะท�าให้เราพบความสขุแท้จรงิ
ที่นี่และโอกาสนิรันดร์ในชีวิตที่จะมาถึง 
จากไฟร์ไซด์ระบบการศึกษาของศาสนจักร 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1992

อ้างอิง
1.	 ดูเรื่องราวของแอลมาผู้บุตร	(โมไซยาห์	27;	แอลมา	

29,	36),	อาดัมกับเอวา	(โมเสส	5:4–11),	ซามูเอล 
กับซาอูล	(1 ซามูเอล	15:9–11,	13–14,	20–24),	 
และนีไฟ	(1 นีไฟ	3–5)		ดู	คพ.	130:20–21	ด้วย.
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โดย เอ็ลเดอร์แอล. 
ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
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เหตุใดการเลือกจึง

ส�ำคญั
โดย มินดีย์ ไรย์ ฟรีดแมน
นิตยสารศาสนจักร

ทุกวันท่านมีการเลือกต้องท�า  การ
เลือกบางอย่างเกี่ยวข้องไม่มาก
นักกับความรอดนิรันดร์ของท่าน 

(“ฉันควรใส่เสื้อสีอะไร”) และบางอย่าง
เกี่ยวข้องทั้งหมดกับความรอด (“ฉันควร
ฝ่าฝืนพระบัญญัติข้อนี้หรือไม่”)  บางครั้ง

ท่านอาจสงสัยว่า “การเลือกของฉันส�าคัญ
จริงหรือ” หรือท่านถึงกับคิดว่า “ถ้าไม่มีใคร
รู้ว่าฉันท�าอะไรอยู่ การตัดสินใจของฉันม ี
ผลต่อคนอื่นจริงหรือ”  ค�าตอบคือมี!  การ
ตัดสินใจส�าคัญ แน่นอน

เหตุใดจึงสำ�คัญ
เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใดการเลือกของท่าน

จึงส�าคัญ ให้เรากลับไปที่ชีวิตก่อนเกิด  เมื่อ
พระบิดาบนสวรรค์ทรงเสนอแผนแห่งความ
รอดของพระองค์  ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วย  
ลูซิเฟอร์คัดค้านแผนนั้นและ “หมายมั่นจะ

ท�าลายสิทธิ์เสรีของมนุษย์” (โมเสส 4:3)  
เพราะเหตุนี้ เขาจึงกลายเป็นซาตาน เขา 
กับผู้ติดตามถูกขับออกจากสวรรค์และไม่มี
โอกาสเจริญก้าวหน้าด้วยการรับประสบ- 

การณ์มรรตัย  สิทธิ์เสรีส�าคัญยิ่งในแผนของ

พระผู้เป็นเจ้าถึงขนาดคนที่ต้องการท�าลาย
สิทธิ์เสรีถูกขับออกจากสวรรค์!

แผนของพระบิดาบนสวรรค์เปิดโอกาส
ให้เราเลือกด้วยตนเองเพราะนั่นเป็นวิธี
เดียวที่เราจะเรียนรู้ เติบโต และเป็นเหมือน
พระองค์มากขึ้น  จุดประสงค์ประการหนึ่ง
ของชีวิตคือเรียนรู้ที่จะใช้สิทธิ์เสรีของเรา
อย่างฉลาด  แต่เราไม่ได้รับสิทธิ์เสรีเพียง

เพื่อท�าตามที่เราต้องการ เพื่อความเข้มแข็ง
ของเยาวชน สอนว่า “ขณะอยูบ่นโลกนี ้ท่าน

ก�าลังพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านจะใช้สิทธิ์เสรี

 ตอ้งก�รจ�กชีวติ . . .พจิ�รณ�สิ่งที่ท่�น
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ไม่ดี ผลเหล่านั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการ 
เลือกที่ท่านท�า”2

ดังนั้นอะไรคือผลของการเลือกที่ดี  ท่าน

อาจจะนึกถึงพรมากมายที่มาจากการเลือก

อย่างชอบธรรม   แหล่งที่ดีในการมองหา 

พรเหล่านี้อยู่ในพระคัมภีร์และจุลสาร เพื่อ

ความเข้มแข็งของเยาวชน  ตัวอย่างเช่น 

“หากเจ้ารักษาบัญญัติของเราและอดทน

จนกว่าชีวิตจะหาไม่เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์” 

(คพ. 14:7); “การถือปฏิบัติวันสะบาโตจะ

น�าท่านให้ใกล้ชิดพระเจ้าและครอบครัว

ท่านมากขึ้น”3; หรือ “เมื่อท่านเชื่อฟัง [พระ-

ค�าแห่งปัญญา] ท่านย่อมเป็นอิสระจากสาร

เสพติดที่เป็นอันตรายและท่านควบคุมชีวิต

ตนเองได้”4  ฟังแล้วเหมือนพรที่วิเศษมาก 

และมีพรอีกมากมายกว่านี้ที่ท่านจะได้รับ

พระเจ้าตรัสว่าเรา “ควรท�างานอย่าง

ทุ่มเทในอุดมการณ์ดี, และท�าสิ่งสารพัน

ด้วยเจตจ�านงอสิระ [ของเรา]” และพระองค์

ทรงสัญญาว่าเราสามารถ “ท�าให้เกิดความ

ชอบธรรมยิ่ง” เมื่อเราท�า (คพ. 58:27) ด้วย

เหตุนี้เราจึงไม่ควรหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีเท่านั้น

แต่ควรพยายามท�าสิ่งดีอย่างแข็งขันด้วย

บางครั้งเรากังวลกับทุกเรื่องที่เรา ไม่ควร 

ท�าจนลืมไปว่าการเชื่อฟังรวมถึงการท�าสิ่งที่

เรา ควร ท�าด้วย  ท่านอาจจะเข้าใจว่าการ

เลือกฝ่าฝืนพระบัญญัติส่งผลเสียต่อชีวิต

ท่านอย่างไร แต่ท่านเข้าใจหรือไม่ว่าการ

เลือกท�าสิ่งดีส่งผลดีต่อชีวิตท่านและชีวิต 

ผู้อื่นอย่างไร

บทเรียนวันอาทิตย์หัวข้อของเดือนนี้:แผนแห่ง
ความรอด

ก�รตัดสินใจ 
กำ�หนดจุดหม�ย
“เราต่างมีความรับผิดชอบที่จะเลือก  
ท่านอาจจะถามว่า ‘การตัดสินใจส�าคัญ
จรงิหรอื’ ข้าพเจ้าบอกท่านว่าการตดัสนิใจ 
ก�าหนดจุดหมาย  ท่านจะท�าการตัดสินใจ
ที่เป็นนิรันดร์โดยปราศจากผลอันเป็น 
นิรันดร์ไม่ได้”
โธมัส เอส. มอนสัน, “เส้นท�งสู่คว�มดี
พร้อม,” เลียโฮนา, ก.ค. 2002, 129.

แสดงความรักต่อพระผูเ้ป็นเจ้าโดยการรกัษา 
พระบัญญัติของพระองค์หรือไม่”1 การเลือก 
รักษาพระบัญญัติแสดงให้พระผู้เป็นเจ้า
เห็นว่าเรารักพระองค์และเต็มใจติดตาม

พระองค์  การเลือกที่เราท�า—รวมถึงเจตคติ
ในการตัดสินใจเหล่านั้น—เป็นส่วนส�าคัญ
ของการทดสอบในความเป็นมรรตัย

เลือกให้ดี
ท่านได้รับการสอนซ�้าแล้วซ�้าเล่าว่าการ

เลือกไม่เช่ือฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็น
เจ้ามีผลตามมา  แต่ท่านเคยคิดหรือไม่ว่า
การเลือกที่ดีมีผลตามมาเช่นกัน  เพื่อความ
เข้มแข็งของเยาวชน สอนว่า “ถึงแม้ท่านมี

อิสระที่จะเลือกวิถีการกระท�าของท่าน แต่
ท่านไม่มีอิสระที่จะเลือกผล  ไม่ว่า ดี หรือ 
 

ร่วมวงสนทนำ

เร่ืองท่ีต้องไตร่ตรอง 
ในวันอ�ทิตย์

• บทบาทของสิทธิ์เสรีใน 

แผนแห่งความรอดคืออะไร

• การเลือกที่ดีของท่านส่งผล

ต่อชีวิตท่านและชีวิตผู้อื่น

อย่างไร

• การตัดสินใจเล็ก ๆ น้อย ๆ 

ช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมาย

ที่ใหญ่กว่าได้อย่างไร

ส่ิงท่ีท่�นอ�จทำ�
• เขียนเป้าหมายที่ท่าน

ต้องการบรรลุผลส�าเร็จ 

เวลานี้และในอนาคต

• ดูเป้าหมายที่ท่านเขียนไว้

เมื่อท่านต้องท�าการเลือก

• แบ่งปันประสบการณ์ของ

ท่านที่โบสถ์ ที่บ้าน หรือ

ออนไลน์ที่ youth.lds.org
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เต็มเวลาหรือไม่  ท่านต้องการเรียนจบมหา-
วิทยาลัยและมีงานที่ดีท�าหรือไม่  หากต้อง 
การเช่นนั้น ท่านท�าอะไรเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้อง 
การ  เฉกเช่นคนสร้างตึกระฟ้าต้องมีพิมพ ์
เขียว ท่านเองก็ต้องมีแผนสร้างชีวิตที่ชอบ
ธรรมเช่นกัน

จดเป้าหมายบางอย่างของท่านและวิธีที่

ท่านวางแผนให้บรรลุผลส�าเร็จ เก็บรายการ 
น้ันไว้ในท่ีซึ่งท่านมองเห็นได้บ่อย ๆ  จาก
นั้นเมื่อท่านต้องเลือก จงนึกถึงรายการของ
ท่านเพื่อท่านจะไม่ทิ้งสิ่งที่ท่านต้องการ มาก
ที่สุด  เพื่อแลกกับสิ่งที่ท่านต้องการ ตอนนี้  
การตั้งเป้าหมายช่วยให้ท่านพิจารณาอย่าง
ถี่ถ้วนและตั้งใจเลือกแทนที่จะเลือกโดยไม่

คดิ เลอืกตามอ�าเภอใจ หรอืตามสภาวการณ์
ทั้งหมดนี้ได้ผลอย่างไรน่ะหรือ  ถ้าพูดถึง 

เป้าหมายข้อหนึ่งของท่านเรื่องการรับใช้

ตัดสินใจล่วงหน้�
“สมัยเป็นเยาวชนหญิง ดิฉันเรียนรู้ว่าการ

ตัดสินใจบางเรื่องต้องท�าครั้งเดียว  ดิฉัน

เขียนสิ่งที่จะท�า ตลอดไป และสิ่งที่จะ ไม่มี

วัน ท�าไว้ในสมุดฉีกเล่มเล็กๆ เป็นเรื่อง 

ต่างๆ เช่น การเชื่อฟังพระค�าแห่งปัญญา 

สวดอ้อนวอนทุกวัน จ่ายส่วนสิบ และให้

ค�ามั่นว่าจะไม่ขาดโบสถ์  ดิฉันตัดสินใจครั้ง

นั้นครั้งเดียวและเมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจ 

ดิฉันรู้เลยว่าต้องท�าอะไรเพราะดิฉันตัดสินใจ

ไว้แล้ว  เมื่อเพื่อนมัธยมปลายของดิฉันบอก

ว่า ‘ดื่มครั้งเดียวไม่เสียหายหรอก’ ดิฉัน

หัวเราะและพูดว่า ‘ฉันตัดสินใจตั้งแต่อายุ 

12 แล้วว่าจะไม่ดื่ม’ การตัดสินใจล่วงหน้า

จะช่วยให้ท่านเป็นผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์  

ดิฉันหวังว่าทุกท่านจะเขียนสิ่งที่ท่านจะท�า 

ตลอดไป และสิ่งที่ท่านจะ ไม่มีวัน ท�า แล้ว

ด�าเนินชีวิตตามที่เขียนไว้”
ดู อีเลน เอส. ดัลตัน, อดีตประธ�นเย�วชน
หญิงส�มัญ, “ผู้พิทักษ์คว�มบริสุทธิ์,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 156.

งานเผยแผ่เต็มเวลา  ทุกเช้าท่านต้องเลือก

ว่าจะตืน่มาเรยีนเซมนิารเีช้าตรูห่รอืนอนต่อ  

การเลือกใดจะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมาย  

หรือท่านอาจจะมีเป้าหมายอ่านพระคัมภีร์

มอรมอนให้จบก่อนสิ้นปีการศึกษา จากนั้น 

เมื่อท่านกลับบ้านหลังเลิกเรียนหรือก่อนเข้า

นอน ท่านต้องเลือกว่าจะอ่านพระคัมภีร์

หรือท�ากิจกรรมอื่น เช่น ดูทีวีรายการโปรด  

ท่านเลือกอย่างไหน การเลือกท�านองนี้อยู่

ตรงหน้าท่านทุกวัน  การนึกถึงเป้าหมาย

เสมอจะช่วยให้ท่านตัดสินใจท�าสิ่งที่จะน�า

ท่านไปสู่สิ่งที่ท่านต้องการจริง ๆ 

อ้างอิง
1. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (จุลสาร, 2011), 2.
2. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, 2; เน้นตัวเอน.
3. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, 31.
4. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, 25.

ดำ�เนินชีวิตอย่�งมีจุดประสงค์

แล้วท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าท่านก�าลัง

เลือกสิ่งที่ดี  อย่างแรก พิจารณาสิ่งท่ีท่าน

ต้องการจากชีวิตท่าน  ท่านต้องการชีวิต 

นิรันดร์หรือไม่  ท่านต้องการผนึกในพระ-

วิหารหรือไม่  ท่านต้องการรับใช้งานเผยแผ่
 

เป้�หม�ยสว่นตวัของฉัน
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โดย ซาวานนาห์ เอ็ม. สมิธซัน

ที่
โรงเรียนของดิฉันหลายคนมีแฟน  
วันแรกที่ไปโรงเรียนสมัยเรียนมัธยม
ปีที่สอง ดิฉันพบคนหนึ่งชื่อพอล เรา

เข้ากันได้ดี  พอลเป็นเพื่อนที่ดีมาก

วนัรุ่งขึน้หลงัเลกิเรียนเขาขอดฉินัออกเดท  

ดิฉันบอกเขาว่าไม่ได้ เขาถามว่าท�าไม ดฉินั 

บอกว่าดิฉันเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระ-

เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและเรา

ไม่ควรออกเดทจนกว่าจะอายุ 16 ปี พอล

ถามว่าท�าไม และดิฉันยอมรับว่าดิฉันไม่

ทราบจริง ๆ

คนืนัน้ดิฉนักลบับ้านและไตร่ตรองค�าถาม 

ของพอล  ดิฉันค้นคว้าใน LDS.org และ

อ่านพระคัมภีร์  ดิฉันพบค�าพูดอ้างอิงของ

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) 

“พระเจ้าทรงท�าให้เราดึงดูดเข้าหากันเพื่อ

จุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ แต่การดึงดูดนี้จะ

เปรียบเหมือนถังแป้งถ้าเราไม่ควบคุมมันไว้

ให้ดี. . .นี่เป็นเหตุผลที่ศาสนจักรไม่แนะน�า

ให้ออกเดทตั้งแต่อายุยังน้อย”1

ดิฉันดูใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 

เช่นกัน ในนี้กล่าวว่าการออกเดท “จะช่วย
ให้ท่านเรยีนรูแ้ละฝึกทกัษะทางสงัคม พฒันา 
มิตรภาพ มีความสนุกสนานที่ดีงาม และ 

พบคู่นิรันดร์ในที่สุด”2

วันรุ่งขึ้นดิฉันน�าเอาจุลสาร เพ่ือความ 

เข้มแข็งของเยาวชน  ไปให้พอลดู  คนอ่ืน 
เห็นพอลก�าลังอ่านและเพื่อนแอลดีเอส
ของดิฉันช่วยดิฉันตอบค�าถามของเพื่อน 
ร่วมชั้น  ดิฉันมีความสุขที่มีค�าตอบให้
ค�าถามของพอล

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน บอกว่า 
การออกเดทก่อนอายุ 16 ปีและการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่จริงจังในวัยเยาว์สามารถ 

น�าไปสู่การผิดศีลธรรมและจ�ากัดจ�านวน 
คนที่เราคบหา คุณแม่บอกดิฉันด้วยว่าเรา
ไม่ควรออกเดทก่อนอายุ 16 ปีเพราะนั่น

ท�าให้เราหันเหความสนใจจากการเรียน
และโอกาสที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส�าเร็จในอนาคต ดิฉันเห็นเพ่ือน ๆ  
มีอาการซึมเศร้าเพราะอารมณ์หลงใหล
ตั้งแต่อายุ 13 ปี

ดิฉันดีใจที่สามารถค้นพบด้วยตนเองว่า
เหตุใดเราจึงไม่ควรออกเดทก่อนอายุ 16 ปี 

และให้ค�าตอบพอลได้โดยไม่ท�าให้เขาเสีย
ความรู้สึก  ดิฉันเป็นเพื่อนที่ดีกับเขา และ
หวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันยาวนาน  ดิฉัน
ขอบพระทัยที่พระเจ้าประทานเพื่อน ๆ ให้
เราและเปิดโอกาสให้ออกเดทเม่ือถึงวัย 
อันควรเพื่อเราทุกคนจะได้พบคู่นิรันดร์ท่ี
ซื่อสัตย์ในวันข้างหน้า 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเนวาดา สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 “คำ�แนะนำ�และก�รสวดอ้อนวอนของศ�สด�เพื่อ

เย�วชน,”	เลียโฮนา,	เม.ย.	2001,	37.
2.	 เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน	(จุลส�ร,	2011),	4.ภา
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“พระวิญญาณบริสุทธิ์ . . . จะทรงแสดงแก่ท่านถึง

สิ่งทั้งปวงที่ท่านควรท�า” (2 นีไฟ 32:5)

สมัยเป็นเด็กในญี่ปุ่น ข้าพเจ้าต้องการ
เรยีนภาษาองักฤษ  แต่ค่าเรียนภาษา 

อังกฤษแพง ข้าพเจ้าจึงไม่มีเงินพอจ่ายค่า
เรียน

วันหนึ่งข้าพเจ้าเห็นเด็กหนุ่มสองคนแจก
ใบปลิวให้เรียนภาษาอังกฤษฟรี  พวกเขา
เป็นผู้สอนศาสนาจากศาสนจักรของพระ-
เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ข้าพเจ้า
ลงชื่อเรียนภาษาอังกฤษกับพวกเขาทันที

ข้าพเจ้ารู้สึกพิเศษบางอย่างเกี่ยวกับผู้
สอนศาสนา  พวกเขาร่าเริงและมองโลก 
ในแง่ดี  ข้าพเจ้าถามพวกเขาเกี่ยวกับ
ศาสนจักร และรู้สึกประทับใจ  ตอนนั้น

ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ แต่รู้สึกถึงพระวิญญาณ  
ไม่นานข้าพเจ้าก็ต้องการรับบัพติศมา

คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องการให้ข้าพเจ้ารับ
บัพติศมาเข้ามาในศาสนจักรที่ต่างจาก
ศาสนาของท่าน แต่ผู้สอนศาสนามาที่บ้าน
ข้าพเจ้าและพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วย
ความรัก  พระวิญญาณทรงสัมผัสใจพวก
ท่าน และพวกท่านอนุญาตให้ข้าพเจ้ารับ
บัพติศมา

วันอาทิตย์วันหนึ่งในเดือนตุลาคม ข้าพ- 
เจ้าได้รับมอบหมายให้ช่วยงานส�าคัญใน
โปรแกรมหนึ่งที่โบสถ์  แต่ในเดือนตุลาคม
ทุกคนในครอบครัวข้าพเจ้าต้องท�างานหนัก
เพื่อเกี่ยวข้าวในทุ่งนาของคุณพ่อ  นั่นรวม
ถึงการท�างานในวันสะบาโตด้วย

    การ
เก็บเก่ียว
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โดย เอ็ลเดอร์ 
โคอิชิ อาโอยากิ
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ 
และพระวิญญาณทรงน�าความคิดหนึ่งมา
ไว้ในใจข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าน่าจะพยายาม
เกี่ยวข้าวให้เสร็จก่อนวันอาทิตย์  ข้าพเจ้า
ต่ืนแต่เช้ามาท�างานก่อนไปโรงเรียน  จาก
นั้นทุกบ่ายข้าพเจ้าจะท�างานหลังเลิกเรียน
จนถึงค�่า

แต่พอถึงคืนวันเสาร์การเก็บเกี่ยวเสร็จ
เพียงครึ่งเดียว  ข้าพเจ้าเข้านอนด้วยความ
ท้อใจเพราะท�าเป้าหมายไม่ส�าเร็จ  เช้าวัน
อาทิตย์ข้าพเจ้าตื่นแต่เช้าเพื่อไปทุ่งนา คุณ
พ่อมาที่ห้องนอนของข้าพเจ้าและถาม
ข้าพเจ้าด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนว่าท�าไมไม่
ไปโบสถ์  ใจข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยปีติ ข้าพเจ้า
ได้ไปโบสถ์และรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์-
สิทธิ์!

ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจที่รู ้ว่าเมื่อเราฟังสุร- 
เสียงของพระเจ้าและท�าตามพระองค์ 
พระองค์จะประทานพรเราและทรงน�า 
ทางเราเสมอ 
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พระบิดาบน
สวรรค์ทรงรัก 
ท่าน

โดย ประธาน  
โธมัส เอส. มอนสัน

 

พระบิดาบนสวรรค์ 

ทรงรักท่าน–ทุกๆ ท่าน  

ความรักนั้นไม่มีวันเปลี่ยน

จาก “เราไม่มีวันเดินตาม
ลำาพัง,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2013, 123.

ความรักนั้นมีให้ท่าน

ยามท่านทุกข์หรือสุข 

สิ้นหวังหรือมีหวัง

พรสวรรค์และความสามารถ

ของท่านไม่เปลี่ยนความรักนั้น  

ความรักนั้นมีอยู่จริง

รูปลักษณ์ภายนอก 

หรือทรัพย์สมบัติของท่าน 

ไม่มีผลต่อความรักนั้น

ความรักของพระผู้เป็นเจ้ามีให้ท่าน  

ไม่ว่าท่านจะรู้สึกว่าสมควรได้รับหรือไม่

ก็ตาม ความรักนั้นมีให้ท่านเสมอ ◼
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โดย โอลิเวีย โคเรย์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“ฉันมีครอบครัวอยู่ในโลกนี้ พวกเขาแสนดี

ต่อฉัน” (“ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกัน 

ชั่วนิรันดร์,”  หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 

98)

โ
อลิเวียก้มหน้าขณะฟัง
เสียงกระซิบกระซาบด้วย
ความตื่นเต้นของเด็กผู้

หญิงที่นั่งอยู่ข้างหลังเธอบน
รถเมล์

   “ฉันดีใจจังที่คุณแม่เธอ 
   อนุญาตให้เธอลงรถป้าย   
  เดียวกับฉันได้! เธอเอาเกม 
  มาด้วยหรือเปล่า”

  “เอามาสิ  คุณแม่ให้เอา   
    ข้าวโพดคั่วมาถุงหนึ่งด้วย 
    นะ!”

   โอลิเวียท�าหน้าน่ิวกับ
หนังสือที่เธอก�าลังอ่าน  พวก   

  เขาไม่รู้หรือว่าเธอได้    
  ยิน เธอไม่ชอบฟัง

เพื่อนสองคนของเธอ

วางแผนท�าสิ่งต่าง ๆ    
  โดยไม่ชวนเธอท�าด้วย 

  สเตฟานี รีเบคกา และโอลิเวียเป็น 

 

ครอบครัวสนิท
กันช่ัวนิรันดร์

เด็กผู้หญิงคนอื่น ๆ ไม่สนใจ 

โอลิเวีย ถังสีจะช่วยได้หรือ?
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“เราสร้างสาย
สัมพันธ์ในครอบ-

ครวัด้วยความรกัอย่างลึกซึง้โดยการท�า 
สิ่งเรียบง่ายด้วยกัน”
ประธานดีเทอร ์เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษา 
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด, “เกี่ยวกับสิ่ง
ส�าคัญที่สุด,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 26.

เพื่อนกันมานาน  พวกเขาเคยท�าทุกอย่าง

ด้วยกัน แต่เมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่ สเต-

ฟานีกับรีเบคกาพบว่าพวกเขาได้เรียนกับ

ครูคนเดียวกัน  ส่วนโอลิเวียเรียนคนละ

ห้อง!  โอลิเวียจ�าได้ว่าเธอรู้สึกปั่นป่วนใน

ท้องเมื่อเด็กผู้หญิงสองคนนี้คุยกันอย่าง

ออกรสขณะนั่งใกล้กันในห้องและกิน

อาหารกลางวันด้วยกัน  ตอนนี้เธอมีความ

รู้สึกปั่นป่วนแบบนั้นเลย

รถเมล์มาถึงป้ายหน้าบ้านของรีเบคกา  

โอลิเวยีมองอย่างเศร้าใจจากหน้าต่างขณะ 

เด็กผู้หญิงทั้งสองคนกระโดดลงจากรถวิ่ง

ไปที่สวนหน้าบ้าน

เมื่อรถเมล์มาถึงป้ายหน้าบ้านของโอลิ- 

เวีย เธอแทบจะกลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่ เธอรีบ

วิ่งเข้าไปในบ้าน

“โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ” คุณแม่

ถาม

โอลิเวียเริ่มร้องไห้  “แย่มากเลยค่ะ!  รี- 

เบคกากับสเตฟานีแทบไม่คุยกับหนูเลย  

เราน่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันที่สุดตลอดไป!” 

เธอสะอื้น

“แม่เสียใจด้วยจริง ๆ จ้ะโอลิเวีย  อาจ

จะเป็นเรื่องยากเมื่อความเป็นเพื่อนเริ่ม

เปลี่ยนไป” คุณแม่พูด  และหยุดครู่หนึ่ง  

“หนูจ�าตอนเราไปผนึกในพระวิหารได้หรือ

เปล่าจ๊ะ” คุณแม่ถามพลางชี้ไปที่ภาพ 

ซึ่งแขวนอยู่บนผนัง  โอลิเวีย 

มองภาพนั้นและเห็น 

 

ครอบครัวเธอยิ้มอยู่หน้าพระวิหาร  ตอน

นั้นเธอยังเด็กมาก แต่เธอจ�าได้ว่าเธออยู่

กับคุณพ่อคุณแม่และเจนพี่สาวในห้อง

ผนึกที่สวยงาม

“หนูรู้ไหมว่าท�าไมเราท�างานหนักมาก

เพื่อให้พร้อมไปพระวิหาร”

“เพราะเราอยากเป็นครอบครัวนิรันดร์

หรือเปล่าคะ” โอลิเวียตอบ

“ใช่จ้ะ ถึงหนูจะไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทที ่

สุดกับรีเบคกาและสเตฟานีชั่วนิรันดร์ แต่

หนูยังมีครอบครัวเป็นเพื่อนหนู 

ชั่วนิรันดร์นะจ๊ะ”

“ใช่ค่ะ” โอลิเวียบอก “แต่ก็ไม่

เหมือนกันนี่คะ”

“แม่รู้ว่าหนูรู้สึกเสียใจ” คุณแม่พูด “แต่

แม่ดีใจท่ีหนูอยู่บ้าน  แม่มีงานให้หนูกับ

เจนท�า”

โอลิเวียแทบไม่เชื่อหู  แทนที่จะช่วยให้

เธอรู้สึกดีขึ้น คุณแม่กลับให้เธอท�างาน

บ้าน!

“ไปเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าเก่า ๆ แล้วมาหา

แม่ที่ระเบียงหลังบ้านนะจ๊ะ  บอกเจนให้

มาด้วย”

โอลเิวยีเดินย�า่เท้าหนกักว่าปกติเลก็น้อย 

ขึ้นชั้นบน และสวมชุดท�างานของเธอ

เมื่อเด็กทั้งสองแต่งตัวออกมาข้างนอก 

พวกเธอเห็นคุณแม่ก�าลังเดินกลับจาก

โรงรถ ถือกระป๋องสีเขียว แปรงทาสี และ

ผ้าพลาสติกเลอะ ๆ ผืนหนึ่ง  เมื่อมาถึง 

 

ระเบยีง คณุแม่ปผู้าพลาสตกิและยืน่แปรง 

ให้เด็กทั้งสอง

“คุณแม่จะให้เราทาสีหรือคะ” โอลิเวีย 

ถามอย่างสงสยั ปกตคิณุพ่อเป็นคนท�างาน 

ลักษณะนี้

“ใช่จ้ะ” คุณแม่ตอบ “แม่ต้องการให้ลูก

ทาประตูหลังบ้านให้เสร็จก่อนเวลาอาหาร

เย็น” จากนั้นท่านก็หันหลังกลับเข้าบ้าน

เด็กทั้งสองมองหน้ากันครู่ใหญ่แล้วก็

ยิ้มให้กัน  สนุกแน่คราวนี้  พวกเธอจุ่ม

แปรงลงในสีเขียวอ่อนและลงมือท�างาน  

โอลิเวียชอบงานนี้—มันไม่เหมือนการ

ท�างานบ้านเลย  เจนแสดงวิธีปาดแปรง

เป็นทางยาว  ไม่นานเดก็ทัง้สองกห็วัเราะ

และพูดคุยกัน  โอลิเวียเริ่มจ�าได้ถึงช่วง

เวลาที่เธอกับเจนเคยสนุกด้วยกัน  เธอ

ดีใจที่เธอจะมีพี่สาวเป็นเพื่อนตลอดไป

สองชั่วโมงต่อมาเด็กทั้งสองเลอะไป

ด้วยสเีขยีวทัง้ตัวและก�าลงัยิม้กว้าง โอลเิวยี 

เปิดประตูสีเขียวเป็นมันวาวอย่างระมัด- 

ระวังและโผล่หน้าเข้าไปข้างใน  “คุณแม่

คะ เราทาประตูเสร็จแล้วค่ะ” เธอตะโกน

บอก  “มาดูสิคะว่าสวยแค่ไหน!” 



70 เ ลี ย โ ฮ น า

เหตุใดการรับใช้ผู้อ่ืน
จึงสำาคัญ

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 อ
าด

ัม 
โค

ฟอ
ร์ด

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม.  
รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
สมาชิกโควรัมอัครสาวก 
สิบสองเป็นพยานพิเศษ 
ของพระเยซูคริสต์

พระบิดาบนสวรรค์มักจะทรงตอบ 
ค�าสวดอ้อนวอนของอีกคนหนึ่งผ่าน

เรา—ผ่านท่านและข้าพเจ้า

พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่า 
เราควรรักพระผู้เป็นเจ้า  

รักและดูแลเพื่อนบ้านของเรา

ถ้าเราทุกคนท�าการรับใช้ที ่
เรียบง่ายนี้ทุกวัน เราจะท�าให ้
โลกสวยงามและหล่อเลี้ยงโลก

ด้วยความหวังและจิตกุศล

สวดอ้อนวอนถึงพระบิดา 
บนสวรรค์ทุกเช้าเพื่อให้เห็น 
โอกาสรับใช้ และตลอดทั้งวัน 
ให้มองหาคนที่ท่านจะช่วย

จาก “จงท�างานอย่างทุ่มเท,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 29–31.
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หน้าน้ีของหนู

การสวดอ้อนวอนของโจเซฟ สมิธในป่า, 
โดย แคโรไลนา เอ็ม. อายุ 7 ขวบ, บราซิล

ต้นไม้แห่งชีวิต, โดย ราเควล ซี. 
อายุ 7 ขวบ, โบลิเวีย

หนูมีเป้าหมายจะไปพระวิหารเพื่อรับการผนึก
และมีครอบครัวนิรันดร์  หนูอยากรับใช้งาน
เผยแผ่ด้วย ใน 1 นีไฟ 6:5 นีไฟกล่าวว่าเขา
เขียนสิ่งที่ท�าให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยไม่ใช่
ท�าให้โลกพอใจ  หนูต้องการท�าสิ่งที่พระผู้เป็น
เจ้าพอพระทัยไม่ใช่โลก หนูรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้า
ทรงช่วยเรา และพระองค์ทรงทราบว่าเรา
ต้องการอะไร
ลิส ดี. อายุ 11 ปี, อาร์เจนตินา

ในที่สุดวันที่ผมรอคอยก็มาถึง  
ผมได้รับบัพติศมาเป็นคน
สุดท้ายในครอบครัวเพราะผม
เป็นน้องเลก็ คณุพ่อให้บพัตศิมา 
ผมเพราะท่านด�ารงฐานะปุโร-
หติ ท่านเป็นอธกิารด้วย ตอนนี ้
ผมเป็นสมาชิกศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แล้ว
โจนาธาน แอล. อายุ 8 ขวบ, 
เอกวาดอร์

โยนาห์เป็นศาสดาพยากรณ์, โดยบริคัม ซี. 
อายุ 5 ขวบ, เม็กซิโก

เรือของโนอาห์,  โดย อิวานโฮ ซี.  
อายุ 9 ขวบ, เม็กซิโก

คุณอาของผมก�าลังรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาใน
กัวเตมาลา ผมคิดถึงคุณอามาก  แต่ผมทราบว่า
คุณอาก�าลังรับใช้พระบิดาบนสวรรค์ และเมื่อโต
ขึ้นผมอยากรับใช้งานเผยแผ่เหมือนคุณอา นี่คือ
เหตุผลที่ผมชอบเพลงปฐมวัย “ฉันหวังจะเป็นผู้
สอนศาสนา”
มานูเอล แอล. อายุ 5 ขวบ, เอลซัลวาดอร์



จากการสัมภาษณ์โดย  
เอมี เจน เลวิตต์

คุณชอบแบ่งปัน

ประจักษ์พยาน 

กับคนอื่นหรือไม่   

คุณอาจจะแบ่งปันในโบสถ์ 

ก็ได้  หรืออาจจะแบ่งปันกับ

ครอบครัว เพื่อน ๆ และคร ู

โดยเป็นแบบอย่างที่ดี  นี่คือ 

อารินาจากคาซาน รัสเซีย  

เธออายุเจ็ดขวบ เธอต้องการ

ให้คุณรู้จักเธอมากขึ้นเล็กน้อย

และเกี่ยวกับหลาย ๆ ด้านที ่

เธอรู้ว่าศาสนจักรนี้แท้จริง

* “สวัสดี เพื่อน ๆ!” ในภาษารัสเซีย

หนูช่ืออารินา 
จากรัสเซีย

ก่อนเข้านอน ฉันอ่านพระคัมภีร์ 

กับคุณแม่  เรื่องโปรดของฉันอยู่ใน  

1 นีไฟเมื่อลีไฮออกจากเยรูซาเล็ม

พร้อมครอบครัว  การอ่านพระคัมภีร์ 

กล่าวคำาสวดอ้อนวอน และแสดง

ประจักษ์พยานช่วยให้ฉันพร้อมรับ

บัพติศมา

Privet, drooks! *
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พร้อมออกเดินทาง!
กระเป๋าของอารินาเต็มไปด้วยข้าวของ
บางชิ้นที่เธอโปรดปราน ในบรรดาสิ่งของ
เหล่านี้คุณจะหยิบชิ้น
ไหนใส่กระเป๋าของคุณ

ฉันมีชีวิตที่สนุกสนานในรัสเซีย เมื่ออากาศ

ข้างนอกอบอุ่นฉันกับคุณแม่จะไปว่ายน้ำาใน 

แม่น้ำาโวลกาและเดินเล่นในสวนใกล้บ้าน   

เมื่ออากาศเย็นจัดในฤดูหนาวเราชอบ

เล่นสเก็ตน้ำาแข็ง เราชอบดูสัตว์ต่างๆ 

แสดงละครสัตว์และชมการแสดงหุ่น

กระบอกที่โรงละครตุ๊กตาด้วย

ธงชาติรัสเซีย

ฉันกับคุณแม่

เดินทางไป 

พระวิหารเคียฟ 

ยูเครนอย่างน้อย

ปีละครั้ง  เรา

นั่งรถไฟไปที่นั่น 

การเดินทางปกติ

ใช้เวลาสองวัน  

เราสนุกที่ได้ชมเมืองหลายๆ เมืองและ 

ไร่นาที่เราผ่าน  ฉันชอบไปพระวิหาร

ฉันมีโอกาสมากมายที่จะพูดคุยกับคนอื่นๆ เกี่ยวกับ

พระกิตติคุณ ฉันชวนเพื่อนมาปฐมวัยด้วยกัน เมื่อไม่

นานมานี้ฉันสอนคุณทวดให้รู้วิธีให้พรอาหาร ตอนนี ้

เราจะสวดอ้อนวอนด้วยกันเวลารับประทานอาหาร
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ฉันชอบมองดูพระวิหาร

ฉันชอบแสดงบนเวที  

ฉันต้องได้ความชอบนี้มา

จากคุณแม่แน่ ๆ เพราะ

ท่านเป็นนักร้องโอเปรา

ระดับอาชีพ ฉันชอบร้อง

เพลงและเล่นไวโอลิน
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โอลิเวอร์ได้กลิ่นบราวนี่ที่คุณยายก�าลัง

อบอยู่ในเตาอบ มีความรู้สึกคารวะใน

บ้านของคุณยายกับคุณตา  โอลิเวอร์ตั้ง

ตารอการสังสรรค์ในครอบครัวครั้งพิเศษนี้

ทั้งวัน

“บทเรียนของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผน

แห่งความสุขที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงวาง

ไว้ให้เราทุกคน” คุณตาบอก “คืนนี้เราจะ

ใช้ห้องครัวแทนสวรรค์ที่เราเคยอยู่กับ 

พระบิดาบนสวรรค์ก่อนมาอยู่บนแผ่นดิน

โลก” ท่านกล่าว

“ผมเคยอยู่ที่นั่นไหมครับคุณตา” อาร์ชี

ถาม  โอลิเวอร์เหลียวมองไปรอบห้องดู

คุณตาคุณยาย คุณพ่อคุณแม่ กับอาร์ชี

และอธีาน น้องชายของเขา

“ใช่” คุณตาตอบ  “เราทุกคนอยู่ที่นั่น 

เมื่อพระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกเราเกี่ยว

กับแผนว่าจะทรงสร้างโลกและจะทรงส่ง

พระผู้ช่วยให้รอดมาเพื่อเรา เรามีความสุข

มากจนเราโห่ร้องด้วยความยินดี”

อาร์ชีกับเอธานหัวเราะพลางกระโดด

โลดเต้น

“ใครเป็นคนแรกในครอบครัวเราที่จาก

สวรรค์มาแผ่นดินโลก” คุณตาถาม

“คุณตาครับ” โอลิเวอร์ตอบ

คุณตาเดินออกจากห้องครัว  คุณยาย

เดินตาม  ต่อจากนั้นสมาชิกแต่ละคนใน

ครอบครัวของโอลิเวอร์ก็เดินไปสมทบกับ

พวกท่านในห้องนอนทีละคน

“ห้องนี้จะใช้แทนแผ่นดินโลก” คุณยาย

บอก “เราท�าอะไรได้บ้างที่นี่เพื่อช่วยให้เรา

กลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์” ท่านถาม

“รับบัพติศมาครับ” โอลิเวอร์ตอบ

“ไปพระวิหาร” คุณแม่ตอบ

“เลือกสิ่งที่ถูกต้องครับ” อาร์ชีตอบ

คุณยายพยักหน้าและยิ้ม จากนั้นท่าน

ก็บอกว่าได้เวลาออกจากโลกกลับไปหา

พระบิดาบนสวรรค์แล้ว

“ตาจะไปก่อน” คุณตาบอก

“อ้าว คุณตา อย่าไปสิครับ!” อีธานบอก

“อย่าห่วงเลย” คุณตาบอก “การจาก

โลกนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนแห่งความสุข

ของพระบดิาบนสวรรค์  ไม่นานเราจะกลบั 

มาอยู่ด้วยกันอีก”

ทุกคนกลับเข้าไปในห้องครัว  ทีละคน 

“เราทุกคนกลับมาอยู่ในสวรรค์แล้ว!” คุณ

พ่อบอกขณะที่อาร์ชีกับอีธานวิ่งเข้ามาใน

อ้อมแขน

พระบิดาบนสวรรค์
ทรงมีแผนสำ�หรับบุตรธิด�ของพระองค์

โอลิเวอร์รู้สึกดีใจที่ได้เจอครอบครัวของ

เขาประหนึ่งเขาจากครอบครัวไปนาน  เขา

วิ่งมากอดน้อง ๆ กอดคุณแม่และคุณพ่อ  

ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าท�าไมคุณตาจึง

เรียกแผนนั้นว่าแผนแห่ง ความสุข ของ

พระบิดาบนสวรรค ์

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสาระส�าคัญปฐมวัยประจ�าเดือนนี!้

แนวคิดสำาหรับการพูดคุย 
ในครอบครัว
ท่านอาจจะผลัดกันบอกสิ่งส�าคัญบางอย่างที่

สมาชิกในครอบครัว ท�ำมำแล้ว เพื่อท�าตาม

แผนของพระบิดาบนสวรรค์—เช่นสวดอ้อน 

วอน รับบัพติศมา รับฐานะปุโรหิต ไปพระ-

วิหาร และเลือกสิ่งท่ีถูกต้อง  อาจจะเปิด

โอกาสให้สมาชิกครอบครัวบอกเล่าความสุข 

ที่พวกเขารู้สึกในช่วงเวลาพิเศษเหล่านั้น  

จากนั้นท่านอาจจะบอกสิ่งส�าคัญบางอย่าง 

ที่ครอบครัวท่าน จะท�ำในอนำคต และเป็น

พยานถึงความสุขที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านยังคง

ท�าตามแผนที่ยอดเยี่ยมของพระบิดาบน

สวรรค์

เพลงและพระคัมภีร์
• “ฉันจะท�าตามแผนของพระเจ้า” 

(หนังสือเพลงส�ำหรับเด็ก, 86–87)

• โมเสส 1:39
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พระบิดาบนสวรรค์
ทรงมีแผนสำ�หรับบุตรธิด�ของพระองค์

ฉันจะทำาตามแผนของพระผู้เป็นเจ้า
ตัดกระดาษข้อพระคัมภีร์ออกและวางคว่�าหน้าไว้บนโต๊ะ  

ผลัดกันหยิบกระดาษและค้นคว้าพระคัมภีร์  จากนั้นให้

ทากาวติดกระดาษแผ่นนั้นไว้ข้าง ๆ ค�าบนขั้นบันไดที่

ช่วยให้เรากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์

3 นีไฟ 17:20

2 นีไฟ 32:9
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 124:34

2 นีไฟ 32:5
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 1:32
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 33:11

หลักค�าสอนและพันธสัญญา 59:9
ยอห์น 5:39

หลักค�าสอนและพันธสัญญา 110:7, 9

ชีวิตเราก่อนเกิด

กลับไปหาพระบิดา
บนสวรรค์

พระวิหาร

ฐานะปุโรหิต

ศีลระลึก

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ

บัพติศมา

การกลับใจ

ศรัทธา

พระคัมภีร์

การสวดอ้อนวอน
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ฉันเดินกับเธอ

ภา
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แม้เธอเดินไม่ได้ 
ดังเช่นใครใคร  
บางคนอาจ 
เดินหนีจากเธอไป

แต่ฉันไม่!  
ฉันไม่!



 กุ ม ภ า พั น ธ์   2 0 1 4    77

แม้เธอพูดไม่ได้ดังเช่นใครใคร บางคนอาจหัวเราะเยาะชอบใจ

แต่ฉันไม่! ฉันไม่! 
ฉันเดินกับเธอ  
ฉันพูดกับเธอ 
เพื่อให้เธอรู้ว่า 
ฉันรักเธอ
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พระคริสต์ไม่เคยหนี 
จากใคร พระองค์ 
ทรงให้ความรักห่วงใย

ฉันจะท�า! 
จะท�า! 

จาก “ฉันเดินกับเธอ,” หนังสือเพลงส�ำหรับเด็ก, 78–79.
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ช่วยเอลลีหาเจคอบ
เอลลีชอบท�าตามพระเยซูโดยแสดงความรักต่อทุกคน   
วันนี้เธออยากเล่นกับเจคอบเพื่อนของเธอ ช่วยเอลลีหา 

ของเล่นระหว่างทางเพื่อน�าไปเล่นกับเจคอบ
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เคร่ืองหมาย
โดย เจอรีย์ พีค

ผมสงสัยว่ากี่ครั้งแล้ว 

ท่ีผมผลักความปลอด

ภัยทางวิญญาณออก 

ไปอยู่อีกด้านหนึ่ง

เพราะผมหมกหมุ่น 

กับสิ่งทางโลก

ปกติผมจะใช้ทางด่วนสายหนึ่งไปท�างาน  ทาง
นั้นพาไปถึงที่ท�างานเร็วที่สุดและง่ายที่สุด  

ผมพยายามออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อจะไม่เจอรถ
ติด เพราะถ้ารถติดการสัญจรจะช้าลงและเกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้

แต่เช้าวันหนึ่งผมออกจากบ้านสายกว่าปกติและ
ติดอยู่ในการจราจรที่คับคั่ง  พอขึ้นทางด่วนได้ผมก็
นึกถงึการศกึษาพระคมัภร์ีเช้าวนันัน้  ผมเคยมคีวาม 
รู้สึกว่าผมหมกมุ่นกับสิ่งทางโลกมากเกินไปและไม่
สนใจเรื่องทางวิญญาณมากพอ  ขณะขับรถไป

ท�างาน ผมคิดว่าผมจะเอาใจใส่เรื่องทางวิญญาณ
มากขึ้นตลอดวันได้อย่างไร

แล้วผมกส็งัเกตเหน็ข่าวสารบนป้ายอเิลก็ทรอนกิส์ 
ขนาดใหญ่ป้ายหนึ่งบนทางด่วนซึ่งเตือนคนขับเรื่อง
อุบัติเหตุหรือสภาพถนน  เมื่อเข้าไปใกล้ ผมอ่านได้
ว่า “รถชนกันข้างหน้าที่ถนนเมซา—เลนกลางไปไม่
ได้”  ผมไม่อยากออกจากทางด่วนเพราะไม่สะดวก 
จึงสงสัยว่าผมจะอยู่บนทางด่วนได้นานเท่าไรก่อน
ที่จะ ต้อง ลง

มีอีกความคิดหนึ่งเข้ามาหลังจากนั้นคือ ถ้าผม
ไม่สนใจป้าย  ผมอาจจะพาตนเองเข้าไปอยู่ใน

สถานการณ์ทีเ่ป็นอนัตรายหรอืไม่  ผมก�าลงัไม่สนใจ 
ค�าเตือนเพียงเพราะผมไม่ต้องการเสียแผนอย่าง

นั้นหรือ?  เห็นได้ชัดว่าผมมีแนวโน้มจะไม่สนใจ
ค�าเตือนเรื่องความปลอดภัยทางกายภาพ กี่ครั้ง

แล้วที่ผมผลักการกระตุ้นเตือนความปลอดภัยทาง
วิญญาณออกไปอยู่อีกด้านหนึ่ง?

ขณะไตร่ตรองว่าจะเอาใจใส่พระวิญญาณมาก
ขึ้นอย่างไร ผมตระหนักว่าพระบิดาบนสวรรค์อาจ
จะทรงส่งข่าวสารมากมายมาให้ผมตลอดวัน  ผม
สงสยัว่ากีค่รัง้ทีผ่มพลาดข่าวสารของพระองค์เพราะ 
ไม่ฟังการกระตุ้นเตือนทางวญิญาณ  ผมต้ังใจแน่วแน่ 
ว่าจะท�าให้ดีขึ้น

ผมเช็คการจราจร เปลี่ยนเลน และใช้ทางออกถัด
ไป  การใช้ถนนหลวงไปท�างานช่วยให้ผมสามารถ 
เลี่ยงภัยอันตรายทั้งหมดของการอยู่บนทางด่วนได้
ขณะเจ้าหน้าที่จัดการเรื่องอุบัติเหตุ

ผมทราบว่าพระเจ้าทรงรักผมมากพอจะทรงส่ง
ข่าวสารของพระองค์มาให้ผม  ผมเพียงแต่ต้องปรับ
ตัวเองให้สามารถรับการกระตุ้นเตือนทางวิญญาณ
ที่พระองค์ทรงส่งมา 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแอริโซนา สหรัฐอเมริกา



สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล ์รักผู้สืบสกุลของชาวเลมัน  รูปตะกร้า และลวดลายพื้นหลัง
เป็นเครื่องหมายแสดงว่าท่านรักวัฒนธรรมของพวกเขา  เมื่อท่านรับใช้เป็นประธานศาสนจักร 
ศาสนจักรพิมพ์ พระคัมภีร์ ฉบับใหม่ ท่านได้รับการเปิดเผยด้วยว่าชายที่มีค่าควรทุกคนจะได้

ด�ารง ฐานะปุโรหิต  พระวิหารมากกว่า 20 แห่งได้รับการอุทิศระหว่างท่านเป็นประธาน รวมถึง 
พระวิหารจอร์แดนริเวอร์ ยูทาห์
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น. 48

ท่านสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับคู่ครองหรือไม่  
การเข้าใจรูปแบบการสนทนาสามอย่างนี้จะช่วยท่าน
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของท่าน

พร เมื่อท่านหนักใจกับการ
ตัดสินใจที่ส�าคัญมาก 
ท่านสามารถน�าเรื่อง
กังวลใจเหล่านั้นไป 
พระวิหารและรับการ
ชี้น�าทางวิญญาณ

การเก็บเกี่ยว
พระวิญญาณทรงแทรกความคิดหนึ่ง
ไว้ในใจข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าน่าจะ
พยายามเกี่ยวให้เสร็จก่อนวันอาทิตย์

น. 66

น. 52

สำ�หรับเด ็ก

ส ำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับคนหนุ ่มส�ว
อื่น ๆ  ในฉบับนี้

พูด ฟัง 
& 
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