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คริสต์ศักราช 1846 วิสุทธิชนยุคสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายถูกไล่ออกจากเมืองนอวู รัฐอิลลินอยส์  
พวกเขาส่วนใหญ่ยากจน เจ็บป่วย หรือไม่ก็อายุมากแล้ว พวกเขานั่งเรือข้ามฟากข้ามแม่น้ำา
มิสซิสซิปปีพร้อมทรัพย์สินเล็กน้อยและตั้งค่ายชั่วคราว ท่ามกลางความทุกขเวทนาดังกล่าว  
นกคุ่มหลายร้อยตัวบินมาตกในค่าย นกเหล่านั้นเชื่องมากจนวิสุทธิชนสามารถจับด้วยมือ 

แล้วนำามาทำาเป็นอาหารให้วิสุทธิชนที่อดอยากได้
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Miracle of the Quail โดย แซนดรา บี. แรสท์
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 30 บ้านเรา ครอบครัวเรา:  
  อย่ายอมแพ้

โดย อัล และ เอวา ฟราย

 38 เสียงวิสุทธิชน

 74 ข่าวศาสนจักร

 79 แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ใน 
  ครอบครัว

 80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:  
  พ้นจากราคี ของโลก

โดย จูลี ธอมพ์สัน

ข่าวสาร
 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:  
  อยู่ก่ึงกลางเสมอ

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

 7 ข่าวเย่ียมสอน: แสดงความเป็น 
  สานุศิษย์ของเราผ่านความรัก 
  และการรับใช้

บทความพิเศษ
 16 พลังแห่งมรดกของเรา

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์

ผู้บุกเบิกทำ�ให้ทะเลทร�ยเบ่งบ�นดัง 
ดอกกุหล�บฉันใด ชีวิตเร�ส�ม�รถย่อม
ดีขึ้นได้ฉันนั้นถ�้เร�ทำ�ต�มคุณค่�และ
ประเพณีของพวกเข�

 20 เข้าใจพันธสัญญาของเรากับ 
  พระผู้เป็นเจ้า: คำาอธิบายพอ  
  สังเขปเก่ียวกับคำาสัญญาสำาคัญ 
  ท่ีสุดของเรา

เราสัญญาอะไรกับพระบิดาบนสวรรค์ 
พระองค์ทรงสัญญาอะไรกับเรา

 24 งานประชาสัมพันธ์: เช่ือมโยง 
  ศาสนจักรและชุมชน

โดย ฟิลิป เอ็ม. โวลมาร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในท้องที่ช่วย 
ศาสนจักรสร้างสัมพันธภาพอันด ี
กับชุมชน สื่อ และศาสนจักรอื่น

 35 เผชิญอนาคตด้วยความหวัง
โดย เอ็ลเดอร์โฮเซ เอ. เทียเซียรา

แม้จะสูญเสียทรัพย์สมบัติทางโลก 
ทั้งหมด แต่บราเดอร์กริโลคิดบวกกับ
ปัจจุบันและมีความหวังสำาหรับอนาคต

ปกิณกะ
 8 สมุดบันทึกการประชุมใหญ่ 
  เดือนเมษายน

 10 เราพูดถึงพระคริสต์:  
  สายธารแห่งสันติสุข

โดย ลานิซ ฮีตัน

 12 รับใช้ในศาสนจักร:  
  บทเรียนอยู่ในผู้เรียน

โดย รัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พ

หมายเหตุ: เลียโฮนา เดือนมิถุนายน 2012  
มีภาพถ่ายชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยอมทิ้งสัญญา 
เล่นรักบี้ระดับอาชีพเพื่อไปรับใช้งานเผยแผ่ 
เต็มเวลา เสื้อทีมอย่างเป็นทางการของเขามี 
โลโก้สินค้าหลากหลายบริษัท ศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่ได้
สนับสนุนหรือรับรองบริษัทเหล่านี้หรือ 
ผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทจำาหน่าย

เลียโฮนา กรกฎาคม 2012

ก ร  ก ฎ  า ค ม   2 0 1 2           1

ภาพปก
หน้า: ถ่ายภาพประกอบโดย คริสตินา สมิธ
หลัง: ถ่ายภาพโดย โรเบิร์ต คาเซย์
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 42 เม่ือแผนท่ีดีไม่ประสบความสำาเร็จ
โดย สเตฟานี เจ. เบิร์นส์

คนหนุ่มสาวที่กำาลังหาจุดเปลี่ยนใน 
การเดินทางของชีวิตพบว่าเส้นทาง 
บางสายที่คิดว่าอ้อม กลับนำาไปสู่จุด
หมายที่ถูกต้อง

คนหนุ่มสาว

46 ความสำาคัญของพรฐานะปุโรหิต
โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์

พรฐานะปุโรหิตจะช่วยท่านเอาชนะ
อุปสรรคบนเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์

49 โปสเตอร์: ประจักษ์พยาน

50 พลังในการสวดอ้อนวอน
โดย พอล แวนเดนเบิร์จ

เมื่อถูกท่วมจนมิด วัยรุ่นจากเกาะเซบู 
ฟิลิปปินส์ทำาให้ศีรษะของพวกเขาโผล่ 
“พ้นน้ำา” ผ่านการสวดอ้อนวอน

53 จากสนามเผยแผ่: คำาสัญญา 
  และการสวดอ้อนวอน

โดย พาโบล มิเรเลส เบทท์ส

54 ประจักษ์พยานอันบริสุทธ์ิ 
  คืออะไร

โดย เอลีเซ อเล็กแซนเดรีย โฮลเมส

การได้รับประจักษ์พยานอาจดูเหมือน
ภาพปริศนา แต่โดยการต่อภาพทีละชิ้น
ท่านสามารถเรียนรู้ความจริงของ 
พระกิตติคุณได้

58 แสดงให้คนดู
โดย บริททานี ธอมพ์สัน

ชีวิตดิฉันล้วนเสแสร้งจนกระทั่งดิฉัน
ตัดสินใจเปลี่ยนบทบาท

เยาวชน

59 เสียงกระซิบของความเมตตา
โดย เดโบราห์ มัวร์

เจมส์จะทำาอย่างไรเมื่ออันธพาล 
ประจำาโรงเรียนมาโบสถ์

61 พยานพิเศษ: ผู้บุกเบิกยุคแรกมี 
  ชีวิตนานมาแล้ว ฉันจะเรียนรู้ 
  อะไรจากพวกเขาได้บ้าง

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์

62 สร้างประวัติศาสตร์
โดย แชด อี. ฟาเรส

โซมา, เอสซ์เตอร์, และคาตา พยายาม 
เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนจักรใน
ฮังการี

64 นำาปฐมวัยกลับบ้าน: ฉันเลือกส่ิง 
  ถูกต้องโดยดำาเนินชีวิตตาม 
  หลักธรรมพระกิตติคุณ

66 ประจักษ์พยานของโธมัส
 โดย โจชัว เจ. เพอร์คีย์

 ก่อนโธมัสจะแบ่งปันประจักษ์พยาน  
 เขาต้องรู้ว่าประจักษ์พยานคืออะไร

68 ประจักษ์พยานท่ีเติบโต
ทำาให้ประจักษ์พยานของท่านเติบโต 
ด้วยความจริงทีละเรื่อง

69 หน้าน้ีของหนู

70 สำาหรับเด็กเล็ก

เด็ก

ดูว่าท่านจะหา 
เลียโฮนาที่ซ่อน
อยู่ในฉบับนี้ได้
หรือไม่ คำาใบ้:
พลิกใบอ่อน



สำาหรับผู้ใหญ่

ผู้นำาฐานะปุโรหิตยื่นมือช่วยเหลือชุมชน 
ในท้องที่ผ่านสภาประชาสัมพันธ์ศาสนจักร 
(ดูหน้า 24) ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ได้ที่ publicaffairs.
lds.org (เป็นภาษาอังกฤษ)

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และหนังสือเล่มอื่นๆ ของ
ศาสนจักรมีให้อ่านหลายภาษาที่ 
www.languages.lds.org

เข้าไปที่ youth.lds.org เพื่อดาวน์โหลด
เพลงฟรี วีดิทัศน์สร้างแรงบันดาลใจ 
และบทความเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ 
ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน

สำาหรับเยาวชน

พบกับโซมา, เอสซ์เตอร์, และคาตา  
จากเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการ ี
ในหน้า 62 ดูภาพถ่ายเพิ่มเติมของ 
พวกเขาที่ liahona.lds.org

สำาหรับเด็ก  

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหม�ยถึงหน้�แรกของบทคว�ม

การประชุมใหญ่
สามัญ, 8

ครอบครัว, 16, 30, 41
ความตาย, 10
ความยากลำาบาก, 35
งานประชาสัมพันธ์, 

24
งานเผยแผ่ศาสนา,  

4, 24, 38, 53
เช่ือฟัง (การ), 42
ซ่ือสัตย์ (ความ), 70
ฐานะปุโรหิต, 46
เตรียม (การ), 4
แต่งงาน (การ), 30
ประจักษ์พยาน, 30, 

40, 49, 54, 66
เปล่ียนใจเล่ือมใส 
(การ), 30

ผู้บุกเบิก, 16, 61
พร, 46

พระคัมภีร์มอรมอน, 
38, 53

พระเยซูคริสต์, 10
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ, 

12
พระวิหาร, 80
พันธสัญญา, 20
เมตตา (ความ), 59
เย่ียมสอน (การ), 7
รับใช้ (การ), 7,  

24, 80
เรียนรู้ (การ), 12
ศรัทธา, 35, 42
ศาสนพิธี, 20
สวดอ้อนวอน (การ), 

38, 50, 64
สอน (การ), 12
หวัง (ความ), 35, 42
ให้อภัย (การ), 38
อดอาหาร (การ), 64
อุปนิสัย, 58

กรกฎาคม 2012 ปีที่ 36 เล่มที่ 7
เลียโฮนา 10487

นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

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: พอล บี. ไพเพอร์
ที่ปรึกษา: คีธ อาร์. เอ็ดเวิร์ดส์, คริสทอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์, 
แพร์ จี. มาล์ม

ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด แอล. ฟริสช์เนคท์
ผู้อำานวยการบรรณาธิการ: วินเซนต์ เอ. วอฮ์น
ผู้อำานวยการภาพกราฟิก: อัลลัน อาร์. ลอยบอร์ก

บรรณาธิการบริหาร: อาร์. วัล จอห์นสัน
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: เจนิเฟอร์ แอล. กรีนวูด, อาดัม ซี. โอลสัน
รองบรรณาธิการ: ซูซาน บาร์เรตต์, ไรอัน คารร์
กองบรรณาธิการ: บริททานี บีทที, เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี.  
ฟลิตตัน, ลารีน พอร์เตอร์ กอนท์, แคร์รี คาสเต็น, เจนนิเฟอร์ แมดดีย์,  
ลีอา แม็คคลานาฮาน, เมลิสซา เมอร์ริล, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, แซลลีย์  
เจ. โอดีเคิร์ก, โจชัว เจ. เพอร์คีย์, แชด อี. ฟาเรส, แจน พินบอรัฟ,  
พอล แวนเดนเบิร์จ, มาริสซา เอ. วิดดิสัน, เมลิสซา เซนเตโน

ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สก็อตต์ คนูดเซ็น
ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์: สก็อตต์ แวน แคมเพน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต: เจน แอนน์ ปีเตอร์ส
นักออกแบบอาวุโส: ซี. คิมบัลล์ บอทท์, คอลลีน ฮิงค์ลีย์, เอริค พี.  
จอห์นเซ็น, สก็อตต์ เอ็ม. มอย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต: โคลเลตต์ เนเบเคอร์ อูนี, คอนนี โบว์ธอร์พ บริดจ์,  
ฮาเวิร์ด จี. บราวน์, จูลี เบอร์เดทท์, ไบรอัน ดับเบิลยู. กีกิ, แคธลีน ฮาเวิร์ด, 
เดนิส เคอร์บี, จินนีย์ เจ. นิลสัน, กายลี เทท แรฟเฟอร์ที
งานก่อนพิมพ์: เจฟฟ์ แอล. มาร์ติน

ผู้อำานวยการฝ่ายจัดพิมพ์: เครก เค. เซดจ์วิค
ผู้อำานวยการฝ่ายจัดจำาหน่าย: อีวาน ลาร์เซ็น

สำาหรับการสมัครสมาชิกและราคานอกสหรัฐและแคนาดาให้ไปที่  
store.lds.org หรือติดต่อศูนย์หนังสือศาสนจักรในท้องที่หรือผู้นำาวอร์ด 
หรือผู้นำาสาขา

ส่งต้นฉบับและข้อซักถามของท่านทางออนไลน์ที่ liahona.lds.org; 
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ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

ตามปฏิทินโลกส่วนใหญ่ เดือนกรกฎาคมถือเป็นกลางปี  

แม้จะเฉลิมฉลองและจดจำาจุดเร่ิมต้นและจุดส้ินสุดของ 

สิ่งต่างๆ ได้ แต่สิ่งที่อยู่ตรงกลางมักจะถูกมองข้าม

ต้นปีเป็นช่วงเวลาของการต้ังปณิธาน การวางแผน และเต็มไป 

ด้วยความกระตือรือร้น ปลายปีเป็นช่วงเวลาของการผ่อนคลาย

และอาจเกี่ยวข้องกับความรู้สึกว่าทำาสำาเร็จหรือล้มเหลว แต่ด้วย

ทัศนะที่ถูกต้อง การถือว่าตัวเราอยู่ ตรงกลาง ไม่เพียงช่วยให้เรา

เข้าใจชีวิตดีขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้นแต่เราจะดำาเนินชีวิตให้มีความ

หมายมากขึ้นอีกเล็กน้อยด้วย

ก่ึงกลางของงานเผยแผ่ศาสนา
เมื่อข้าพเจ้าพูดกับผู้สอนศาสนาหนุ่มสาวของเรา ข้าพเจ้ามัก 

จะบอกว่าพวกเขาอยู่กึ่งกลางงานเผยแผ่ของพวกเขา ไม่ว่าจะ 

เพิ่งมาถึงเมื่อวานหรือจะกลับบ้านวันพรุ่งนี้ ข้าพเจ้าขอให้พวก

เขาคิดว่าตนเองอยู่กึ่งกลางเสมอ

ผู้สอนศาสนาคนใหม่อาจรู้สึกว่าพวกเขาขาดประสบการณ์ 

เกินกว่าจะมีประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้จึงประวิงเวลาในการพูดหรือ 

ทำาด้วยความมั่นใจและความกล้าหาญ ผู้สอนศาสนาที่มีประสบ- 

การณ์และใกล้จบงานเผยแผ่อาจรู้สึกเศร้าที่งานเผยแผ่กำาลังจะ

สิ้นสุด หรืออาจเฉื่อยลงเมื่อคิดว่าจะทำาอะไรหลังจากงานเผยแผ่

ของพวกเขา

ไม่ว่าสภาวการณ์เป็นเช่นไรและไม่ว่าพวกเขารับใช้ที่ใด ความ 

จริงคือผู้สอนศาสนาของพระเจ้ากำาลังหว่านเมล็ดนับไม่ถ้วนของ

ข่าวประเสริฐทุกวัน การคิดว่าตนเองอยู่กึ่งกลางของงานเผยแผ่

เสมอจะช่วยหนุนใจและให้พลังงานแก่ตัวแทนที่ซื่อสัตย์เหล่านี้

ของพระเจ้า เฉกเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้สอนศาสนาเต็มเวลา พวก

เขาเป็นเช่นไร เราทุกคนก็เป็นเช่นนั้น

เราอยู่ก่ึงกลางเสมอ
การเปล่ียนมุมมองเป็นมากกว่าวิธีพลิกแพลงความคิด มีความ 

จริงอันสูงค่าอยู่เบื้องหลังแนวคิดที่ว่าเราอยู่กึ่งกลางเสมอ ถ้าเรา

มองดูตำาแหน่งของเราในแผนที่ เรามักจะอยากพูดว่าเราอยู่ตรง

จุดเริ่มต้น แต่ถ้าเรามองใกล้เข้าไปอีก ตรงที่ซึ่งเราอยู่คือกึ่งกลาง

ของบริเวณที่กว้างกว่าเสมอ 

กับสถานที่เป็นเช่นไร กับเวลาก็เป็นเช่นนั้น เราอาจรู้สึกว่าเรา

อยู่ตรงจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของชีวิต แต่เมื่อเรามองดูจุดที่เรา

อยู่เทียบกับบริบทของนิรันดร—เมื่อเราตระหนักว่าวิญญาณเรา

ดำารงอยู่มาช่วงหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถวัดได้ และเนื่องด้วยการพลี

บูชาที่สมบูรณ์แบบและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ จิตวิญญาณ

เราจึงจะดำารงอยู่ชั่วนิรันดร์ที่จะมาถึง—เราจะยอมรับได้ว่าเราอยู่

กึ่งกลางจริงๆ 

เมื่อเร็วๆ นี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องทำาแผ่นหินแผ่นใหม่ให้หลุมศพ 

ของคุณพ่อคุณแม่ เวลาไม่เคยปรานีสถานที่ฝังศพ และข้าพเจ้า

รู้สึกว่าแผ่นหินแผ่นใหม่คงจะเหมาะกับชีวิตที่เป็นแบบอย่างของ 

พวกท่านมากกว่า เมื่อข้าพเจ้ามองดูวันชาตะและวันมรณะบน 

แผ่นหินซึ่งคั่นด้วยขีดสั้นๆ ที่ปกติไม่สลักสำาคัญแต่อย่างใด จู่ๆ 

สัญลักษณ์เล็กๆ นี้ของช่วงชีวิตก็ทำาให้ความคิดและใจข้าพเจ้า 

เต็มไปด้วยความทรงจำาล้ำาค่ามากมาย ความทรงจำาอันมีค่าเหล่า 

โดย ประธาน 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ที่ปรึกษาที่สองใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

อยู่ก่ึงกลาง

เสมอ

4      เ ลี ย โ ฮ น า



การสอนข่าวสารนี้

สนทนากับครอบครัวว่า

พวกเขาอยู่ “กึ่งกลาง

เสมอ” อย่างไร แม้พวกเขา

กำาลังเริ่มต้นหรือสิ้นสุดบาง

อย่างก็ตาม กระตุ้นให้พวก

เขาทำาสิ่งที่ทำาอยู่ในปัจจุบัน

จนสุดความสามารถ ไม่

หมกมุ่นกับอดีตหรือรอคอย

กิจกรรมหรือโครงการถัดไป 

ท่านอาจต้องการเสนอแนะ

ให้เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเขา

ทำาเป็นครอบครัวได้เพื่อนำา

คำาแนะนำานี้ไปปฏิบัติและ

กำาหนดวันที่พวกเขาหวังว่า

จะบรรลุเป้าหมาย

นี้ต่างก็สะท้อนช่วงหนึ่งตรงกึ่งกลางชีวิตคุณพ่อคุณ 

แม่และกึ่งกลางชีวิตข้าพเจ้า 

ไม่ว่าเราจะอายุเท่าใด ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหน  

เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นในชีวิตเรา เราอยู่กึ่ง 

กลางเสมอ ที่สำาคัญกว่านั้นคือเราจะอยู่กึ่งกลาง 

ตลอดไป

ความหวังของการอยู่ก่ึงกลาง
ใช่แล้ว จะมีช่วงเริ่มต้นและช่วงสิ้นสุดตลอดชีวิต 

เรา แต่นี่เป็นเพียงเครื่องหมายระหว่างทางของกึ่ง 

กลางชีวิตนิรันดร์อันสำาคัญยิ่ง ไม่ว่าเราจะอยู่ตรง 

จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด ไม่ว่าเราจะเยาว์วัยหรือสูง 

วัย พระเจ้าทรงสามารถใช้เราเพื่อจุดประสงค์ของ 

พระองค์ได้ขอเพียงแต่เราเลิกใส่ใจความคิดใดก็ตาม 

ที่จำากัดความสามารถในการรับใช้และยอมให้พระ

ประสงค์ของพระองค์หล่อหลอมชีวิตเรา

ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “นี่เป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรง 
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สร้าง ให้เรา [ควร] เปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น”  

(สดุดี 118:24) อมิวเล็คเตือนเราว่า “ชีวิตนี้เป็นเวลา

สำาหรับมนุษย์ที่จะเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า; ดูเถิด 

วันแห่งชีวิตนี้ เป็นวันสำาหรับมนุษย์ที่จะทำางานของ

พวกเขา” (แอลมา 34:32; เน้นตัวเอน) และกวีท่าน

หนึ่งรำาพึงว่า “นิรันดร์กาล—ประกอบด้วยปัจจุบัน

กาล”1

การอยู่กึ่งกลางเสมอหมายความว่าการแข่งขัน 

ไม่มีวันเลิกรา ความหวังไม่มีวันสูญสิ้น ความพ่าย 

แพ้ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดหรือ 

สภาวการณ์ของเราเป็นเช่นไร นิรันดรของจุดเร่ิมต้น 

และนิรันดรของจุดสิ้นสุดอยู่ตรงหน้าเราเสมอ

เราอยู่กึ่งกลางเสมอ 

อ้างอิง
1.	 เอมิลี	ดิกคินสัน,	“Forever—is	composed	of	Nows,”	

ใน	The Complete Poems of Emily Dickinson,	ed.	
Thomas H.	Johnson	(1960),	624
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กึ่งกลางระหว่างการเตรียมพร้อม
สำาหรับงานเผยแผ่

ประธานอุคท์ดอร์ฟบอกผู้สอนศาสนาให้คิดว่าพวกเขาอยู่
กึ่งกลางในงานเผยแผ่ของพวกเขา ท่านสามารถประยุกต์

ใช้แนวคิดนี้กับการเตรียมเป็นผู้สอนศาสนาเช่นกัน ไม่ว่าท่าน
จะอายุ 12 ขวบหรือ 18 ปีท่านสามารถรับใช้งานเผยแผ่ได้

มีอะไรบ้างที่ท่านสามารถทำาตรง “กึ่งกลาง” ระหว่างที่ท่าน
เตรียมเป็นผู้สอนศาสนา

• มีค่าควรเข้าพระวิหารตลอดเวลา
• ฝึกจำาแนกการกระตุ ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

โดยจดการกระตุ้นเตือนของท่านและทำาตามการกระตุ้น
เตือนเหล่านั้น

• สวดอ้อนวอนให้ผู้สอนศาสนา
• ถามผู้สอนศาสนาในเขตของท่านว่าพวกเขาจะแนะนำาให้

ท่านทำาอะไรเพื่อเตรียมรับใช้งานเผยแผ่
• ฝึกบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงกิจกรรมสำาคัญๆ 

เช่น การรับใช้ การศึกษาพระคัมภีร์ และการจดบันทึก
ส่วนตัว

• เมื่อพูดคุยกับสมาชิกครอบครัว ให้แบ่งปันพระคัมภีร์ที่
สร้างแรงบันดาลใจให้ท่านเมื่อเร็วๆ นี้ อธิบายว่าท่าน
คิดอย่างไรเกี่ยวกับพระคัมภีร์ข้อนั้น

• ถามเพื่อนของท่านเกี่ยวกับศาสนาของพวกเขาและสิ่งที่
พวกเขาเชื่อ เต็มใจแบ่งปันความเชื่อของท่าน ชวนพวก
เขามาโบสถ์หรือมาร่วมกิจกรรม

เม่ือท่านยอมรับว่าท่านอยู่ก่ึงกลางของการเเตรียมเป็นผู้สอน 
ศาสนา ท่านย่อมดำาเนินชีวิตให้มีค่าควรมากข้ึนแก่ความไว้วางใจ 
ของพระเจ้าและความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณ

ทุกคนสามารถทำาบางสิ่งบางอย่างได้ทันที
1. ประธานอุคท์ดอร์ฟสอนว่าไม่ว่าท่านจะอายุเท่าใด ท่านสามารถ 

ทำาบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยผู้อื่น เขียนของประทานหรือความ

สามารถของท่านลงในบันทึกส่วนตัวหรือในกระดาษ ถามคุณ

พ่อคุณแม่ว่าท่านมีของประทานอะไรบ้าง

2. คิดหาวิธีใช้ของประทานของท่านเพื่อช่วยผู้อื่นในสถานการณ์

ด้านล่าง
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3. ท้ายรายช่ือของประทานของท่าน ให้เขียนวิธีหน่ึงท่ีท่านจะใช้ของ 
ประทานเหล่านั้นช่วยผู้อื่นในสัปดาห์นี้



แสดงความเป็น
สานุศิษย์ของเราผ่าน
ความรักและการรับใช้

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม  
ใช้คำาถามช่วยท่านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน

ฉันจะทำ�อะไรได้บ้�ง
1. ฉันกำ�ลังเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�ร 

บำ�รุงเลี้ยงผู้อื่นอย�่งไร

2. ฉันกำ�ลังทำ�อะไรเพื่อให้แน่ใจว�่พี่

น้องสตรีที่ฉันดูแลรู้ว่�ฉันรักพวกเธอ

ตลอดพระชนม์ชีพมรรตัยของพระเยซู 

คริสต์ พระองค์ทรงแสดงความรักต่อผู้ 

อ่ืนโดยทรงปฏิบัติศาสนกิจต่อพวกเขา พระองค์ 

ตรัสว่า “ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้

แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็น

สาวกของเรา” (ยอห์น 13:35) พระองค์ทรง

เป็นแบบอย่างและทรงต้องการให้เรา “ช่วย

เหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ [ของเรา]” 

(โมไซยาห์ 4:16) พระองค์ทรงเรียกสานุศิษย์
ของพระองค์ให้ทำางานกับพระองค์ในการ

ปฏิบัติศาสนกิจ ประทานโอกาสให้พวกเขา

รับใช้ผู้อื่นและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น1

การรับใช้ของเราในฐานะผู้เยี่ยมสอนจะ 

เหมือนการปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้

รอดมากเมื่อเราแสดงความรักต่อคนที่เรา

เยี่ยมสอนโดยทำาดังนี้2

• จำาชื่อพวกเธอและชื่อสมาชิกครอบครัว

ของพวกเธอ และทำาความรู้จักคนเหล่า

นั้น

• รักพวกเธอโดยไม่ตัดสิน

• ดูแลพวกเธอและเสริมสร้างศรัทธาของ

พวกเธอ “ทีละคน” เฉกเช่นพระผู้ช่วย

ให้รอดทรงทำา (3 นีไฟ 11:15)

• สร้างมิตรภาพที่จริงใจกับพวกเธอ เยี่ยม 

พวกเธอในบ้านและที่อื่น

• สนใจพี่น้องสตรีแต่ละคน จำาวันเกิด วัน 

สำาเร็จการศึกษา วันแต่งงาน วันบัพติศมา 

หรือวันอื่นๆ ที่มีความหมายต่อเธอ

• แสดงน้ำาใจต่อสมาชิกใหม่และสมาชิก

แข็งขันน้อย

• แสดงน้ำาใจต่อคนที่รู้สึกเดียวดายหรือ

ต้องการการปลอบโยน

จ�กพระคัมภีร์
3 นีไฟ 11; โมโรไน 6:4; หลักคำาสอนและ

พันธสัญญา 20:47

อ้างอิง
1.	 ดู	Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society (2011), 105.
2.	 ดู	คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (2010), 

หมวด	3.2.3
3.	 Daughters in My Kingdom,	3.
4. Daughters in My Kingdom, 6.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.orgC
hr

is
t R

ai
si

ng
 th

e 
D

au
gh

te
r o

f J
ai

ru
s,	
โด
ยเ
กร
ก 
เค
.	โ
อล

เซ
็น
	©
	1
99
0	
IR
I

จ�กประวัติของเร�
“พันธสัญญ�ใหม่มีเรื่องร�วของ

สตรี ทั้งเอ่ยน�มและไม่เอ่ยน�ม  

ผู้แสดงศรัทธ�ในพระเยซูคริสต์ …  

สตรีเหล่�นี้เป็นส�นุศิษย์ที่น่� 

ยกย่อง … [พวกเธอ] เดินท�งไป 

กับพระเยซูและอัครส�วกสิบสอง 

ของพระองค์ พวกเธอสละทรัพย์สิน

เพื่อช่วยในก�รปฏิบัติศ�สนกิจของ

พระองค์ หลังจ�กก�รสิ้นพระชนม ์

และก�รฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระองค์ 

[พวกเธอ] ยังคงเป็นส�นุศิษย ์

ที่ซื่อสัตย์”3

เป�โลเขียนเกี่ยวกับสตรีผู้หนึ่ง 

น�มว่�เฟบี เธอเป็น “มัคน�ยิก� 

ในคริสตจักร” (โรม 16:1) ท�่น

ขอให้ผู้คน “ช่วยน�งในทุกสิ่งที่น�ง

ต้องก�รเพร�ะน�งได้ช่วยสงเคร�ะห์

คนหล�ยคน” (โรม 16:2) “ก�ร 

รับใช้ของเฟบีและของสตรีที่ยิ่งใหญ่ 

อีกหล�ยท�่นในพันธสัญญ�ใหม่

ปัจจุบันส�นต่อโดยสม�ชิกของ 

สม�คมสงเคร�ะห์—ผู้นำ� ผู้เย่ียมสอน 

ม�รด� และคนอื่นๆ—ซึ่งทำ�หน�้ที ่

เป็นผู้ช่วยสงเคร�ะห์ หรือผู้ช่วยเหลือ

คนม�กม�ย”4

ก ร  ก ฎ  า ค ม   2 0 1 2           7

ศรัทธา  ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

ข่�วเยี่ยมสอน



ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงต้นปี 1944  
ประสบการณ์เกี่ยวกับฐานะปุโรหิตเกิดขึ้น [และ] 

เล่าโดยนักข่าวคนหนึ่ง—ซึ่งไม่ใช่สมาชิกศาสนจักร— 
และทำางานหนังสือพิมพ์ในฮาวาย . . .  เขากับนักข่าวคน 
อื่นๆ ติดตามนาวิกโยธินไปที่ควาเจลีนอโทล ขณะ 
พวกเขาเดินหน้า พวกเขาสังเกตเห็นทหารเรือวัยหนุ่ม 
นายหน่ึงลอยหน้าคว่ำาอยู่ในน้ำา เห็นชัดว่าได้รับบาดเจ็บ 
สาหัส  น้ำาต้ืนรอบตัวเขาเป็นสีเลือด  จากน้ันพวกเขาเห็น 
ทหารเรืออีกนายหนึ่งตรงไปหาเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บ   
ทหารนายที่สองได้รับบาดเจ็บเช่นกัน แขนซ้ายของเขา 
ห้อยร่องแร่งข้างตัว  เขายกศีรษะของนายทหารท่ีลอยอยู่ 
ในนำ้าขึ้นเพื่อไม่ให้จมน้ำาตาย  เขาร้องขอความช่วยเหลือ 
ด้วยเสียงต่ืนตระหนก  พวกนักข่าวมองเด็กหนุ่มท่ีเขากำาลัง 
ช่วยอีกครั้งและตอบกลับไปว่า “พ่อหนุ่ม ไม่มีอะไรที่
เราจะช่วยเด็กหนุ่มคนนั้นได้อีกแล้ว”

“แต่แล้ว” นักข่าวคนนั้นเขียน “ผมเห็นบางอย่างที่ 
ไม่เคยเห็นมาก่อน” เด็กหนุ่มที่บาดเจ็บสาหัสลากร่างที่ 
ดูเหมือนไร้วิญญาณของเพื่อนทหารขึ้นมาบนฝั่ง  เขา  
“วางศีรษะเพื่อนบนเข่าของเขา . . .  ภาพที่เห็นคือ—เด็ก 
หนุ่มท่ีบาดเจ็บปางตายสองคนน้ี—ท้ังคู่ . . .  เป็นชายหนุ่ม 
ที่สะอาดดูดี แม้ในสถานการณ์ชวนหดหู่  เด็กหนุ่มคน 
หนึ่งก้มศีรษะเหนืออีกคนหนึ่งและพูดว่า ‘ผมสั่งคุณใน 
พระนามของพระเยซูคริสต์และโดยพลังอำานาจฐานะ 
ปุโรหิตจงมีชีวิตอยู่จนกว่าจะมีคนมาช่วย’”  นักข่าวสรุป 
บทความของเขาดังน้ี “พวกเราสามคน [ผมกับทหารเรือ 
สองนาย] อยู่ในโรงพยาบาล คณะแพทย์ไม่รู้ . . .  [ว่า
เขามีชีวิตอยู่ได้อย่างไร] แต่ผมรู้”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “จงเต็มใจและมีค่าควรแก่การรับใช้,” 
เลียโฮนา พ.ค. 2012, 67, 68

สมุดบันทึก การประชุมใหญ่เดือนเมษายน
“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด, . . .  ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลาย
ของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ขณะศึกษาการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2012 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่านี้ (และ
สมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยให้ท่านเรียนรู้และประยุกต์ใช้คำาสอนล่าสุด
ของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตตลอดจนผู้นำาคนอื่นๆ ของศาสนจักร

แหล่งช่วยอื่นๆ เกี่ยวกับหัวข้อนี้: “Priesthood” ใน Study by Topic ที่  
LDS.org; จูลี บี. เบค, “การหลั่งพระพร,” เลียโฮนา  พ.ค. 2006, 13–15; 
หลักธรรมพระกิตติคุณ (2009), “ฐานะปุโรหิต,” 67–72

คำาถามให้ไตร่ตรอง

• พรใดบ้างที่มาสู่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายผ่านพลังอำานาจ

ฐานะปุโรหิต

• ศรัทธาและฐานะปุโรหิตสัมพันธ์กันอย่างไร—สำาหรับ 

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตและสำาหรับผู้รับพร

ท่านอาจเขียนความคิดของท่านลงในบันทึกส่วนตัว 

หรือสนทนาเรื่องเหล่านี้กับคนอื่นๆ

เข้าไปอ่าน ดู หรือฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญได้ที่ conference.lds.org

พลังอำานาจของฐานะปุโรหิต
เรื ่องเล่าจากการประชุมใหญ่

8      เ ลี ย โ ฮ น า
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คำ�สัญญ�ของ
ศ�สด�พย�กรณ์

เมื่อเราออกจากการประชุมนี้ 

ข้าพเจ้าขอพรจากสวรรค์ 

มาสถิตกับท่านแต่ละคน . . .ขอให้

ท่านไตร่ตรองความจริงที่ท่านได้ยิน  

และขอให้ความจริงเหล่านั้นช่วยให้ 

ท่านเป็นคนดีกว่าเมื่อสองวันที่แล้ว

ก่อนการประชุมใหญ่”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน,  
“เมื่อเราปิดการประชุมใหญ่ครั้งนี้,” 
เลียโฮนา พ.ค. 2012, 116

ตัวอย่�งคว�มคล้�ยคลึงกัน: ครอบครัว

หัวข้อสำ�คัญที่สุดบ�งหัวข้อมีผู้พูดกล่�วถึงม�กกว่�หนึ่งท่�นในก�รประชุมใหญ่ส�มัญ   
ต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้พูดสี่ท่�นพูดถึงเกี่ยวกับครอบครัว  ลองมองห�คว�มคล้�ยคลึงกันอื่นๆ 

ขณะท่�นศึกษ�คำ�ปร�ศรัยจ�กก�รประชุมใหญ่

• “ส�มีภรรย�ควรเข้�ใจว่�ก�รเรียกแรกของพวกเข�—ซึ่งจะไม่มีวันปลด—คือก�รเรียกที่มี 
ต่อกันและจ�กนั้นต่อบุตรธิด�ของพวกเข�”1—ประธ�นบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธ�น 
โควรัมอัครส�วกสิบสอง

• “เร�ต้องทำ�สิ่งต่�งๆ ต�ม ลำ�ดับที่ถูกต้อง! แต่งง�นก่อนแล้วก็ครอบครัว  ม�กม�ยหล�ย
คนในโลกลืมลำ�ดับที่ถูกต้องนี้และคิดว่�พวกเข�เปลี่ยนได้หรือแม้กลับกันได้”2—เอ็ลเดอร์ 
เอ็ม. รัสเซลล์ บัลล�ร์ด แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสอง

• “เร�รู้ว่�ก�รศึกษ�พระคัมภีร์เป็นครอบครัวและก�รสังสรรค์ในครอบครัวไม่ได้สมบูรณ ์
แบบเสมอไป  แต่ไม่ว่�ท่�นจะเผชิญก�รท้�ท�ยใด จงอย่�ท้อถอย”3—เอ็ลเดอร์เควนทิน 
แอล. คุก แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสอง

• “ก�รสอนบุตรธิด�ของเร�ให้เข้�ใจเป็นม�กกว่�ก�รแบ่งปันข้อมูล  แต่คือก�รช่วยให้บุตร 
ธิด�รับหลักคำ�สอนไว้ในใจพวกเข�”4—เชอริล เอ. เอสพลิน ที่ปรึกษ�ที่สองในฝ่�ยประธ�น 
ปฐมวัยส�มัญ

อ้�งอิง
1. บอยด์ เค. แพคเกอร์, “และเด็กเล็กๆ จะนำามันไป,” เลียโฮนา พ.ค. 2012, 8
2. เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, “เพื่อจะพบคนหลงทาง,” เลียโฮนา พ.ค. 2012, 100
3. เควนทิน แอล. คุก, “สอดคล้องกับท่วงทำานองแห่งศรัทธา,” เลียโฮนา  พ.ค. 2012, 44
4. เชอริล เอ. เอสพลิน, “สอนบุตรธิดาของเราให้เข้าใจ,” เลียโฮนา พ.ค. 2012, 10

 สมาชิกภาพ (ข้อมูลปี 2011) 14,441,346

 สเตคและท้องถิ่น 3,554

 วอร์ดและสาขา 28,784

 คณะเผยแผ ่ 340

 ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 55,410

 ผู้สอนศาสนาบำาเพ็ญประโยชน์ของศาสนจักร 22,299

 ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับบัพติศมา 281,312
 พระวิหารเปิดดำาเนินการ  136

ข้อมูลสังเขปเกี่ยวกับศ�สนจักร

มุมศึกษ�
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เราพูดถึงพระคริสต์

โดย ลานิซ ฮีตัน

วั
นที ่ลูกชายคนโตของเราเสียชีวิตใน 

อุบัติเหตุ ความสูญเสียเปิดบาดแผล 

ทะลุทะลวงจิตวิญญาณของดิฉัน แต่

ดิฉันรู้ว่าดิฉันสามารถอาศัยเดชานุภาพแห่ง

การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดช่วยแบกภาระ

หนักของความเสียใจและความเจ็บปวดของ

ดิฉันได้ ดิฉันกับสามีขอให้ผู้สอนประจำาบ้าน

มาให้พรเราแต่ละคน เรารู้ว่าเราจะได้รับพลัง

นอกเหนือจากพลังของเราเอง พระผู้ช่วยให้ 

รอดทรงสัญญาว่าพระองค์จะไม่ทรงปล่อย

เราไว้โดยไม่ปลอบโยน (ดู ยอห์น 14:18) ดิฉัน

ยึดมั่นสัญญานี้และเป็นพยานว่าพระองค์ทรง

ยึดมั่นสัญญานี้เช่นกัน

อิสยาห์สอนว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น 

“คนที่รับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความ 

เจ็บไข้” (อิสยาห์ 53:3) ถ้ามีคนใดช่วยสงเคราะห์ 

เราได้ในระดับที่เป็นส่วนตัวมาก ดิฉันรู้ว่าคนๆ 

นั้นคือพระองค์ แต่ดิฉันรู้เช่นกันว่าถ้าพระองค์

ทรงรับเอาความเศร้าโศกไปจากเราทันที คง 

ไม่มีการเติบโต ไม่มีจุดเร่ิมต้นของความเข้าใจ

แม้จะปวดร้าวใจ แต่ดิฉันประสบสายธาร 

แห่งสันติสุขที่หลั่งไหลมาไม่ขาดสายจากพระ 

ผู้ช่วยให้รอด (ดู 1 นีไฟ 20:18) ในช่วงเวลา 

วัน หรือแม้แต่สัปดาห์ท่ียากเป็นพิเศษ สันติสุข 

ของพระองค์นำาความเสียใจของดิฉันไป ดิฉัน 

เพียงแต่ทูลขอ พระบิดาบนสวรรค์ไม่ทรงต้อง 

การให้เราดำาเนินชีวิตมรรตัยเพียงลำาพัง

ขณะใคร่ครวญอุบัติเหตุท่ีพรากชีวิตลูกชาย 

เร่ืองราวในพันธสัญญาเดิมเข้ามาในความคิด 

ของดิฉัน

“ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาทผู้ซึ่งพวก 

ข้าพระบาทปรนนิบัติพอพระทัยจะช่วยกู้พวก 

ข้าพระบาทให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่ ข้าแต่ 

พระราชา พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระ 

บาทให้พ้นพระหัตถ์ของฝ่าพระบาท

“ถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้น ข้าแต่พระราชา ขอ 

ฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทก็ 

ไม่ปรนนิบัติพระของฝ่าพระบาท” (ดาเนียล 

3:17–18; เน้นตัวเอน)

ส่วนสำาคัญคือ “ถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้น” เรา 

ถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้น
“คนซื่อสัตย์จะได้รับความ 
คุ้มครองให้รอดพ้นจากเหตุ- 
การณ์ท้าทายในโลกนี้ เจตคติ
เกี่ยวกับความกล้าหาญของ 
ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก 
สมควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 
พวกเขารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง 
ช่วยชีวิตพวกเขาได้ ‘ถึงแม้ไม่
เป็นเช่นนั้น’ พวกเขาก็สาบาน
ว่าจะยังรับใช้พระผู้เป็นเจ้าต่อ
ไป (ดู ดาเนียล 3:16–18)”

เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล ์
(1926–2004) แห่งโควรัมอัคร
สาวกสิบสอง “โอบไว้ในพระพาห ุ
แห่งความรักของพระองค์”  
เลียโฮนา พ.ย. 2002 หน้า 20

แม้จะเศร้าโศกแต่ดิฉันก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่าผ่าเผยด้วยศรัทธาและ 
ความหวังในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์
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เราจัดการกับความเศร้าโศกอย่างไร
เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง ปราศรัยคำาถามนี้ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ
เดือนตุลาคม ค.ศ. 2006 ดังนี้

“ข้าพเจ้าคิดว่าในวันท้ังหมดนับแต่กาลเร่ิมต้นของประวัติศาสตร์ 
โลก วันศุกร์นั้น [เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงถูกตรึงกางเขน] เป็นวัน
ที่มืดมนที่สุด

“แต่ชะตากรรมของวันนั้นมิได้ยืนยงตลอดไป
“ความสิ้นหวังมิได้อ้อยอิ่งอยู่นาน เพราะในวันอาทิตย์พระเจ้า 

ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ทรงทำาลายพันธนาการแห่งความตาย พระ 
องค์เสด็จข้ึนจากหลุมฝังศพและทรงปรากฏพระองค์อย่างผู้มีชัยใน
ฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษย์

“ในทันทีทันใดดวงตาที่เคยมีน้ำาตาไหลพรากตลอดเวลากลับ 
เหือดแห้ง ริมฝีปากที่กระซิบคำาสวดอ้อนวอนแห่งความกลัดกลุ้ม
เศร้าโศก บัดนี้เปล่งเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญอันน่าพิศวง เพราะพระ 
เยซูพระคริสต์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ทรงยืนต่อ 
หน้าพวกเขาในฐานะผลแรกของการฟื้นคืนชีวิต เครื่องพิสูจน์ว่า 
ความตายเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการดำารงอยู่ใหม่และน่าพิศวง …

“เนื่องจากพระชนม์ชีพและการพลีพระชนม์ชีพนิรันดร์ของ 
พระผู้ช่วยให้รอดของโลก เราจะกลับมารวมกันกับผู้ที่เรารักใคร่”

“วันอาทิตย์จะมาถึง” เลียโฮนา พ.ย. 2006 หน้า 36, 37

ต้องดำารงศรัทธาไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึน พระบิดา 

บนสวรรค์จะทรงส่งเหล่าเทพมาพาลูกชาย 

ดิฉันออกจากทางอันตรายก็ได้ แต่พระองค์ 

ไม่ทรงทำาเช่นน้ัน พระองค์ทรงทราบว่าจะทรง 

ใช้อะไรชำาระเราให้บริสุทธ์ิเพ่ือเราจะพร้อม 

กลับบ้านไปหาพระองค์ ทุกอย่างจะออกมา 

ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทุกข์โศก 

หรือหลั่งน้ำาตาอีก ความทุกข์โศกเป็นผลจาก

ความรักของเรา แต่ใจเราต้องไม่เป็นทุกข์

ของประทานอันประเสริฐสุดที่เราจะรับได้

ทั้งสองด้านของม่านคือก้าวไปข้างหน้าอย่าง

สง่าผ่าเผยด้วยศรัทธาและความหวังในพระ 

บิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ แม้น้ำาตา 

จะไหลอาบแก้มขณะเดินแต่ละก้าวก็ตาม  

เพราะเราได้รับสัญญาว่า “หลุมศพจึงไม่มี 

ชัยชนะ, และความเจ็บแปลบแห่งความตาย

จึงถูกกลืนเข้าไปในพระคริสต์” (โมไซยาห์ 

16:8) สักวันหนึ่ง “พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำาตา

จากหน้าทั้งปวง” (อิสยาห์ 25:8) 
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รับใช้ในศาสนจักร

ระหว่างทำางานมอบหมายของ

ศาสนจักรในเมืองกุซโก ประเทศ 

เปรู ข้าพเจ้ากับภรรยาเข้าร่วมชั้น

เรียนรวมของสมาคมสงเคราะห์และฐานะ

ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ครูสอนวันนั้น

เป็นครูชั้นเรียนหลักคำาสอนพระกิตติคุณ 

สำาหรับผู้ใหญ่ เพราะปัญหาเรื่องเวลาใน 

ช่วงการประชุมสองภาคแรก จึงเหลือเวลา 

เพียง 20 นาทีให้เขาสอนส่ิงท่ีเขาเตรียมมา

เขาเริ่มโดยขอให้สมาชิกทุกคนที่เข้า 

ร่วมศาสนจักรในช่วงสองปีที่ผ่านมายืน 

ขึ้น สมาชิกห้าคนยืน เขาเขียนเลข 5 ไว้

บนกระดานแล้วพูดว่า “พี่น้องทั้งหลาย  

วิเศษจริงๆ ที่เรามีสมาชิก 5 คนนี้ที่เพิ่ง 

เข้าร่วมศาสนจักรอยู่กับเรา ปัญหาอย่าง 

เดียวคือในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราให้บัพ-

ติศมาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ 16 คนใน

วอร์ดนี้”

จากนั้นเขาเขียนเลข 16 ถัดจากเลข 5 

และถามด้วยความจริงจังมากว่า “ถ้าอย่าง 
นั้น พี่น้องทั้งหลาย เราจะทำาอย่างไรดี

ครับ”

ซิสเตอร์คนหนึ่งยกมือและตอบว่า “เรา

ต้องไปหาพวกเขาและพากลับมา”

ครูเห็นด้วย จากนั้นจึงเขียนคำาว่า ช่วย 

ชีวิต บนกระดาน “เราต้องนำาสมาชิกใหม่ 

11 คนกลับมา” เขาตอบ

ต่อจากนั้นเขาอ่านคำาพูดอ้างอิงจาก 

ประธานโธมัส เอส. มอนสันเก่ียวกับความ 

สำาคัญของการช่วยชีวิต เขาอ่านจากพันธ- 

สัญญาใหม่ด้วยว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรง

ตามหาแกะหายอย่างไร (ดู ลูกา 15:6) 

แล้วถามว่า “เราจะนำาพวกเขากลับมาได้

อย่างไร”

หลายคนยกมือ เขาขอคำาตอบจาก 

สมาชิกคนแล้วคนเล่า สมาชิกชั้นเรียนมี

ข้อเสนอว่าครอบครัววอร์ดหรือแต่ละคน 

จะทำางานด้วยกันอย่างไรเพื่อช่วยให้ผู้ 

เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่กลับมาโบสถ์ ครู 

ถามต่อจากนั้นว่า “ฉะนั้นถ้าคุณเดินไป 

ตามถนนและเห็นชายคนหนึ่งเดินอยู่อีก 

ฟากหนึ่ง คุณจำาได้ว่าเขาคือผู้เปลี่ยนใจ 

เล่ือมใสใหม่ คุณจะทำาอย่างไรครับ” สมา- 

ชิกคนหนึ่งตอบว่า “ผมจะเดินข้ามถนนไป

ทักทายเขา ผมจะบอกเขาว่าเราต้องการ

ให้เขากลับมาและเราอยากให้เขามาร่วม

บทเรียน 

    อยู่ใน

ผู้เรียน

โดย รัสเซลล ์ที.  
ออสกูธอร์พ

ประธานโรงเรียน 
วันอาทิตย์สามัญ

ประชุมที่โบสถ์กับเราอีก”

หลายคนในชั้นเห็นด้วยและให้ข้อเสนอ 

แนะเพิ่มเติมว่าจะช่วยสมาชิกเหล่านี้ 

อย่างไร มีความกระตือรือร้นในห้องเรียน 

ความตั้งใจจะทำาสิ่งที่จำาเป็นต้องทำาเพื่อ

ช่วยให้สมาชิกที่เพิ่งรับบัพติศมาพบทาง

กลับสู่ความแข็งขันโดยสมบูรณ์

ข้าพเจ้ากับภรรยาออกจากห้องเรียนน้ัน 

ด้วยความปรารถนาจะเริ่มทำาบางอย่าง

อีกครั้งเพื่อช่วยให้คนบางคนกลับสู่ความ 

แข็งขันในศาสนจักร ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคน 

ในชั้นเรียนออกมาด้วยความรู้สึกแบบ 

เดียวกัน หลังจากประสบการณ์นี้ข้าพเจ้า

ถามตนเองว่า อะไรทำาให้บทเรียนสั้นๆ มี 

ประสิทธิภาพมากขนาดน้ี เหตุใดทุกคนจึง 

ออกจากชั้นเรียนด้วยความรู้สึกว่าได้รับ

แรงจูงใจให้ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ

อย่างครบถ้วนมากขึ้น

ขณะใคร่ครวญคำาถามสองข้อน้ี ข้าพเจ้า 

ค้นพบหลักธรรมสี่ประการที่ทำาให้ชั้นเรียน

นี้เป็นประสบการณ์การเรียนการสอนที่

เกิดประสิทธิผล

เมื่อเรายอมรับศักยภาพที่ยอดเยี่ยมของผู้เรียนแต่ละคน  
เราจะเริ่มเห็นดังที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็น

12      เ ลี ย โ ฮ น า



1. การเปลี่ยนใจเลื่อมใสคือเป้าหมาย

2. ความรักคือแรงจูงใจ

3. หลักคำาสอนคือกุญแจ

4. พระวิญญาณคือครู

การเปล่ียนใจเล่ือมใสคือเป้าหมาย
แทนที่จะพยายาม “ ‘เทข้อมูล’ ใส่ 

ความคิดของสมาชิกช้ันเรียน” ดังประธาน 
มอนสันเตือนเราว่า อย่า ทำาเช่นนั้น ครูผู้
นี้กำาลังพยายาม “สร้างแรงบันดาลใจให้
แต่ละคนคิด รู้สึก แล้วทำาบางอย่างเกี่ยว
กับการดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิต- 
ติคุณ”1

สรุปได้ว่า เป้าหมายของครูคนน้ีคือช่วย 
ให้สมาชิกชั้นเรียน ทำา บางอย่างที่พวก
เขาอาจไม่ได้ทำาถ้าพวกเขาไม่เข้าชั้นเรียน 
และ การทำา เช่นนั้นมุ่งหมายจะช่วยให้
แต่ละคน เป็น สานุศิษย์ที่แท้จริงของพระ 
ผู้ช่วยให้รอด

เป้าหมายของการสอนแบบนี้คือ การ 

เปลี่ยนใจเลื่อมใส คำาว่า การเปลี่ยนใจ 

เล่ือมใส หมายถึงเปล่ียนทิศทางใหม่ น้อม 

รับความประพฤติใหม่ การเปล่ียนใจเล่ือม 

ใส—เป็นสานุศิษย์ที่แท้จริง—ไม่ใช่เหตุ- 

การณ์คร้ังเดียวแต่เป็นกระบวนการช่ัวชีวิต2 

ในชั้นเรียนนี้ การทำา โดยสมาชิกชั้นเรียน

มีเจตนาจะช่วยไม่เพียงสมาชิกชั้นเรียน 

เท่านั้นแต่ช่วยผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ที่ 

พวกเขาพยายามจะทำาให้แข็งขันด้วย เมื่อ 

ใดก็ตามที่เราดำาเนินชีวิตตามหลักธรรม 

พระกิตติคุณครบถ้วนมากขึ้น คนอื่นจะได้ 

รับพรไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ด้วยเหตุนี้การ 

เรียนการสอนพระกิตติคุณจึงมีลักษณะ

เฉพาะ การเรียนพระกิตติคุณไม่เพียงนำา

ไปสู่การได้ความรู้เท่านั้นแต่นำาไปสู่การ 

เปลี่ยนใจเลื่อมใสส่วนตัวด้วย
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ความรักช่วยครู 

อย่างเราให้สอน 

ดังพระผู้ช่วยให้รอดจะ 

ทรงสอนถ้าพระองค์ 

ประทับในห้องเรียน 

ของเรา



รับใช้ในศาสนจักร 

ความรักคือแรงจูงใจ
ขณะเข้าร่วมชั้นเรียนในเปรู ข้าพเจ้า

รู้สึกได้ถึงความรักที่ครูมีต่อนักเรียนและ 

ต่อผู ้ เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ที่ เขากำาลัง 

เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนให้ช่วยนำากลับ 

มาแข็งขัน ดูเหมือนความรักแผ่ซ่านท่ัวห้อง 

—จากครูถึงผู้เรียน จากผู้เรียนถึงครู จาก

ผู้เรียนคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่ง และจากผู้

เรียนถึงผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่

ความรักช่วยให้ครูอย่างเราสอนดังพระ 

ผู้ช่วยให้รอดจะทรงสอนถ้าพระองค์ประทับ 

ในห้องเรียนของเรา โดยแท้แล้ว “ความ

รักกระตุ้นเราให้เตรียมและสอนต่างจาก

เดิม”3

เมื่อเจตนาของครูคือครอบคลุมเนื้อหา 

บทเรียน ครูจึงมุ่งเน้นเน้ือหามากกว่าความ 

ต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ดูเหมือนครู 

ชาวเปรูจะรู้สึกว่าไม่จำาเป็นต้อง ครอบคลุม 

เรื่องใด เขาเพียงต้องการสร้างแรงบันดาล 

ใจให้สมาชิกชั้นเรียนยื่นมือออกไปช่วย 

เหลือพี่น้องชายหญิงของพวกเขาด้วย 

ความรัก ความรักพระเจ้าและความรักที่

มีต่อกันสร้างแรงผลักดัน ความรักคือแรง 

จูงใจ เมื่อความรักคือแรงจูงใจของเรา  

พระเจ้าจะทรงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

เราบรรลุจุดประสงค์ของพระองค์เพื่อช่วย

ลูกๆ ของพระองค์ พระองค์จะทรงดลใจ

เราให้รู้ว่าครูอย่างเราจำาเป็นต้องพูด อะไร 

และเราควรพูด อย่างไร

หลักคำาสอนคือกุญแจ
ครูในเปรูไม่ได้อ่านจากคู่มือบทเรียน

ขณะที่เขาสอน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเขาใช้ 

คู่มือหรือคำาปราศรัยการประชุมใหญ่เพื่อ 

เตรียมสอนชั้นเรียน แต่เมื่อเขาสอน เขา

สอนจากพระคัมภีร์ เขาเล่าเรื่องแกะหาย 

และยกข้อต่อไปนี้ขึ้นมากล่าว “และเมื่อ

ท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกำาลังพี่น้องทั้ง 

หลายของท่าน” (ลูกา 22:32) เขาแบ่ง

ปันคำาเชื้อเชิญของประธานมอนสันถึง

สมาชิกศาสนจักรทุกคนให้ช่วยชีวิตคน 

หลงทาง หลักคำาสอนที่เป็นศูนย์กลางบท 

เรียนของเขาคือศรัทธาและจิตกุศล สมาชิก 

ชั้นเรียนต้องมีศรัทธามากพอจะลงมือทำา 

และพวกเขาต้องลงมือทำาด้วยความรัก
เมื่อสอนหลักคำาสอนเกี่ยวกับพระกิตติ- 

คุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ 
ด้วยความชัดเจนและความเชื่อมั่น พระ 
เจ้าจะทรงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ 
เรียนและครู ย่ิงสมาชิกช้ันเรียนให้ข้อเสนอ 
สำาหรับการยื่นมือออกไปช่วยเหลือพี่น้อง 
ที่แข็งขันน้อยมากเพียงใด ทุกคนจะยิ่ง 
รู้สึกใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงยื่นพระ 
หัตถ์ออกไปช่วยเหลือคนอื่นๆ ตลอดเวลา 
ในช่วงที่ทรงปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดิน 
โลกมากเพียงนั้น หลักคำาสอนคือกุญแจ 

สู่การเรียนการสอนพระกิตติคุณที่เกิด 
ประสิทธิผล หลักคำาสอนเปิดใจ เปิดความ 
คิด เปิดทางให้พระวิญญาณของพระผู้
เป็นเจ้าดลใจและจรรโลงใจทุกคนที่นั่น

พระวิญญาณคือครู
ครูสอนพระกิตติคุณที่ยิ่งใหญ่ต่างยอม 

รับว่าพวกเขาไม่ใช่ครูแต่อย่างใด พระกิต- 
ติคุณได้รับการสอนและเรียนรู้ผ่านพระ 
วิญญาณ หากปราศจากพระวิญญาณ 
การสอนความจริงพระกิตติคุณย่อมไม่ 
สามารถนำาไปสู่การเรียนรู้ได้ (ดู คพ.  
42:14) ยิ่งครูเชื้อเชิญด้วยการดลใจให้
กระทำา พระวิญญาณยิ่งสถิตอยู่ระหว่าง 
สอนบทเรียน ครูชาวเปรูเชื้อเชิญด้วยการ 
ดลใจ จากนั้นเมื่อสมาชิกชั้นเรียนตอบ 
สนองด้วยข้อเสนอ ความรู้สึกถึงพระวิญ- 
ญาณทำาให้ทุกคนเติบโตมากขึ้นและเข้ม
แข็งขึ้น

ครูพยายามไม่ ครอบคลุม บทเรียน  
แต่เขาพยายาม เผย บทเรียนที่มีอยู่ใน 
ตัวผู้เรียนแล้ว ครูช่วยให้สมาชิกค้นพบว่า 
พวกเขาปรารถนาจะทำา—ยื่นมือออกไป 
ช่วยเหลือพี่น้องของพวกเขาด้วยความรัก
โดยเชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนผ่านอำานาจ
ของพระวิญญาณ เมื่อสมาชิกชั้นเรียน 
แบ่งปันแนวคิด พวกเขาเป็นแรงบันดาล
ใจให้กันเพราะพวกเขาพร้อมใจกันรับพระ
วิญญาณ

เมื่อเรากำาลังพยายามดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณโดยช่วยคนรอบข้าง พระเจ้า 
จะทรงดลใจเราในสิ่งที่เราควรทำา ดังนั้น 
ถ้าครูอย่างเราต้องการให้พระวิญญาณ
ประจักษ์ชัดมากขึ้นในห้องเรียน เราต้อง
เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนให้ดำาเนินชีวิต
ตามหลักธรรมแห่งพระกิตติคุณอย่างครบ
ถ้วนมากขึ้น เมื่อเราตั้งใจดำาเนินชีวิตตาม
หลักธรรมพระกิตติคุณอย่างครบถ้วนมาก
ขึ้น เราย่อมเข้ามาอยู่ใกล้พระผู้เป็นเจ้า

การเรียนการสอน

พระกิตติคุณไม่

เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ

ในด้านข้อเท็จจริง แต่

เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ

ในการเป็นสานุศิษย์

14      เ ลี ย โ ฮ น า



มากขึ้นและพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาอยู่ใกล้
เรามากขึ้น (ดู คพ. 88:63)

ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
เราไม่เรียนและสอนพระกิตติคุณเพื่อ

จุดประสงค์ของการได้ความรู้เพียงอย่าง 
เดียว เราเรียนและสอนพระกิตติคุณเพื่อ 
ให้ได้ความสูงส่ง การเรียนการสอนพระ 
กิตติคุณไม่เก่ียวกับความเช่ียวชาญในด้าน 
ข้อเท็จจริง แต่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ
ในการเป็นสานุศิษย์ ไม่ว่าเรากำาลังสอน
ลูกๆ ในบ้านหรือสอนสมาชิกวอร์ดหรือ
สมาชิกสาขาในห้องเรียน เราต้องจำาไว้ว่า 
บทเรียนที่เรากำาลังสอนมีอยู่ในตัวผู้เรียน
อยู่แล้ว บทบาทของพ่อแม่หรือครูคือช่วย
ให้ผู้เรียนค้นพบบทเรียนที่อยู่ในใจและใน
ความคิดของพวกเขา

เมื่อเรายอมรับศักยภาพที่ยอดเยี่ยม 

ของผู้เรียนแต่ละคน เราจะเริ่มเห็นดังที่ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็น เม่ือน้ันเราจะสามารถ 
พูดสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราพูด 
และทำาสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราทำา 
ขณะที่เราเดินตามเส้นทางนี้ของการเรียน 
การสอน การเปลี่ยนใจเลื่อมใสคือเป้า 
หมายของเรา ความรักคือแรงจูงใจของเรา 
หลักคำาสอนคือกุญแจ และพระวิญญาณ
คือครู เมื่อเราเรียนและสอนในลักษณะนี้ 
พระเจ้าจะทรงอวยพรทั้งผู้เรียนและครู 
“เพื่อทุกคนจะรับการจรรโลงใจจากทุก
คน” (คพ. 88:122) 
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ถ้าเราต้องการให้

พระวิญญาณ

ประจักษ์ชัดมากขึ้นใน

ห้องเรียน เราต้องเชื้อ

เชิญสมาชิกชั้นเรียนให้

ดำาเนินชีวิตตามหลัก

ธรรมแห่งพระกิตติคุณ

อย่างครบถ้วนมากขึ้น
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โดย เอ็ลเดอร์
แอล. ทอม เพอร์รีย์

แห่งโควรัมอัคร 
สาวกสิบสอง

ข้
าพเจ้าต่ืนเต้นเสมอกับเร่ืองราวของผู้บุกเบิก 

คุณยายข้าพเจ้าอยู่บ้านใกล้เราสมัยข้าพเจ้า 

ยังเด็ก เม่ืออายุแปดขวบท่านเดินข้ามทุ่งราบ 

เกือบตลอดทาง ท่านจำาประสบการณ์ของผู้บุกเบิก 

ได้มากพอจะตรึงข้าพเจ้าให้อยู่กับท่ีเป็นช่ัวโมงขณะ 

นั่งฟังท่านเล่า

ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) เป็นวีรบุรุษ 

คนพิเศษคนหนึ่งของข้าพเจ้าเสมอมา การตอบ 

ปัญหาของท่านเป็นคำาตอบพื้นฐานที่สำาคัญยิ่งและ 

เป็นประโยชน์ต่อผู้คน ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจกับเจตนา- 

รมณ์และความกระตือรือร้นของท่านเมื่อท่านนำา 

วิสุทธิชนไปตะวันตก

เมื่อดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายในการย้ายผู้เปลี่ยนใจ 

เลื่อมใสใหม่จากยุโรปไปยูทาห์สูงลิ่ว จึงมีผู้เสนอ 

ประธานยังก์ให้พวกเขาใช้รถลากข้ามทุ่งราบ ประ-

ธานยังก์เห็นข้อดีทันที ไม่เพียงประหยัดค่าใช้จ่าย 

เท่านั้นแต่ในแง่ประโยชน์ทางกายอันจะเกิดแก่คน 

ที่เดินไกลขนาดนั้นและมาถึงหุบเขาซอลท์เลคด้วย 

ความกระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาหลังจากประสบ- 

การณ์เช่นนั้นด้วย ท่านกล่าวว่า

“เรามั่นใจ [เชื่อมั่น] ว่าขบวนรถลากจะไปถึงเร็ว 

กว่าขบวนพ่อวัวทุกขบวนที่ออกเดินทาง พวกเขา 

ควรมีแม่วัวพันธุ์ดีสักสองสามตัวไว้รีดนม มีวัวพันธุ์ 

เน้ือสองสามตัวไว้ข่ีและไว้แล่เน้ือเม่ือจำาเป็น การทำา 

เช่นนี้จะขจัด [หลีกเลี่ยง] ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง 

ความสูญเสีย และความสับสนของคณะ วิสุทธิชน 

จะหนีพ้นภาพความอาดูร ความปวดร้าว และความ 

ตายได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นซึ่งเหตุการณ์ 

เหล่านี้มักฝังพี่น้องชายหญิงจำานวนมากของเราไว้

ในธุลี

โลกทุกวันนี้ต้องการศรัทธาแบบผู้บุกเบิก 
มากเท่าๆ กับช่วงเวลาอื่น

พลัง 

แห่ง มรดก
ของเรา
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“เราเสนอให้ส่งชายผู้มีศรัทธาและประสบการณ ์

ไปยังจุดติดสัมภาระที่เหมาะสมพร้อมคำาแนะนำา 

ตามสมควรเพื่อปฏิบัติตามข้อเสนอแนะข้างต้น  

ฉะนั้น จงให้วิสุทธิชนที่ตั้งใจจะอพยพในปีต่อมา 

เข้าใจว่าพวกเขาต้องเดินและลากกระเป๋าข้ามทุ่งราบ 

และพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 

[ต่อเนื่องเพื่อการอพยพ] ด้วยวิธีนี้เท่านั้น”1

ระหว่าง ค.ศ. 1856 กับ 1860 วิสุทธิชนไม่กี่พัน 

บรรเทาทุกข์ให้วิสุทธิชนที่ติดอยู่ในหิมะ และทุก

อย่างเกิดขึ้นตามนั้น

กลุ่มบรรเทาทุกข์กลุ่มแรกอยู่ระหว่างทางในวัน 

จันทร์ถัดมา คำาพรรณนาถึงปีติของคณะวิลลีเมื่อ 

ต้อนรับกลุ่มบรรเทาทุกข์กลุ่มแรกทำาให้น้ำาตารื้น  

กัปตันวิลลีได้ท้ิงกลุ่มเล็กๆ ของเขาไว้และออกไปกับ 

เพื่อนร่วมทางหนึ่งคนเพื่อค้นหาขบวนบรรเทาทุกข์

ประวัติศาสตร์บันทึกดังนี้ “ตอนเย็นวันที่สาม 

หลังจากกัปตันวิลลีออกเดินทาง ตะวัน 

กำาลังจะลับขอบฟ้าหลังเนินเขาไกลโพ้น รถ 

ม้าขนาดใหญ่ที่มีประทุนผ้าใบหลายคัน แต่ 

ละคันมีม้าลากสี่ตัวได้โผล่ขึ้นเนินด้านตะวัน 

ตกของค่ายมาทางเราพอดี ข่าวกระจาย

ออกไปทั่วค่ายเหมือนไฟลามทุ่ง และทุกคน 

ที่สามารถออกจากที่นอนได้ มารวมตัวกัน 

เป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อดูพวกเขา ไม่กี่นาทีพวก

เขาก็เข้ามาใกล้พอจนเห็นกัปตันผู้ซื่อสัตย์

ของเรานำาหน้าขบวน เสียงโห่ร้องด้วยความ 

ยินดีดังก้องไปทั่ว ชายกำายำาร้องไห้จนน้ำาตา

ไหลอาบแก้มที่มีริ้วรอยและเกรียมแดด เด็ก 

เล็กๆ ซึ่งบางคนแทบไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ก็

พลอยยินดีไปด้วย และกระโดดโลดเต้นไป

รอบๆ ด้วยความดีใจ เกิดความปลาบปลื้ม

ยินดีกันถ้วนหน้า เมื่อพี่น้องชายเข้ามาใน

ค่าย พี่น้องสตรีก็โผเข้าไปโอบกอดและจูบพวกเขา

หลายที พี่น้องชายตื้นตันใจมากจนพูดไม่ออกอยู่ 

พักใหญ่ แต่เสียงสะอื้นในลำาคอข่มการแสดง … 

อารมณ์ทั้งหมดไว้  …  แต่ไม่นานความรู้สึกนั้นก็ 

ค่อยบรรเทา เราแทบไม่เคยเห็นการจับมือทักทาย 

การกล่าวต้อนรับ และการทูลขอพรจากพระผู้เป็น

เจ้าเช่นนี้มาก่อน!”2

สร้างครอบครัวท่ีเข้มแข็ง
ประเพณีและมรดกอันเกิดจากผู้บุกเบิกที่ทรหด 

อดทนได้สร้างครอบครัวเข้มแข็งที่กระทำาคุณประ- 

โยชน์อย่างยิ่งต่อสหรัฐทางตะวันตกและส่วนที่ 

คนเดินทาง 1,300 ไมล์ (2,090 กม.) ด้วยรถลากได้ 

สำาเร็จ ความสำาเร็จของการเดินทางไม่สมบูรณ์แบบ

เพราะการเดินทางที่ชี้เป็นชี้ตายสองครั้งของคณะ

รถลากวิลลีและมาร์ตินซึ่งออกเดินทางช้าเกินกว่า

จะเลี่ยงหิมะฤดูหนาวที่ตกก่อนเวลาได้ ลองสังเกต 

ความปราดเปรื่องของประธานยังก์อีกครั้ง ที่การ 

ประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ค.ศ. 1856 ท่าน 

ใช้การประชุมใหญ่คร้ังน้ันจัดระบบงานบรรเทาทุกข์ 

เพื่อช่วยเหลือวิสุทธิชนที่ตกระกำาลำาบาก ท่านแนะ 

นำาพี่น้องชายว่าอย่ารอหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน 

จึงออกไปช่วย ท่านต้องการรถเทียมม้าสี่ตัวหลายๆ  

คันที่พร้อมออกเดินทางในวันจันทร์ถัดมาเพื่อไป 

โลกทุกวันนี้ต้องการ

ศรัทธาแบบผู้บุกเบิก

มากเท่าๆ กับช่วงเวลา

อื่น  เราจำาเป็นต้อง 

รู้จักมรดกนั้นอีกครั้ง  

เราจำาเป็นต้องสอน  

เราจำาเป็นต้องภูมิใจ 

และเราจำาเป็นต้อง 

ปกปักรักษามรดก 

ดังกล่าว
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เหลือของโลก
หลายปีก่อนข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปรับประทาน 

อาหารกลางวันท่ีอุปถัมภ์โดยบริษัทค้าปลีกแห่งหน่ึง 
ซึ่งกำาลังประกาศเปิดร้านค้าสี่ร้านในเขตซอลท์เลค 
ซิตี้ โดยที่มีประสบการณ์ค้าปลีกมาก่อน ข้าพเจ้า 
จึงถามประธานบริษัทขณะน่ังร่วมโต๊ะกับเขาว่าเหตุ 
ใดเขาจึงกล้าเปิดร้านค้าส่ีร้านพร้อมกันในเขตตลาด 
ใหม่ล่าสุด คำาตอบของเขาเป็นไปตามท่ีข้าพเจ้าคาด 
เขาบอกว่าบริษัทของเขาได้ทำาการสำารวจจำานวน 
ประชากรของเขตเทศบาลเมืองสำาคัญๆ ทั้งหมด
ในสหรัฐและสนใจใคร่รู้ว่าเขตใดมีแนวโน้มที่ห้าง
สรรพสินค้าจะดึงดูดครอบครัวหนุ่มสาวมากที่สุด 
เขตซอลท์เลค จุดหมายของผู้บุกเบิกสมัยเริ่มแรก
เหล่านั้นติดอันดับหนึ่งของประเทศ

จากผลสำารวจ บริษัทพบด้วยว่าแรงงานในเขต

ซอลท์เลคมีชื่อเสียงเรื่องความซื่อสัตย์และความ

ขยันขันแข็ง มรดกผู้บุกเบิกยังคงประจักษ์ชัดเรื่อย

มาจนถึงรุ่นที่สามและสี่ในเขตนั้น

อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าตกใจกับสถิติท่ีเพ่ิงมาถึงโต๊ะ 

ข้าพเจ้า ซึ่งระบุว่าเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูในสหรัฐ 

เวลานี้มีเพียง 7 เปอร์เซ็นต์มาจากครอบครัวสมัย 

เก่าที่พ่อทำางาน แม่อยู่บ้าน และมีบุตรหนึ่งคน 

หรือมากกว่านั้น3 แต่ละวันเราเห็นผลกระทบของ 

การสิ้นสุดความสัมพันธ์แบบครอบครัวสมัยเก่า  

จำานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายของภรรยาที่ถูกทุบ 

ตีอย่างทารุณ เด็กที่ถูกกระทำาทารุณกรรมทางร่าง- 

กายและทางเพศ การทำาลายทรัพย์สินในโรงเรียน 

อัตราวัยรุ่นทำาผิดกฎหมาย การต้ังครรภ์ในหมู่วัยรุ่น 

ที่ไม่แต่งงาน และคนสูงอายุที่แก่ตัวลงโดยไม่มี

ครอบครัวเครือญาติคอยปลอบใจ
ศาสดาพยากรณ์เตือนเราว่าบ้านเป็นสถานท่ีช่วย 

ให้สังคมอยู่รอด4 แน่นอนว่าบ้านที่เหมาะสมมิได้
เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อชายหนุ่มและหญิงสาวตก 
หลุมรักและแต่งงานกัน บ้านที่เหมาะสมต้องมีคุณ- 
ธรรมเดียวกันกับที่สอนในบ้านผู้บุกเบิก—ศรัทธา  
ความกล้าหาญ วินัย และการอุทิศตน—จึงจะทำาให้ 

ชีวิตแต่งงานประสบความสำาเร็จ ผู้บุกเบิกทำาให้
ทะเลทรายเบ่งบานดังดอกกุหลาบฉันใด ชีวิตเรา
และครอบครัวจะเบ่งบานฉันนั้นถ้าเราทำาตามแบบ
อย่างของพวกเขาและน้อมรับประเพณีของพวกเขา 
โลกทุกวันนี้ต้องการศรัทธาแบบผู้บุกเบิกมากเท่าๆ 
กับช่วงเวลาอื่น เราจำาเป็นต้องรู้จักมรดกนั้นอีกครั้ง 
เราจำาเป็นต้องสอน เราจำาเป็นต้องภูมิใจ และเรา
จำาเป็นต้องปกปักรักษามรดกดังกล่าว

เราได้รับพรมากเหลือเกิน ความรู้ความเข้าใจของ 
เรามีความรับผิดชอบติดมาด้วย อาร์โนลด์ พาล์ม- 
เมอร์ ยอดนักกอล์ฟชาวอเมริกันกล่าวว่า “ชัยชนะ
ไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่ความต้องการชัยชนะคือทุกสิ่ง” นับ
เป็นคำากล่าวที่ยอดเยี่ยม “ความต้องการชัยชนะคือ
ทุกสิ่ง”

พระผู้เป็นเจ้าประทานความมุ่งมาดปรารถนาให้ 
เราต้องการได้รับของประทานสำาคัญที่สุดในบรรดา 
ของประทานทั้งปวงที่พระองค์ทรงมอบให้ลูกๆ ของ 
พระองค์—ของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์ ขอพระผู้ 
เป็นเจ้าประทานพรให้เราเข้าใจศักยภาพของเรา 
ให้เราเรียนรู้ เติบโต และพัฒนาความเข้าใจใน 
มรดกของเรา และตั้งใจรักษาของประทานสำาคัญ
เหล่าน้ันท่ีประทานแก่เราในฐานะลูกๆ ของพระองค์ 
ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานอันศักด์ิสิทธ์ิว่าพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงพระชนม์ พระเยซูคือพระคริสต์ และทางของ
พระองค์จะนำาเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ 

จากคำาปราศรัยการประชุมไฟร์ไซด์เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
ค.ศ. 1980 ที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ ดูฉบับเต็มเป็นภาษา
อังกฤษที่ speeches.byu.edu
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3. ดู Population Reference Bureau, www.prb.org/

Articles/2003/TraditionalFamiliesAccountforOnly7 
PercentofUSHouseholds.aspx.ในปี 1980 เมื่อมีการกล่าวคำา
ปราศรัยนี้ ตัวเลขเท่ากับ 13 เปอร์เซ็นต์

4. ดูตัวอย่างใน โธมัส เอส. มอนสัน “บ้านดุจดังสวรรค์ ครอบครัว 
ชั่วนิรันดร์” เลียโฮนา มิ.ย. 2006 หน้า 66–71; สเป็นเซอร์ 
ดับเบิลยู. คิมบัลล ์“Home: The Place to Save Society,” 
Ensign, ม.ค. 1975, 3–10

บ้านต้องมีคุณธรรม

เดียวกันกับที่สอนใน

บ้านผู้บุกเบิก—ศรัทธา 

ความกล้าหาญ วินัย 

และการอุทิศตน—จึง

จะทำาให้ชีวิตแต่งงาน

ประสบความสำาเร็จ  

ผู้บุกเบิกทำาให้ทะเล

ทรายเบ่งบานดังดอก

กุหลาบฉันใด ชีวิตเรา

และครอบครัวจะเบ่ง

บานฉันนั้นถ้าเราจะทำา

ตามแบบอย่างของ 

พวกเขา
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ใ
นฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน

ยุคสุดท้าย” ประธานโธมัส เอส. มอนสันอธิบาย “เราต้อง 

เคารพพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ การซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา

เหล่านั้นเป็นข้อกำาหนดสำาหรับความสุข  ใช่แล้ว ข้าพเจ้าพูดถึง 

พันธสัญญาแห่งบัพติศมา พันธสัญญาของฐานะปุโรหิต และ 

พันธสัญญาแห่งการแต่งงาน เป็นต้น”1

ในศาสนจักร ศาสนพิธีเป็นพิธีการศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบโดยผู้มี 

สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต  บางศาสนพิธีจำาเป็นอย่างยิ่งต่อความ 

รอดของเรา  ส่วนหนึ่งของ “ศาสนพิธีแห่งความรอด” เหล่านี้คือ

การที่เราเข้าสู่พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้เป็นเจ้า2

พันธสัญญาเป็นสัญญาสองฝ่าย พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้กำาหนด 

เงื่อนไข3 เมื่อเราเข้าสู่พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า เราสัญญาว่า 

จะรักษาเงื่อนไขเหล่านั้น  พระองค์ทรงสัญญาว่าเราจะได้รับพร 

บางอย่างเป็นการตอบแทน

เม่ือเราได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดเหล่าน้ีและรักษาพันธสัญญา 

ที่เกี่ยวเนื่องกัน การชดใช้ของพระเยซูคริสต์จะมีประสิทธิผลใน 

ชีวิตเรา และเราจะได้รับพรประเสริฐสุดเท่าที่พระผู้เป็นเจ้าทรง 

สามารถประทานแก่เราได้—นั่นคือ ชีวิตนิรันดร์ (ดู คพ. 14:7)

เพราะการรักษาพันธสัญญาจำาเป็นต่อความสุขของเราเวลา 

น้ีและการได้รับชีวิตนิรันดร์ในท่ีสุด  จึงสำาคัญท่ีต้องเข้าใจว่าเราได้ 

สัญญาอะไรไว้กับพระบิดาบนสวรรค์  ต่อไปนี้เป็นคำาอธิบายพอ 

สังเขปของพันธสัญญาที่เราทำาอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนพิธีแห่ง

ความรอดพร้อมด้วยข้อเสนอแนะให้ท่านทราบว่าจะเรียนรู้มาก

ขึ้นได้จากที่ใด

บัพติศมาและการยืนยัน
บัพติศมาโดยลงไปในน้ำาทั้งตัวซึ่งปฏิบัติโดยผู้มีสิทธิอำานาจ 

คือศาสนพิธีแห่งความรอดลำาดับแรกของพระกิตติคุณและจำาเป็น 

ต่อการที่แต่ละบุคคลจะเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต ์

แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ศาสนพิธีที่คู่กับบัพติศมาและแยกจาก 

คำ�อธิบ�ย

พอสังเขปเก่ียวกับ

คำ�สัญญ�สำ�คัญ

ท่ีสุดของเร�

    เข้�ใจ 

พันธสัญญา 
    ของเร�กับ

พระผู้เป็นเจ้า

20      เ ลี ย โ ฮ น า



 

กันไม่ได้คือการยืนยัน—การวางมือมอบของประ- 

ทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เม่ือเรารับบัพติศมา เราทำาพันธสัญญาว่าจะรับ 

พระนามของพระเยซูคริสต์ ระลึกถึงพระองค์ตลอด 

เวลา และรักษาพระบัญญัติของพระองค์  เราสัญญา 

เช่นกันว่าจะ “รับใช้พระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่” 

(คพ. 20:37; ดู โมไซยาห์ 18:8–10 ด้วย)

พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาเป็นการตอบแทน 

ว่าถ้าเรากลับใจจากบาปของเรา เราจะได้รับการ

ให้อภัย (ดู แอลมา 7:14) และ “มีพระวิญญาณ

ของพระองค์อยู่กับ [เรา] ตลอดเวลา” (คพ. 20:77) 

สัญญาส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้โดยผ่านการรับของ

ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

ศาสนพิธีบัพติศมาและการยืนยันเป็นประตูที่ 

คนท้ังปวงผู้แสวงหาชีวิตนิรันดร์ต้องผ่าน (ดู ยอห์น 

3:3–5)  การให้เกียรติพันธสัญญาบัพติศมาของเรา 

นำาไปสู่และเป็นส่วนสำาคัญของการทำาพันธสัญญา 

อันเกี่ยวเนื่องกับศาสนพิธีแห่งความรอดอื่นๆ ทั้ง 

หมดบนเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์ (ดู 2 นีไฟ 31:17–21)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัพติศมา
ดู โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, “พันธสัญญาแห่งบัพติศมา: อยู่ในอาณาจักร 
และเป็นของอาณาจักร,” เลียโฮนา  ม.ค. 2001 หน้า 9 

ศีลระลึก
ผู้ที่ได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดของการบัพ- 

ติศมาและการยืนยันจะรับส่วนศีลระลึกในแต่ละ 

สัปดาห์เพื่อต่อพันธสัญญาเหล่านั้น  ขณะรับส่วน 

ขนมปังและน้ำา เราระลึกถึงการพลีบูชาท่ีพระผู้ช่วย 

ให้รอดทรงทำาเพ่ือเรา  นอกเหนือจากน้ี เราไตร่ตรอง 

พันธสัญญาท่ีเราทำาไว้ว่าจะรับพระนามของพระเยซู 

คริสต์ ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา และรักษาพระ 

บัญญัติของพระองค์  พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาเป็น 

การตอบแทนว่าพระวิญญาณของพระองค์จะสถิต

กับเราตลอดเวลา (ดู คพ. 20:77, 79)

ศาสนพิธีศีลระลึกเป็นโอกาสต่อพันธสัญญา 

ศักดิ์สิทธิ์ทุกสัปดาห์ที่เปิดโอกาสให้เราเป็นผู้รับ ซ
้าย
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ส่วนพระคุณอันเน่ืองมาจากการชดใช้ของพระผู้- 

ช่วยให้รอดกับผลการชำาระให้สะอาดทางวิญญาณ 

ของบัพติศมาและการยืนยัน

ผู้นำาศาสนจักรสอนเช่นกันว่าเมื่อเรารับศีล 

ระลึก เราไม่เพียงต่อพันธสัญญาบัพติศมาของ 

เราเท่านั้น แต่ต่อ “พันธสัญญาทั้งหมดที่เราทำา

กับพระเจ้า” เช่นกัน4

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศีลระลึก
ดู ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ “การประชุมศีลระลึกและพิธีศีลระลึก” 
เลียโฮนา พ.ย. 2008 หน้า 21

คำาปฏิญาณและพันธสัญญาของ 
ฐานะปุโรหิต

พระบิดาบนสวรรค์ประทานคำาปฏิญาณของ

พระองค์ (หลักประกัน) ว่าจะทรงมอบพรบาง

อย่างให้ผู้ที่รักษาพันธสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับ

การรับฐานะปุโรหิต

เมื่อชายที่ดำาเนินชีวิตอย่างมีค่าควรได้รับ 

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิตแห่ง 

เมลคีเซเดคพร้อมกับ “[ขยาย] การเรียกของ 

พวกเขา” พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าพวกเขาจะ 

“ถูกพระวิญญาณชำาระให้บริสุทธิ์จนถึงการทำา 

ให้ร่างกายของพวกเขาใหม่อีกครั้ง”  พวกเขาจะ 

กลายเป็นผู้สืบทอดคำาสัญญาที่ทำาไว้กับโมเสส  

อาโรน และอับราฮัม (ดู คพ. 84:33–34)

ชายต้องดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 

เพ่ือจะมีคุณสมบัติคู่ควรเข้าพระวิหาร  ท่ีน่ันชาย 

และหญิงจะได้รับความสมบูรณ์ของพรฐานะ

ปุโรหิตด้วยกันในการแต่งงาน

โดยการรับศาสนพิธีแห่งความรอดทั้งหมด 

ของฐานะปุโรหิต คนทั้งปวงจะได้รับสัญญาถึง 

“ทุกสิ่งที่พระบิดามี” (ดู คพ. 84:35–38)

“พรล้ำาเลิศหลั่งไหลจากคำาปฏิญาณและ 

พันธสัญญานี้มายังชายหญิงและเด็กที่มีค่าควร

ทั่วโลก” เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสองสอน5

พันธสัญญาคือ

สัญญาสองฝ่าย  

พระผู้เป็นเจ้าทรง

สัญญาพรที่แน่ชัด

เพื่อตอบแทนการ

ทำาตามข้อตกลงที่

เรายอมรับเมื่อครั้ง

ทำาพันธสัญญา
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคำาปฏิญาณและ 
พันธสัญญาของฐานะปุโรหิต
ดู เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “ศรัทธา คำาสาบาน และพันธสัญญาของ
ฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา พ.ค. 2008 หน้า 76

เอ็นดาวเม้นท์
เอ็นดาวเม้นท์พระวิหารเป็นของประทานที่ให้

มุมมองและพลัง

ในระหว่างเอ็นดาวเม้นท์พระวิหารเราได้รับคำา

แนะนำาและทำาพันธสัญญาเกี่ยวกับความสูงส่ง 

นิรันดร์ของเรา  สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเอ็นดาวเม้นท์คือ 

ศาสนพิธีของการล้างกับการเจิมและการสวม 

การเ์มน้ทพ์ระวหิารเพือ่เปน็เครือ่งเตอืนใจใหน้กึถงึ

พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์6  ศาสนพิธีและพันธสัญญา

พระวิหารศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าจะนำามาสนทนาราย 

ละเอียดนอกพระวิหาร  เพราะเหตุน้ีประธานบอยด์ 

เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองจึง 

แนะนำาว่า “ท่านต้องตั้งใจฟังขณะปฏิบัติศาสนพิธี 

เหล่านี้และพยายามจดจำาพรที่สัญญาไว้และเงื่อน 

ไขซึ่งจะทำาให้พรเหล่านั้นเป็นจริง”7

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัม 

อัครสาวกสิบสอง สอนว่ากุญแจสู่การได้รับพลัง 

จากเบื้องบนเพื่อเอาชนะการต่อต้านและทำาให้ 

ศาสนจักรก้าวหน้า “คือพันธสัญญาที่เราทำาใน 

พระวิหาร—สัญญาของเราคือเราจะเชื่อฟังและ

เสียสละ อุทิศถวายแด่พระบิดา และสัญญาของ

พระองค์คือพระองค์จะประทานอำานาจให้เราด้วย 

‘การประสาทพรอันยิ่งใหญ่’ ”8

ท่านเรียนรู้ได้มากขึ้นเกี่ยวกับหลักธรรมเบื้อง

หลังพันธสัญญาที่เราทำาในเอ็นดาวเม้นท์โดย

ศึกษาข้อมูลต่อไปนี้

• “การเชื่อฟัง,” หลักธรรมพระกิตติคุณ (2009), 

หน้า 200–206

• เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, “The Law of Sacrif ice,” 

Liahona, มี.ค. 2002, 10

• ตาม “กฎแห่งพระกิตติคุณ” (คพ. 104:18), ดู 

หลักคำาสอนและพันธสัญญา 42

• “กฎความบริสุทธ์ิทางเพศ,” หลักธรรมพระกิตติ- 

คุณ (2009), หน้า 224–232

• ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, “สะท้อนถึงชีวิตที่

อุทิศถวาย,” เลียโฮนา พ.ย. 2010 หน้า 19

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเอ็นดาวเม้นท์
ดู Preparing to Enter the Holy Temple (2002), 28–35; 
เดวิด  เอ. เบดนาร์, “มีชื่อและฐานะอย่างมีเกียรติ,” เลียโฮนา 
พ.ค. 2009 หน้า 119

การผนึก
ศาสนพิธีพระวิหารที่เรียกว่า “การแต่งงานใน 

พระวิหาร” หรือ “ได้รับการผนึก” สร้างความ 

สัมพันธ์นิรันดร์ระหว่างสามีภรรยาท่ีจะคงอยู่เหนือ 

ความตายถ้าทั้งคู่ซื่อสัตย์  ความสัมพันธ์ฉันพ่อแม่ 

ลูกดำารงอยู่ถาวรเหนือความเป็นมรรตัยเช่นกัน  

โดยเชื่อมโยงคนหลายรุ่นเข้าด้วยกันในความ 

สัมพันธ์ฉันครอบครัวนิรันดร์

เมื่อแต่ละบุคคลเข้าสู่พันธสัญญาของการแต่ง- 

งานในพระวิหาร เขาหรือเธอทำาพันธสัญญาทั้งกับ

พระผู้เป็นเจ้า และ กับคู่ครองของตน  สามีภรรยา

สัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันและต่อพระผู้เป็นเจ้า  

พวกเขาได้รับสัญญาถึงความสูงส่งและว่าความ

สัมพันธ์ฉันครอบครัวของพวกเขาสามารถดำาเนิน

ต่อไปชั่วนิรันดร์ (ดู คพ. 132:19–20) เด็กที่เกิดจาก 

สามีภรรยาผู้ได้รับการผนึกในพระวิหารหรือเด็ก 

ที่ได้รับการผนึกกับบิดามารดาในภายหลังล้วนมี 

สิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนิรันดร์

เฉกเช่นในศาสนพิธีอื่นๆ ความซื่อสัตย์ต่อพันธ- 

สัญญาของเราจำาเป็นต่อการผนึกศาสนพิธีทาง 

โลกหรือทำาให้มีผลในสวรรค์โดยพระวิญญาณ

ศักดิ์สิทธิ์แห่งคำาสัญญา9 แต่ละคนที่รักษาพันธ- 

สัญญา—แม้เมื่อคู่ครองไม่รักษา—จะไม่สูญเสีย 

พรที่สัญญาไว้ในการผนึก

22      เ ลี ย โ ฮ น า

ตอบคำาถาม

ท่านหรือคนที่ท่านติดต่อ 
ด้วยอาจสงสัยว่า “ทำาไม 

ไม่เปิดพระวิหารต่อสาธารณชน” 
พระวิหารวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ไม่ได้ใช้สำาหรับการนมัสการ 
ประจำาวันอาทิตย์ที่ยินดีให้ทุก 
คนเข้าร่วม  ศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ ์
ประกอบพิธีในพระวิหาร ด้วย
เหตุนี้พระวิหารจึงเปิดรับเฉพาะ
สมาชิกที่รับบัพติศมาแล้วผู้มี
คุณสมบัติคู่ควรรับศาสนพิธี
เหล่านั้น

หลังจากสร้างพระวิหารแห่ง
ใหม่ สาธารณชนจะได้เข้าชม
ในช่วงโอเพ่นเฮาส์  หลังจาก
อุทิศพระวิหารแด่พระเจ้าแล้ว 
สาธารณชนจะเยี่ยมชมได้เฉพาะ
บริเวณรอบนอก แต่พระวิหาร
เปิดรับเฉพาะผู้มีใบรับรอง 
พระวิหารที่ถูกต้องเท่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน 
“Temples” ใต้หัวข้อ  
Frequently Asked Questions  
ที่ Mormon.org



 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการผนึก
ดู รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เชื่อมโยงคนหลายรุ่นด้วยความรัก,” 
เลียโฮนา พ.ค. 2010 หน้า 116

การทำาและรักษาพันธสัญญาศักด์ิสิทธ์ิ
เมื่อเราเข้าสู่พันธสัญญาสำาคัญๆ เหล่านี้ เรา 

กลายเป็นผู้มีส่วนในพันธสัญญาใหม่และเป็นนิจ  

“แม้ความสมบูรณ์แห่ง [พระกิตติคุณของพระเยซ ู

คริสต์]” (คพ. 66:2)  พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจ 

คือ “ผลรวมของพันธสัญญาและภาระผูกพันท้ังหมด 

ของพระกิตติคุณ” ที่เราทำา10 และพรที่ได้หมายรวม 

ถึงทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมี รวมทั้งชีวิตนิรันดร์

ขณะที่เราพยายามเข้าใจและรักษาพันธสัญญา

ของเรา เราควรจดจำาว่าการรักษาพันธสัญญาของ

เราไม่เพียงเป็นรายการสิ่งที่เราต้องทำาเท่านั้นแต่

เป็นการให้คำามั่นที่จะ เป็น เหมือนพระผู้ช่วยให้

รอดด้วย

“การพิพากษาครั้งสุดท้ายไม่เพียงเป็นการประ- 

เมินความดีชั่วทั้งหมด—ที่เรา ทำา” เอ็ลเดอร์ดัลลิน 

เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอน “แต่

เป็นการยอมรับผลในบั้นปลายของการกระทำาและ 

ความคิด—ที่เรา เป็น ด้วย  การแสดงภายนอกเท่า

นั้นจึงยังไม่พอ  พระบัญญัติ ศาสนพิธี และพันธ- 

สัญญาแห่งพระกิตติคุณไม่ได้เป็นรายการเงินฝาก 

ที่กำาหนดให้ทำาไว้ในบัญชีสวรรค์  พระกิตติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์คือแผนซึ่งแสดงให้เราเห็นว่า

จะเป็นอย่างที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์

ให้เราเป็นอย่างไร”11 

อ้างอิง
1. โธมัส เอส. มอนสัน, “Happiness—the Universal 

Quest,” Liahona, มี.ค. 1996, 5; Ensign, ต.ค. 1993, 4
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การรักษาพันธสัญญา

ของเราคือการให้

คำามั่นว่าจะเป็น

เหมือนพระผู้ช่วย 

ให้รอด
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งานประชาสัมพันธ ์

เมื่อผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิต

ทำ�ง�นกับสภ�ฝ่�ย

ประช�สัมพันธ์ของ 

สเตคและท้องถ่ิน 

พวกเข�ส�ม�รถ 

ช่วยเสริมสร้�งคว�ม 

เข้มแข็งให้ชุมชน 

ในทุกด้�น—และ

เสริมสร้�งอ�ณ�จักร

ของพระผู้เป็นเจ้�

บนแผ่นดินโลก

เชื่อมโยงศาสนจักรและ ชุมชน



 

โดย ฟิลิป เอ็ม. โวลมาร์
นิตยสารศาสนจักร

เมื่อแครอล วิทท์ คริสเต็นเซ็นได้รับเรียกให้รับใช้เป็นผู้อำ�นวย 

ก�รประช�สัมพันธ์สำ�หรับสเตคโทพีก� แคนซัส เธอรู้สึก  

“กลัวม�กและไม่มั่นใจ” เกี่ยวกับก�รต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้

สื่อข่�วและบรรณ�ธิก�รข่�วทั้งหล�ยแทนผู้นำ�สเตค

“แค่คิดว่�ต้องติดต่อกับบรรด�นักข่�วก็ทำ�ให้อกส่ันขวัญแขวน 

แล้ว” เธอนึก และแม้เธอจะเรียนวิช�เอกภ�ษ�อังกฤษในวิทย�ลัย 

แต่เธอบอกว่� เธอ “ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับก�รเขียนข่�ว”

แม้จะไม่เชื่อมั่นในตนเอง แต่ซิสเตอร์คริสเต็นเซ็นตัดสินใจพึ่ง 

ประจักษ์พย�นของเธอ คว�มคุ้นเคยกับชุมชนของเธอ และคว�ม 

เช่ือว่�ก�รเรียกม�จ�กผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิตท่ีได้รับก�รดลใจ เธอกล่�ว 

ว่�เธอเริ่มรับก�รอบรมจ�กแผนกประช�สัมพันธ์และเริ่ม “เรียนรู้ 

หน้�ที่ [ของเธอ], และกระทำ�ในตำ�แหน่งซึ่ง [เธอ] ได้รับก�ร

กำ�หนดไว้, ด้วยคว�มขยันหมั่นเพียรจนสุดคว�มส�ม�รถ” (คพ. 

107:99)

เธอเร่ิมต้ังใจอ่�นหัวข้อศ�สน�ประจำ�สัปด�ห์จ�กหนังสือพิมพ์ 

ในท้องถิ่นเพื่อดูว่�อะไรที่ถือว่�น่�สนใจพอจะเป็นข่�วได้ เธอ 

โทรศัพท์ถึงนักเขียนข่�วศ�สน�เพื่อสอบถ�มเรื่องกำ�หนดเวล�

ก่อนส่งข่�วแรกของเธอลงหนังสือพิมพ์

“ดิฉันสังเกตรูปแบบหัวข้อข่�วเล็กๆ ท่ีพิมพ์ไว้และเร่ิมเอ�ใจใส่ 

เป็นพิเศษกับกิจกรรมที่โบสถ์ บุคคลที่น่�สนใจ และคว�มสำ�เร็จ

ที่เหม�ะจะลงประก�ศในหนังสือพิมพ์ของเร�” เธอหวนคิด

ตลอดเวล�ที่ผ่�นม�ซิสเตอร์คริสเต็นเซ็นเรียนรู้ว่�สื่อสัมพันธ์ 

เป็นยิ่งกว่�ก�รเสนอแนวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจ�กนี้ยังเกี่ยว 

กับก�รรู้จักสื่อและช่วยผู้สื่อข่�วทำ�ง�นของพวกเข� ขณะเดียว 

กันก็ช่วยให้พวกเข�เข้�ใจศ�สนจักร

หลังจ�กคว�มสำ�เร็จติดต่อกัน รวมถึงบทคว�มเกี่ยวกับโปร- 

แกรมเซมิน�รีของสเตคที่ปร�กฏในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เธอ 

กล่�วว่�เธอเกิดคว�มเชื่อมั่นและ “รู้สึกมีไฟอย�กนำ�ศ�สนจักร 

ออกม�จ�กก�รปิดบัง’” (ดู คพ. 1:30) หล�ยปีต่อม� เวล�น้ี 

ซิสเตอร์คริสเต็นเซ็นยังรับใช้เป็นผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยประช�สัมพันธ์ 

สเตคและกล่�วว่� “ไฟนั้นยังคงลุกโชน”

เชื่อมโยงศาสนจักรและ ชุมชน
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หนึ่งในสเตคของเธอรับประท�นอ�ห�รกล�งวัน 

ด้วยกันและสนทน�กันเพื่อห�วิธีให้คนสองกลุ่มได้ 

ทำ�สิ่งดีๆ เพื่อชุมชนด้วยกัน ก�รสนทน�นำ�ไปสู่

ก�รตั้งคณะกรรมก�ร “Better Together” หกคน—

นิก�ยละส�มคน—เพื่อระดมแนวคิดสำ�หรับคว�ม

ร่วมมือครั้งนี้

คว�มร่วมมือดังกล่�วนำ�ไปสู่คอนเสิร์ตก�รกุศล

ในปี 2010 ซึ่งคณะนักร้องประส�นเสียงจ�กหล�ย 

นิก�ยมีส่วนร่วม ค่�เข้�ชมคือของชำ�หนึ่งถุงซึ่งมี 

ประโยชน์ต่อห้องเก็บอ�ห�รในท้องถิ่น ช�วชุมชน

ประม�ณ 700 คนม�ร่วมง�นซึ่งจัดในศูนย์สเตคที ่

เพ่ิงสร้�งเสร็จใหม่ๆ มีก�รจัดง�นเล้ียงรับรองให้ผู้นำ� 

ชุมชนและผู้นำ�ศ�สน�ได้พบปะสนทน�ก่อนก�ร

แสดงคอนเสิร์ตด้วย

หลังจ�กก�รแสดงคอนเสิร์ต ศ�สนจักรขอให้โบสถ์ 

อีกสี่นิก�ย สม�ชิกสภ�เทศบ�ลสองคน และอธิบดี 

กรมตำ�รวจเป็นตัวแทนในคณะกรรมก�ร Better  

Together ซึ่งเวล�นี้ประชุมกันทุกเดือน เร�จัด

คอนเสิร์ตอีกครั้งในปี 2011 ครั้งนั้นนิก�ยหนึ่งเป็น 

เจ้�ภ�พ โดยมีนิก�ยที่เข้�ร่วมทั้งหมดเจ็ดนิก�ย  

และสม�ชิกชุมชนประม�ณ 1,000 คนเข้�ชม

“คว�มรู้สึกถึงไมตรีจิตและคว�มเป็นหนึ่งเดียว 

กันในฐ�นะผู้ติดต�มพระเยซูคริสต์เกิดข้ึนอย่�งม�ก 

ในหมู่นิก�ยต่�งๆ” ซิสเตอร์เดชเลอร์กล่�ว คว�ม 

รู้สึกเหล่�นั้นประจักษ์ชัดในเวล�ต่อม�เมื่อประธ�น 

ไพรเดย์อยู่ที่สน�มบินห่�งจ�กบ้�น 1,000 กว่�ไมล์  

(1,600 กิโลเมตร) สตรีคนหนึ่งที่เข�ไม่เคยพบเดิน

เข้�ม�ห�และพูดว่�เธอจำ�เข�ได้จ�กคอนเสิร์ตก�ร 

กุศล Better Together ซึ่งเธอมีส่วนร่วมและพบว่� 

ยอดเยี่ยมม�ก

เธอบอกเข�ว่� “ดิฉันไม่เคยรู้สึกรักคนอื่นๆ ใน

ชุมชนของเร�อย่�งที่รู้สึกผ่�นเหตุก�รณ์เหล่�นี้ 

ขอบคุณนะคะที่ร่วมจัดง�นคอนเสิร์ตเหล่�นี้ ดิฉัน

เป็นสม�ชิกของอีกนิก�ยหนึ่ง แต่เร�มีคว�มเค�รพ

และชื่นชมอย่�งสุดซึ้งต่อศ�สนจักรของพระเยซู

คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย”

“ส่วนม�กท่ีเร�พย�ย�มทำ�ในง�นประช�สัมพันธ์” 

เธออธิบ�ย “แสดงให้เห็นว่�เร�รัก เชื่อ และ

นมัสก�รพระเยซูคริสต์ เป็นมิตร ทำ�ง�นกับพี่น้อง 

ช�ยหญิงในชุมชนและรับใช้พวกเข� ทำ�ให้ผู้คนชอบ 

พระกิตติคุณที่ได้รับก�รฟื้นฟูและศ�สนจักร”

ผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิตท่ัวโลกกำ�ลังนำ�ท�งและกระตุ้น 

ผู้เชี่ยวช�ญง�นประช�สัมพันธ์และสภ�ประช�สัม- 

พันธ์ขณะทำ�ง�นเคียงบ่�เคียงไหล่คนเหล่�นั้นใน 

เขตของพวกเข�เพ่ือประโยชน์ของชุมชน แก้ไขคว�ม 

เข้�ใจผิด และแสดงให้เห็นว่�สม�ชิกศ�สนจักรทำ�

ต�มพระเยซูคริสต์

ถึงแม้คว�มพย�ย�มในเบื้องต้นของซิสเตอร์ 

คริสเต็นเซ็นมุ่งเน้นสื่อสัมพันธ์ แต่มีหล�ยวิธีที่ฝ่�ย 

ประช�สัมพันธ์ศ�สนจักรกำ�ลังทำ�ต�มก�รนำ�ด้วย 

ก�รดลใจของฐ�นะปุโรหิตขณะช่วยสร้�งชุมชนของ 

พวกเข�และอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�

ชุมชนสัมพันธ์และรัฐสัมพันธ์
เพียง 65 ไมล์ (105 กิโลเมตร) จ�กโทพีก� ใน 

สเตคเลเนซ� แคนซัส ประธ�นบรูซ เอฟ. ไพรเดย์  

ประธ�นสเตค และซิสเตอร์แครอล เดชเลอร์ ผู้ 

อำ�นวยก�รฝ่�ยประช�สัมพันธ์สเตค กำ�ลังช่วยกัน 

สร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีกับผู้มีอิทธิพลต่อชุมชน 

ของพวกเข� พวกเข�ต้องก�รช่วยให้คนเหล่�นั้น 

ยอมรับว่�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยเป็น “เพื่อนบ้�นที่ดี  

เป็นอิทธิพลดีในชุมชน และเป็นผู้ติดต�มพระเยซู 

คริสต์” ประธ�นไพรเดย์กล่�ว

ซิสเตอร์เดชเลอร์ผู้ทำ�ง�นกับฝ่�ยประธ�นสเตค 

และสม�ชิกคนอ่ืนๆ ในฝ่�ยประช�สัมพันธ์ของสเตค 

ห�โอก�สร่วมมือกับกลุ่มศ�สน�อื่นและองค์กร 

ชุมชนเพื่อบำ�เพ็ญประโยชน์ให้พลเมืองในเขตของ

พวกเข�ได้ดีขึ้น

“คว�มสำ�เร็จของเร�เกือบทั้งหมดขณะทำ�ง�น

กับกลุ่มชุมชนเป็นผลสืบเนื่องจ�กคว�มสัมพันธ์

แบบหนึ่งต่อหนึ่ง” ซิสเตอร์เดชเลอร์กล่�ว ตัวอย่�ง

เช่น สม�ชิกคนหนึ่งของนิก�ยหนึ่งและสม�ชิกคน

เป็นเวลาสองปีที่สเตคเลเนซา  

แคนซัสในสหรัฐร่วมมือกับ 

นิกายอื่นในเขตนั้นเพื่อจัด 

คอนเสิร์ตการกุศล ค่าเข้าชม 

—ของชำาหนึ่งถุง—บริจาค 

ให้ห้องเก็บอาหารในท้องที่  

ในปี 2011 สมาชิกชุมชน

ประมาณ 1,000 คนเข้าชม 

รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลและ

ศาสนจักรหลายนิกาย
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อย่�งไรก็ดี บร�เดอร์เมอห์รเตือนว่�คว�มผิดพล�ดใหญ่หลวง

ที่สุดประก�รหนึ่งซึ่งผู้เชี่ยวช�ญง�นประช�สัมพันธ์จะทำ�คือ 

“เริ่มว�งแผนกิจกรรมโดยไม่พิจ�รณ�คว�มต้องก�รของชุมชน

และไม่ห�รือกับผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิต”

เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เมอห์รเชื่อว่�แผนประจำ�ปีที่สะท้อน

ทิศท�งของผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิตสเตคและวอร์ดเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วย

ชี้นำ�ก�รว�งแผนกิจกรรมตั้งแต่ต้น เพื่อสร้�งแผนประจำ�ปีดัง

กล่�ว ซิสเตอร์เมอห์รแนะนำ�ให้ประส�นง�นกิจกรรมโดยใช้ขั้น

ตอนว�งแผนสี่ขั้นที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ต�มแผนและขึ้นอยู่กับคว�ม

ต้องก�รของชุมชนและวัตถุประสงค์ของฐ�นะปุโรหิตในท้องที่

• อะไรคือสิ่งที่ชุมชนของเร�ต้องก�รม�กที่สุด

• ปัญห�ใดในเขตของเร�ส่งผลต่อคว�มเจริญก้�วหน้�ของ

ศ�สนจักร แง่บวกหรือแง่ลบ

• ผู้นำ�ในชุมชนคนใดบ้�งที่เร�ส�ม�รถร่วมมือด้วยได้เพื่อ

สนองคว�มต้องก�รและแก้ไขปัญห�

• เร�ส�ม�รถเริ่มหรือส�นต่อคว�มสัมพันธ์กับผู้นำ�เหล่�นี้ได้

อย่�งไร

ก�รตอบคำ�ถ�มเหล่�นี้จะช่วยผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิตและฝ่�ย

“นั่น” ประธ�นไพรเดย์กล่�ว “คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับง�น 

ประช�สัมพันธ์ เมื่อเร�ทำ�ให้แวดวงของเร�กว้�งขึ้นและขย�ย 

วิสัยทัศน์ของเร� เท่�กับเร�ได้สร้�งมิตรสห�ยพิเศษม�กม�ยทั่ว 

ชุมชน เร�เค�รพคว�มเชื่อของกันและกันและเร�รักกันอย่�งแท้ 

จริง”

ก�รได้รับคว�มร่วมมือและคว�มเค�รพเช่นนั้นจ�กผู้นำ�ชุมชน

พิสูจน์ให้เห็นประสิทธิผลในยุโรปตะวันออกด้วย ค�เทีย เซอร์ดยุค 

ผู้อำ�นวยก�รสื่อสัมพันธ์สำ�หรับฝ่�ยประช�สัมพันธ์ยูเครน

ทำ�ง�นกับผู้สอนศ�สน�ประช�สัมพันธ์และผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิต

ในท้องที่เพื่อปรับปรุงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งศ�สนจักรกับชุมชน 

“หล�ยคนมีคว�มเข้�ใจผิดและข้อมูลผิดๆ เกี่ยวกับศ�สนจักร” 

ซิสเตอร์เซอร์ดยุคกล่�ว “ในฐ�นะผู้เชี่ยวช�ญง�นประช�สัมพันธ์

ที่ทำ�ง�นกับผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิต เร�พย�ย�มเปลี่ยนแนวคว�มคิด 

เหล่�นั้นโดยทำ�ง�นกับผู้นำ�ท�งคว�มคิด สื่อ และส�ธ�รณชน 

ทั่วไป ง�นประช�สัมพันธ์ที่ประสบคว�มสำ�เร็จสร้�งบรรย�ก�ศ

ที่ผู้มีอิทธิพลส�ม�รถช่วยให้ศ�สนจักรบรรลุจุดประสงค์ขณะที่

เร�ช่วยให้พวกเข�บรรลุเป้�หม�ยของพวกเข�เช่นกัน”

ในเมืองจีโตมีร์ ประเทศยูเครน สม�ชิกศ�สนจักรไปร่วมง�น 

เลี้ยงที่น�ยกเทศมนตรีโอเล็กซ�นเดอร์ มิโกล�โยวิช บอชคอฟ-

สกีย์เป็นเจ้�ภ�พเพื่อขอบคุณโครงก�รเพื่อมนุษยธรรมของ

ศ�สนจักรที่จัดห�อุปกรณ์จำ�เป็นให้โรงเรียนเจ็ดแห่งทั่วเมือง 

นอกจ�กนี้ ง�นรับใช้ชุมชนของสม�ชิกศ�สนจักรในสวนก�ก�ริน 

ของเมืองซึ่งดำ�เนินก�รในเดือนเมษ�ยนและตุล�คม 2011 ก็เป็น

ที่กล่�วขวัญเช่นกัน อเล็กซ�นเดอร์ ด�วีดอฟ ประธ�นส�ข� 

จีโตมีร์เป็นตัวแทนศ�สนจักรและแสดงคว�มขอบคุณสำ�หรับ

คว�มชื่นชมของเมืองนั้น

การวางแผนจัดงาน
นอกจ�กสื่อสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์แล้ว โอก�สอีกอย่�ง

หนึ่งในด้�นประช�สัมพันธ์ม�จ�กก�รว�งแผนและเป็นเจ้�ภ�พ

จัดง�น ด�เนียล และรีเบคก� เมอห์รกล่�ว ทั้งสองเพิ่งจบง�น

เผยแผ่ด้�นประช�สัมพันธ์ในภ�คแคริบเบียน

“ก�รเกณฑ์สม�ชิกม�ช่วยให้คว�มรู้แก่เพื่อนๆ ของพวกเข�

ผ่�นกิจกรรมบนพื้นฐ�นเดียวกัน เช่น ง�นวัฒนธรรม ง�นเลี้ยง

อ�ห�รค่ำ� โครงก�รบำ�เพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ได้ผล 

เป็นพิเศษสำ�หรับก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์” ซิสเตอร์เมอห์รกล่�วถ่า
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ข่าวสารถึงผู้นำาฐานะปุโรหิต
“เราขอให้ประธานสเตค ประธานท้องถิ่น และ 
สาวกเจ็ดสิบภาคทุกแห่งหนเรียกและอบรม 
สภาประชาสัมพันธ์สเตคและพหุสเตค ในบาง
ท้องถิ่นและเขตที่กำาลังพัฒนาของศาสนจักร 

งานประชาสัมพันธ์อาจจะเล็กในตอนแรกและดำาเนินงานได้โดย
ไม่ต้องจัดสภาเต็มรูปแบบ ผู้อำานวยการประชาสัมพันธ์ในเขตของ
ท่านสามารถจัดการอบรมและชี้ให้ท่านเห็นแหล่งช่วยสำาคัญๆ ได้

“ท่านจะค้นพบว่างานประชาสัมพันธ์สามารถเป็นเคร่ืองมือ
วิเศษสุดในการบรรลุวัตถุประสงค์ฐานะปุโรหิตได้อย่างไรเม่ือท่าน
สร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับผู้นำาชุมชน ผู้ส่ือข่าว และผู้นำาทาง 
ความคิดคนอื่นๆ ความสนใจที่ท่านมีต่องานนี้จะเพิ่มชื่อเสียงของ
ศาสนจักรเช่นกันโดยช่วยให้คนอื่นๆ เข้าใจว่าเราติดตามพระเยซู
คริสต์”

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง  
ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
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ช่วยชุมชนได้ม�กกว่�ที่จะทำ�ได้ในก�รเป็นเจ้�ภ�พ

ง�นต่�งๆ เอง

การส่ือสารและการจัดการยามวิกฤต
ถึงแม้ง�นประช�สัมพันธ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน 

สถ�นก�รณ์ประจำ�วันของชีวิตชุมชน แต่ก็ส�ม�รถ 

ช่วยเตรียมสเตค ประเทศ หรือศ�สนจักรในเขต 

นั้นให้พร้อมรับมือกับภ�วะฉุกเฉินเช่นที่เกิดขึ้นใน

ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่ผ่�นม�

สมัยอธิก�รแกรีย์ อี. สตีเวนสัน อธิก�รควบคุม  

เป็นประธ�นภ�คเอเชียเหนือ ท่�นเห็นด้วยตนเองว่� 

แผ่นดินไหวปี 2011 เปลี่ยนบรรย�ก�ศสื่อชั่วข้�ม 

คืนอย่�งไร “แผ่นดินไหวและสึน�มิทำ�ให้ส�ยต�ของ 

ช�วโลกและทุกคนในญ่ีปุ่นจับจ้องช�ยฝ่ังทะเลด้�น 

ตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบห�ยนะ” ท่�นหวน

นึกถึง

อธิก�รสตีเวนสันกล่�วว่�มหันตภัยก่อให้เกิด  

“คว�มสนใจอันแรงกล้�” ในคว�มช่วยเหลือเพื่อ 

มนุษยธรรมและกิจกรรมอ�ส�ที่ให้แก่ประเทศ 

ญี่ปุ่น รวมถึงคว�มช่วยเหลือจ�กศ�สนจักรด้วย

ภ�ยในไม่ก่ีวันหลังเกิดสึน�มิ ศ�สนจักรเร่ิมจัดห� 

ส่ิงจำ�เป็นให้สม�ชิกท่ีประสบภัยและผู้ไม่เป็นสม�ชิก 

“สื่อในประเทศและต่�งประเทศเริ่มเก�ะติดสถ�น- 

ก�รณ์” อธิก�รสตีเวนสันกล่�ว

เนื่องด้วยศ�สนจักรจัดห�เครื่องอุปโภคบริโภค 

กว่� 250 ตันและเกณฑ์อ�ส�สมัครกว่� 24,000 คน 

ม�ช่วยง�นบำ�เพ็ญประโยชน์กว่� 180,000 ชั่วโมง  

ง�นบรรเท�ทุกข์ดังกล่�วจึงมักเป็นจุดสนใจของ 

ผู้นำ�ส่วนท้องถิ่น เอ็ลเดอร์สตีเวนสันกล่�ว ใน 

ประเทศท่ีประช�กรเป็นช�วคริสต์ไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ 

ผู้นำ�เหล่�นั้นบ�งคนต้องก�รรู้ม�กขึ้นเกี่ยวกับบท 

บ�ทของศ�สนจักรในง�นดังกล่�ว ท่�นกล่�วว่� 

คว�มอย�กรู้เปิดโอก�สให้ผู้เชี่ยวช�ญง�นประช�- 

สัมพันธ์ไม่เพียงช่วยผู้เดือดร้อนอย่�งม�กเท่�นั้น 

แต่เชื่อมคว�มเข้�ใจไปพร้อมๆ กันด้วย ตัวอย่�ง

เช่น สัปด�ห์หลังสึน�มิกระหน่ำ�ญี่ปุ่น นักข่�วคน 

ประช�สัมพันธ์หลีกเลี่ยงก�รจัด “กิจกรรมเพื่อเห็น

แก่กิจกรรม” ซิสเตอร์เมอห์รกล่�ว แต่สภ�ส�ม�รถ

ว�งแผนและดำ�เนินง�นที่สร้�งคว�มไว้ว�งใจ

ระหว่�งชุมชนกับผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิต ง�นเหล่�นี้เปิด

โอก�สให้สม�ชิกศ�สนจักรและสม�ชิกชุมชนได้

ปฏิสัมพันธ์และสร้�งมิตรภ�พต่อกัน

ตัวอย่�งเช่น ในส�ธ�รณรัฐโดมินิกันปี 2010 ผู้นำ�

ฐ�นะปุโรหิต สภ�ประช�สัมพันธ์ และสม�ชิกชุมชน 

ช่วยกันจัดง�นที่เน้นโครงก�รมือที่ช่วยเหลือของ 

มอรมอน บร�เดอร์และซิสเตอร์เมอห์รเชิญบุคคล 

สำ�คัญระดับประเทศหล�ยคนที่พวกเข�ทำ�ง�นด้วย 

ม�ร่วมง�น

“ผู้มีชื่อเสียงหล�ยคนที่เป็นตัวแทนของสถ�บัน 

และองค์กรต่�งๆ ม�ร่วมด้วย” บร�เดอร์เมอห์รเล่�  

โดยเสริมว่�ฝ่�ยประธ�นภ�คของศ�สนจักรก็ม�

ด้วย

“ง�นประสบคว�มสำ�เร็จม�ก” เข�ร�ยง�น 

“น�ยกเทศมนตรีและองค์กรต่�งๆ ของเมืองขอ 

คว�มช่วยเหลือจ�กเร�ม�กขึ้นเรื่อยๆ ในรูปของก�ร 

ทำ�คว�มสะอ�ด ยิ่งไปกว่�นั้นหล�ยองค์กรเปิดมุม

มองที่ดีต่อศ�สนจักรด้วย”

แม้ก�รให้ฐ�นะปุโรหิตนำ�ท�งจะสำ�คัญยิ่งต่อ

ก�รว�งแผนง�นให้ประสบคว�มสำ�เร็จ แต่นั่นไม่ใช่

เรื่องเดียวที่ต้องพิจ�รณ� แคธี ม�ร์เลอร์ รับใช้ใน

สภ�ประช�สัมพันธ์พหุสเตคในเมืองแซนดีเอโก รัฐ

แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริก� เพื่อนต่�งศ�สน�คน

หนึ่งของเธอบอกว่�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยเก่งเรื่อง

ชวนคนอื่นม�ร่วมกิจกรรมของศ�สนจักรแต่มักไม่

ร่วมมือกับคนอื่นในง�นของศ�สนจักรอื่น

ซิสเตอร์ม�ร์เลอร์นึกถึงคำ�ที่เพื่อนพูดว่� “คุณแค่ 

ขอให้คนอ่ืนม�กับคุณ คงดีทีเดียวถ้�คุณจะถ�มเร� 

ว่�เร�ต้องก�รคว�มช่วยเหลือหรือไม่ คำ�ตอบว่�มี

คงดังก้อง”

ซิสเตอร์ม�ร์เลอร์กล่�วว่� เมื่อทร�บคว�มต้อง 

ก�รของผู้อื่น บ�งครั้งสภ�ประช�สัมพันธ์ก็ส�ม�รถ

หลังจากแผ่นดินไหวในประเทศ 

ญี่ปุ่นเมื่อปี 2011 ผู้นำาฐานะ

ปุโรหิตทำางานกับผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อระดม

งานบรรเทาทุกข์ผ่านโปรแกรม

มือที่ช่วยเหลือของมอรมอน 

นักข่าวคนหนึ่งเขียนเกี่ยวกับ

งานมนุษยธรรมเหล่านั้นว่า 

“สิ่งเดียวที่ทัดเทียมกับความ

สามารถในการเผยแพร่พระคำา

ของศาสนจักรมอรมอนคือ 

ความสามารถในการรับมือ 

กับภาวะฉุกเฉิน”
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ให้เร�หลังเกิดแผ่นดินไหว”

“ดิฉันรู้สึกดี” ซิสเตอร์กร�เมสกล่�ว “ที่ได้ช่วย 

จริงๆ ไม่เฉพ�ะสถ�นที่ลี้ภัยแห่งนั้นแต่ช่วยผู้นำ� 

ฐ�นะปุโรหิตที่กำ�ลังพย�ย�มอย่�งม�กเพื่อช่วยคน

เดือดร้อน”

เอ็ลเดอร์นิอิย�ม�อธิบ�ยผลบวกอีกด้�นหนึ่ง 

ของง�นประช�สัมพันธ์ดังนี้ “เร�พบว่�ก�รบอก 

ข้อมูลเกี่ยวกับง�นบรรเท�ทุกข์ของศ�สนจักรให้ 

สม�ชิกและผู้นำ�ท�งคว�มคิดข้�งนอกทร�บเป็น 

สิ่งสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อวัตถุประสงค์ของง�นประช�- 

สัมพันธ์ ผมรู้สึกว่�เวล�นี้คนนอกศ�สนจักรมอง 

ภ�พลักษณ์ของศ�สนจักรดีขึ้นและสม�ชิกเชื่อมั่น

ม�กขึ้นในพลังของศ�สนจักรในญี่ปุ่น”

ง�นประช�สัมพันธ์เป็นเครื่องมือสำ�หรับผู้นำ�

ฐ�นะปุโรหิตในท้องที่

สภ�ประช�สัมพันธ์เป็นส่วนสำ�คัญย่ิงขององค์กร 

ระดับโลกที่ผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิตส�ม�รถใช้ประโยชน์ 

ได้เพ่ือให้รู้สภ�พแวดล้อมในท้องท่ีและส�ม�รถช่วย 

สนองคว�มต้องก�รของชุมชนได้ ซิสเตอร์เซอร์ดยุค 

ในยูเครนกล่�วว่� “ไม่เสียแรงเปล่�ที่เห็นผู้นำ�ฐ�นะ 

ปุโรหิตยอมรับว่�ง�นประช�สัมพันธ์เป็นเครื่องมือ 

ที่ดีในก�รบรรลุวัตถุประสงค์ฐ�นะปุโรหิตของพวก 

เข� ตัวอย่�งหนึ่งคือก�รบำ�เพ็ญประโยชน์ในชุมชน 

ผ่�นผลง�นมือที่ช่วยเหลือของมอรมอน ซึ่งพัฒน� 

คว�มเป็นหนึ่งเดียวในหมู่สม�ชิกส�ข�และวอร์ด 

ท้ังยังช่วยสร้�งคว�มสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่�ง

ศ�สนจักรกับชุมชนในท้องที่อีกด้วย” 

เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ของศาสนจักร—มีเฉพาะ
ภาษาอังกฤษที่ publicaffairs.lds.org—มีข้อมูลเพิ่มเติม 
ที่เป็นประโยชน์

อ้างอิง
1. คาริ ฮูส, “In Japan, the Mormon Network Gathers 

the Flock,” World Blog จาก NBC News, มี.ค. 
18, 2011, http://worldblog.msnbc.msn.com/_
news/2011/03/18/6292170-in-japan-the-mormon-
network-gathers-the-flock.

หนึ่งเขียนว่� “สิ่งเดียวที่ทัดเทียมกับคว�มส�ม�รถ

ในก�รเผยแพร่พระคำ�ของศ�สนจักรมอรมอนคือ 

คว�มส�ม�รถในก�รรับมือกับภ�วะฉุกเฉิน… 

ศ�สนจักรไม่ได้ช่วยเฉพ�ะคนของตนเองเท่�นั้น”1

ก�รร�ยง�นข่�วในแง่บวกเช่นนี้เกิดขึ้นเพร�ะ 
คว�มสัมพันธ์ที่สร้�งม�หล�ยปี โคนันและซินดี 
กร�เมส ผู้เร่ิมรับใช้เป็นตัวแทนประช�สัมพันธ์สำ�หรับ 
ภ�คเอเชียเหนือในเดือนสิงห�คม ค.ศ. 2010 กล่�ว 
ว่� “สภ�ประช�สัมพันธ์ในญี่ปุ่นทำ�ง�นม�หล�ย 
ปีกับผู้นำ�คนสำ�คัญๆ ของรัฐบ�ลทั่วประเทศ มิตร- 
ภ�พเหล่�นี้เปิดประตูไปสู่หน่วยง�นต่�งๆ ในท้อง
ถิ่นซึ่งยินดีรับคว�มช่วยเหลือของเร�หลังจ�กนั้น” 
เอ็ลเดอร์ย�ซูโอะ นิอิย�ม� กับภรรย�รับใช้เป็น
ผู้อำ�นวยก�รสภ�ประช�สัมพันธ์ของศ�สนจักร
ในญี่ปุ่น เข�ชี้ให้เห็นว่� “แม้แต่ผู้นำ�รัฐบ�ลของ
ประเทศญี่ปุ่นก็เข้�ใจว่�ศ�สนจักรมีประสิทธิภ�พ 
เพียงใดและเร�ส�ม�รถให้ก�รบรรเท�ทุกข์ได้รวด- 
เร็วเพียงใด”

ตัวอย่�งเมื่อผู้นำ�ญี่ปุ่นยกย่องคว�มช่วยเหลือ 
แบบทันท่วงทีของศ�สนจักรคือเม่ือผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิต 
ในท้องท่ีค้นพบสถ�นท่ีล้ีภัยบริเวณโรงเรียนแห่งหน่ึง 
ในพื้นที่ห่�งไกลซึ่งมีคนล้นหล�ม ผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิต 
กับสภ�ประช�สัมพันธ์และผู้จัดก�รสวัสดิก�ร 
ศ�สนจักรในท้องที่จึงจัดเตรียมอ�ห�รและเครื่อง 
อุปโภคบริโภคบรรเท�ทุกข์อื่นๆ ไปมอบให้สถ�น
ที่ลี้ภัยแห่งนี้ซึ่งเป็นที่พักพิงของผู้ประสบภัยสึน�มิ
ประม�ณ 270 คน

ถึงแม้ตอนแรกผู้ประสบภัยเหล่�นั้นจะแปลกใจ
เมื่อได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กโบสถ์คริสต์ แต่ครั้ง 
ที่สองเมื่ออ�ส�สมัครมือที่ช่วยเหลือของมอรมอน 
สวมเสื้อกั๊กสีเหลืองม� เด็กคนหนึ่งร้องตะโกนว่� 
“พวกเข�ม�แล้ว! สงสัยจังว่�คร�วนี้พวกเข�เอ�
อะไรม�!”

หลังจ�กได้รับของบริจ�ค ผู้ประส�นง�นสถ�น 
ที่ลี้ภัยแห่งนั้นบอกเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์กร�เมสว่� 
“ศ�สนจักรของคุณนำ�อ�ห�รมื้อแรกและผักสดม�
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บ้านเรา ครอบครัวเรา

เรื่องราวของเธอ

เป็นเวลา 35 ปีที่ดิฉันหวังและรอสามีเป็นสมาชิกศาสนจักร 

หลายปีที่ยาวนานเต็มไปด้วยการสวดอ้อนวอนที่จริงใจ แต่

การสวดอ้อนวอนสามครั้งเป็นจุดพลิกผันที่น่าจดจำาอย่างยิ่ง

ในประสบการณ์ของดิฉัน

ดิฉันกับอัลแต่งงานกันในปี ค.ศ. 1959 สิบปีต่อมาเรามีบุตร 

สามคนและอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งของแคนาดา อัล 

ดำาเนินธุรกิจก่อสร้าง ส่วนดิฉันอยู่บ้านทำาหน้าที่คุณแม่และช่วย 

ธุรกิจบ้างบางครั้ง ในวันหยุดสุดสัปดาห์ดิฉันกับอัลมีงานเลี้ยง

สังสรรค์กับเพื่อนๆ และมักจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสมอ คุณ

พ่อดิฉันเป็นนักดื่ม ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงเกลียดการดื่มเหล้าเป็นชีวิต

จิตใจ แต่นั่นกลายเป็นวิธีพบปะสังสรรค์ของเรา

ปี 1969 น้ันเอง ดิฉันตระหนักว่าชีวิตดิฉันไม่ก้าวหน้าเลย และ 

ลูกๆ สมควรได้รับสิ่งดีกว่าที่พวกเขาได้รับอยู่ในเวลานี้ คืนหนึ่ง 

หลังจากงานเลี้ยงอีกครั้ง ดิฉันคุกเข่าสวดอ้อนวอนว่า “ข้าแต่

พระผู้เป็นเจ้า ถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่น ได้โปรดเปลี่ยนชีวิตข้า

พระองค์ด้วยเถิด” ดิฉันสัญญากับพระองค์ว่าจะไม่ดื่มเหล้าอีก 

ดิฉันทำาตามคำามั่นสัญญาดังกล่าวนับแต่นั้นเป็นต้นมา

นั่นเป็นการสวดอ้อนวอนที่น่าจดจำาครั้งแรกและได้รับคำาตอบ

เร็วมาก ลูกสาวของพี่สะใภ้ดิฉันได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมปฐมวัย 

กับเพื่อนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนหนึ่ง เมื่อพี่สะใภ้ของดิฉันเรียนรู้ 

มากขึ้นเกี่ยวกับศาสนจักร เธอรู้สึกถึงการดลใจให้ส่งใบบอกรับ

อย่า
ยอมแพ้

สามีภรรยาคู่หนึ่งเล่าเรื่องการเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์—ห่างกัน 35 ปี

โดย อัล และ เอวา ฟราย

นิตยสารศาสนจักรมาให้ดิฉันซึ่งมาถึงภายในหนึ่งเดือนหลังจาก 

ดิฉันกล่าวคำาสวดอ้อนวอนครั้งแรก ดิฉันไม่ทราบว่ามอรมอนคือ 

อะไร แต่รักข่าวสารที่อยู่ในนิตยสารเหล่านั้นและอ่านตั้งแต่หน้า 

แรกจนถึงหน้าสุดท้าย ดิฉันตัดสินใจค้นหาความจริงในศาสนจักร 

และพบคำาตอบในนั้น ดิฉันเปลี่ยนชีวิต จริงๆ และรับบัพติศมา

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1970

อัลไม่มีความปรารถนาเหมือนดิฉัน เขาชอบวิถีชีวิตแบบเดิม 

ของเราและยังคงดำาเนินชีวิตแบบนั้น เขายังคงเป็นสามี บิดา 

และผู้หาเลี้ยงที่ดี แต่เวลา 35 ปีต่อจากนั้นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

พระกิตติคุณ ดิฉันต้องทำาเพียงคนเดียว

ดิฉันเลี้ยงดูลูกๆ ในศาสนจักร แต่ภายในไม่กี่ปี ลูกๆ ก็ตัดสิน 

ใจว่าพวกเขาอยากใช้วันอาทิตย์ไปพายเรือกับพ่อมากกว่าไป

โบสถ์กับดิฉัน ดิฉันผิดหวังมาก วันหนึ่งในปี 1975 ดิฉันพูดคุย 

กับประธานสเตคและบอกเขาว่าดิฉันตัดสินใจว่าต้องออกจาก

ศาสนจักรเพราะศาสนจักรกำาลังทำาลายครอบครัวเรา เขาฟัง 

อย่างอดทนและพูดว่า “จงทำาอย่างที่คุณต้องทำา แต่จงแน่ใจว่า

พระบิดาในสวรรค์ทรงเห็นชอบ” ดิฉันกลับบ้าน อดอาหาร และ

สวดอ้อนวอน นั่นเป็นการสวดอ้อนวอนที่น่าจดจำาครั้งที่สอง คำา

ตอบที่ได้รับคือความรู้สึกว่าดิฉันเป็นห่วงเชื่อมในสายโซ่พระ

กิตติคุณสำาหรับครอบครัว ถ้าดิฉันทำาสายโซ่ขาด ดิฉันจะสูญเสีย

ทุกคน ดิฉันรู้ว่าคำาตอบนั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุนี้จึงให้
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คำามั่นว่าจะไม่ออกจากศาสนจักร และดิฉันไม่เคยออกไป

การอยู่อย่างซื่อสัตย์ไม่ง่ายเลย แต่หลายสิ่งช่วยให้ดิฉันยึดมั่น

ศรัทธาและหวังอย่างอดทนว่าสักวันอัลจะพิจารณาพระกิตติคุณ

อีกครั้ง

• ดิฉันรักอัลเสมอและทำาดีที่สุดเพื่อดูแลอัล เป็นภรรยาที่

ซื่อสัตย์และสนับสนุนสามี

• ดิฉันสวดอ้อนวอนสม่ำาเสมอ พระบิดาบนสวรรค์และพระ 

เยซูคริสต์ทรงเป็นมิตรในพระกิตติคุณของดิฉัน เมื่ออยู่กับ 

อัลได้ยากเพราะเขาไม่ดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานพระกิตติ- 

คุณ ดิฉันจะพูดคุยกับพระบิดาบนสวรรค์และทำาความรู้จัก

พระผู้ช่วยให้รอดของดิฉัน

• ดิฉันอ่านพระคัมภีร์และสิ่งพิมพ์อื่นทั้งหมดของศาสนจักร

เท่าที่ดิฉันมีอยู่ในมือเป็นประจำา รวมทั้ง Ensign โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพระคัมภีร์สองข้อนี้ 3 นีไฟ 13:33 และ หลักคำา

สอนและพันธสัญญา 75:11 มีความหมายและตรึงใจดิฉัน 

เป็นพิเศษ ทั้งสองข้อทำาให้ดิฉันมีพลังและความอดทนที่จะ

ยืนหยัดขณะรอสามีและลูกๆ เปลี่ยนใจ

• ดิฉันไปโบสถ์คนเดียวอย่างซื่อสัตย์จนกระทั่งลูกกลับมาที

ละคน เวลานี้ทุกคนแข็งขัน เมื่อพวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่และ

ออกจากบ้าน ดิฉันยังคงไปโบสถ์คนเดียว

• เราจัดสังสรรค์ในครอบครัวโดยท่ีอัลไม่รู้ว่าเรากำาลังทำาอะไร 

ดิฉันจะยกเรื่องหนึ่งมาพูดที่โต๊ะอาหารค่ำา และครอบครัว

เราจะพูดคุยเรื่องนั้น

• ดิฉันพยายามเชื่อฟังและทำาสิ่งที่ถูกต้องเสมอ

• ดิฉันรับพลังเพิ่มเติมโดยขอพรฐานะปุโรหิต

• ดิฉันขอคำาแนะนำาจากผู้นำาฐานะปุโรหิต

• ดิฉันปฏิบัติต่อเพื่อนๆ ในศาสนจักรเหมือนเป็นครอบครัว

• ดิฉันไปพระวิหารและรับเอ็นดาวเม้นท์ของตนเอง ดิฉันใช้

เวลาหลายปีกว่าจะตัดสินใจเรื่องนี้ได้ ดิฉันกลัวว่านั่นจะ

ทำาให้ความสัมพันธ์ของดิฉันกับอัลยากขึ้นไปอีก แต่ในที่

สุดดิฉันก็พบว่าดิฉันตัดสินใจดีที่สุดแล้ว อัลสนับสนุน นั่น 

ทำาให้ดิฉันมีความสุข และหลังจากได้รับเอ็นดาวเม้นท์ ดิฉัน 

ไม่เคืองอัลอีกต่อไปว่าเป็นเหตุให้ดิฉันจะไม่ได้ไปพระวิหาร 

เมื่อดิฉันร่วมนมัสการในพระวิหาร ดิฉันมักใส่ชื่ออัลไว้ใน

รายชื่อสวดอ้อนวอนเสมอ

ส่วนสำาคัญที่สุดคือดิฉันยังคงดำาเนินชีวิตในฐานะสมาชิกที่ 

ซื่อสัตย์ของศาสนจักร ดิฉันหาวิธีเล็กๆ น้อยๆ แบ่งปันพระกิตติ- 

คุณกับเขา แม้เขาไม่อยากได้ยินก็ตาม แต่ดิฉันพบว่าพระวิญญาณ 

บริสุทธ์จะทรงดลใจดิฉันให้พูดสิ่งที่ควรพูดและแบ่งปันในวิธีและ 

เวลาที่ควรแบ่งปัน ต่อมาดิฉันเรียนรู้ว่าเนื่องด้วยความซื่อสัตย์ 

และคำามั่นสัญญาที่ดิฉันมีต่อเขา พระวิญญาณทรงสัมผัสใจอัล

เป็นครั้งคราว

เขาตกลงฟังบทเรียนจากผู้สอนศาสนาหลายคร้ัง แต่ดิฉันช้ำาใจ 

ทุกครั้งเพราะเขามักจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม แต่แม้ในช่วงท้อ 

แท้เหล่านี้ พระบิดาบนสวรรค์ทรงดูแลดิฉันและทรงชดเชยสิ่งที่ 

ดิฉันไม่มีด้วยพรอื่น ดิฉันทราบตลอดมาว่ามีบางอย่างในอัลที่

คุ้มค่าแก่การรอคอย

อัลเริ่มเปลี่ยนทีละน้อย เขาเลิกสบถ เขาเลิกดื่ม เขาปฏิบัติต่อ

ดิฉันดีกว่าเดิม เขาเริ่มมาโบสถ์

ดำาเนินชีวิตเพื่อสิ่งนี้  
สวดอ้อนวอนเพื่อสิ่งนี้

“ตลอดชีวิตของท่านบนแผ่นดินโลก จงแสวงหาอย่างพากเพียรเพื่อ 
จะทำาให้จุดมุ่งหมายพื้นฐานของชีวิตนี้เป็นจริง โดยผ่านครอบครัว
ในอุดมคต ิ ในระหว่างที่ท่านอาจจะยังไม่บรรลุถึงอุดมคตินั้น จง
ทำาทุกสิ่งที่สามารถทำาได้ผ่านการเชื่อฟังและศรัทธาในพระเจ้าเพื่อ 
เข้าใกล้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้อยู่เสมอ อย่ายอมให้มีสิ่งใดมา 
เหนี่ยวรั้งท่านจากวัตถุประสงค์นี ้ . . . หากว่าในขณะนี้มิได้รวมถึงการ
ผนึกในพระวิหารกับคู่ชีวิตที่ชอบธรรม จงดำาเนินชีวิตเพื่อสิ่งนี้ สวด
อ้อนวอนเพื่อสิ่งนี้ ใช้ศรัทธาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนี้ อย่าทำาอะไรก็ตาม
ที่จะทำาให้ท่านไม่มีค่าควรสำาหรับสิ่งนี้ หากท่านสูญเสียวิสัยทัศน์ 
ของครอบครัวนิรันดร์ จงสร้างความหวังขึ้นมาอีกครั้ง หากความ 
ฝันของท่านต้องใช้ความอดทน จงอดทน เราสวดอ้อนวอนด้วยกัน
ในบรรดาพี่น้องและพยายามมาเป็นเวลา 30 ปีก่อนที่มารดาและ 
บิดาซึ่งมิใช่สมาชิกของเราจะผนึกในพระวิหาร ขออย่าได้กังวลจน
เกินเหตุ จงทำาสุดความสามารถ เราไม่สามารถบอกได้ว่าพรนั้นจะ
ได้รับในด้านนี้ของม่านหรือในอีกด้านหนึ่ง แต่พระเจ้าจะทรงรักษา
สัญญาของพระองค์”

ดู เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง,  
“จงวางสิ่งสำาคัญที่สุดไว้เป็นอันดับแรก,” เลียโฮนา ก.ค. 2001 หน้า 8
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ดิฉันยังคงสวดอ้อนวอนต่อไป

คำาตอบเหลือเชื่อสำาหรับการสวดอ้อนวอนที่น่าจดจำาครั้งที่ 

สามเกิดขึ้นในเดือนเมษายน ปี 2005 ดิฉันกำาลังสงสัยว่าอัลจะ 

ยอมรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์หรือไม่—ดิฉันกำาลังรู้สึกผิด 

หวังเล็กน้อย ดิฉันทูลขอความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ 

ในที่สุดก็ได้เวลาอันสมควรคือวันที่ 9 กรกฎาคม อัลรับบัพติศมา

แม้การมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งที่ได้เห็น 

เดชานุภาพอันน่าอัศจรรย์ของพระผู้เป็นเจ้าในการเปลี่ยนใจที่ไม่

เชื่อให้เป็นใจที่เชื่อ ดิฉันรู้ว่าพระองค์ทรงได้ยินและทรงตอบคำา

สวดอ้อนวอนหลายครั้งของดิฉันตลอด 35 ปีที่ผ่านมา เพราะคำา

ตอบของพระองค์เวลานี้ดิฉันจึงอยู่กับคนที่เปลี่ยนแล้ว คนที่รัก

พระบิดาบนสวรรค์มากเท่าดิฉัน และเรารักกันลึกซึ้งกว่าแต่ก่อน

ดิฉันรู้ว่ามีอีกหลายคนในศาสนจักรที่รอ หวัง และสวดอ้อน 

วอนให้คนท่ีพวกเขารักเข้ามาในศาสนจักร ดิฉันประสงค์จะกระตุ้น 

พี่น้องชายหญิงเหล่านี้ให้ยอมรับพระดำารัสเชิญของพระผู้ช่วยให้ 

รอด “จงมาหาเราเถิด” (แอลมา 5:34) เพื่อตัวเขาเองไม่ใช่เพื่อ 

คนที่พวกเขารักเท่านั้น ดิฉันรู้จากประสบการณ์ว่าการทำาเช่นนั้น 

จะให้พลังที่ไม่มีสิ่งใดให้ได้ การอยู่ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์  

เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ และชื่นชมพรในปัจจุบันทำาให้

เกิดความสุขและเปิดโอกาสให้พระองค์ทรงทำางานผ่านเรา

ดิฉันเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินคำาสวดอ้อนวอนของ

เรา การรอคอยพระเจ้าและยอมรับตารางเวลาของพระองค์ด้วย

ศรัทธาไม่ง่ายเลย แต่ดิฉันรู้ว่าจังหวะเวลาของพระองค์เหมาะสม

เสมอ

เรื่องราวของเขา
เป็นเวลา 35 ปีที่หลายคนสนทนาพระกิตติคุณกับผม ภรรยา

ผมไม่เคยพลาดโอกาสที่จะพูดคุยเรื่องนี้ เธอฉลาดที่จะวางพระ

คัมภีร์มอรมอนและนิตยสาร Ensign ไว้ให้ผมเห็นชัดๆ แน่นอนว่า 

ผมไม่เคยหยิบขึ้นมาอ่านเลย เธอเชิญผู้สอนศาสนามาหลายครั้ง 

สองหรือสามรุ่นเคยสอนบทเรียนของผู้สอนศาสนาให้ผม

แล้วอะไรหรือที่ขัดขวางผมจากการเข้าสู่น้ำาบัพติศมา

ผมมีข้อแก้ตัวเสมอ ผมทำางานหลายชั่วโมง ผมไม่เห็นว่าผม

มีเวลาให้พระกิตติคุณ ผมมัวแต่ยุ่งอยู่กับการประกอบอาชีพหา

รายได้ ผมจึงบอกเอวาว่า “วันหน้าถ้าอะไรต่อมิอะไรเพลาลง

แล้วและผมมีเวลามากขึ้น ผมจะอ่านพระคัมภีร์มอรมอน”

แต่ผมไม่เคยอ่าน หนำาซ้ำาผมไม่ได้เป็นนักอ่านด้วย และเมื่อ

ผมพยายามอ่านพระคัมภีร์ไบเบิล นั่นไม่มีความหมายต่อผมเลย 

ด้วยเหตุนี้ผมจึงเลิกอ่าน

มีอีกสิ่งหนึ่งที่ขัดขวางไม่ให้ผมเข้าร่วมศาสนจักร สิ่งนี้จริงจัง

มากกว่า น่ันคือ ชีวิตท่ีเต็มไปด้วยบาปของผม กษัตริย์เบ็นจามิน 

สอนเราว่า “มนุษย์ปุถุชนเป็นศัตรูต่อพระผู้เป็นเจ้า … เว้นแต่ 

เขาจะยอมต่อการชักจูงของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์” (โมไซยาห์ 

3:19) ผมไม่ยอม—ผมไม่ตัดสินใจ พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “ผู้

ใดไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเรา” (มัทธิว 12:30) เวลานี้

ผมตระหนักว่าเพราะวิธีที่ผมดำาเนินชีวิต ผมจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อ

พระองค์ ผมจำาต้องเปลี่ยน

ผมดำาเนินชีวิตอยู่รอบๆ พระกิตติคุณแต่ไม่เคยดำาเนินชีวิต

ตามพระกิตติคุณจริงๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผมเริ่มรู้สึกถึงพระ

วิญญาณ ผมเลิกจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และเลิกดื่ม เมื่อผมเปลี่ยน 

 

ขณะอ่านจดหมายของลูกสาว ผมรู้ตัวว่าผมไม่มีข้อแก้ตัวอีกแล้ว
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เช่นนั้น พระวิญญาณทรงเริ่มแสดงองค์ให้ประจักษ์บ่อยขึ้น ผม

ยังต้องพยายามอีกหลายอย่าง—คำาพูดของผมไม่ดีเลยและผมมี

นิสัยไม่ดีอีกหลายอย่างที่ต้องแก้ไข—แต่ผมกำาลังเปลี่ยน

แล้ววันหนึ่งผมได้รับพัสดุกล่องหนึ่งส่งมาจากลินดาลูกสาว 

ของผม ในนั้นมีพระคัมภีร์มอรมอนและพระคัมภีร์ไบเบิลที่ทำา 

เครื่องหมายไว้หลายข้อ เธอเขียนจดหมายถึงผมด้วยซึ่งในนั้น

บอกว่าเธอรักผมมากและต้องการให้ผมรู้อย่างที่เธอรู้

เธอเขียนว่า “วิธีเดียวที่จะรู้ว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

จริงหรือไม่คือทูลถามด้วยใจจริงและด้วยเจตนาแท้จริง”

ลินดาแบ่งปันข้อพระคัมภีร์หลายข้อท่ีทำาให้ผมเร่ิมสวดอ้อนวอน 

และศึกษาพระคัมภีร์

“วิธีเดียวที่ทำาให้หนูรู้จักพระผู้ช่วยให้รอดและพระบิดาบน 

สวรรค์” เธอเขียน “คือสวดอ้อนวอนและอ่านเรื่องราวของ 

พระองค์ในพระคัมภีร์”

เธออธิบายต่อจากนั้นว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนสำาคัญเพียง 

ใด หากปราศจากพระผู้เป็นเจ้าในชีวิต เธอไม่อาจมีสันติสุขได้ 

เลย สุดท้ายเธอเขียนว่า “อย่าผัดวันประกันพรุ่งอีกเลยนะคะ 

คุณพ่อได้รับมากแล้ว ถึงเวลาแล้วท่ีต้องคืนให้พระบิดาบนสวรรค์ 

นี่คือหนทางเดียวสู่ความสุขที่แท้จริง”

ผมไม่มีข้อแก้ตัวอีก งานเพลาลงแล้ว และผมมีเวลามากข้ึน ผม 

จึงเริ่มอ่านและศึกษาข้อพระคัมภีร์ที่เธอขีดเส้นไว้ให้ผม ซึ่งทำาให้

ผมปรารถนาจะอ่านพระคัมภีร์มอรมอนทั้งเล่ม แต่ยังมีอีกหลาย

อย่างที่ผมไม่เข้าใจ

ถึงตอนนี้ผมเข้าร่วมการประชุมศีลระลึกเพราะภรรยาบอกว่า 

คงจะดีถ้าผมมานั่งข้างๆ เธอ เธอแนะนำาให้ผมอ่านพระคัมภีร ์

หลักคำาสอนและพันธสัญญาด้วย ผมอ่านและเข้าใจมากกว่า จาก 

นั้นด้วยความช่วยเหลือของภรรยา ผมอ่านพระคัมภีร์มอรมอน 

และพบว่าพระคัมภีร์กำาลังเข้ามาสู่ชีวิต โดยผ่านการสวดอ้อนวอน 

หลายครั้ง พระวิญญาณลุกไหม้ในตัวผม

อะไรส่งผลกระทบเช่นน้ันในตัวผม พระวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิและ 

ความรู้จากพระคัมภีร์ ทั้งสองอย่างนี้ทำาให้ผมกล้าเปลี่ยนชีวิต

และทูลขอการให้อภัยบาปจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวาง

ผมจากการเข้าร่วมศาสนจักรตลอดหลายปีนั้น

การสารภาพบาปทำาได้ยากมาก ทำาให้ผมเจ็บปวดจนผมนอน 

ทุกข์ใจอยู่บนเตียงนานสามวัน แต่โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซ ู

คริสต์ผมได้รับการให้อภัย พระบิดาบนสวรรค์ประทานพละกำาลัง

ให้ผมลุกขึ้นมาสวมชีวิตใหม่

เควินบุตรชายผมให้บัพติศมาผมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 

2005 ผู้สอนศาสนาคนหนึ่งที่สอนภรรยาผมเมื่อหลายสิบปีก่อน

มาร่วมพิธีด้วย สองปีต่อมาผมพาครอบครัวไปผนึกเพื่อกาลเวลา

และนิรันดรในพระวิหารแซนดีเอโก แคลิฟอร์เนีย

เจ็ดปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิต ในที่ 

สุดผมก็สามารถรับหน้าท่ีปิตุและผู้นำาทางวิญญาณของครอบครัว 

เราและมีส่วนในพระกิตติคุณกับภรรยา ลูกๆ และหลานเก้าคน

ของเรา ความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวเสริมสร้างเข้มแข็งทาง

วิญญาณให้ทุกคน ลูกเขยคนหนึ่งเข้าร่วมศาสนจักร และหลานสี่

คนของเรารับใช้งานเผยแผ่แล้วหรือกำาลังรับใช้ ชีวิตใหม่ของผม

ในศาสนจักรคือปาฏิหาริย์ ผมคิดว่าสิ่งนี้นำาความสุขใหญ่หลวง

และการเติบโตอย่างมากมาให้ผม

ผมขอบพระทัยสำาหรับโอกาสครั้งที่สองนี้ ผมรู้สึกซาบซึ้งที่ได้

ชดเชยเวลาหลายปีท่ีเสียเปล่าน้ันโดยทำางานของพระผู้เป็นเจ้า 

ความสุขใหญ่หลวงเข้ามาในชีวิตเราเพราะเราเป็นหน่ึงเดียวในพระกิตติคุณ
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บราเดอร์อาร์นัลโด เตเลส กริโล เป็นเพื่อน 

สนิทท่ีสุดคนหน่ึงของข้าพเจ้าเม่ือข้าพเจ้า 

อายุ 25 ปี ขณะอายุ 62 บราเดอร์กริโล 

เป็นวิศวกรท่ีเกษียณแล้ว เขาได้รับเรียกเป็นท่ีปรึกษา 

คนหนึ่งของข้าพเจ้าในฝ่ายประธานท้องถิ่นซึ่งตอน

นั้นเรียกว่าท้องถิ่นโออิรัส โปรตุเกส เรารับใช้ด้วย

กันหลายปี

สติปัญญาและประสบการณ์ของเขาให้คำาแนะนำา 

และข้อคิดที่มีค่ามากแก่ผู้นำาฐานะปุโรหิตวัยหนุ่ม 

อย่างข้าพเจ้า เขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีโดยธรรม- 

ชาติ เขาเห็นด้านสว่างของสถานการณ์ทุกอย่างเสมอ 

และมีอารมณ์ขันที่ดี เจตคติของเขาเป็นที่มาของ

แรงบันดาลใจอันสำาคัญยิ่งต่อคนมากมายรอบข้าง 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ารู้ 

เรื่องการท้าทายอันแสนสาหัสที่เขาเคยประสบ

หลังจากเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ บราเดอร์กริโล 

ร่วมงานกับ National Agronomic Agency ในฐานะ 

นักวิจัยในโปรตุเกสและต่อมาเขาเดินทางไปอาณา- 

นิคมชาวโปรตุเกสแห่งหนึ่งในแอฟริกาเพื่อเป็นหัว 

หน้าโครงการวิจัยฝ้าย โครงการดังกล่าวทำาให้เขา 

ประสบความสำาเร็จในอาชีพผู้บริหารอาวุโสของ 

ธนาคารใหญ่ระหว่างประเทศแห่งหนึ่งในประเทศ

โดย เอ็ลเดอร ์
โฮเซ เอ. เทียเซียรา

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

การให้พระเจ้า อาณาจักรของพระองค์ 

และครอบครัวเรามาก่อนจะให้ความ 

หวังที่เราต้องการเพื่อเผชิญการท้าทาย 

ในปัจจุบันและอนาคต

เผชิญอนาคตด้วย 
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เหตุใดเขาจึงเชื่อมั่นเช่นนั้น

บราเดอร์กริโลเปลี่ยนใจเลื่อมในยุคแรกๆ ของ 

ศาสนจักรในโปรตุเกส เขาเป็นเสาหลักและผู้บุกเบิก 

ในประเทศนั้น หลายครั้งที่เขาพาครอบครัวไปพระ 

วิหารในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเดินทางไปกลับ 2,800  

ไมล์ (4,500 กิโลเมตร) ด้วยศรัทธาและการอุทิศ 

ตน ตลอดหลายปีของการรับใช้ บราเดอร์กริโลกับ

ภรรยานำาปีติมาสู่บุตรธิดาและคนอื่นๆ อีกมากมาย

ศรัทธาของบราเดอร์กริโลมีศูนย์รวมในพระเยซู

คริสต์และในความรู้ที่ว่าสุดท้ายแล้วพระเยซูคริสต์

จะทรงปกครอง สิ่งนี้ให้ความหวังแก่เขาในปัจจุบัน

และในอนาคต

พันธสัญญาใหม่จบลงด้วยข่าวสารแห่งความ

หวังอันยิ่งใหญ่1 ศาสดาพยากรณ์เช่นยอห์นผู้เปิด

เผยเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมาถึงและบอกเราถึง

พรที่เราจะได้รับถ้าเรายังคงชอบธรรมและอดทน

จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ยอห์นเห็นหนังสือที่มีตราประทับเจ็ดดวง หรือ 

ช่วงเวลาเจ็ดช่วง และเขาบรรยายว่าซาตานต่อสู้กับ 

คนชอบธรรมเสมอมาอย่างไร (ดู วิวรณ์ 5:1–5; 6)  

แต่ยอห์นเห็นเช่นกันว่าซาตานจะถูกมัดและพระ 

คริสต์จะทรงปกครองอย่างมีชัยชนะ (ดู วิวรณ์ 

19:1–9; 20:1–11) สุดท้ายเขาเห็นว่าคนชอบธรรม 

จะอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าหลังจากการพิพากษาครั้ง

สุดท้าย (ดู วิวรณ์ 20:12–15)

การท้าทายใหญ่หลวงอย่างหนึ่งของทุกวันนี้คือ 

การเรียนรู้ที่จะพิชิตความกลัวและความสิ้นหวัง 

เพื่อเอาชนะการทดลองและการล่อลวง เราใช้เวลา 

ครู่เดียวเปิดหนังสือพิมพ์ เลื่อนแถบหน้าเว็บ หรือ 

ฟังการถ่ายทอดข่าวทางวิทยุหรือโทรทัศน์ก็รู้เรื่อง 

ราวอันน่าเศร้าใจของอาชญากรรมและภัยธรรมชาติ 

ที่เกิดขึ้นทุกวัน

การเข้าใจสัญญาในพระคัมภีร์ท่ีว่าพระเจ้าจะทรง 

พิชิตความชั่วร้ายและความจริงจะพิชิตความผิด 

อย่างไรสามารถช่วยเราเผชิญอนาคตได้ด้วยความ 

หวังและการมองโลกในแง่ดี ในโลกปัจจุบันเราเห็น 

น้ัน ช่วงเกือบ 30 ปีในแอฟริกา เขาเล้ียงดูครอบครัว

ที่ยอดเยี่ยมและมีชีวิตที่ดีจนกระทั่งครอบครัวเขา

ถูกบังคับให้กลับโปรตุเกสโดยด่วนเพราะเหตุการณ์

รุนแรงอันเนื่องจากความขัดแย้งและสงคราม

บราเดอร์กริโลกับครอบครัวทิ้งทุกอย่างที่ได้มา 

จากการทำามาหาเล้ียงชีพ—ทรัพย์สินและสมบัติส่วน 

ตัวทั้งหมด—หลังจากเห็นด้วยตาตนเองถึงหายนะ

ของสงครามอันส่งผลต่อประเทศที่พวกเขารัก

แม้ความสับสนวุ่นวายจากสงครามจะบ่อนทำา- 

ลายสันติสุขและเสถียรภาพทั้งหมดในช่วงหลาย 

เดือนสุดท้ายของเขาในแอฟริกา แต่บราเดอร์กริโล 

ช่วยชีวิตเพื่อนคนหนึ่งโดยยกรถยนต์ราคาแพงที่

เขาซื้อในเยอรมนีให้เพื่อนคนนั้น รถคันดังกล่าวทำา 

ให้เพื่อนกับแม่ของเพื่อนหนีสงครามออกมาได้

ทรัพย์สมบัติมากมายทางโลกที่บราเดอร์กริโล

ได้จากการทำางานขยันขันแข็งมาชั่วชีวิตมิได้บดบัง

ความสำาคัญอันดับแรกๆ ของเขา เขายังคงยึดมั่น

หลักธรรมบริสุทธิ์และความรักที่มีต่อครอบครัว

ย้อนกลับไปในโปรตุเกสเมื่ออายุ 52 ปี เขา

เผชิญความเป็นจริงของการเริ่มต้นทุกอย่างจาก 

ศูนย์ เนื่องด้วยความยากลำาบากและเหตุการณ์ 

ร้ายแรงท้ังหมดน้ี อะไรท่ีสร้างความแตกต่างในชีวิต 

เขา เหตุใดเขาจึงมองปัจจุบันและอนาคตในแง่บวก  

บราเดอร์อาร์นัลโด 

เตเลส กริโล—ภาพ

ขวามือในปี ค.ศ. 1956 

และบนในปี ค.ศ. 

1960 กับรถยนต์ที่เขา

ยกให้เพื่อนเพื่อช่วย

เพื่อนหนีสงคราม— 

เขาต้องทิ้งทุกอย่าง

จากการทำามาหาเลี้ยง

ชีพไว้เบื้องหลัง แต่เขา

ยังคงยึดมั่นหลักธรรม

ทั้งหมด ความรักต่อ

ครอบครัว และศรัทธา

ในพระเยซูคริสต์
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สงคราม ภัยธรรมชาติ และวิกฤติเศรษฐกิจ บางคร้ัง 

เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นไกลตัวเท่านั้น

แต่เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเราเป็นส่วนตัวด้วย

เราไม่จำาเป็นต้องทุกข์โศกกับการสูญเสียทรัพย์ 

สมบัติทางโลกหรือยึดติดกับทางโลก เพราะส่ิงเหล่า 

นั้นสามารถช่วงชิงปีติของสิ่งประเสริฐเรียบง่ายใน

ชีวิตไปจากเราได้

ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในแบบอย่างของบราเดอร์

อาร์นัลโด เตเลส กริโล เขาให้เรื่องทางวิญญาณ 

มาก่อน เรื่องซึ่ง “มีค่าใหญ่หลวงต่อ [เรา] ในวัน 

เวลาสุดท้าย” (2 นีไฟ 25:8) รวมไปถึงสัมพันธภาพ

ครอบครัวและการรับใช้ผู้อื่น

เราทุกคนควรเผชิญอนาคตด้วยความหวัง

เพราะเรารู้ว่าอิทธิพลของความชั่วร้ายจะ 

ปราชัย เราทุกคนควรมองโลกในแง่บวก 

เสมอขณะเผชิญการท้าทาย เพราะทุกวัน
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นี้เรามีพระคัมภีร์ คำาสอนของศาสดาพยากรณ์ที่มี

ชีวิต สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต พระวิหาร และการ 

สนับสนุนของกันและกันในฐานะสมาชิกศาสนจักร  

เราทุกคนควร “ออกมาอย่างผู้ชนะ”เนื่องจากการ 

สวดอ้อนวอน (คพ. 10:5) และสำาคัญที่สุดคือเรา

ควรมีความหวังในชีวิตนิรันดร์เนื่องจากการพลี 

พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้อันสมบูรณ์แบบของ

พระเจ้า (ดู โมโรไน 7:41)

เม่ือเราจัดลำาดับความสำาคัญถูกต้อง เราจะมีชีวิต 

ที่สมบูรณ์ขึ้นและพรั่งพร้อมมากขึ้น การให้พระเจ้า 

อาณาจักรของพระองค์ และครอบครัวเรามาก่อน

จะให้ความหวังแก่เราเมื่อเราต้องเผชิญการท้าทาย

ในปัจจุบันและอนาคต 

อ้างอิง
1. ดู วิวรณ์ 19–22; ดู พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญา

ใหม่ คู่มือครูคำาสอนพระกิตติคุณ (1997) บทที่ 46 ด้วย

เราทุกคนควรมอง

โลกในแง่บวกเสมอ

ขณะเผชิญการ

ท้าทายเพราะทุกวัน

นี้เรามีพระคัมภีร์ 

คำาสอนของศาสดา

พยากรณ์ที่มีชีวิต 

สิทธิอำานาจฐานะ

ปุโรหิต พระวิหาร 

และการสนับสนุน

ของกันและกัน

ในฐานะสมาชิก

ศาสนจักร
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เสียงวิสุทธิชน

หลังจากอ่านพันธสัญญาเดิมเมื่อ 

หลายปีก่อน ผมเกิดความสนใจใน 

คำาสอนของพระคัมภีร์เล่มนี้ โดยเฉพาะ 

งานเขียนของอิสยาห์ และยังคงศึกษา

เรื่อยมา ในปี 2010 ขณะอยู่บนเครื่อง

บินผมนั่งติดกับบาทหลวงคนหนึ่งของ 

ศาสนายิว ผมเริ่มการสนทนาโดยถามเขา 

เก่ียวกับข้อความบางตอนในอิสยาห์ ขณะ 

ท่ีการสนทนาดำาเนินอยู่น้ัน เราพูดถึงความ 

สำาคัญของสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตตามที่

เข้าใจในพันธสัญญาเดิม

บาทหลวงถามผมว่าสมาชิกในศาสนจักร 

ของผมได้รับสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตจาก 

ที่ใด ผมถือโอกาสเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับ

ข้อความนี้เป็นภาษาฮีบรูนี่นา
นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธรวมทั้งการฟื้นฟู

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิต

แห่งเมลคีเซเดค เราสนทนาเรื่องการแปล

พระคัมภีร์มอรมอนและจุดประสงค์ของ

พระคัมภีร์เล่มนี้ในฐานะ “พยานหลักฐาน

อีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์”

บาทหลวงเกิดความสนใจ เขาถามว่า

โจเซฟอายุเท่าใดเมื่อท่านเห็นนิมิตแรก 

ผมบอกว่าโจเซฟอายุ 14 ปี อายุเท่าๆ กับ

ซามูเอลในพันธสัญญาเดิม เขาตอบว่า

ศาสดาพยากรณ์หลายท่านได้รับเรียกเมื่อ

อายุยังน้อย เขากล่าวว่านั่นตรงกับที่พระ

ผู้เป็นเจ้าทรงเรียกโจเซฟ สมิธเมื่อท่านยัง

เป็นวัยรุ่น

ผมเปิดพระคัมภีร์และเราอ่านประจักษ์ 

พยานของพยานสามคนและแปดคนด้วย 

กัน ผมบอกเขาว่าพยานหลายคนออกจาก 

ศาสนจักรแล้วแต่ไม่มีใครปฏิเสธว่าพวก

เขาเคยเห็นแผ่นจารึกทองคำา

“พวกเขาออกจากศาสนจักรหลังจาก

เห็นเทพและแผ่นจารึกได้อย่างไร” เขาถาม

“ผมจำาได้ว่าลูกหลานอิสราเอลสร้างวัว

ทองคำาหลังจากเห็นการแยกทะเลแดงไม่

นาน” ผมตอบ

เขาเปิด 1 นีไฟ และเริ่มอ่าน เขาหยุด

และพูดว่า “ข้อความน้ีเป็นภาษาฮีบรูน่ีนา”

เขาอธิบายต่อจากน้ันว่าเหตุใดข้อความ 

จึงดูเหมือนแปลจากภาษาฮีบรูเป็นภาษา 

อังกฤษ ผมบอกเขาว่าหนังสือเล่มนี้เขียน 

โดยอิสราเอลเผ่าหนึ่ง ผมอ้างเอเสเคียล 

37:15–20 ซึ่งพูดถึงไม้ของยูดาห์และไม้ 

ของโยเซฟ เราเห็นตรงกันว่าไม้ของยูดาห์

หมายถึงพระคัมภีร์ไบเบิล และผมอธิบาย

ว่าไม้ของโยเซฟคือพระคัมภีร์มอรมอน

หลังจากสนทนากันสามชั่วโมงบาท 

หลวงแสดงความสนใจอยากได้พระคัมภีร์ 

มอรมอนเล่มหนึ่ง เมื่อผมกลับบ้าน ผมจึง 

ส่งไปให้เขาหนึ่งเล่มพร้อมประจักษ์พยาน 

ของผม ผมขอบคุณที่การพยายามศึกษา 

พันธสัญญาเดิมของผมเตรียมผมให้พร้อม 

สนทนาพระคัมภีร์และแบ่งปันประจักษ์

พยานกับบาทหลวงเพื่อนใหม่ของผม 
เดิร์ค พอลฟรีย์แมน, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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บาทหลวงถามผมว่าสมาชิกในศาสนจักร 
ของผมได้รับสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตจากที่ใด 
ผมถือโอกาสเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับนิมิตแรก 
ของโจเซฟ สมิธรวมทั้งการฟื้นฟูฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนและฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค



ผมเกือบออกจากศาสนจักรเพราะไม่ 

เห็นด้วยกับประธานสเตคของผม 

ผมรู้สึกว่าเขาทำาบางอย่างไม่ถูกต้อง การ 

กระทำาของเขาไม่สะท้อนวิธีการอย่างที่ 

ผมคิดว่าควรเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ผมจึงเลิก

ไปโบสถ์
ภรรยาบอกผมว่า “คุณจะตัดสินใจแบบ 

นั้นโดยไม่สวดอ้อนวอนและอดอาหาร 
อย่างจริงจังไม่ได้นะคะ”

เธอพูดถูก หลังจากผมสวดอ้อนวอน 
ช่ัวระยะเวลาหน่ึง ถ้อยคำาต่อไปน้ีมาถึงผม 
อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา “ผู้รับใช้
ของพระผู้เป็นเจ้าได้รับเรียกจากพระผู้
เป็นเจ้า”

คืนน้ันผมฝัน ในฝันคุณปู่ตำาหนิผมท่ีผม 
ต่อต้านผู้นำา แล้วผมก็ต่ืนจากความฝันและ 
นอนไม่หลับอีกเลยในช่วงเวลาท่ีเหลือของ 
คืนน้ัน หลังจากไตร่ตรองอย่างลึกซ้ึงตลอด 
คืน ผมรู้ว่าต้องทำาอะไร ผมไปพบประธาน 
สเตคและขอโทษเขา เขายอมรับคำาขอโทษ 
ของผมอย่างมีความสุขและเราสวดอ้อน 
วอนด้วยกัน

ผมกลับไปโบสถ์ทันที สองสัปดาห์ต่อมา 
บริษัทย้ายผมไปอาบูจา เมืองหลวงของ 
ไนจีเรีย ผมสงสัยว่าทำาไมผมจึงถูกดึงออก
จากสเตคหลังจากที่ผมพยายามเชื่อฟัง

ไม่นานผมก็เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงกำาลัง 
เตรียมผม ช่วงเดือนที่สองในอาบูจาผมได้ 
รับเรียกเป็นประธานสาขา

ผมมั่นใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้อง 

การสอนผมให้รู้ความสำาคัญของการสนับ- 

สนุนผู้นำาศาสนจักรก่อนพระองค์จะทรง

เรียกผมเป็นผู้นำา ประสบการณ์นี้ทำาให้ 

คุณน่าจะสวด
อ้อนวอนก่อน

ประจักษ์พยานของผมเข้มแข็งขึ้น เวลา

นี้ผมพยายามเต็มที่เพื่อฟังคำาแนะนำาของ 

ผู้นำาเพราะผมรู้ว่าพวกเขาได้รับเรียกจาก 

พระผู้เป็นเจ้า และใครก็ตามที่พระองค์

ทรงเรียก พระองค์ทรงทำาให้คู่ควร1

ผู้นำาของเราเป็นมนุษย์ แม้พวกเขาได้ 

รับการดลใจ แต่พวกเขาไม่ดีพร้อม ผม 

เรียนรู้ว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยกับพวกเขา เรา

จำาเป็นต้องสนับสนุน ให้กำาลังใจ สวด

อ้อนวอนให้พวกเขาและให้ตัวเราเพื่อเรา 

จะวางใจพระผู้เป็นเจ้าและผู้รับใช้ที่พระ 

องค์ทรงเลือก 

มาร์ตินส์ เอนีอิเช, ไนจีเรีย

อ้างอิง
1. ดู โธมัส เอส. มอนสัน, “การเรียกให้ทำา

หน้าที่,” เลียโฮนา  ก.ค. 1996 หน้า 54ภา
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หลังจากผมสวดอ้อนวอนชั่วระยะเวลาหนึ่ง ถ้อยคำาต่อไปนี้มาถึงผมอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา 
“ ผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า”

ก ร  ก ฎ  า ค ม   2 0 1 2           39



เมื่อเร็วๆ นี้ดิฉันมีโอกาสเข้าร่วมการ 

ประชุมศีลระลึกในอีกรัฐหน่ึงกับสมาชิก 

ศาสนจักรที่ดิฉันไม่รู้จัก เพื่อสนทนากับ 

บราเดอร์ที่นั่งอยู่ใกล้ๆ ดิฉันจึงถามว่าเขา

มีแผนจะแสดงประจักษ์พยานเมื่อถึงเวลา

หรือไม่ เขาตอบว่าครับแล้วถามว่า “คุณ

ล่ะ”

“ไม่ค่ะ อาจจะไม่” ดิฉันตอบ ดิฉันพูด 

ต่อจากนั้นว่า “แต่ศาสนจักรแท้จริง และ 

พระกิตติคุณเป็นความจริง”

ไม่นานดิฉันก็ลืมการสนทนาสั้นๆ ของ 

เรา เม่ือโอกาสแสดงประจักษ์พยานเร่ิมข้ึน 

เราได้รับการขอร้องให้พูดสั้นๆ เพื่อหลาย

คุณจะแสดงประจักษ์พยานไหม
คนจะได้มีโอกาสแบ่งปันประจักษ์พยาน 

ของพวกเขา เมื่อบราเดอร์ที่ดิฉันคุยด้วย 

ลุกขึ้นไปแบ่งปันประจักษ์พยาน เขายอม 

รับว่ามีเวลาไม่พอให้แบ่งปันทั้งหมดที่เขา 

อยากแบ่งปันเกี่ยวกับพระกิตติคุณและ

ความสุขที่ได้รับ แต่เขาแบ่งปันคำาพูดที่ 

สนทนากับดิฉัน คนที่เขาเพิ่งพบ และคำา

กล่าวเรียบง่ายของดิฉันสรุปทุกสิ่งไว้ใน 

นั้น ศาสนจักรนี้แท้จริง และพระกิตติคุณ

เป็นความจริง นั่นคือสิ่งสำาคัญ

เมื่อนึกถึงประสบการณ์นั้นดิฉันเข้าใจ

ว่าเราสามารถแสดงประจักษ์พยานได้ 

 

หลายวิธี และเราสามารถมีอิทธิพลในทาง

บวกต่อผู้อื่นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ได้ ไม่ว่า

เราจะปฏิสัมพันธ์กับคนบางคนเพียงเล็ก

น้อยเท่าใด เราสามารถฝากความประทับ

ใจในทางบวกของพระกิตติคุณและตัวเรา

ไว้ได้

ดิฉันไม่ได้แสดงประจักษ์พยานบนแท่น 

พูดวันนั้น แต่บราเดอร์ท่านนี้แบ่งปันประ- 

จักษ์พยานส้ันๆ ของดิฉัน และเขากับคนท่ี 

ได้ยินประจักษ์พยานของเขารู้สึกถึงอิทธิพล 

ของดิฉัน 
ลาเรอินา ฮิงก์สัน, อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา

ดิฉันถามว่าเขามีแผนจะแสดงประจักษ์พยาน
เมื่อถึงเวลาหรือไม่ เขาตอบว่าครับ แล้วถามว่า 
“คุณล่ะ”
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ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

 

เมือ่ทา่นไดห้นักลับแล้ว
โดย เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง 

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ทรงเชื้อเชิญเปโตร 

สาวกของพระองค์ว่า “เมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จง 

ชูกำาลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน” (ลูกา 22:32) และ

พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ทรงเชื้อเชิญเราว่าเมื่อท่านได้หัน

กลับแล้ว จงชูกำาลังพี่น้องชายหญิงทั้งหลายของท่าน

ในฐานะบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ เรามีความ 

สามารถจากเบื้องบนให้เติบโตและเปลี่ยนแปลง  เราเติบโตได้ 

ในความสว่างและความรู้  เราเปลี่ยนแปลงได้ในความโน้มเอียง  

ความสามารถ และนิสัยเพื่อจะเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ 

ของเรามากขึ้น  เราหันกลับได้  เราชูกำาลังผู้อื่นได้

ขอให้เราพิจารณาคำาถามสามข้อนี้  การหันกลับคืออะไร 

พระคัมภีร์พูดถึงการหันกลับว่าอย่างไร การหันกลับและชูกำาลัง

ผู้อื่นเกี่ยวข้องกันอย่างไร

การหันกลับคืออะไร

การหันกลับเกิดขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ว่าพระกิตติคุณของ 

พระเยซูคริสต์เป็นความจริง   การเรียนรู้ว่าพระกิตติคุณของพระ 

เยซูคริสต์เป็นความจริงเกี่ยวข้องกับการรู้ การทำา และการเป็น 

ตัวอย่างเช่น การสวดอ้อนวอน  อันดับแรก เราเรียนรู ้

ว่าการสวดอ้อนวอนคืออะไร  ในรูปแบบเรียบง่ายที่สุด การสวด 

อ้อนวอนคือการเรียกพระนามพระบิดาบนสวรรค์เพื่อแสดง 

 

ความกตัญญู ทูลขอสิ่งที่เราหรือครอบครัวเราต้องการ และจบ

ในพระนามของพระเยซูคริสต์  

ขั้นต่อไปเราฝึกสวดอ้อนวอน  เพื่อแสดงความจริงใจของ 

เรา เรามักจะคุกเข่าเมื่อเราสวดอ้อนวอน โดยปกติจะทำาใน 

สถานที่เงียบสงบ  เราอาจจะอยู่คนเดียว อยู่กับครอบครัวเรา  

หรือคนอ่ืนๆ  การสวดอ้อนวอนเป็นมากกว่าเพียงแต่รู้ว่าการสวด 

อ้อนวอนคืออะไร  การสวดอ้อนวอนคือการทำาและปฏิบัติด้วย 

ศรัทธา      

เม่ือเราสวดอ้อนวอนทุกเช้าค่ำา การสวดอ้อนวอนจะกลาย 

เป็นส่วนหน่ึงของตัวเรา  เรารู้สึกถึงความรักของพระบิดาบนสวรรค์  

เราเปี่ยมด้วยศรัทธาและมีความรักมากขึ้น  เราต้องการเป็นพร 

แก่ครอบครัวเราและคนรอบข้าง

อีกตัวอย่างหนึ่งคือกฎส่วนสิบ  เราเริ่มโดยยอมรับว่าทั้ง 

หมดที่เรามีมาจากพระบิดาบนสวรรค์  ส่วนสิบเป็นพระบัญญัติ 

เกี่ยวกับศรัทธา เพื่อคืนสิบเปอร์เซ็นต์ของส่วนที่เรามีเพิ่มขึ้น

ถวายแด่พระบิดาบนสวรรค์ผ่านประธานสาขาหรืออธิการ     

เราทำา เราปฏิบัติ เมื่อเราใช้ศรัทธา จ่ายส่วนสิบเต็มและ 

ซื่อสัตย์  อาจไม่ง่ายนัก แต่เมื่อเราปฏิบัติด้วยศรัทธา การจ่าย 

ส่วนสิบจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา  เราได้รับประจักษ์พยานเรื่อง 

ส่วนสิบ  เราพบว่าสัญญาของพระเจ้าเป็นจริง  พระองค์ทรง 

เปิดหน้าต่างสวรรค์และเทพรมาให้จนบางครั้งไม่มีที่พอจะรับ 

ประเทศไทย
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ประเทศไทย 

พรนั้น (มาลาคี 3:10; 3 นีไฟ 24:10) 

เราเป็นผู้สำานึกคุณและเปี่ยมด้วยศรัทธา

มากขึ้น

หรือตัวอย่างที่สาม การต่อพันธ- 

สัญญาบัพติศมาอันศักดิ์สิทธิ์ทุกสัปดาห์ 

ผ่านการรับส่วนศีลระลึก  เมื่อการต่อพันธ- 

สัญญาทุกวันอาทิตย์ท่ีการประชุมศีลระลึก 

เป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา เราจะเปี่ยมด้วย 

ความกตัญญู  เราระลึกถึงและถวายเกียรติ 

พระผู้ช่วยให้รอดและการเสียสละของ 

พระองค์  เราอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นเมื่อ 

เราใคร่ครวญการกระทำาของเราและกลับ

ใจจากบาปของเรา    

แบบอย่างทั้งสามของการสวด

อ้อนวอน ส่วนสิบ และการต่อพันธสัญญา 

ศีลระลึกทุกสัปดาห์เตือนเราให้นึกถึงการ

หันกลับ อันได้แก่ การรู้ การทำา และการ

เป็น  

พระคัมภีร์พูดถึงการหันกลับว่าอย่างไร

พระคัมภีร์แสดงให้เห็นชัดเจนว่า 

การหันกลับเป็นยิ่งกว่าเพียงเชื่อหรือเชื่อ 

มั่นในความจริงของพระกิตติคุณ  การหัน

กลับเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานใน 

ความประพฤติและในสิ่งที่เราเป็น  การ 

ศึกษาพระคัมภีร์ที่ เกี่ยวข้องกับการหัน

กลับจะช่วยให้เราหันกลับมากขึ้น

ในพระคัมภีร์ไบเบิล สดุดี 19:7 กล่าว 

ว่า “กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบและ 

ฟื้นฟูจิตวิญญาณ กฎเกณฑ์ของพระเจ้า 

นั้นแน่นอน กระทำาให้คนรู้น้อยมีปัญญา”  

มัทธิว 18:3 บอกเราว่าการหันกลับ

คือการ “เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ”   

พระคัมภีร์มอรมอน โมไซยาห์  

3:19 กล่าวว่าการ “กลายเป็นดังเด็ก” คือ 

“ว่าง่าย, อ่อนโยน, ถ่อมตน, อดทน, เปี่ยม

ด้วยความรัก, เต็มใจยอมในสิ่งทั้งปวง” 

(ในมัทธิว 18:3 และโมไซยาห์ 3:19 เรา

เห็นอีกครั้งว่า “เป็น” และ “กลายเป็น” 

คือส่วนสำาคัญของการหันกลับ)

เราหมายมั่นจะเป็นเหมือนลูกของ

พระผู้เป็นเจ้า—โดยเปิดเผย เชื่อ และ

วางใจพระบิดาในสวรรค์ของเราหรือไม่

ฮีลามัน 6:3 พูดถึงผู้คนของศาสน- 

จักรเมื่อเพื่อนบ้านของพวกเขาหันกลับว่า 

“พวกเขาผูกมิตรกัน, และชื่นชมยินดีร่วม

กัน, และมีความปรีดียิ่ง.”

เราต้อนรับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่

ด้วยการผูกมิตร ชื่นชมยินดี และปรีดีหรือ

ไม่

ในแอลมา 23:6 ผู้ที่ “เปลี่ยนใจ

เลื่อมใสมาหาพระเจ้า, จะไม่เคยตกเลย”  

การหันกลับที่ยั่งยืนมาจากการสั่งสอนสิ่ง 

ซึ่ง “นำามาเข้าถึงความรู้เรื่องความจริง”  

“ตามวิญญาณแห่งการเปิดเผยและการ 

พยากรณ์” “และเดชานุภาพของพระผู้เป็น 

เจ้าที่ทำาปาฏิหาริย์ในคนเหล่านั้น”

เราแสวงหาความรู้เรื่องความจริง 

วิญญาณแห่งการเปิดเผยและการพยากรณ์ 

และเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิต 

เรามากข้ึนเพ่ือให้การหันกลับของเราลึกซ้ึง 

 

ท2      เ ลี ย โ ฮ น า

โดยปกติการหันกลับ 

เกิดขึ้นทีละน้อย  บ่อยครั้ง 

เราประสบและเล็งเห็น 

การหันกลับเมื่อเวลาผ่าน

ไปแล้วช่วงหนึ่ง  การ

เปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้ง 

ในใจเกิดขึ้นทีละน้อยเช่นกัน

เมื่อเราอ่อนน้อมถ่อมตน

และมอบ “ความไว้วางใจ 

ในพระผู้เป็นเจ้าองค์จริง 

และทรงพระชนม์อยู่”



 

ยิ่งขึ้นหรือไม่

ใน 3 นีไฟ 9:20 การหันกลับเกิด 

ขึ้นเมื่อเรามี “ใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณ 

ที่สำานึกผิด” จากนั้นพระองค์จึงทรง 

สามารถให้บัพติศมาเราด้วย “ไฟและ

ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” และด้วย 

“เดชานุภาพและพระวิญญาณของพระ 

ผู้เป็นเจ้า” (3 นีไฟ 7:21)  

เราใช้เวลารู้สึกถึง “ใจที่ชอกช้ำา 

และวิญญาณที่สำานึกผิด” หรือไม่—อ่อน 

โยนและนอบน้อมในพระวิญญาณ สำานึก 

ในพระคุณความดีและความยิ่งใหญ่ของ 

พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่  เราใช้เวลารู้สึกถึง 

ความสุข ความปีติยินดี และรู้ว่าพระ

กิตติคุณเป็นความจริงหรือไม่

เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เกี่ยวกับ

การหันกลับ เราเรียนรู้คุณลักษณะและ

พรของการหันกลับ

การหันกลับและการชูกำาลังเก่ียวข้อง

กันอย่างไร

เรามักนึกถึงพระดำารัสเช้ือเชิญของ 

พระผู้ช่วยให้รอดให้มุ่งเน้นการหันกลับ 

ของเราก่อน จากนั้นจึงค่อยชูกำาลังคน 

รอบข้าง  แน่นอนว่าเราต้องยืนอยู่บนพื้น 

ที่ทางวิญญาณซึ่งสูงกว่าจึงจะช่วยยก 

ผู้อื่นขึ้นได้

ทว่าในการช่วยให้ผู้อื่นรู้ ทำา และ 

เป็นนั้น เราเองจะเรียนรู้มากขึ้นเช่นกัน 

ว่าจะรู้ ทำา และเป็นอย่างไร  ในการสอน

เราเรียนรู้ ในการเรียนรู้เราสอน  ผู้เรียน 

และผู้สอนเข้าใจ จรรโลงใจ และชื่นชม 

ยินดีด้วยกัน (ค.พ. 50:22) 

บางทีเราอาจจะอ่านไม่เก่ง  สมาชิก 

ครอบครัวสามารถอ่านกับเราได้  ทั้งเรา 

และพวกเขาต่างได้รับการยกขึ้นและ 

หันกลับ

บางทีเรามีประจักษ์พยานในหลัก 

ธรรมพระกิตติคุณข้อหนึ่ง  สมาชิกครอบ- 

ครัวหรือเพ่ือนอาจรู้หลักธรรมพระกิตติคุณ 

อีกข้อหนึ่ง  เราทั้งคู่สามารถหันกลับและ

ชูกำาลังกันได้

การรู้ ทำา และเปลี่ยนแปลงใน 

ด้านต่างๆ ที่เกื้อกูลกันสามารถช่วยให้

เราทุกคนเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่แท้

จริงได้

ประจักษ์พยานท้ิงท้าย 

ในการประชุมใหญ่สามัญ เอ็ลเดอร์ 

เดวิด เอ. เบดนาร์สอนว่าบางคร้ังวิญญาณ 

แห่งการเปิดเผยแสดงให้ประจักษ์โดยฉับ

พลัน เหมือนการเปิดสวิตช์ไฟในห้องมืด  

หลายครั้งเราประสบวิญญาณแห่งการ

เปิดเผยทีละน้อย เหมือนอรุณรุ่งยามเช้า 

(“วิญญาณแห่งการเปิดเผย,” เลียโฮนา 

พ.ค. 2011 หน้า 109-113)

ในทำานองเดียวกัน บางครั้งการ 

หันกลับอาจรู้สึกได้ทันทีและแรงกล้า 

บางโอกาสเราอาจประสบ “การเปลี่ยน- 

แปลงอันลึกซึ้งในใจ” แบบฉับพลัน  เมื่อ 

สิ่งนี้เกิดขึ้น เราย่อม “ไม่มีใจที่จะทำา 

ความชั่วอีก, แต่จะทำาความดีโดยตลอด” 

(โมไซยาห์ 5:2) 

โดยปกติการหันกลับเกิดขึ้นทีละ 

น้อย  บ่อยครั้งเราประสบและเล็งเห็นการ 

หันกลับเมื่อเวลาผ่านไปแล้วช่วงหนึ่ง   

การเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจเกิดขึ้นที 

ละน้อยเช่นกันเมื่อเราอ่อนน้อมถ่อมตน 

และมอบ “ความไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้า 

องค์จริงและทรงพระชนม์อยู่” (แอลมา 

5:13)  

เกือบตลอดเวลา การหันกลับมี 

ช่วงเวลาสำาคัญเม่ือเรารู้สึกและรู้ถึงความ 

รักของพระผู้เป็นเจ้าและความจริงของ 

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  แต่โดย 

ทั่วไปเราจะรู้สึกไปตลอดชีวิตเช่นกันว่า 

ต้องอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่เมื่อเรา

เพ่ิมพูนความรู้ การเช่ือฟัง และคุณลักษณะ 

เหมือนพระคริสต์

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการหันกลับ

เกิดขึ้นทั้งโดยฉับพลันและทีละน้อย เมื่อ

เราเชื่อ เมื่อเรารู้ เมื่อเราปฏิบัติและทำา  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเป็น 

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการศึกษา

พระคัมภีร์เกี่ยวกับการหันกลับจะช่วยให้

เราเข้าใจและได้รับพรของการหันกลับ

และข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อการ

หันกลับและการให้คำามั่นของเราต่อพระ

ผู้ช่วยให้รอดเพิ่มพูน เราจะชูกำาลังผู้อื่น

ได้มากขึ้น และในทางกลับกัน พวกเขา

จะชูกำาลังเราเช่นกัน

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน ¢ 
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ฉลองครบรอบ 170 ปีสมาคมสงเคราะห์

สมาคมสงเคราะห์ฉลองครบรอบ 170 ปีเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา  พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ทั่วโลก 

และในประเทศไทยร่วมฉลองด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานของสมาคมสงเคราะห์  กิจกรรมดังกล่าว 

จัดขึ้นภายใต้การกำากับดูแลของผู้นำาฐานะปุโรหิตในท้องที่และปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของ 

สมาชิก ต่อไปนี้เป็นกิจกรรมบางส่วนที่จัดขึ้นตามหน่วยต่างๆ ของศาสนจักรในประเทศไทย
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วอร์ดบางกะปิ-นิทรรศการ
ประวัติสมาคมสงเคราะห ์
การเตรียมสิ่งจำาเป็นภายใน
บ้านเพื่อรับมือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน การจัดการด้าน
การเงิน การทำาถุงยังชีพ   
72 ชั่วโมง สาธิตวิธีทำา 
ข้าวซอย ทับทิมกรอบ 
และการเพ้นท์กระเป๋า 
ใส่พระคัมภีร์

สาขาสะพานสูง-เรียนรู้
เกี่ยวกับองค์การสมาคม
สงเคราะห์  สาธิตวิธ ี
ถนอมอาหาร
(ทำาแหนม)

(ล่าง) สาขาปากเกร็ด - การประชุมในหัวข้อ “กล้ายืนคนเดียว” 
และนำาสิ่งของสภาพดีที่ไม่ใช้แล้วมาแลกเปลี่ยนกัน

ท้องถิ่นเชียงใหม่ - ชมวีดิทัศน์ประวัติสมาคมสงเคราะห ์
ของแต่ละสาขาในท้องถิ่น ชมการแสดงจากแต่ละสาขา 
และสาธิตวิธีทำาอาหารสี่ภาค

วอร์ดศรีนครินทร์ - แบ่งกลุ่มออกไปเยี่ยมสอน 
ช่วงเช้า และเชิญชวนพี่น้องสตรีให้มาร่วม
กิจกรรมช่วงบ่าย

ท้องถิ่นอุบล-ชมวีดิทัศน ์
กระตุ้นการเตรียมพร้อม
รับมือสภาวการณ์
ฉุกเฉิน และการนำาผู้คน
กลับมาสู่พระคริสต์ มี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวางแผนเยี่ยมสอน
สมาชิกให้กลับมาแข็ง-
ขัน และแสดงผลงาน
เคหศาสตร์ของแต่ละ
สาขา

วอร์ดบางนา-
กิจกรรมเรื่องการ
สะสมน้ำามันใน
ตะเกียงของหญิง
พรหมจารีสิบคน 
เพื่อกระตุ้นให้พี่น้อง
สตรีเตรียมพร้อมอยู่
เสมอ
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แบ่งสาขาเชียงใหม่    
ภายใต้ฝ่ายประธาน
ท้องถิ่นชุดใหม่        

ฝ่ายประธานท้องถิ่นเชียงใหม่ 

ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่หลังจาก 

ได้รับการสนับสนุนในการ

ประชุมใหญ่ท้องถิ่นเมื่อวันที่ 24-25 

มีนาคมท่ีผ่านมา โดยมีบัณฑิต ซาวแดง 

ดำารงตำาแหน่งประธานท้องถิ่น สุพัฒน์  

กาญจนกฤต ที่ปรึกษาที่หนึ่ง และ 

เจมส์ พรินซ์ ที่ปรึกษาที่สอง หลัง 

จากนั้นสองสัปดาห์มีการแบ่งสาขา

เชียงใหม่ออกเป็นสองสาขาเมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2012 ดำาเนินการ ดำาเนินการดำาเนินการ 

โดยประธานไมเคิล เอส. สมิธ ประธาน

คณะเผยแผ่ ภายใต้การกำากับดูแลของ

ฝ่ายประธานภาคเอเชีย  การแบ่งสาขา

ครั้งนี้ทำาให้ศาสนจักรในประเทศไทย

มีกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 38 

หน่วย

สาขาเชียงใหม่ 1 และเชียงใหม่ 

2 จัดตั้งขึ้นจากการแบ่งสาขาเชียงใหม่

ซึ่งเดิมมีผู้เข้าร่วมการประชุมศีลระลึก

โดยเฉลี่ย 140 คน โดยพิจารณาตาม

จำานวนฐานะปุโรหิตที่แข็งขัน สัดส่วน

ของจำานวนสมาชิกที่สามารถดำาเนิน

งานในองค์การช่วย และโอกาสเติบโต

ในอนาคต  การแบ่งเขต

ใช้เส้นแบ่งตรง 

กึ่งกลาง
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ฝ่ายประธานสาขาเชียงใหม่ 1

อภิวัฒน์ บัวลอย ประธานสาขา (ขวา)

ธีรวุฒ ิศรีสมบัต ิที่ปรึกษาที่หนึ่ง (ซ้าย)

ฝ่ายประธานสาขาเชียงใหม่ 2

ธนะชัย สว่างภักดี ประธานสาขา (กลาง)

อนุชา สวัสดีนฤมล ที่ปรึกษาที่หนึ่ง (ซ้าย)

ณัฐพงษ์ ปันทะกุล ที่ปรึกษาที่สอง (ขวา)

ฝ่ายประธาน   
ท้องถิ่นเชียงใหม่ 

(กลาง) บัณฑิต ซาวแดง 
ประธานท้องถิ่น

(ซ้าย) สุพัฒน์ กาญจนกฤต 
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง               

(ขวา) เจมส์ พรินซ์            
ที่ปรึกษาที่สอง

เมืองเชียงใหม่เป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้ 

สมาชิกทั้งสองสาขายังคงใช้อาคาร 

ประชุมหลังเดิมโดยแบ่งการประชุม

ออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย

“การแบ่งสาขาในครั้งนี้ . . . เป็น

พรให้สมาชิกมีโอกาสรับใช้และพัฒนา 

ตนเองมากขึ้น  เราจำาเป็นที่จะต้องมอง 

ไปท่ีการเติบโตและการขยายอาณาจักร 

ของพระผู้เป็นเจ้า” บัณฑิต ซาวแดง 

ประธานท้องถิ่นกล่าว

ฝ่ายประธานท้องถ่ินวางวิสัยทัศน์ 

ให้เชียงใหม่มี 3 สาขาภายใน 5 ปี  

หรือเร็วกว่านั้นเพื่อเตรียมท้องถิ่ น 

เชียงใหม่ให้เป็นสเตคต่อไป โดยวาง 

แผนช่วยให้สมาชิกพัฒนาภาวะความ 

เป็นผู้นำา เข้าใจและดำาเนินชีวิตตาม 

วัฒนธรรมอันเรียบง่ายของพระกิตติคุณ 

ตลอดจนนำาหลักธรรมพื้นฐานที่เรียนรู้

มาประยุกต์ใช้ให้เกิด 

ประจักษ์พยาน ¢
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เยาวชนท้องถิ่นแถบอีสานเรียนรู้ประสบการณ์จากค่ายสวนสัตว์

เยาวชนชายหญิงอายุ

ระหว่าง 14-17 ปี จาก

ท้องถิ่นขอนแก่น ท้องถิ่น

อุดร และท้องถิ่นอุบลจำานวน 

122 คนร่วมกิจกรรมเยาวชน

ที่ค่ายสวนสัตว์ จังหวัด

นครราชสีมาเมื่อวันที่ 22-24 

มีนาคมที่ผ่านมา

กิจกรรมเยาวชนครั้ง 

นี้เปิดโอกาสให้เยาวชนใน 

แต่ละท้องถิ่นของศาสนจักร

ทางภาคอีสานได้พบปะและ 

เรียนรู้ร่วมกันผ่านบทเรียน 

จากผู้สอนศาสนา เจ้าหน้า

ที่เอสแอนด์ไอ และวิทยากร

จากสวนสัตว์  ภายใต้

หัวข้อ “เพื่อความเข้มแข็ง

ของเยาวชน”  โดยเน้นให้

เยาวชนเห็นความสำาคัญ 

ของการอ่านพระคัมภีร์  

การเรียนเซมินารี และการ

ดำาเนินชีวิตตามมาตรฐาน 

ดังที่ระบุไว้ในจุลสาร เพื่อ

ความเข้มแข็งของเยาวชน  

และพระคัมภีร์ของศาสนจักร  

นอกจากนี้ เยาวชน

ได้รับประสบการณ์พิเศษ

จากการอยู่ท่ามกลางสัตว์

ต่างๆ ในค่ายสวนสัตว์และ

ความรู้จากวิทยากร  ปลูก

สำานึกให้เยาวชนเห็นคุณค่า

ของการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

และสัตว์ป่าซึ่งเป็นงานสร้าง

ของพระผู้เป็นเจ้า

*********************

“ผมรู้ว่าเมื่อผม 

ทำาตามพระคำาของ 

พระผู้เป็นเจ้า ผมมี 

ความสุขมากขึ้น”  

— ฉัตรชัย ห.  

เยาวชนชายท้องถิ่น 

ขอนแก่น

“ดิฉันอยากเข้า 

ร่วมกิจกรรมเยาวชน 

ของศาสนจักรมาโดย 

ตลอด แต่ไม่มีโอกาส   

ดิฉันสวดอ้อนวอน 

เพื่อให้ได้มาร่วม 

กิจกรรมในครั้งนี้   

ดิฉันประทับใจมาก 

และรู้สึกว่ามี 

ประจักษ์พยาน 

เข้มแข็งขึ้น”—  

ชนัญชิดา ว. 

เยาวชนหญิง 

ท้องถิ่นอุดร  ¡

(บน) เยาวชนและผู้นำาจาก 3 ท้องถิ่น 

(ล่าง) เยาวชนศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน, 

ร่วมกิจกรรมนันทนาการและฐานการ

เรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้นำาเยาวชนเตรียมไว้ให้
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ผู้สอนศาสนาชาว
ไทยเตรียมพร้อม
เป็นผู้นำาในอนาคต
โดย เอ็ลเดอร์แสงสุวรรณ
คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ

ผู้
สอนศาสนาเต็มเวลาชาวไทย 

กว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของคณะ 

เผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ  

ร่วมด้วยสมาชิกหนุ่มสาวโสดที่กำาลัง

รอหมายเรียกเป็นผู้สอนศาสนารวม 

30 คนมาประชุมกัน ณ อาคารประชุม 

แจ้งวัฒนะเมื่อวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม  

2012  ภายใต้การควบคุมของประธาน 

ไมเคิล เอส. สมิธ ประธานคณะเผยแผ่

การประชุมครั้งนี้มุ่งให้ผู้สอน 

ศาสนาและอนาคตผู้สอนศาสนาชาว 

ไทยซ่ึงจะเป็นกำาลังสำาคัญให้ศาสนจักร 

ในอนาคตเห็นถึงความสำาคัญของ 

การเตรียมพร้อมเพื่อการเป็นผู้นำาใน 

ท้องที่ของตนหลังจบงานเผยแผ่

ผู้พูดในการประชุมเป็นผู้นำาซึ่ง 

เป็นอดีตผู้สอนศาสนาสามท่าน  สาธิต 

ไกวัลวรรธนะ ประธานท้องถ่ินกรุงเทพ 

เหนือ ผู้พูดคนแรกให้คำาแนะนำาเกี่ยว 

กับการดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าตาม 

 

หลักธรรมพระกิตติคุณ ความสำาคัญ

ของการหาคู่ครองที่พร้อมแต่งงานใน 

พระวิหาร การศึกษาต่อและการเลือก 

อาชีพที่ชอบหลังจบงานเผยแผ่  

อรุณ ทองมี อธิการวอร์ด 

ธนบุรีเน้นความสำาคัญของการเป็น

แบบอย่างที่ดี มีความจริงจังในงาน

ของพระผู้เป็นเจ้าและการรักษาพระ

บัญญัติของพระองค์

ศราวุธ กัญญาพันธุ์ ประธาน 

สเตคกรุงเทพ แนะนำาให้ผู้สอนศาสนา 

เต็มเวลาตระหนักว่าเป็นเรื่องสำาคัญ

ที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับหลักธรรม 

พระกิตติคุณ เลียนแบบพระเยซูคริสต์ 

ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน มีความ 

รักต่อเพื่อนมนุษย์อยู่เสมอ รักงานที่ 

ทำาและสนุกกับงานไม่ว่าจะทำาอาชีพ

ใด

ปิดท้ายการประชุมประธาน

สมิธชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในงาน

ของพระผู้เป็นเจ้าที่ประเทศไทย เมื่อ

มีผู้สอนศาสนาคนไทยจำานวนมาก

พอที่จะจัดการประชุมผู้สอนศาสนา

คนไทย พูดภาษาไทย และนำาการ

ประชุมโดยคนไทยเช่นในครั้งนี้ และนี่

คือสิ่งควรจะได้เห็นตลอดไป ¢ 
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ผู้สอนศาสนาอาวุโส 
คู่แรกจากประเทศไทย

เอ็ลเดอร์วิศิษฐ์ และ 

ซิสเตอร์สุมามาลย์  

คณาคำา คือสามี

ภรรยาจากประเทศไทย

คู่แรกที่ได้รับเรียกเป็นผู้

สอนศาสนาอาวุโสเต็ม

เวลา  ทั้งคู่ได้รับหมายเรียกเมื่อเดือนมีนาคม

ให้รับใช้ในคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ  

โดยเดินทาง ไปรายงานตัวและรับการอบรมที่

ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2012 ที่ผ่านมา  

“ผมปรารถนาจะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ 

กับซิสเตอร์สุมามาลย์ออกไปเล่าให้ผู้คนฟังว่า 

ในชีวิตนี้เรามีสิทธิ์ได้รับพรและมีความสุขที่ 

แท้จริงภายใต้พระคุณของพระเยซูคริสต์ ขอ 

เพียงแต่เราเข้าใจแผนแห่งความรอด ไม่ปฎิเสธ 

การชดใช้ของพระองค์ น้อมรับอุปสรรคและ

การท้าทายต่างๆ ในชีวิตอันเป็นองค์ประกอบ

สำาคัญของการเรียนรู้และเติบโตของเรา”

“หลังจากเตรียมตัวมานาน ดิฉันกับ

สามีตัดสินถวายของขวัญพิเศษแด่พระเยซู 

คริสต์ด้วยการสมัครเป็นผู้สอนศาสนาด้วย 

กันในปี 2011 . . .  ดิฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้

แบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้คน . . .  ดิฉันจะไปที่ 

ซึ่งพระองค์ทรงบัญชา พูดสิ่งที่พระองค์ทรง 

บัญชา ทำาตามน้ำาพระทัยอย่างจริงจัง และจะ

เป็นดังพระองค์ทรงบัญชา” ทั้งคู่กล่าวในการ

ประชุมใหญ่ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือก่อนได้รับ

หมายเรียก

เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์คณาคำาจะรับใช้

เป็นเวลา 18 เดือน ¢ 
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กลุ่มผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ผู้สมัครเป็นผู้สอนศาสนา และอดีตผู้สอนศาสนาชาวไทย
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ทั่วประเทศไทย

ให้แสงสว่างแก่เด็กบ้านนานา

ตั
วแทนองค์การกุศลวิสุทธิชนยุค 

สุดท้ายเดินทางไปมอบเครื่องปั่น 

ไฟให้แก่มูลนิธิพันธกิจเด็กและ 

ชุมชน บ้านนานา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

โดยมีนายกรรจร เจียมรัมย์ ประธานและ 

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิดังกล่าวให้ความช่วยเหลือ

เด็กด้อยโอกาสทางสังคมตามบริเวณแนว

ตะเข็บชายแดน และมีเด็กในความดูแลกว่า 

120 คน   ¢

เลียโฮนาและคู่มือภาษาไทย 
มีให้ดาวน์โหลดออนไลน์

นิตยสารเลียโฮนาและคู่มือการเรียน 

การสอนฉบับภาษาไทยของศาสนจักร

หลายเล่มมีให้ดาวน์โหลดออนไลน์ในรูป

แบบไฟล์พีดีเอฟ (PDF) ที่เว็บไซต์อย่าง

เป็นทางการของศาสนจักรในประเทศไทย 

Lds.or.th  โดยสามารถนำาไปใช้หรือแบ่ง 

ปันในกรณีไม่หวังผลเชิงพาณิชย์     

สมาชิกสามารถเก็บไฟล์ดังกล่าว

ไว้ในอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์ส่วน

ตัวหรือพิมพ์ออกมาใช้ศึกษาและประกอบ

การเรียนการสอน  นิตยสารเลียโฮนามีให้

ดาวน์โหลดทุกต้นเดือนก่อนฉบับพิมพ์จะ

เผยแพร่ ¢

เปลี่ยนแปลงประธาน 
คณะเผยแผ่คนใหม่ต่อจาก
ไมเคิล เอส. สมิธ

มาร์ค เอ. และจูลี เค. เบิร์นไฮเซล  
ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ดูแลคณะเผยแผ่ 
นอร์ทแคโรไลนา ราลี แทนเดวิด เอ็ม. และ 
เชลลี เอ. ซีเนียร์ ซึ่งจะมารับหน้าที่ดูแล 
คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ ในเดือน
กรกฎาคม 2012 ต่อจากประธานไมเคิล 
เอส. สมิธ  

เดวิด มาร์ก ซีเนียร์ วัย 51 ปี และ 
เชลลีย์ มารี อัลเลน ซีเนียร์ มาจากวอร์ด 
นอร์ทพอยท์ สเตคเมซาแอริโซนาซิตรัส 
ไฮท์ส มีบุตร 4 คน บราเดอร์ซีเนียร ์
เคยรับใช้เป็นครูและเลขานุการกลุ่มมหา
ปุโรหิต สภาสูง อธิการ ที่ปรึกษาในฝ่าย
อธิการ ประธานเยาวชนชาย และผู้สอน
ศาสนาในคณะเผยแผ่ญี่ปุ่น นาโงะยะ เคย 
ดำารงตำาแหน่งประธานบริหารคอนเซนซัส-
โกลบอล  เกิดที่ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์

ซิสเตอร ์

ซีเนียร์เคย 

รับใช้เป็นที ่

ปรึกษาใน 

ฝ่ายประธาน

เยาวชนหญิง  

     ประธาน

ปฐมวัย ประธานเยาวชนหญิง ผู้ให้คำา 

ปรึกษาเยาวชนหญิง ครูสมาคม

สงเคราะห์ และครูเซมินารี เกิดที่โรม 

นิวยอร์ก ¢ 

ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมใน 

สาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  

เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และ

ประสบการณ์ทางวิญญาณของท่าน

เพื่อลงในเว็บไซต์หรือ 

เลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: 

สุพันธนิดา แก่นจักร            

อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือ

ความชัดเจนของเนื้อความ 

ที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปี

เกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตค 

หรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลาย

ลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ 

คำาตอบและรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี)

หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำา

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

จากผู้ปกครอง

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th

เชลลีย์ เอ. และเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์



หลานชายของเราอายุเพียงส่ีขวบเม่ือ 

ตำารวจนายหนึ่งหยุดรับเขาข้างทาง 

ถนนสายใหญ่ เขาบอกตำารวจว่าจะไปบ้าน 

คุณย่าซึ่งอยู่ห่างออกไปห้าไมล์ (8 กม.)

น่ันเป็นคร้ังท่ีสองท่ีเขาหนีออกจากความ 

ทุกข์ที่บ้านเพื่อพยายามมาหาดิฉัน ตลอด

สองสามเดือนหลังจากนั้นดิฉันรู้เลยว่า

ความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูหลานชาย

และน้องสาวสองคนของเขาน่าจะตกอยู่

บนบ่าดิฉัน—ความคิดที่ดิฉันไม่พร้อมรับ

ดิฉันกับสามีทำาสุดความสามารถเพื่อ 

เลี้ยงดูลูกๆ ด้วยหลักธรรมพระกิตติคุณ 

แต่สุดท้ายพวกเขาก็ปฏิเสธหลักธรรม 

เหล่านั้น ดิฉันอยู่ในวัย 50 และรู้สึกว่า 

ดิฉันมีสิทธิ์ทำาตามความสนใจของตน 

ดิฉันยึดเป้าหมายที่ดิฉันกับสามีจะรับใช้

งานเผยแผ่ด้วยกันเมื่อเกษียณ ความคิด 

จะไปซื้อของชำากับเด็กก่อนวัยเรียน จัด 

เวลาอาหาร ซักรีดเส้ือผ้ากองโต และเล้ียง 

ดูวัยรุ่นอีกครั้งทำาให้ดิฉันน้ำาตาคลอ

บ่ายวันหนึ่ง มีบางอย่างเปลี่ยนใจดิฉัน  

เร่ืองเล็กเร่ืองหน่ึงทำาให้หลานชายของดิฉัน 

อารมณ์เสีย ดิฉันจึงพาเขามานั่งตักและ 

เช็ดน้ำาตาให้ ขณะกอดเขา เราคุยกันว่า 

พระเยซูทรงรักเขามากเพียงใด ใกล้ๆ ดิฉัน 

มีปฏิทินติดผนังเป็นภาพพระผู้ช่วยให้รอด 

เราจึงดูภาพที่สวยงามเหล่านั้นทีละภาพ

หลานชายของดิฉันสนใจเป็นพิเศษใน 

ภาพที่พระผู้ช่วยให้รอดประทับบนก้อน 

หินโดยมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กผมสีน้ำาตาลนั่ง 

อยู่บนตักพระองค์ ในภาพวาดนั้น ทั้งพระ 

ผู้ช่วยให้รอดและเด็กคนนั้นสะท้อนภาพ 

ความสงบสุข หลานชายของดิฉันพินิจ 

ผมอยากนั่งตักพระเยซู
พิจารณาอย่างละเอียด ชี้ให้ดูเด็กผู้หญิง

คนนั้น และเรียกเธอโดยใช้ชื่อน้องสาว 

ของเขา

“แคธีไปนั่งบนตักพระเยซูได้อย่างไร 

ครับคุณย่า” เขาถาม “ผมอยากนั่งตัก 

พระองค์เหมือนกัน!”

“หลานยังนั่งตักพระองค์ตอนนี้ไม่ได้ 

หรอกจ้ะ แต่หลานนั่งตักย่าได้” ดิฉันบอก  

“พระเยซูประทานคุณย่าคุณยายมาให้รัก

เด็กเล็กๆ กอดพวกเขา และดูแลพวกเขา

เมื่อพวกเขาต้องการ”

ทันใดน้ันใจดิฉันน้อมรับอนาคตของการ 

รัก—เช่นพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงรัก—เด็ก 

ที่น่ารักทั้งสามผู้ต้องการดิฉัน พวกเขาไม่ 

เป็นภาระอีกต่อไปแต่เป็นพรและเป็นโอกาส 

วิเศษสุดที่จะได้รับใช้พระเจ้าของเรา

ดิฉันจะสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ตลอดไปสำาหรับพระเมตตาอันละเอียด

อ่อนที่พระเจ้าประทานแก่ดิฉันบ่ายวันนั้น 

ซึ่งเปลี่ยนชีวิตดิฉันและยังคงเป็นพรและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวของ

เรา 

สงวนนาม

ขณะกอดหลานชายที่อารมณ์เสีย เราคุยกันว่า
พระเยซูทรงรักเขามากเพียงใด

เสียงวิสุทธิชน



จุงซุงอุนจากเกาหลีไม่ผ่านการสอบ 

คุณวุฒิครู ทีนา โรเพอร์จากยูทาห์ 

สหรัฐอเมริกาสูญเสียงานที่เธอ 

คาดว่าน่าจะเป็นอาชีพของเธอ ทอดด์  

ชเลนสเคอร์จากโอไฮโอ สหรัฐอเมริกาได้ 

รับการยืนยันทางวิญญาณให้แต่งงานแต่ 

เห็นการหมั้นหมายของเขามาถึงจุดจบ  

อเลสเซีย มัซโซลาริ (นามสมมุติ) จาก 

อิตาลีสิ้นสุดความสัมพันธ์ที่ดู เหมือน

สมบูรณ์แบบ
ไม่มีใครชอบใช้ “แผนสอง” แต่เม่ือแผน 

ของเราล้มเหลว พระบิดาบนสวรรค์ไม่ทรง 
ทอดทิ้งลูกๆ ของพระองค์ มีทางออกที่ดี 
มากมายให้ชีวิต สุดท้ายแล้วเราอาจพบว่า 
อุปสรรคที่เปลี่ยนแผนของเราได้ให้ความ 
เข้าใจและประสบการณ์ที่เราจำาเป็นต้อง
ได้รับ (ดู คพ. 122:7) และนำาไปสู่บางสิ่ง
ที่ดีกว่า

สร้างอุปนิสัย ไม่ใช่เรซูเม่
ซุงอุนทำางานขยันขันแข็งเพื่อให้ความ 

ฝันอยากเป็นครูมาชั่วชีวิตของเธอเป็นจริง  
เธออธิบายว่า “เพราะดิฉันพยายามทำาสุด

ความสามารถมาตลอดในทุกอย่างที่ทำา  
ดิฉันจึงได้รับสิ่งที่หวังและสวดอ้อนวอน
ขอแทบทุกครั้ง” แต่นั่นไม่เกิดขึ้นเมื่อดิฉัน 
สอบคุณวุฒิครู “เมื่อดิฉันสอบตก” เธอ
กล่าว “ดิฉันรู้สึกว่าความฝันทั้งหมดของ
ดิฉันสูญสลายในวันเดียว”

ตอนแรกทีนาไม่กังวลเลยเมื่ออีกบริษัท 

หนึ่งเข้ายึดบริษัทที่เธอทำางานให้ องค์กร 

ใหม่สัญญาตำาแหน่งระยะยาวกับเธอ ด้วย 

เหตุนี้เธอจึงย้ายมาอยู่ใกล้ที่ทำางานมาก

ขึ้นโดยมีความหวังสูงมากกับงานใหม่ที่

น่าตื่นเต้น เมื่อบริษัทเลิกจ้างเธอในอีกไม่

กี่เดือนต่อมา เธอรู้สึก “สิ้นหวัง สับสน 

เสียใจ และกลัวมาก”

แทนที่จะมุ่งสร้างเรซูเม่ ซุงอุนกับทีนา 

กลับตระหนักว่าพวกเธอน่าจะมุ่งสร้าง 

อุปนิสัย สตรีทั้งสองพบการปลอบโยน 

ผ่านการศึกษาพระกิตติคุณและการสวด

อ้อนวอน

“อัครสาวกเปาโลเป็นสหายที่ดีเยี่ยมซึ่ง 

ช่วยให้ดิฉันอดทนและเผชิญการท้าทาย 

ต่อไป” ซุงอุนกล่าว “ท่านมีเจตคติในแง่

การวางแผนอนาคตเป็นเรื่อง

สำาคัญ โดยเฉพาะสำาหรับคนหนุ่ม

สาว แต่เกิดอะไรขึ้นเมื่อแผนซึ่ง

วางไว้อย่างดีไม่เป็นไปตามแผน

บวกเสมอและเต็มใจรอสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้า 

ทรงมีให้ท่าน แทนที่จะหวังให้เป็นไปตาม 

จังหวะเวลาของท่านเอง

“ดิฉันเรียนรู้บางสิ่งจากแบบอย่างของ 

ท่าน นั่นคือ ช่วงเวลารอคอยไม่เพียงเป็น 

ขั้นตอนที่เราต้องประสบเพื่อให้ได้สิ่งที่เรา 

ต้องการเท่านั้น แต่เป็นขั้นตอนที่เราจะ 

กลายเป็นคนที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง

ต้องการให้เราเป็นผ่านการเปลี่ยนแปลงที่

เราทำา”

ทีนาพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เธอต้อง 

ทำามากที่สุดคือเปลี่ยนมุมมอง “ดิฉันประ- 

หลาดใจเมื่อค้นพบว่าดิฉันประเมินคุณค่า

ของตนเองตามแนวคิดเรื่องค่านิยมของ 

โลก” เธอหวนคิด “ตอนนั้นดิฉันรู้สึกมีค่า 

เพราะงานอาชีพและตำาแหน่งของดิฉัน 

ซึ่งถูกพรากไปแล้ว เวลานี้ดิฉันพบคุณค่า

ของตนเองในความจริงนิรันดร์ที่ว่าดิฉัน

คือธิดาของพระบิดาบนสวรรค์และดิฉันมี 

ศักยภาพอันสูงส่ง ความจริงเหล่านี้ไม่มี 

วันถูกพรากไปได้เลย”

ทั้งทีนาและซุงอุนยอมรับว่าแม้การ ภา
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เมื่อ

แผน

ท่ีดี

โดย สเตฟานี เจ. เบิร์นส์

ประสบความสำาเร็จ
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สร้างอุปนิสัยจะไม่น่าพึงใจทุกครั้ง แต่ผล 

ของการเติบโตส่วนตัวนั้นน่าชื่นใจ ซุงอุน 

กล่าวว่า “ปีหลังจากดิฉันสอบคุณวุฒิคร ู

ไม่ผ่านไม่เพียงเป็นช่วงเวลาน่าเศร้าและ 

เจ็บปวดท่ีสุดเท่าน้ัน แต่มีค่าท่ีสุดด้วย ดิฉัน 

สามารถเข้าใจความยากลำาบากของคนอ่ืนๆ 

ถ่องแท้มากขึ้นและมีความปรารถนาจะ

ช่วยพวกเขาด้วยความห่วงใยและเจตนา

แท้จริง”

แบบอย่างของแอมันกับพี่น้องของเขา 

ในพระคัมภีร์มอรมอนแสดงให้ทีนาเห็น

ว่าพระเจ้าทรงกำาลังยืดขยายศรัทธาของ

เธอเพื่อช่วยให้เธอบรรลุศักยภาพเต็มที่ 

“แผนของพระเจ้าสำาหรับชาวนีไฟคือช่วย

พี่น้องชาวเลมันให้รอดแทนที่จะใช้ดาบ 

แก้ไขปัญหา” เธออธิบาย “พวกบุตรของ 

โมไซยาห์ได้รับภารกิจที่เรียกร้องศรัทธา 

มากขึ้น แต่พวกเขาได้รับสัญญาเช่นกัน 

ว่าถ้าพวกเขาแบกรับความทุกข์ด้วยความ 

อดทน พวกเขาจะได้รับความสำาเร็จ (ด ู

แอลมา 26:27) ความอดทนเป็นการทด 

ลองที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งของดิฉันเพราะ

ดิฉันต้องการเข้าใจแผนทั้งหมดของดิฉัน

—แต่ดิฉันทราบดีว่าแผนและจังหวะเวลา

ของพระบิดาบนสวรรค์สำาหรับเราจะดีที่ 

สุดเสมอ”

รักษาพระบัญญัติไม่ว่าอะไรก็ตาม
ทอดด์พบอนาคตที่สดใสเมื่อกลับจาก 

งานเผยแผ่ ขณะไปเรียนหนังสือ เขาพบ 

หญิงสาวที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่ง หลังจากคบ 

หากันนานหลายเดือนและการยืนยันทาง 

วิญญาณ ทอดด์ขอเธอแต่งงานและเธอ 

ตอบตกลง พวกเขาวางแผนจะแต่งงาน 

ช่วงปลายฤดูร้อน และทั้งคู่กลับบ้านเพื่อ

เตรียมตัวภา
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“สามสัปดาห์หลังจากเราลากันที่โรง- 

เรียน เธอก็ขอถอนหมั้น” ทอดด์เล่า “คำา 

ว่า อกหัก ไม่สามารถบรรยายความรู้สึก

ของผมได้ดีพอ มีคำาถามหลายข้อเหลือ 

เกินที่ผมตอบไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่น่าเป็น 

ไปได้ ผมได้รับการยืนยันในพระนิเวศน์ 

ของพระเจ้าแล้ว แต่เวลานี้ความสัมพันธ์ 

ของเราสิ้นสุด ประจักษ์พยานของผมไม่ 

เคยได้รับการทดสอบยากเท่านี้มาก่อน

“น่าเสียดายที่ผมไม่อาจผ่านประสบ- 

การณ์นี้ไปได้แม้จะเลิกกับเธอมาแล้ว 

หลายปี ผมไม่รู้ว่าจะวางใจความรู้สึกของ

การยืนยันได้อีกหรือไม่ ผมวางใจพระเจ้า

เสมอและพยายามรักษาพระบัญญัติจน

สุดความสามารถ” เขากล่าวต่อ “แต่ดู

เหมือนทุกอย่างสูญเปล่า”

อเลสเซียคิดเช่นกันว่าความสัมพันธ์ 

ของเธอกับชายหนุ่มคนหน่ึงไม่มีวันแปรผัน 

“เรื่องราวของเราสวยงามมากถึงขนาดว่า 

แม้มีความยุ่งยากตามแบบที่ทุกคู่พบเจอ 

เราก็ยังคิดว่าความสัมพันธ์ของเราไม่มีวัน 

จบสิ้น” เธอหวนคิด

เม่ือแฟนหนุ่มของอเลสเซียไปเป็นผู้สอน 

ศาสนา การอยู่ห่างกันเป็นเรื่องทำาใจลำา- 

บากแต่ด้วยเหตุผลต่างจากที่อเลสเซีย 

คาด “ช่วงที่เขาไป ดิฉันเริ่มรู้จักตัวเองด ี

ข้ึน ดิฉันตระหนักว่าหลายอย่างในชีวิตดิฉัน 

ยังไม่ถูกต้องและหลายครั้งที่ดิฉันซ่อน 

ความคิดโง่ๆ บางอย่างไว้แทนที่จะเจียม 

ตนและเผชิญความจริง” เธอเล่า “ดิฉัน 

ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในเทพนิยายมาตลอด  

ราวกับว่าแค่รักก็มากพอจะทำาให้ทุกอย่าง

ออกมาดีได้ และนี่ทำาให้ดิฉันมักจะมอง

ข้ามสิ่งสำาคัญที่สุดไป”

อเลสเซียยังคงคาดหวังการกลับมาพบ

กันอย่างมีความสุขและสานต่อความสัม- 

พันธ์หลังจากแฟนหนุ่มจบจากงานเผยแผ่ 

แต่เมื่อเขากลับมา ทั้งคู่ออกเดทเพียงช่วง

สั้นๆ ก่อนเลิกกัน “นั่นเป็นช่วงเวลาเจ็บ

ปวดที่สุดช่วงหนึ่งที่ดิฉันจำาได้” อเลสเซีย 

กล่าว

ในประสบการณ์ของพวกเขาต่อจาก

นั้น ทั้งทอดด์และอเลสเซียยอมรับในที่ 

สุดว่าแม้ความสัมพันธ์หลักในชีวิตพวก 

เขาเปลี่ยนไป แต่พวกเขาไม่อาจทิ้งการ 

เชื่อฟังและความจงรักภักดีต่อพระเจ้าได้ 

พระองค์ทรงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของพวก 

เขาเมื่อทุกอย่างกำาลังเปลี่ยนและไม่

แน่นอน

“ผมไม่มีคำาตอบทั้งหมดว่าทำาไมผมได้ 

รับการยืนยันให้แต่งงานกับคนๆ หนึ่ง และ 

สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้น” ทอดด์หวนคิด “แต่ผม

ทราบดีว่านั่นไม่สำาคัญ สิ่งสำาคัญ จริงๆ  

คือผมยังมีศรัทธาในพระคริสต์ และผมจะ 

ใช้ศรัทธาน้ันวางใจไม่ว่าพระเจ้าทรงเตรียม 

อะไรไว้ให้ผมก็ตาม”

อเลสเซียทราบว่าการปฏิญาณตนต่อ 

พระเจ้าจะทำาให้เธอมีพลังที่เธอต้องการ  

“ดิฉันเข้าใจว่าถึงเวลาแล้วที่ดิฉันต้องตัด 

สินใจว่าจะเป็นคนแบบไหน” เธอกล่าว  

“ดิฉันจะยังคงใช้ชีวิตครึ่งๆ กลางๆ หรือ 

จะเริ่มอยู่บนเส้นทางสู่การเป็นสานุศิษย์ 

ที่แท้จริงของพระคริสต์ ดิฉันต้องการรู้จัก 

พระองค์อย่างลึกซึ้ง รักพระองค์จริงๆ และ 

พยายามเป็นคนดีขึ้นโดยเชื่อฟังพระบัญ- 

ญัติทั้งหมดของพระองค์—ไม่เพียงภาย 

นอกเท่าน้ันแต่ในใจดิฉันด้วยความซ่ือสัตย์ 

อย่างแท้จริง”
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พัฒนาความหวังในอนาคตและ 
ศรัทธาในพระคริสต์

หลังจากเผชิญอุปสรรคท่ีคาดไม่ถึง หนุ่ม 

สาวทั้งสี่คนนี้พยายามหาความกล้าเพื่อ

อยู่กับปัจจุบันและวางแผนอนาคตอีกครั้ง 

แต่พวกเขาพบว่าศรัทธาที่พวกเขามีต่อ

พระเจ้าเติบโต

ซุงอุนจำาได้ว่าหลังจากสอบตก การลอง 

สิ่งใหม่เป็นเรื่องยาก แต่การค้นพบครั้ง 

สำาคัญก็เกิดขึ้น “ดิฉันตระหนักว่าความ 

ล้มเหลวที่แท้จริงคือการหมกมุ่นกับอดีต 

และไม่พยายามหาทางออกมา ดิฉันตัด 

สินใจว่าแทนที่จะเศร้าเสียใจอยู่อย่างนั้น 

ดิฉันควรเปล่ียนเวลาท่ียากน้ีให้เป็นโอกาส 

เรียนรู้ ดิฉันสามารถเข้าใจชีวิตโดยทั่วไป 

ได้กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้น ดิฉันเรียนรู้ว่าจุด 

จบของเรื่องหนึ่งมักทำาให้เกิดจุดเริ่มต้น

ของอีกเรื่องหนึ่งเสมอ” เธอไปสอบอีกครั้ง 

และสอบผ่าน เวลานี้เธอเป็น “ครูที่มี 

ความสุขผู้ชอบใช้เวลาอยู่กับนักเรียนทุก

วัน”

ทีนาเลือกวางใจว่ามีบางสิ่งรอเธออยู่ 

แม้จะเผชิญอนาคตที่ไม่แน่นอนได้ยาก 

ก็ตาม “ดิฉันตัดสินใจกลับไปเรียนอีกครั้ง 

และท่ีน่ันดิฉันศึกษาด้านศิลปะและเทคโน- 

โลยี วิชาที่ดิฉันปรารถนาจะเข้าไปเกี่ยว 

ข้องแต่ไม่มีทักษะที่จำาเป็น” เธออธิบาย 

“ดิฉันพร้อมจะเริ่มการผจญภัยอีกครั้ง 

การผจญภัยที่ดีกว่าเดิมมาก เนื่องด้วย

พระปรีชาญาณของพระบิดาบนสวรรค์”

ทอดด์ยังคงพยายามออกเดทอีกหกปี

และทำาเพื่อพัฒนาความวางใจในพระเจ้า 

ถึงแม้จะพบผู้หญิงที่เขาชื่นชมมาก แต่เขา 

 

ต้องต่อสู้เพื่อไม่ให้ความสงสัยจากอดีต 

ทำาลายความหวังสำาหรับอนาคต “การตั้ง

ปณิธานว่าจะไม่พ่ายแพ้ความสงสัยนาน 

หกปีไม่ง่ายเลย” เขากล่าว “แต่ผมตั้งใจ 

แน่วแน่ว่าจะพยายามพิสูจน์ให้ตนเองเห็น 

ว่าผมวางใจพระเจ้าและการกระตุ้นเตือน 

ของพระองค์จริงๆ แม้ผมจะเคยโกรธพระ 

องค์มาก่อนก็ตาม” ในที่สุดความสัมพันธ์ 

ครั้งใหม่ก็นำาไปสู่การแต่งงานในพระวิหาร

“ผมสงสัยบ่อยๆ ว่าเหตุใดพระเจ้าประ- 

ทานคนที่ดีอย่างภรรยาผมมาให้ทั้งที่ผม

พยายามอยู่นานกว่าจะวางใจความรู้สึก

ของพระวิญญาณได้อย่างเต็มที่” ทอดด์ 

ครุ่นคิด “ผมมีประจักษ์พยานว่าพระเจ้า 

ทรงรอประทานพรเรา แต่ต้องเป็นตาม

ตารางเวลาของพระองค์เสมอ”

อเลสเซียพัฒนาประจักษ์พยานส่วน 

ตัวอันลึกซึ้งโดยอุทิศตนต่อพระเจ้าอีกครั้ง 

“แผนแห่งความรอดเป็นจริงสำาหรับดิฉัน 

และพันธสัญญาของดิฉันผูกมัดและลึกซึ้ง 

ขึ้น การชดใช้ของพระคริสต์ไม่ใช่ทฤษฎี 

อีกต่อไปหรือเป็นเรื่องที่ดิฉันเคยอ่าน ซึ่ง 

บางทีอาจจะผิวเผินเกินไปด้วยซ้ำา การ 

เปลี่ยนแปลงในใจกำาลังเกิดขึ้นในตัวดิฉัน 

และดิฉันมีพยานที่แน่นอน” เธอกล่าวว่า

เวลานี้เธอรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่

ไม่ว่าการเดินทางของชีวิตจะมีจุดเปล่ียน 

ที่ใด จุดหมายสุดท้ายของชีวิตนิรันดร์คือ

สิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงวางแผนให้

ลูกๆ ของพระองค์ (ดู โมเสส 1:39) บาง

คนถึงกับพบว่า “แผนสอง” เป็นเพียง

ช่องทางของการทำาให้ “แผนหนึ่ง” ของ

พระองค์เป็นจริง 

สิ่งดีเลิศจะตามมา
“เราเหลียวกลับไปมองเพื่อรับเอาถ่านที่ยังคุ 

อยู่จากประสบการณ์อันโชติช่วงแต่ไม่ใช่เถ้า 

ถ่าน เมื่อใดที่เรารู้แล้วว่าเราต้องเรียนรู้อะไร 

และรับเอาส่วนดีท่ีสุดท่ีเราเคยประสบมา เม่ือ 

นั้นเราจะมองไปข้างหน้าและจำาไว้ว่า ศรัทธา

ชี้บอกอนาคตเสมอ”

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “สิ่งดีเลิศจะตามมา,”  
เลียโฮนา ม.ค. 2010 หน้า 18

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้จาก บอยด์ เค. 
แพคเกอร์, “คนต่ำาต้อย,” เลียโฮนา พ.ย. 2004  
หน้า 106–109; โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, “การรอคอย
พระเจ้า: ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์,”  
เลียโฮนา พ.ย. 2011 หน้า 90–93; แอน เอ็ม.  
ดิบบ์, “จงกล้าหาญเถิด,” เลียโฮนา พ.ค. 2010  
หน้า 142–145



ใ
นการให้พรฐานะปุโรหิตนั้น ผู้รับใช้ 

ของพระเจ้าใช้ฐานะปุโรหิตขอพลัง 

จากสวรรค์ตามการกระตุ้นเตือน

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์

ของบุคคลที่ได้รับพร พรดังกล่าวประสาท

โดยผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 

ซึ่งมีกุญแจของพรฝ่ายวิญญาณทั้งหมด

ของศาสนจักร (ดู คพ. 107:18, 67)

ตัวอย่างของพรฐานะปุโรหิต
มีพรฐานะปุโรหิตหลายแบบ ขณะข้าพ- 

เจ้ายกตัวอย่างที่หลากหลาย โปรดจำาไว้ 

ว่าพรฐานะปุโรหิตมีไว้สำาหรับทุกคนที่ 

ต้องการ แต่ให้เฉพาะเมื่อได้รับการร้องขอ

พรสำาหรับการรักษาคนป่วยตามหลัง 

จากการเจิมด้วยน้ำามันตามที่พระคัมภีร์ 

แนะนำา (ดู ยากอบ 5:14–15; มาระโก 6:13; 

คพ. 24:13–14; 42:43–48; 66:9) ปิตุพร

ประสาทโดยผู้ประสาทพรที่ได้รับแต่งตั้ง

บุคคลที่ปรารถนาการนำาทางในการตัด 

สินใจคร้ังสำาคัญสามารถรับพรฐานะปุโรหิต 

ได้ บุคคลที่ต้องการพลังทางวิญญาณ 

เป็นพิเศษเพื่อเอาชนะการท้าทายส่วนตัว 

ความสำาคัญของ 

พร
ฐานะปุโรหิต

สามารถรับพรได้ พรฐานะปุโรหิตมักขอ 

จากบิดาก่อนบุตรธิดาออกจากบ้านไปด้วย 

จุดประสงค์ต่างๆ เช่นไปเรียนหนังสือ ไป

เป็นทหาร หรือเดินทางยาวนาน

พรท่ีให้ในสภาวการณ์ต่างๆ เช่นท่ีข้าพ- 

เจ้าเพิ่งพูดถึงบางครั้งเรียกว่าพรของการ 

ปลอบโยนหรือคำาแนะนำา มักจะให้โดย 

บิดาหรือสามีหรือเอ็ลเดอร์คนอื่นๆ ใน

ครอบครัว เราสามารถบันทึกเทปการให้ 

พรเหล่านี้และจดไว้ในบันทึกครอบครัว 

สำาหรับการชี้นำาส่วนตัวทางวิญญาณของ

ผู้ได้รับพร

เราให้พรฐานะปุโรหิตอันเกี่ยวเนื่องกับ 

การแต่งตั้งฐานะปุโรหิตหรือการวางมือ 

มอบหน้าที่ชายหรือหญิงสำาหรับการเรียก 

ในศาสนจักรด้วยเช่นกัน โอกาสเช่นนี้อาจ

เป็นการให้พรฐานะปุโรหิตที่เกิดขึ้นบ่อย

ที่สุด

พวกเราหลายคนเคยขอพรฐานะปุโรหิต 

เมื่อเราจะเริ่มความรับผิดชอบใหม่ในงาน 

อาชีพของเรา ข้าพเจ้าได้รับพรเช่นนั้นเมื่อ 

หลายปีก่อนและรู้สึกถึงการปลอบโยนทัน 

ทีและการนำาทางในระยะยาว

ความหมายของการให้พรฐานะ
ปุโรหิต

อะไรคือความหมายของการให้พรฐานะ 

ปุโรหิต ลองนึกถึงชายหนุ่มคนหนึ่งกำาลัง 

เตรียมออกจากบ้านไปแสวงโชคในโลก  

ถ้าพ่อให้เข็มทิศ เขาอาจใช้เครื่องมือทาง 

โลกชิ้นนี้ช่วยให้เขาพบทาง ถ้าพ่อให้เงิน  

เขาอาจใช้เงินทำาให้เขามีอำานาจเหนือสิ่ง 

ของทางโลก การให้พรฐานะปุโรหิตคือ 

การประสาทพลังในเรื่องฝ่ายวิญญาณ แม้ 

จะแตะต้องหรือช่ังน้ำาหนักไม่ได้ แต่มีความ 

หมายอย่างยิ่งในการช่วยให้เราเอาชนะ

อุปสรรคบนเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์

ความรับผิดชอบท่ีศักด์ิสิทธ์ิมากสำาหรับ 

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคคือพูด 

แทนพระเจ้าในการให้พรฐานะปุโรหิต ดัง 

พระเจ้ารับสั่งกับเราในการเปิดเผยยุคปัจ- 

จุบัน “คำาของเรา … จะเกิดสัมฤทธิผลทั้ง 

หมด, ไม่ว่าโดยเสียงของเราเองหรือโดย 

เสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือน 

กัน” (คพ. 1:38) ถ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าพูด 

ตามท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงนำา ถ้อยคำา 

ของเขาคือ “พระประสงค์ของพระเจ้า … 

โดย เอ็ลเดอร ์
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์

แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
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การให้พรฐานะปุโรหิต 
คือการประสาทพลังใน 
เรื่องฝ่ายวิญญาณ
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พระดำาริของพระเจ้า…พระคำาของพระ 

เจ้า… [และ] สุรเสียงของพระเจ้า” (คพ. 

68:4)

แต่ถ้าคำาให้พรเป็นเพียงความปรารถนา 

และความคิดเห็นของผู้ดำารงฐานะปุโรหิต

เอง ไม่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ เมื่อนั้นพรย่อมขึ้นอยู่กับว่านั่น

เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่ม ี

ค่าควรสามารถให้พรลูกหลานของตนได้ 

พระคัมภีร์บันทึกการให้พรเช่นนั้นหลาย

ครั้ง รวมถึงการให้พรของอาดัม (ดู คพ. 

107:53–57) ของอิสอัค (ดู ปฐมกาล 27: 

28–29, 39–40; 28:3–4; ฮีบรู 11:20) ของ

ยาโคบ (ดู ปฐมกาล 48:9–22; 49; ฮีบรู 

11:21) และของลีไฮ (ดู 2 นีไฟ 1:28–32; 4)

ในการเปิดเผยยุคปัจจุบัน บิดามารดา

ที่เป็นสมาชิกศาสนจักรได้รับบัญชาให้ 

พาบุตรธิดามาอยู่ “ต่อหน้าศาสนจักร”  

เพื่อให้เอ็ลเดอร์ “วางมือบนพวกเขาใน 

พระนามของพระเยซูคริสต์, และให้พร 

พวกเขาในพระนามของพระองค์” (คพ. 

20:70) นี่คือสาเหตุที่บิดามารดาพาเด็ก 
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สตรีในแอริโซนา ผู้นำาฐานะปุโรหิตคนหน่ึง 

ให้พรเธอว่าเธอจะ “ทำาแต่สิ่งถูกต้องและ 

ดีท่ีสุดเสมอเพ่ือความผาสุกของผู้ป่วยของ 

เธอ” ตลอดช่วง 45 ปี ซาราห์ทำาคลอด 

ประมาณ 1,500 รายโดยไม่มีมารดาหรือ 

เด็กแม้แต่คนเดียวเสียชีวิต “เมื่อดิฉัน

ประสบปัญหายุ่งยาก” เธอเล่า “ดูเหมือน

จะมีบางอย่างดลใจดิฉันเสมอและดิฉัน

จะรู้ว่าอะไรคือสิ่งถูกต้องควรทำา”3

ปีคริสต์ศักราช 1864 โจเซฟ เอ. ยังก์ 

ได้รับเรียกให้ทำาพันธกิจพิเศษเพื่อดำาเนิน 

กิจธุระของศาสนจักรในตะวันออก ประธาน 

บริคัม ยังก์บิดาของเขาให้พรเขาไปกลับ 

อย่างปลอดภัย ขณะเดินทางกลับ เขาอยู่ 

ในรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรง “รถไฟทั้ง 

ขบวนพังยับเยิน” เขาเล่า “รวมทั้งตู้ที่ผม 

นั่งด้วย ซึ่งอีกเพียงที่เดียวก็จะถึงตรงที่ผม 

นั่ง [แต่] ผมรอดมาได้โดยไม่มีริ้วรอยขีด

ข่วน”4

พรฐานะปุโรหิตมีความหมายอย่างยิ่ง 
ในการช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรค 
บนเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์

ทารกมาการประชุมศีลระลึกเพื่อให้เอ็ล- 

เดอร์—ซึ่งโดยปกติคือบิดา—ตั้งชื่อและ

ให้พรพวกเขา

พรฐานะปุโรหิตไม่จำากัดเฉพาะพรที่พูด 

เมื่อวางมือบนศีรษะบุคคลหนึ่ง บางครั้งมี 

การประกาศพรให้เป็นกลุ่มบุคคล ศาสดา

พยากรณ์โมเสสให้พรลูกหลานอิสราเอล 

ทั้งหมดก่อนมรณกรรมของท่าน (ดู เฉลย 

ธรรมบัญญัติ 33:1) ศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟ สมิธ “ประกาศพรต่อพี่น้องสตรี” 

ที่ทำางานในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ ท่านให้

พร “กลุ่มคนที่ชุมนุมกัน” ด้วย1

มีการประกาศพรฐานะปุโรหิตในสถาน 

ที่ต่างๆ เช่นกัน ประเทศต่างๆ ได้รับพร 

และอุทิศไว้เพื่อการสั่งสอนพระกิตติคุณ  

พระวิหารและบ้านแห่งการนมัสการอุทิศ

แด่พระเจ้าโดยการให้พรฐานะปุโรหิต 

อาคารอื่นอาจได้รับการอุทิศเมื่อใช้ในการ

รับใช้พระเจ้า “สมาชิกศาสนจักรอาจอุทิศ

บ้านของตนให้เป็นสิ่งปลูกสร้างศักดิ์สิทธิ์

ที่พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะสถิตอยู่”2  

ผู้สอนศาสนาและผู้ดำารงฐานะปุโรหิตคน 

อื่นๆ สามารถฝากพรฐานะปุโรหิตไว้กับ

บ้านท่ีต้อนรับพวกเขา (ดู แอลมา 10:7–11; 

คพ. 75:19) เยาวชนชายทั้งหลาย อีกไม่ 

นานอาจมีผู้ขอให้ท่านให้พรเช่นนั้น ข้าพ- 

เจ้าหวังว่าท่านจะเตรียมตัวให้พร้อมทาง

วิญญาณ

ประสบการณ์กับพรฐานะปุโรหิต
ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมบาง 

เรื่องเกี่ยวกับการให้พรฐานะปุโรหิต

ราวหนึ่งร้อยปีก่อน ซาราห์ ยังก์ วานซ ์

มีคุณวุฒิเป็นนางผดุงครรภ์ ก่อนเริ่มรับใช้ 

 

เมื่อพูดถึงพรฐานะปุโรหิต ข้าพเจ้ามี 

ความทรงจำามากมาย ข้าพเจ้าจำาได้เมื่อ

บุตรชายและบุตรสาวของข้าพเจ้าขอพร 

เพื่อช่วยให้พวกเขาผ่านประสบการณ์ตึง 

เครียดที่สุดของชีวิต ข้าพเจ้าปลาบปลื้ม 

ยินดีเม่ือหวนนึกถึงสัญญาท่ีได้รับการดลใจ 

และศรัทธาที่เข้มแข็งขึ้นเมื่อสัญญาเหล่า 

นั้นเกิดสัมฤทธิผล ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจใน 

ศรัทธาของคนรุ่นใหม่เมื่อนึกถึงบุตรชาย 

คนหน่ึงขอพรฐานะปุโรหิตจากผู้ดำารงฐานะ 

ปุโรหิตที่เข้าพบง่ายที่สุดในครอบครัวซึ่ง 

เป็นสามีของพี่สาว เพราะเขาหวั่นวิตก 

เรื่องการสอบวิชาชีพและไม่สามารถไปหา 

บิดาท่ีอยู่ห่างไกลได้ ข้าพเจ้านึกถึงผู้เปล่ียน 

ใจเลื่อมใสวัยหนุ่มคนหนึ่งที่สับสนและ 

กำาลังแสวงหาพรเพื่อช่วยเขาเปลี่ยนรูป 

แบบชีวิตที่บ่อนทำาลายเขา เขาได้รับพรไม่

ธรรมดาจนข้าพเจ้าประหลาดใจมากเมื่อ

ได้ยินคำาที่ข้าพเจ้าพูด

อย่าลังเลไม่กล้าขอพรฐานะปุโรหิต

เมื่อท่านต้องการพลังทางวิญญาณ 

จากคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดอืนเมษายน 
ค.ศ. 1987
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ประจักษ์พยาน
จงแบ่งปัน
“ฉะนั้น, จงชูแสงสว่างของเจ้าขึ้น 

เพื่อมันจะส่องโลก” 
(3 นีไฟ 18:24)



วัยรุ่นจากเกาะเซบูในฟิลิปปินส ์
เล่าเรื่องราวการได้รับคำาตอบจาก 
การสวดอ้อนวอนของพวกเขา

โดย พอล แวนเดนเบิร์จ
นิตยสารศาสนจักร

พลัง ใน การสวดออ้นวอน
จากซ้าย: โจเซลิโต,  

โจฮาห์นนา, โรซา และเคน 

มารวมกันหน้าพระวิหาร 

เซบูซิตี้ ฟิลิปปินส์
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นบรรดาเกาะหลายหมื่นเกาะบนแผ่นดิน

โลก กลุ่มเกาะ 7,107 เกาะประกอบเป็น

ประเทศฟิลิปปินส์ในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ มีคำาพูดติดตลกในฟิลิปปินส์ว่าแม้จะมี 7,107 

เกาะแต่ก็มีเฉพาะช่วงน้ำาลดเท่านั้น จำานวนเกาะ

จริงๆ แล้วเหลือเพียง 7,100 ในช่วงน้ำาขึ้นเมื่อบาง

เกาะจมอยู่ใต้พื้นผิวมหาสมุทร ด้วยเหตุนี้เยาวชน 

ชายและเยาวชนหญิงของฟิลิปปินส์จะทำาให้

ศีรษะของพวกเขาพ้นน้ำาได้อย่างไรเมื่อพวกเขา

กำาลังรู้สึกเหมือนถูกน้ำาท่วมจนมิด พวกเขาหันไป

พึ่งพระบิดาบนสวรรค์ในการสวดอ้อนวอน

มีหลายครั้งในชีวิตที่เรารู้สึกเหงา แต่ถ้าเราจด 

จำาว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงอยู่ที่นั่นเสมอ—พร้อมจะฟังและ 

ตอบคำาสวดอ้อนวอนของเรา—เราสามารถพึ่งพิงข้อเท็จจริงดัง 

กล่าวและรู้สึกถึงความหวังและความมั่นใจที่ความรู้นั้นทำาให้ 

เกิดขึ้น

การสวดอ้อนวอนทำาให้เกิดความม่ันใจ
โจเซลิโต บี. พูดถึงการได้รับมอบหมายให้เข้าประกวดเล่า 

นิทานเมื่อเขาอายุ 12 ขวบ ครูบอกเขาให้ท่องบทนิทาน 10 หน้า 

ซึ่งเขาจะต้องทำาท่าประกอบต่อหน้าคณะครูและนักเรียนอีก

หลายร้อยคน นี่เป็นภารกิจที่น่าหวาดหวั่นสำาหรับทุกคน นับ

ประสาอะไรกับโจเซลิโตที่มักตื่นเวที

“ด้วยเหตุน้ีส่ิงแรกท่ีผมทำาคือสวดอ้อนวอนและขอการนำาทาง” 

โจเซลิโตกล่าว “ระหว่างสวดอ้อนวอนผมทูลว่าถ้าผมลืมบทช่วง 

ใด ขอให้ผมแต่งช่วงนั้นใหม่ได้และเล่าต่อจนจบเรื่อง หลังจาก 

สวดอ้อนวอนเสร็จแล้ว ผมก็นึกถึงพระคัมภีร์ข้อโปรดจากไบเบิล

ในพันธสัญญาเดิม อยู่ใน สุภาษิต 3:6 ซึ่งกล่าวว่า ‘จงยอมรับ

รู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำาให้วิถีของ

เจ้าราบรื่น’ ”

โจเซลิโตตกประหม่า แต่เขาอุตส่าห์ท่องบทมาท้ังสัปดาห์ และ 

เขาสวดอ้อนวอนมากทุกวัน ในที่สุดก็ถึงวันประกวด

ในช่วงกล่าวเปิดงาน โจเติโลยังคงตกประหม่ามาก “แต่ 

ระหว่างเล่าเรื่องผมสบายดี” เขากล่าว “ผมเพียงแต่ทำาให้ดีที่สุด  

ผมรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยผม ผมท้อใจและกลัวเพราะมี 

นักเรียนเยอะมาก แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำา

สวดอ้อนวอนของผม”

โจเซลิโตไม่เพียงจำาบทได้เท่าน้ัน แต่เขาสามารถ 

ทำาท่าประกอบได้ดีจนได้รางวัลที่หนึ่งในการประ- 

กวดด้วย โจเซลิโตกล่าวว่า “การสวดอ้อนวอนคือ 

คำาตอบเมื่อคุณไม่มีใครคอยปลอบใจคุณ พระผู้

เป็นเจ้าทรงอยู่ช่วยคุณเสมอ”

การสวดอ้อนวอนทำาให้เกิดพลัง
เคน จี. เป็นเด็กเติบโตในครอบครัววิสุทธิชน

ยุคสุดท้ายที่แข็งขัน เขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการ

รักษามาตรฐาน แต่เมื่อเขาเริ่มเรียนมัธยมปลาย 

หลายอย่างยากขึ้นและบางครั้งเคนรู้สึกว่าถูกแยกจากอิทธิพลดี

ของครอบครัว—โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โรงเรียน

“เพื่อนมัธยมปลายของผมทุกคนสนิทกับผมมากแม้พวกเขา

ไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร” เคนกล่าว “เรายังมีความสัมพันธ์

แนบแน่น ปัญหาคือพวกเขาเริ่มทำาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ศาสนจักรของเรา”

ท่ีบ้านเคนไม่เคยมีปัญหาเร่ืองการเลือกส่ิงถูกต้อง แต่เขาบอก 

ว่าเมื่อไปโรงเรียนและครอบครัวไม่ได้อยู่ช่วยนำาทางอีก เขาเริ่ม 

เลือกผิด “ผมยอมรับว่าผมทำาหลายอย่างไม่สอดคล้องกับมาตร- 

ฐานของศาสนจักร ด้วยเหตุนี้ในเซมินารีผมจึงรู้สึกเสมอว่าผม

เป็นคนที่บทเรียนกำาลังพูดถึง”

ตอนนั้นเองที่เคนรู้ตัวว่าเขาต้องการเปลี่ยน แต่เขารู้สึกไม่ 

เข้มแข็งพอจะเปลี่ยนด้วยตนเอง “ผมจึงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะสวด 

อ้อนวอนขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพลังและความกล้าหาญให้ผม 

ตอบปฏิเสธเพื่อนๆ ได้เมื่อพวกเขาทำาสิ่งไม่ดี” เขาอธิบาย “ผม 

รู้สึกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของผม ผมตอบ 

ปฏิเสธง่ายขึ้นเมื่อเพื่อนๆ ขอให้ผมทำาผิดบางอย่างหรือล่อลวง

ผม ผมมีความรู้แล้วและรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด แต่โดยผ่านการ

สวดอ้อนวอนผมรู้สึกเหมือนผมมีพลังและของประทานที่จะตอบ

ปฏิเสธและทำาสิ่งถูกต้อง”

เคนบอกว่าสิ่งสำาคัญที่สุดที่เขาเรียนรู้จากประสบการณ์นี้คือ 

“การสวดอ้อนวอนเป็นเครื่องหมายของความอ่อนน้อมถ่อมตน 
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เพราะคุณยอมรับกับตนเองว่าคุณอ่อนแอและ

พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยให้คุณเข้มแข็ง

ได้” (ดู คพ. 112:10)

การสวดอ้อนวอนทำาให้เกิดพร
บางคร้ังเราต้องการมากกว่าการปลอบโยนหรือ 

พลัง บางครั้งเราต้องการพรที่จับต้องได้มากกว่า 

ทาเนีย ดี. จำาเวลาเช่นนั้นได้ ครอบครัวเธออยู่ใน

ช่วงที่ต้องเผชิญความยากลำาบากโดยเฉพาะเรื่อง

เงิน “วันนั้นตรงกับเย็นวันเสาร์ และสัปดาห์นั้น

เราเหลือเพียง 40 เปโซ [ประมาณ 1 ดอลลาร์

สหรัฐ] เราไม่มีอาหารเย็นหรือแม้กระทั่งถ่านก่อ

ไฟที่บ้าน” ทาเนียกล่าว “คุณแม่เอารายการของ 

ทั้งหมดที่เราต้องซื้อให้ดิฉัน และเราต้องใช้เงิน  

250 เปโซซื้อของเหล่านั้น อย่างแรกที่เราต้องซื้อ

คือถ่านเพื่อเราจะทำาอาหารเย็นได้” ทาเนียเห็น

ว่ามีเงินไม่พอซื้อทุกอย่าง แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่า

คงไม่มีเงินค่ารถประจำาทางไปโบสถ์ในวันพรุ่งนี้

แน่นอน “ดิฉันบอกคุณแม่ว่าเรามีเงินไม่พอจ่าย

ค่ารถไปโบสถ์ แต่คุณแม่มีศรัทธามาก ท่านบอก

ดิฉันเพียงว่า ‘พระผู้เป็นเจ้าจะทรงจัดหา’

“ระหว่างทางไปร้านดิฉันร้องไห้เพราะเรามีเงิน

ไม่พอซื้อทุกอย่าง และดิฉันไม่ทราบจะทำาอย่างไร

ดี” ทาเนียกล่าว ขณะม้วนธนบัตร 20 เปโซใบ

หนึ่งใส่กระเป๋า เธอทำาสิ่งเดียวเท่านั้นที่คิดว่าจะ

ช่วยได้—เธอกล่าวคำาสวดอ้อนวอน “ดิฉันสวดอ้อนวอนพระบิดา

บนสวรรค์ขอให้เราพบวิธีจัดหาตามความจำาเป็นของเรา”

แต่เมื่อมาถึงร้านแรก เธอพบว่าราคาถ่านเพิ่มจาก 5 เปโซ 

เป็น 20 เปโซ “ดิฉันไม่กล้าซื้อ” ทาเนียกล่าว “แต่รู้สึกได้ว่า 

พระวิญญาณบริสุทธิ์กำาลังกระซิบบอกดิฉันให้ซื้อ ดิฉันจึงซื้อ 

ตอนนี้เราเหลือแค่ 20 เปโซแต่ดิฉันยังต้องซื้ออีกหลายอย่าง รวม 

ทั้งผ้าอ้อมให้น้องชายและน้ำาสะอาดไว้ดื่มด้วย ดิฉันจึงไปร้าน 

ข้างๆ เพื่อซื้ออาหาร และมันแพงเกินไป ดิฉัน 

ล้วงลงไปในกระเป๋าที่ใส่เงิน 20 เปโซเอาไว้ มี

ธนบัตร 20 เปโซม้วนอยู่ในนั้นห้าใบ ดิฉันเริ่ม

ร้องไห้ต่อหน้าเจ้าของร้าน

“ในที่สุดดิฉันก็สามารถซื้อของทุกอย่างที่เรา 

ต้องการได้” ทาเนียกล่าว “เรามีเงินพอจ่ายค่ารถ 

ไปโบสถ์วันรุ่งขึ้นด้วย เมื่อกลับถึงบ้านดิฉันเข้าไป 

ในห้องและสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าเพื่อขอบ 

พระทัยสำาหรับพรที่พระองค์ประทานแก่เรา ดิฉัน 

รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์จริงๆ และทรงตอบ

คำาสวดอ้อนวอนของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

ช่วงเวลาเหล่านั้นที่เราต้องการพระองค์มากที่สุด

และเราสวดอ้อนวอนด้วยความจริงใจ พระองค์จะ

ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนนั้นแน่นอน”

การสวดอ้อนวอนทำาให้เราใกล้ชิดพระบิดา
บนสวรรค์ของเรา

แม้เราจะมั่นใจได้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ 

ยินและทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของเรา เราต้อง 

จำาไว้ว่าคำาสวดอ้อนวอนของเราไม่ได้รับคำาตอบ

ทันทีเสมอไปและไม่ได้คำาตอบในวิธีที่เราต้องการ

เสมอไป คำาสวดอ้อนวอนของเราได้รับตอบตามพระประสงค์และ

จังหวะเวลาของพระผู้เป็นเจ้า

วัยรุ่นแต่ละคนจากเกาะเซบู ฟิลิปปินส์เรียนรู้ว่าในยามดีและ

ยามร้าย เมื่อเราอยู่ในหมู่คนหรืออยู่คนเดียว ไม่ว่าน้ำาขึ้นหรือ

น้ำาลง พระบิดาบนสวรรค์ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อเราเสมอ และถ้าเราหัน 

ไปพึ่งพระองค์ในการสวดอ้อนวอนที่จริงใจ พระองค์ทรงพร้อม

อวยพรเราเสมอ 

ความสัมพันธ์ที่
ข้าพเจ้ายึดมั่น
“ไม่มีวันใดผ่านไปโดยที่
ข้าพเจ้าไม่ได้สื่อสารกับ
พระบิดาในสวรรค์ผ่าน
การสวดอ้อนวอน นี่คือ
ความสัมพันธ์ที่ข้าพเจ้า
ยึดมั่น—ข้าพเจ้าสิ้นหวัง
แน่นอนหากปราศจาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าว 
ถ้าเวลานี้ท่านไม่มีความ
สัมพันธ์เช่นนั้นกับพระ
บิดาในสวรรค์ ข้าพเจ้า 
ขอให้ท่านทำาให้บรรล ุ
เป้าหมายนั้น ขณะทำา 
เช่นนี้ ท่านย่อมมีสิทธิ ์
รับการดลใจและการนำา
ทางจากพระองค์ในชีวิต
ท่าน”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
“ยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์” 
เลียโฮนา พ.ย. 2011 หน้า 
107

ดูวีดิทัศน์
ดูวีดิทัศน์เร่ืองราวของทาเนีย (เป็นภาษาอังกฤษ โปรตุเกส 
และสเปน) ได้ท่ี youth.lds.org และหาวีดิทัศน์ “Pure and 
Simple Faith” ในสาระสำาคัญเยาวชนปี 2012
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จากสนามเผยแผ่

โดย พาโบล มิเรเลส เบทท์ส

สิ่
งที่ทำ�ให้ผมประหล�ดใจเกี่ยวกับ 

พระคัมภีร์มอรมอนคือก�รเปล่ียน- 

แปลงอันสำ�คัญย่ิงและเป็นนิรันดร์ 

ที่ เกิดขึ้นในผู้คนแม้ก่อนพวกเข�เป็น 

สม�ชิกศ�สนจักรด้วยซ้ำ� ผมเป็นผู้สอน 

ศ�สน�ในคณะเผยแผ่เม็กซิโก กูเอร์น�ว�- 

ก�และเห็นก�รเปลี่ยนแปลงอันสำ�คัญยิ่ง

นี้ด้วยตนเอง

เมื่อผมเป็นผู้สอนศ�สน�ได้หกเดือน 

สม�ชิกคนหนึ่งในส�ข�ขอให้ผมกับคู่สอน

ไปสอนสตรีอ�ยุ 20 ปีกับครอบครัวของ 

เธอ หญิงส�วคนน้ีไม่เข้�ใจว่�วิสุทธิชนยุค 

สุดท้�ยเชื่ออะไรและถ�มเร�หล�ยข้อ 

โดยที่รู้ว่�พระคัมภีร์มอรมอนตอบคำ�ถ�ม

เรื่องจิตวิญญ�ณ เร�จึงมอบพระคัมภีร์ 

ให้เธอและแบ่งปันคำ�สัญญ�ที่อยู่ในนั้น

เกี่ยวกับก�รสวดอ้อนวอนอย่�งจริงใจเพื่อ

ให้รู้ว่�พระคัมภีร์มอรมอนจริงหรือไม่

เธอไปโบสถ์เป็นเวล�ส�มสัปด�ห์ และ 

เร�ยังคงพบปะสนทน�กับเธอ เร�ไม่รู้ว่� 

เธอเดินก้�วสำ�คัญแล้ว เธอสวดอ้อนวอน 

เกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน ระหว่�งสอน 

บทเรียนบทหน่ึง เธอเล่�ประสบก�รณ์ของ 

เธอให้ฟัง เธอตรองหนักเก่ียวกับบทเรียนท่ี

เร�แบ่งปัน และปร�รถน�จะสวดอ้อนวอน 

คำ�สัญญ�
และการสวดอ้อนวอน

ด้วยตนเอง เธอคุกเข่�ทูลถ�มพระผู้เป็น 

เจ้�ว่�พระคัมภีร์มอรมอนจริงหรือไม่ คว�ม 

สงบสุขท่ีรู้สึกหลังจ�กสวดอ้อนวอนกระตุ้น 

เธอให้อ่�นม�กขึ้น ขณะอ่�น เธอรู้สึกว่�

พระวิญญ�ณสถิตกับเธอ

เธอเล่�ประสบก�รณ์ให้เร�ฟังโดยบอก

เร�ว่� “ดิฉันรู้สึกพิเศษกว่�ที่เคยรู้สึก บ�ง

อย่�งเริ่มเติมเต็มช่องว่�งทั้งหมดในชีวิต 

ดิฉันซึ่งไม่มีสิ่งใดเติมให้เต็มได้ ดิฉันรู้สึก 

มีคว�มสุขม�กจนเริ่มร้องไห้ ดิฉันแทบไม่

เชื่อสิ่งที่กำ�ลังรู้สึก แต่ดิฉันรู้ว่�พระบิด� 

บนสวรรค์ทรงตอบดิฉัน พระองค์ทรงรู้จัก 

ดิฉัน พระองค์ทรงรักดิฉันม�กพอจะฟัง 

ดิฉันและตอบคำ�สวดอ้อนวอนของดิฉัน

ผมรู้สึกปีติอย่�งยิ่งในหัวใจเมื่อเธอเล่� 

ประสบก�รณ์ของเธอ ผมรู้ว่�เธออยู่บน 

ที่ศักดิ์สิทธิ์ในโอก�สนั้น พระวิญญ�ณ

บริสุทธิ์ทรงยืนยันกับผมว่�คำ�พูดของเธอ 

เป็นคว�มจริง ประจักษ์พย�นของเธอเตือน 

ผมให้นึกถึงคว�มรักอันยิ่งใหญ่ที่พระบิด� 

บนสวรรค์ทรงมีต่อเร� พระองค์ทรงรักเร� 

ม�กจึงได้ประท�นพระคัมภีร์มอรมอนม� 

เป็นเคร่ืองมือให้เร�รู้จักพระองค์และคว�ม 

จริงของพระองค์ เม่ือเร�เช่ือฟังหลักธรรมท่ี 

พบในพระคัมภีร์มอรมอน ชีวิตเร�จะเปล่ียนภา
พ

ป
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ัน

พระคัมภีร์ 

มอรมอนมีพลัง 

ช่วยคนที่ต้องการ 

รู้ว่าเป็นความจริง

ผมยังคงจำ�ได้ว่�บทเรียนน้ันจบลงอย่�ง 

ไร ซิสเตอร์ท่�นนี้ถ�มเร�ว่� “จะเกิดอะไร

ขึ้นเมื่อดิฉันรู้ว่�พระคัมภีร์มอรมอนเป็น

คว�มจริง”

“รับบัพติศม�สิครับ” เร�ตอบ

คำ�ตอบของเธอเรียบง่�ยแต่สะท้อน 

คว�มหนักแน่นและคว�มเรียบง่�ยของ

ประจักษ์พย�นของเธอ “ดิฉันจะรับบัพ- 

ติศม�ค่ะ”

พระคัมภีร์มอรมอนมีพลังช่วยให้เร�พบ 

คว�มสุขและคว�มสงบ เม่ือเร�อ่�นเร�จะ 

มีคว�มตั้งใจแน่วแน่ม�กขึ้นว่�จะดำ�เนิน

ชีวิตต�มพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 

เฉกเช่นซิสเตอร์ท่�นนี้ตั้งใจว่�จะทำ�ต�ม

แบบอย่�งของพระผู้ช่วยให้รอดในผืนน้ำ�

แห่งบัพติศม� 
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โดย เอลีเซ อเล็กแซนเดรีย โฮลเมส

คุณกำ�ล ังนั่ งอยู่ ในก�รประชุมประจักษ์

พย�น ขณะดูสม�ชิกในที่ประชุมลุกขึ้นไป 

แสดงประจักษ์พย�น คุณรู้สึกคล้�ยกับว่� 

คุณควรทำ�เช่นกัน แต่คุณจะพูดอะไร และถ้�คุณ 

เริ่มร้องไห้ขณะขึ้นไปที่นั่นจะทำ�อย่�งไร หรือจะ 

เป็นอย่�งไรถ้�คุณ ไม่ เริ่มร้องไห้ คุณอ�จเริ่มตั้ง 

คำ�ถ�มว่�คุณมีประจักษ์พย�นหรือไม่ หรือคุณ 

อ�จไม่แน่ใจว่�ประจักษ์พย�นของคุณคืออะไร 

ต่อไปนี้เป็นแนวท�งบ�งอย่�งที่จะช่วยให้คุณรู้ว่�

อะไรคือประจักษ์พย�นและอะไรไม่ใช่

มองเห็นภาพใหญ่
“บรรดาผู้แสวงหาอย่างพากเพียรที่จะรู้จักพระคริสต์
จะรู้จักพระองค์ในท้ายที่สุด โดยส่วนตัวพวกเขาจะได้
รับภาพวาดอันล้ำาเลิศของพระอาจารย์ ถึงแม้ว่าบ่อย
ครั้งที่สุดภาพนั้นจะมาในรูปแบบของภาพปริศนา
—ครั้งละหนึ่งส่วนก็ตาม แต่ละชิ้นไม่ง่ายนักที่จะรู้ได้
ว่าเป็นภาพอะไร อาจจะไม่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับภาพ
ใหญ่ทั้งภาพอย่างไร แต่ละชิ้นช่วยให้เราเห็นภาพใหญ่
ได้ชัดเจนขึ้นเล็กน้อย ท้ายที่สุดหลังจากภาพหลาย
ส่วนถูกนำามารวมเข้าด้วยกันมากพอ เราจึงรับรู้ถึง
ความงดงามอลังการทั้งหมดของภาพ เมื่อมองย้อน 
ไปตามประสบการณ์ของเรา เราจะเห็นว่าอันที่จริง
พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาหาเรา—ไม่ได้เสด็จมาใน
ทันที แต่เสด็จมาเงียบๆ แทบจะไม่สังเกตเห็น”

ประจักษ์พยาน
อันบริสุทธิ ์คืออะไร

ประจักษ์พยานคือความเช่ือม่ัน ความรู้ หรือ
ความเช่ือในความจริง

“ประจักษ์พย�นอันบริสุทธิ์” (แอลม� 4:19) เริ่ม 

จ�กคว�มเช่ือท่ีบริสุทธ์ิ ประจักษ์พย�นของคุณคือ 

พย�นท�งวิญญ�ณยืนยันส่ิงท่ีคุณเช่ือหรือรู้ว่�เป็น 

คว�มจริง (ดู คพ. 80:4) เมื่อคุณแบ่งปันประจักษ ์

พย�น ส่วนที่บริสุทธิ์และมีพลังที่สุดจะม�จ�กคำ� 

พูดเช่น รู้ เชื่อ และ เป็นพยาน ถ้�คุณส�ม�รถ 

พูดได้ด้วยคว�มจริงใจว่� “ฉันรู้ว่�พระคัมภีร์มอร- 

มอนเป็นคว�มจริง” คุณย่อมมีพลังเปลี่ยนชีวิต 

และอัญเชิญพระวิญญ�ณให้สัมผัสผู้อื่น
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ประจักษ์พยาน
ของคุณอาจเข้ม
แข็งกว่าที่คุณคิด

ดู ประธานดีเทอร ์เอฟ.  
อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษา 

ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด, 
“การรอคอยบนถนนสู่

ดามัสกัส” เลียโฮนา พ.ค. 
2011 หน้า 93



เยาวชนพูดถึงประจักษ์
พยานอันบริสุทธิ์ไว้ดังนี้

“บางครั้งประจักษ์พยานยิ่งใหญ่ที่สุด 
คือประจักษ์พยานที่เหมือนเด็กมากที่สุด  
ประจักษ์พยานยิ่งใหญ่ที่สุดคือเมื่อคุณเป็น 
พยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์ พระ 
บิดาบนสวรรค์ของเราทรงพระชนม์ และ
พระองค์ทรงรักเรา” —มาทิอัส ซี., 
อาร์เจนตินา

“ผมเชื่อว่าสิ่งสำาคัญคือต้องมีประจักษ์
พยานอันบริสุทธิ์เพราะคุณสามารถใช้
ประจักษ์พยานนั้นนำาผู้อื่นมาสู่พระกิตติคุณ” 
—เควด เอช., ออสเตรเลีย

“ประจักษ์พยานเป็นสมอใหญ่ที่สุดที่คุณ
มี ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบตัวคุณ ถ้าคุณมี
ประจักษ์พยานที่เข้มแข็ง คุณจะเผชิญปัญหา
ได้ด้วยเจตคติที่ดีกว่า”—เซน วี., แคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา

“ผมคิดว่าประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์ต้อง
เป็นสิ่งที่คุณพบด้วยตนเองและคุณเชื่ออย่าง
แท้จริง เมื่อคุณแบ่งปันประจักษ์พยาน คุณ
สามารถสัมผัสใจผู้อื่นได้และนั่นทำาให ้
ประจักษ์พยานของพวกเขาเข้มแข็งขึ้น 
เช่นกัน”—ซามาโกมาเน เอ็ม., แอฟริกาใต้

สมมติว่�คุณมีกล่องใหญ่ใบ

หนึ่งเต็มไปด้วยชิ้นภ�พปริศน�

ที่ทำ�ไว้ให้คุณโดยเฉพ�ะ คุณ

พย�ย�มต่อภ�พปริศน�

โดยใช้รูปหน้�กล่อง เมื่อ

สองชิ้นต่อกันได้พอดี คุณรู้ว่�

คุณต่อถูก ประจักษ์พย�นทำ�ง�นคล้�ย

กัน เมื่อคุณมีประสบก�รณ์ท�งวิญญ�ณ 

ประจักษ์พย�นแต่ละชิ้นจะเริ่มต่อกันได้

พอดี และคุณจะเชื่อหรือรู้คว�มจริงนั้นๆ 

เกี่ยวกับพระกิตติคุณ

แม้ตอนนี้คุณไม่รู้ว่�ทุกอย่�งเกี่ยวกับ 

ศ�สนจักรจริงหรือไม่ แต่พระบิด�บนสวรรค์ 

จะทรงอวยพรคุณและช่วยคุณเรียนรู้ตร�บ 

ที่คุณมีคว�มปร�รถน�อันชอบธรรมที่จะรู้

และคุณพย�ย�มเรียนรู้อย่�งจริงใจ

ประจักษ์พยานเป็นเร่ืองส่วนตัว
ขณะที่คุณต่อภ�พปริศน� ครอบครัว 

และเพื่อนๆ อ�จช่วยคุณต่อบ้�งเป็นครั้ง

คร�ว แต่สุดท้�ยแล้วคุณต้องสร้�งและ 

ระวังรักษ�ภ�พปริศน�ของคุณเอง คุณ 

 

 

อ�จพึ่งศรัทธ�ของคุณ

พ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆ  

บ้�งบ�งครั้ง แต่เมื่อคุณมี

ประสบก�รณ์ท�งวิญญ�ณม�กขึ้น คุณ

จะรักษ�ประจักษ์พย�นของคุณไว้ได้

เมื่อคุณเติบโตในพระกิตติคุณ ก�ร

พัฒน�ประจักษ์พย�นของคุณเป็นเรื่อง 

สำ�คัญ เฉกเช่นคนสองคนมีวิธีต่อภ�พ 

ปริศน�ต่�งกัน—คนหนึ่งอ�จต่อจ�กด้�น 

ข้�งเข้�ม�ขณะที่อีกคนเริ่มจับคู่สี—เร�

แต่ละคนสร้�งประจักษ์พย�นผ่�นคว�ม

เชื่อและประสบก�รณ์ต�มลำ�ดับขั้นตอน

ที่พิเศษเฉพ�ะสำ�หรับเร�

ประจักษ์พยาน
อันบริสุทธิ ์คืออะไร
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ถ้าคุณเคยถามคำาถามน้ีกับตัวเอง น่ีคือคำาตอบ

บ่อยครั้งผู้คนมักเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ส่วนตัว
เมื่อพวกเขาแสดงประจักษ์พยาน สิ่งเหล่านี้สามารถเป็น
วิธีที่ดีในการบอกให้รู้ว่าประจักษ์พยานเติบโตอย่างไร แต่
เรื่องเล่าไม่ใช่ประจักษ์พยาน เรื่องราวสั้นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถช่วยคุณอธิบายประเด็นได้ แต่คุณต้องบอกด้วย
ว่าเรื่องนั้นเพิ่มพูนประจักษ์พยานของคุณอย่างไร และ
คุณเรียนรู้ความจริงพระกิตติคุณ อะไร จากประสบการณ์
นั้น ประจักษ์พยานคือคุณ รู้ อะไรเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 

ไม่ใช่คุณอยู่ที่ไหนหรือทำาอะไร
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์   
 แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ

ฉัน … หรือไม่ถ้�คุณไม่แน่ใจเรื่องใด จงสวดอ้อนวอนอย่�งจริงใจเพื่อขอก�รนำ�ท�ง

และคว�มจริง ก�รสวดอ้อนวอนมักไม่ได้รับคำ�ตอบในวิธีที่คุณค�ดหวัง 

ด้วยเหตุนี้จึงต้องให้ดวงต�และใจคุณเปิดรับคำ�ตอบเสมอ

ประจักษ์พยานเติบโตอย่างต่อเน่ือง
คุณไม่ส�ม�รถต่อภ�พปริศน�จ�กกล่องให้เสร็จสมบูรณ์โดยก�รอยู่ 

เฉยๆ ฉันใด คุณก็ไม่อ�จค�ดหวังให้ประจักษ์พย�นเกิดขึ้นได้ทันทีฉันนั้น  

คุณเรียนรู้คว�มจริงของพระกิตติคุณทีละชิ้น

ก�รรักษ�ประจักษ์พย�นให้เข้มแข็งเรียกร้องคว�มพย�ย�มสม่ำ�เสมอ  

เม่ือคุณพย�ย�มเพ่ิมพูนคว�มรู้ในพระกิตติคุณต่อไป พระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ 

จะทรงอวยพรคุณในคว�มพย�ย�มเหล่�นั้นและประจักษ์

พย�นของคุณจะเติบโตอย่�งต่อเนื่อง 



สองสอนดังนี้ “ประจักษ์พยานคือสิ่งที่เรารู้ว่าจริงในความ
นึกคิดและในใจเราโดยพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์  
(ดู คพ. 8:2) เมื่อเราประกาศความจริงแทนที่จะตักเตือน 
แนะนำา หรือเพียงแต่เล่าประสบการณ์ท่ีน่าสนใจ เรากำาลัง 
อัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ยืนยันความจริงของคำาพูด
เหล่านั้น”1

จงระวังเช่นกันเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คุณเล่า บาง 
อย่างเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณหรือผู้อื่น รวมถึงเรื่องเล่า
เกี่ยวกับบาป การกลับใจ และประสบการณ์ทางวิญญาณ
ที่ศักดิ์สิทธิ์ เรื่องทำานองนี้ไม่ควรนำามาเล่าในที่สาธารณะ
เว้นแต่คุณรู้สึกได้รับการกระตุ้นเตือนให้เล่า เมื่อคุณรู้สึก
เช่นน้ันจงทำาให้เป็นเร่ืองท่ัวไป โดยเน้นส่ิงท่ีคุณเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์นั้นไม่ใช่รายละเอียดของเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ฉันต้องกล่าวแสดงความขอบคุณหรือความรักใน
ประจักษ์พยานของฉันหรือไม่

ถึงแม้ใช่ว่าไม่เหมาะจะกล่าวแสดงความรักหรือความ 
ขอบคุณเมื่อคุณแสดงประจักษ์พยาน แต่คำาพูดเหล่านี้ไม ่
ถือเป็นประจักษ์พยาน ประจักษ์พยานมุ่งเน้นสิ่งที่ท่าน 
เรียนรู้ทางวิญญาณเกี่ยวกับพระกิตติคุณ คำากล่าวแสดง
ความรักหรือความกตัญญูไม่ควรแทนที่ประจักษ์พยาน

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสองกล่าว “ข้าพเจ้าเป็นห่วงว่าประจักษ์พยานของ 
สมาชิกเรามากมายเหลือเกินท่ีวนเวียนอยู่กับคำาว่า ‘ข้าพเจ้า 
รู้สึกขอบคุณ’ และ ‘ข้าพเจ้ารัก’ และน้อยเหลือเกินที่
สามารถกล่าวด้วยความอ่อนน้อม ชัดเจน แต่จริงใจว่า 
‘ข้าพเจ้ารู้’”2 

ฉันต้องร้องไห้หรือแสดงอารมณ์ว่ามีประจักษ์
พยานท่ี แท้จริง หรือไม่

หลายคนร้องไห้หรือแสดงอารมณ์เมื่อพวกเขาแสดง 
ประจักษ์พยานหรือรู้สึกถึงพระวิญญาณอย่างแรงกล้า แต ่
ใช่ว่าทุกคนจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์เหมือนกันเมื่อเขา
รู้สึกถึงพระวิญญาณ คุณไม่ต้องแสดงอารมณ์แบบเดียว
กับคนอื่นเมื่อคุณแสดงประจักษ์พยาน

ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907–1995) 
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นห่วงเมื่อดูเหมือนว่าเราถือเอาความ 
 

หากคุณเคยถาม
ตนเองเช่นนี้ นี่คือ
คำาตอบบางส่วน

รู้สึกแรงกล้าหรือน้ำาตาที่ไหลพรากไปทัดเทียมกับการ 
ประทับของพระวิญญาณ แน่นอนว่าพระวิญญาณของ 
พระเจ้าสามารถทำาให้เกิดความรู้สึกแรงกล้ารวมทั้งน้ำาตา
ได้ แต่ไม่ควรให้สิ่งที่เห็นภายนอกทำาให้สับสนกับการ
ประทับของพระวิญญาณ”3

ถ้าฉันไม่แน่ใจว่าฉันมีประจักษ์พยาน ฉันยังต้อง
พยายามแบ่งปันหรือไม่

คุณอาจจะรู้สึกคล้ายกับว่าประจักษ์พยานของคุณไม่ 
เข้มแข็งพอหรือไม่มีค่าพอจะแบ่งปัน แต่เมื่อคุณแบ่งปัน 
ประจักษ์พยาน คุณจะพบว่าคุณมีประจักษ์พยานมาก
จริงๆ! อย่ากลัวที่จะแบ่งปันประจักษ์พยานของคุณ คุณ
จะพบว่ายิ่งคุณแบ่งปัน ประจักษ์พยานยิ่งเติบโต

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัคร
สาวกสิบสอง กล่าวว่า

“ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้สอนศาสนาจะกล่าวว่า ‘ผมจะ
แสดงประจักษ์พยานได้อย่างไรถ้ายังไม่มีประจักษ์พยาน 
ผมจะเป็นพยานได้อย่างไรว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ 
พระเยซูคือพระคริสต์ และพระกิตติคุณเป็นความจริง ถ้า
ผมไม่มีประจักษ์พยานเช่นนั้นก็แสดงว่าไม่ซื่อสัตย์น่ะสิ’

“โอ ถ้าข้าพเจ้าสอนหลักธรรมข้อนี้แก่ท่านได้ก็คงจะดี
ไม่น้อย: ประจักษ์พยานพบในการแสดงประจักษ์พยาน! 
ในการแสวงหาความรู้ทางวิญญาณ บางช่วงจะมี ‘ก้าว
กระโดดของศรัทธา’ ดังที่นักปรัชญาเรียกเช่นนั้น มันคือ
ชั่วขณะที่ท่านไปถึงขอบของความสว่างและก้าวเข้าไปใน
ความมืดเพื่อจะค้นพบว่าอีกเพียงก้าวสองก้าวก็จะถึงทาง
สว่างข้างหน้า”4
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โดย บริททานี ธอมพ์สัน

สำ�หรับวัยรุ่นอย่�งดิฉัน โรงเรียน 

เป็นเรื่องของก�รสวมบทบ�ท  

คุณคงเห็นวิธีที่ตัวร้�ยในภ�พ- 

ยนตร์แสดงบทฉล�ดไร้ที่ติและดูเท่ม�ก 

ในก�รทำ�เช่นนั้น ดิฉันปร�รถน�ให้ตนทำ�

เช่นนั้นได้ ดิฉันพย�ย�มว�งม�ดเช่นเดียว

กับตัวร้�ยที่เก่งที่สุดทำ� ดิฉันแสร้งทำ�เป็น

ว่�ศีลธรรมของดิฉันต่ำ�เพร�ะอย�กให้

เพื่อนที่โรงเรียนประทับใจ ดิฉันชอบเสียง

หัวเร�ะเมื่อดิฉันใช้คำ�พูดที่ไม่เหม�ะสม

หรือล้อเลียนผู้อื่น

ดิฉันต้องก�รเป็นคนท่ีผู้ชมส่งเสียงเชียร์ 

ด้วยเหตุนี้จึงคิดห�วิธีทำ�ให้ผู้คนพอใจ  

ดิฉันกล�ยเป็นตัวตลกในชั้นเรียนวิช� 

ชีววิทย� ทำ�ให้ทีมวอลเลย์บอลเช่ือว่�ดิฉัน 

เป็นนักสังสรรค์ตัวยง และทำ�ล�ยชื่อเสียง 

ท่ีคนมองว่�ดิฉันเป็นหญิงส�วใสซ่ือบริสุทธ์ิ 

ไร้เดียงส� ดิฉันคิดว่� “ฉันไม่อย�กให้

เพื่อนมองว่�ฉันทำ�ตัวเป็นคนดี!”

เน่ืองจ�กดิฉันไม่ได้ทำ�บ�ปร้�ยแรงอย่�ง 

ที่คนอื่นคิด ดิฉันจึงพย�ย�มทำ�ให้ตนเอง 

เชื่อว่�ก�รมีท่�ทีกระด้�งกระเดื่องแบบนี้ 

ไม่ใช่เรื่องเสียห�ย ดิฉันผิดมหันต์! ชีวิต

จริงอิงนิย�ยของดิฉันม�ถึงจุดที่ดิฉันไม่ 

อ�จทนดูตัวเองได้อีก ยิ่งมีคนนิยมชมชอบ 

ดิฉันย่ิงชอบตัวละครท่ีตัวเองแสดงน้อยลง

วันหนึ่ง เพื่อนสองคนของดิฉันกล่�ว

ขวัญถึงนักกีฬ�ที่น่�รักและเป็นมิตรคน 

หนึ่งชื่อเจนนิเฟอร์ผู้ไม่เขินอ�ยเมื่อต้อง 

ยืนหยัดสนับสนุนคว�มเชื่อของเธอ เพื่อน 

คนหนึ่งของดิฉัน เด็กส�วที่สดใสที่สุด คน

นิยมชมชอบม�กที่สุด และเก่งที่สุดในชั้น 

มัธยมหน่ึงบอกว่� “เจนนิเฟอร์ต่�งจ�กคน 

อ่ืนม�ก ฉันอย�กกล้�ห�ญม�กพอจะเช่ือ 

ในศ�สนจักรของฉันเหมือนเธอ เธอเป็น 

คนเดียวท่ีฉันรู้ว่�เธอใช้ชีวิตแบบน้ัน” ดิฉัน 

ตะลึงงัน

“เธอพูดแบบนั้นโดยไม่เอ่ยถึงฉันได้ 

อย่�งไร” ดิฉันสงสัย “ยังไงศ�สนจักรของ

ฉันก็มีม�ตรฐ�นสูงนะ!” ดิฉันเคืองม�กที่

เธอไม่แม้แต่จะคิดว่�ดิฉันเป็นแบบอย่�ง

ที่ดี แต่จู่ๆ ดิฉันก็รู้สึกเหมือนกำ�ลังนั่งอยู่

แถวหน้�ของโรงภ�พยนตร์ที่กำ�ลังฉ�ย

เรื่องร�วชีวิตดิฉันเป็นหลัก

ดิฉันใคร่ครวญแบบอย่�งที่ไม่ดีของตน 

ต่อเพื่อนๆ เด็กแบบไหนจะมองดูดิฉันและ 

คิดว่� “ฉันอย�กกล้�ห�ญและมีลักษณะ 

โดดเด่นเหมือนเธอ” ดิฉันไม่ชอบอย่�งที่

ดิฉันเป็นเลย

ก�รเปลี่ยนอุปนิสัยและชื่อเสียงเป็นขั้น 

ตอนท่ีย�วน�น ดิฉันยังคงพย�ย�มปิดป�ก 

เงียบแทนที่จะหลุดป�กเหน็บแนมให้ผู้อื่น 

พอใจ แต่ดิฉันทร�บดีว่�ดิฉันส�ม�รถทำ� 

ให้เพื่อนๆ หัวเร�ะได้โดยไม่ทำ�ร้�ยคว�ม 

รู้สึกของใคร และดิฉันออกจ�กห้องได้ใน 

ระหว่�งที่มีคนพูดตลกหย�บค�ยโดยไม่

ถูกหัวเร�ะเย�ะ ไม่มีใครต้องเป็น “ตัว 

ร้�ย” เพื่อให้มีเพื่อนฝูงม�ก ดิฉันเปลี่ยน

เจตคติและพฤติกรรมเพร�ะก�รอยู่อย่�ง

สงบกับสิ่งที่ดิฉันเชื่อเท่กว่�ก�รพย�ย�ม 

ปกปิดตัวตนที่แท้จริง 

แสดงให้ คนดู
ชีวิตดิฉันล้วนเสแสร้งจนกระทั่งดิฉันตัดสินใจเปลี่ยนบทบาท

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

ส
ก็อ

ตต
์ เก

รีย
ร์



โดย เดโบราห์ มัวร์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

คาร์สันมาที่นี่วันนี้” แม่ของ

เจมส์บอกพลางชี้ให้ดูเด็ก

ผู้ชายตรงโถงทางเดินข้าง

ห้องปฐมวัย

เจมส์ทำาเสียงคราง คาร์สันนุ่งยีนและ

สวมเสื้อเก่าๆ เจมส์รู้ว่าพ่อแม่ของเขาจะ

ไม่ยอมให้ เขา นุ่งแบบนั้นมาโบสถ์เด็ด 

ขาด และพวกท่านจะไม่ยอมให้เขาทำาเร่ือง 

อื่นๆ อีกหลายอย่างที่คาร์สันทำาด้วย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในโรงเรียน คาร์สัน

ถูกไล่ออกจากห้องเรียนเพราะเถียงครู เขา 

มักล้อเลียนลักษณะการแต่งตัวของเจมส์ 

และทำาให้เจมส์น้อยใจเพราะเป็นเด็กตัว

เตี้ยที่สุดในโรงเรียน

“ถ้าเขาตะโกนใส่ซิสเตอร์วินหรือเริ่ม

ทะเลาะล่ะครับ” เจมส์ถาม

“แม่แน่ใจว่าทุกอย่างจะราบรื่น” แม่

ตอบ “คาร์สันไม่เคยมาโบสถ์ เขาอาจจะ

ตื่นกลัว”

เมื่อชั้นเรียนเริ่ม ซิสเตอร์วินถามว่าใคร 

นำาพระคัมภีร์มาบ้าง เจมส์ยกมือตามนัก 

เรียนคนอื่นๆ แต่คาร์สันส่ายหน้า เขาม ี

ท่าทางเขินอาย ซ่ึงทำาให้เจมส์ประหลาดใจ 

 

คาร์สันมักเห็นเป็นเรื่องตลกเมื่อเขา

ไม่ได้ทำาการบ้าน แต่ยิ่งเจมส์

คิดเรื่องนี้ เขายิ่งสงสัยว่าการ

ไปโบสถ์ใหม่เป็นครั้งแรกจะ

เป็นอย่างไร

ซิสเตอร์วินยื่นพระคัมภีร์

ของเธอให้คาร์สันใช้ เมื่อถึงคิว

ที่คาร์สันอ่านพระคัมภีร์ เจมส์

เร่ิมกังวล จะเป็นอย่างไรถ้าคาร์สัน

โยนพระคัมภีร์ลงบนพื้นหรือไม่ยอม

อ่าน

แต่คาร์สันไม่ทำาเรื่องแบบนั้นเลย เขา 

จ้องคำาบนหน้ากระดาษและทำาหน้านิ่ว 

คิ้วขมวด ครู่หนึ่งหลังจากนั้น เจมส์ถึง

รู้ว่าคาร์สันอ่านไม่เก่งเลย เจมส์ไม่เคย

สังเกตเรื่องนี้ที่โรงเรียนมาก่อน

A Whisper of 
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คุณคิดว่าเจมส์จะทำาอย่างไร เจมส์จะ 

หัวเราะเยาะคาร์สันหรือไม่ เขาจะ 

เมินเฉยหรือไม่ คุณจะทำาอย่างไรถ้าคุณ

เป็นเจมส์ เปิดไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
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เสียงกระซิบ
ของ



วันหน่ึงหนูกับเพ่ือนๆ  

เล่นเกมอยู่ในสนาม 

เด็กเล่นเมื่อเด็กผู้หญิง 

คนหนึ่งมาร่วมวงด้วย 

เธอขึ้นชื่อเรื่องชอบหา 

เรื่องเด็กคนอื่นๆ และเป็นคนไม่น่ารัก 

เลย เธอเริ่มเปลี่ยนกติกาของเกม หน ู

บอกว่า “เธอจะเล่นแบบนั้นก็ได้ แต่เรา 

จะเล่นอย่างที่เราอยากเล่น” เธอมีสีหน้า 

ผิดหวังและเดินจากไป หลังจากนั้นหนู

นึกถึงสิ่งที่พูดกับเธอ หนูรู้ว่าหนูทำาให ้

เธอเสียความรู้สึก ต่อมาเมื่อพบเธอหนู

บอกว่า “ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้หมายความ 

ว่าเธอจะเล่นกับเราไม่ได้นะ” เธอตอบ

ว่าไม่เป็นไร หนูกับเด็กผู้หญิงคนนั้นอาจ

ไม่ใช่เพื่อนกัน แต่หนูคิดว่าหนูได้ทำาสิ่ง 

ที่พระเยซูทรงต้องการให้หนูทำาคือใจด ี

กับเธอ
เรเกน เค.อายุ 9 ขวบ, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

วิธีแสดงออก
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เธออยู่ทีม 
เราได้นะ

เจมส์เอียงคอมาทางคาร์สันและกระซิบ 

ว่า “ตามจริงแล้ว”

คาร์สันมีสีหน้าแปลกใจ แต่เขาพูดคำา

นั้นและอ่านต่อ เมื่อเขาติดคำาไหน เจมส์

จะช่วยคำานั้น เมื่ออ่านจบ คาร์สันมองมา

ที่เจมส์และผงกศีรษะเล็กน้อย

เจมส์ไม่แน่ใจว่าหลังจากน้ีเหตุการณ์ 

ที่โรงเรียนจะต่างจากเดิมหรือไม่ ที่น่า

ตลกคือเขาไม่สนใจ เขารู้สึกดีที่ได้ช่วย

เด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมักทำาให้เขารู้สึก

น้อยใจเสมอ และไม่มีใครเอาความรู้สึก

นั้นไปได้ 
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พยานพิเศษ

วันท่ี 24 กรกฎาคม เราเฉลิมฉลอง 

การมาถึงหุบเขาซอลท์เลคของ

ผู้บุกเบิก

พวกเขาทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง—บ้าน  

ธุรกิจ เรือกสวนไร่นา และแม้แต่สมาชิก 

ครอบครัวที่พวกเขารัก—เพื่อเดินทางไป

ในแดนทุรกันดาร
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ผู้บุกเบิกยุคแรกมีชีวิตนานมาแล้ว 

เอ็ลเดอร์แอล. 

ทอม เพอร์รีย์ 

แห่งโควรัมอัคร-

สาวกสิบสอง  

ให้ข้อคิดบาง

อย่างเกี่ยวกับ

คำาถามนี้

ผู้บุกเบิกร้องเพลงและเต้นรำาขณะข้าม 

ทุ่งราบ น่ันเป็นวิธีรักษาวิญญาณของพวก 

เขาให้สามารถเผชิญความยากลำาบาก

แสนสาหัสได้

ด้วยศรัทธาอันมั่นคงในพระผู้เป็นเจ้า 

และผู้นำาของพวกเขา ผู้บุกเบิกยุคแรกออก 

ไปสร้างชุมชนสวยงามบริเวณใกล้เคียงกับ 

เทือกเขา

ผู้บุกเบิกที่น่ายกย่องเหล่านั้นได้ 

ทิ้งมรดกอันน่ายินดียิ่งของศรัทธา  

ความกล้าหาญ และความเฉลียว 

ฉลาดไว้ให้เราเสริมสร้างต่อไป 
จาก “ทางเดิมเพื่อเผชิญอนาคต,” เลียโฮนา 
พ.ย. 2009 หน้า 90; “A Meaningful 
Celebration,” Ensign, พ.ย. 1987, 70, 72.
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โดย แชด อี. ฟาเรส
นิตยสารศาสนจักร

โ
 ซมา, เอสซ์เทอร์, และคาตา บี. 

อาศัยอยู่ในเมืองบูดาเปสต์  ประเทศ 

ฮังการี เมืองท่ีมีประวัติความเป็นมา 

เกี่ยวกับพระราชวัง ราชนิกูล ศิลปะและ 

อาคารท่ีสวยงาม แม้เด็กๆ จะเรียนประวัติ 

สร้าง
ของเมืองนี้ในโรงเรียน แต่พวกเขาสนใจ 

จะรู้ประวัติอีกแบบหนึ่งด้วย—ประวัติ 

ศาสนจักร

“หนูชอบเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่โจเซฟ 

สมิธสวดอ้อนวอนและพระบิดาบนสวรรค์

กับพระเยซูทรงปรากฏต่อท่าน” เอสซ์เทอร์  

อายุ 7 ขวบกล่าว

โซมาวัย 10 ขวบชอบอ่านเรื่องแอลมา 

ผู้บุตร “เขาไม่ดีตอนแรก แต่ผมชอบที่เขา

เลือกเป็นคนดีหลังจากนั้น”

ในเมืองบูดาเปสต์ไม่ค่อยมีคนรู้จักโจเซฟ 

สมิธหรือแอลมาผู้บุตร แต่โซมา เอสซ์เทอร์  

และคาตาวัย 5 ขวบ หวังว่าเมื่อพวกเขา

แสดงแบบอย่างอันดีและเลือกสิ่งถูกต้อง 

ชาวฮังการีจะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนจักรมาก

ขึ้น 
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สร้าง

โซมาชอบ 
ขี่จักรยาน 
ใกล้บ้าน 
ของเขา

วิชาโปรดของเอสซ์เทอร์ใน
โรงเรียนคือศิลปะ

พระคัมภีร์มอรมอนจัดพิมพ์
เป็นภาษาฮังการีในปี  
ค.ศ. 1991

ประชากรในฮังการีประมาณ

หนึ่งคนในทุก 2,200 คนเป็น

สมาชิกศาสนจักร
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 ก 
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พระวิหาร
ไฟรบูร์ก 
เยอรมนี

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

พระวิหารไฟรบูร์ก เยอรมน ี

เป็นพระวิหารที่อยู่ใกล้บูดาเปสต ์

มากที่สุด ห่างจากเมืองนี้ประมาณ 

350 ไมล์ (560 กิโลเมตร)

เยอรมนี

ฮังก
ารี

บูดาเปสต์

   ท
ะเลด

ำำ



นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น

คุณนึกภาพออกไหมเวลาที่คุณ 

ไปทำางานเผยแผ่และไม่รู้เมื่อ

ใดจะได้กลับมาหาครอบครัว  

คุณจะรู้สึกอย่างไร คุณจะทำาอะไรเพื่อ 

เตรียมตัว

บุตรส่ีคนของกษัตริย์โมไซยาห์—แอมัน 

แอรัน ออมเนอร์ ฮิมไน—และแอลมา

เพื่อนของพวกเขาไปทำางานเผยแผ่นาน 

14 ปี บุตรแต่ละคนของโมไซยาห์น่าจะได้ 

เป็นกษัตริย์ปกครองประเทศของตน แต่

พวกเขากลับทำาตามใจตน พวกเขากับ 

แอลมาเปล่ียนใจเล่ือมใสพระกิตติคุณของ 

พระเยซูคริสต์ และต้องการแบ่งปันพระ

กิตติคุณกับชาวเลมันศัตรูของพวกเขา

คนหนุ่มเหล่านี้รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถ 

ทำางานเผยแผ่ได้สำาเร็จหากปราศจากพลัง

อำานาจของพระผู้เป็นเจ้า แอลมา 17:2–3 

อธิบายว่าพวกเขาได้พลังอำานาจนี้มา 

อย่างไร “พวกท่านค้นคว้าพระคัมภีร์อย่าง 

ขยันหม่ันเพียร, เพ่ือพวกท่านจะรู้พระวจนะ 

ของพระผู้เป็นเจ้า … พวกท่านยอมตนใน 

การสวดอ้อนวอน, และการอดอาหารอย่าง 

มาก; ฉะนั้นพวกท่านจึงมีวิญญาณแห่ง 

การพยากรณ์, และวิญญาณแห่งการเปิด 

เผย, และเมื่อพวกท่านสอน, พวกท่านก็

สอนด้วยพลังอำานาจและสิทธิอำานาจของ

พระผู้เป็นเจ้า”

การอดอาหารและสวดอ้อนวอนช่วยให ้

คนหนุ่มเหล่านี้ได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้า 

เฉกเช่นแอลมาและพวกบุตรของโมไซยาห์ 

ท่านสามารถอดอาหารและสวดอ้อนวอน

เพื่อเตรียมรับพรที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง

มีให้ท่าน 

ท่�นส�ม�รถใช้บทเรียนและกิจกรรมนี้เพื่อเรียนรู ้
ม�กขึ้นเกี่ยวกับส�ระสำ�คัญของปฐมวัยเดือนนี้

ฉันเลือกส่ิงถูกต้องโดยดำ�เนินชีวิตต�ม
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เพลงและพระคัมภีร์
•	 “คนมีปัญญ�และคนโง่,”	 

หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก  

หน้�	132

•	 1	นีไฟ	3:16
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ท่านจะต้องใช้
ก้อนหินหรือก้อนกรวดผิวเรียบหนึ่งก้อน

สีอะคริลิกหรือป�กก�เมจิก

พู่กัน

เวลา ลสด: สวดอ้อนวอน
และอดอาหาร
สนทน�ในครอบครัวถึงคว�มสำ�คัญของ
ก�รสวดอ้อนวอนก่อนและหลังก�รอด
อ�ห�ร	ครั้งต่อไปเมื่อครอบครัวท่�นอด
อ�ห�ร	ให้พูดถึงจุดประสงค์ของก�รอด
อ�ห�ร	เริ่มก�รอดอ�ห�รของท่�นด้วย 
ก�รสวดอ้อนวอนและพูดคุยกับพระบิด�
บนสวรรค์ว่�เหตุใดท่�นจึงอดอ�ห�ร

ล้�งก้อนหินและทิ้งไว้ให้แห้ง
บีบสีเล็กน้อยลงในจ�นส ี

หรือเศษกระด�ษ

ใช้พู่กันหรือป�กก�เมจิกระบ�ย 
ก้อนหิน	เขียนชื่อของท่�นไว้บนนั้น

หรือว�ดลวดล�ยแบบอื่น

ว�งผึ่งไว้เพื่อให้สีแห้งสนิท 
จ�กนั้นจึงนำ�ก้อนหินไปว�งไว ้

บนเตียงของท่�น

1. 2. 

4. 3. 

ท่านเท่าน้ัน
ว�งก้อนหินที่มีสีสันสวยง�มก้อนหนึ่ง 
ไว้บนเตียงเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให ้
สวดอ้อนวอนและทูลพระบิด�บนสวรรค์ 
ว่�ท่�นกำ�ลังอดอ�ห�รเพื่ออะไร	หลัง
จ�กสวดอ้อนวอนเพื่อเริ่มอดอ�ห�รแล้ว	
ให้ว�งหินก้อนนั้นบนพื้นใกล้เตียงของ
ท่�น	เมื่อก�รอดอ�ห�รสิ้นสุด	ก้อนหิน 
จะเป็นเครื่องเตือนใจให้คุกเข่�สวด
อ้อนวอน	ท่�นส�ม�รถใช้หิน 
ก้อนนี้เป็นเครื่องเตือนใจใน 
วันอ�ทิตย์อดอ�ห�ร 
ทุกเดือนและเมื่อ
ท่�นมีก�รอดอ�ห�ร
พิเศษกับ
ครอบครัว	
วอร์ดหรือ
ส�ข�ของ
ท่�น



โดย โจชัว เจ. เพอร์คีย์
นิตยสารศาสนจักร
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

ารสังสรรค์ในครอบครัววันนั้น 

ทุกคนมีส่วนร่วม คุณแม่นำา

เพลง คุณพ่อสอนบทเรียน ลูกๆ 

รับผิดชอบเรื่องการสวดอ้อนวอน เพลง  

และกิจกรรม—ยกเว้นโธมัส สัปดาห์นี้เป็น 

หน้าท่ีของโธมัสท่ีต้องแสดงประจักษ์พยาน 

แต่เขารู้สึกเขินอาย

โธมัสเคยแบ่งปันประจักษ์พยานมา

ก่อน แต่นั่นนานมาแล้ว และเขาจำาสิ่งที่ 

เขาคิดจะพูดไม่ได้เลย ด้วยเหตุนี้เมื่อร้อง

เพลงเปิดจบและกล่าวคำาสวดอ้อนวอน 

โธมัสจึงทำาหน้านิ่ว

“ถึงตาลูกแล้ว” แม่เตือนเขา

โธมัสมองไปที่ต้นไม้เขียวสดตลอดปี 

ของพวกเขานอกหน้าต่างโดยหวังว่าต้นไม้ 

ต้นนั้นจะบอกเขาได้ว่าต้องทำาอย่างไร

พ่อน่ังลงข้างๆ โธมัสและถามเขาว่าเป็น 

อะไรหรือเปล่า

“ผมไม่รู้ว่าประจักษ์พยานคืออะไร”  

โธมัสตอบเบาๆ

“งั้นพ่อจะช่วยลูกนะครับ” พ่อพูด  

“เรา, พระเจ้า, ให้ประจักษ์พยานแก่เจ้าถึงความจริง” (คพ. 67:4)

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

แม
ท

ท
์ ส

มิธ

66      เ ลี ย โ ฮ น า



“ประจักษ์พยานคือการบอกบางอย่างที่

ลูกรู้ว่าจริงหรือสิ่งที่ลูกเชื่อ ลูกอาจจะบอก

ว่าลูกชอบอ่านพระคัมภีร์อย่างไร นั่นช่วย

ให้ลูกรู้สึกถึงพระวิญญาณเสมอ”

แต่โธมัสรู้สึกว่ายังไม่พร้อม ทุกคนมอง 

เขาขณะรอให้เขาทำาบางสิ่งบางอย่าง เขา

ส่ายหน้า “ผมทำาไม่ได้ ผมไม่รู้ว่ามันคือ

อะไร”

พ่อตบแขนโธมัสเบาๆ “ไม่เป็นไร ไว้ 

คราวหน้านะลูก”

หลังจากการสังสรรค์คืนนั้นโธมัสนั่ง

ถือพระคัมภีร์มอรมอนอยู่บนเตียง พ่อพูด

ถูก—การอ่านพระคัมภีร์ ทำ�ให้ เขารู้สึกดี

ขึ้นเสมอ เขาพยายามอ่านวันละบท แต่

หลายบทเริ่มยาว เขาเปิด 1 นีไฟ 17

“บทนี้ก็ยาว!” โธมัสกระซิบ เขากล่าว 

คำาสวดอ้อนวอนพระบิดาเล็กน้อยเพื่อทูล 

 

“ท่านจะพบว่าเมื่อ
ท่านแบ่งปันประจักษ์
พยาน ประจักษ์พยาน
ของท่านเข้มแข็งขึ้น”

ขอความช่วยเหลือ เขาแปลกใจท่ีเวลาผ่าน 

ไปเร็วมาก

ก่อนโธมัสจะปิดไฟเข้านอน พ่อก็เข้า

มาลาก่อนนอน

“ทายสิครับพ่อ”

“อะไรหรือลูก”

“ผมไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ครบท้ังอาทิตย์ 

เพราะหลายบทยาวเกินไป แต่คืนนี้ผม

อยากอ่าน ผมจึงกล่าวคำาสวดอ้อนวอน 

และพระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยผม ผม 

อ่านทั้งบทและรู้สึกเหมือนใช้เวลาแค่ห้า 

นาทีเท่าน้ัน การสวดอ้อนวอนดีจริงๆ ครับ”

“โธมัส ลูกรู้ไหมว่าลูกพูดอะไร” พ่อ 

ถามพร้อมกับยิ้ม “ลูกแบ่งปันประจักษ์ 

พยานของลูกแล้วนะครับ!”

“จริงหรือครับ” โธมัสถาม “หมาย 

ความว่าอย่างไรครับ”

“เมื่อลูกพูดเรื่องการสวดอ้อนวอนและ 

บอกว่าการสวดอ้อนวอนช่วยลูกอย่างไร— 

นั่นคือประจักษ์พยานเรื่องการสวดอ้อน- 

วอน”

โธมัสอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ 

เขานึกถึงว่าคนอื่นๆ สอนเขาตลอดมา 

เกี่ยวกับประจักษ์พยาน เขาทราบดีว่าเขา

ได้ แบ่งปันประจักษ์พยานแล้ว!

โธมัสรู้สึกดีจนอยากหัวเราะ เขากอดพ่อ

“ว้าว ผมเข้าใจแล้ว!” โธมัสบอก “พ่อ 

ครับ ผมจะแสดงประจักษ์พยานที่การสัง- 

สรรค์ในครอบครัวอาทิตย์หน้าได้ไหมครับ 

ผมรู้ว่าไม่ใช่ตาผม แต่ผมอยากพูดเรื่อง 

การสวดอ้อนวอน”

“พ่อคิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดีมากๆ” 

พ่อตอบ

ขณะพ่อออกจากห้อง โธมัสนึกถึงเหตุ- 

การณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนั้น เขาขอบคุณ 

ครอบครัว พระคัมภีร์ การสวดอ้อนวอน  

และอีกหลายอย่าง ตอนนั้นเขาขอบคุณ 

ประจักษ์พยานมากที่สุด เขารู้ว่าจะแบ่ง- 

ปันอย่างไรและประจักษ์มีความหมาย

อย่างไร 
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ประจักษ์พยานเป็นเหมือนไม้ 

งาม มันเติบโตทีละเล็กละน้อย 

ต้องเอาใจใส่และพิทักษ์รักษา 

ทำาตามคำาแนะนำาด้านล่างเพื่อให้ไม้ต้นนี้

สดใสแข็งแรง

เม่ือท่านรู้ว่าบางอย่างเป็นความจริง เท่า 

กับว่าท่านมีประจักษ์พยานของความจริง

นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้ท่าน

เข้าใจความจริงในความคิดของท่านและ 

ประทานความรู้สึกสงบ ความสุข แสง 

สว่าง หรือความอบอุ่นในใจท่าน ระบาย 

สีดอกไม้ในหน้านี้ทุกครั้งที่ท่านอ่านบาง

อย่างด้านล่างและรู้ว่าเป็นความจริง

•	 พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์	
ผู้ทรงรักฉัน

•	 พระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินและทรง
ตอบคำาสวดอ้อนวอนของฉัน

•	 เพราะการชดใช้ของพระเยซูคริสต์		
สักวันหนึ่งฉันจะได้อยู่กับพระบิดา	
บนสวรรค์อีกครั้ง

•	 โจเซฟ	สมิธฟื้นฟูพระกิตติคุณสู่แผ่น
ดินโลก

•	 เรามีศาสดาพยากรณ์บนแผ่นดินโลก
เวลานี้

•	 พระคัมภีร์สอนฉันให้รู้สิ่งที่พระบิดา	
บนสวรรค์ทรงต้องการให้ฉันรู้

ต้นไม้เติบโตเมื่อได้รับน้ำาและแสงแดด

ฉันใด ประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็งขึ้น

เมื่อท่านทำาการเลือกที่ดีฉันนั้น ด้านล่าง

คือวิธีที่ท่านจะทำาให้ประจักษ์พยานของ 

ท่านเข้มแข็งขึ้น ระบายสีใบไม้ในหน้านี้

หนึ่งใบทุกครั้งที่ท่านทำาบางสิ่งบางอย่าง 

เดือนน้ีเพ่ือช่วยให้ประจักษ์พยานของท่าน 

เติบโต

•	 สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์

•	 แบ่งปันประจักษ์พยานของฉันที่การ
สังสรรค์ในครอบครัวหรือระหว่างเป็น	
ผู้พูดในปฐมวัย

•	 อ่านพระคัมภีร์

•	 ฟังและเรียนรู้ระหว่างปฐมวัยและการ
ประชุมศีลระลึก

•	 เขียนประจักษ์พยานของฉันในบันทึก
ส่วนตัว

•	 มีเมตตาต่อผู้อื่น

•	 อ่านสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์สอนเกี่ยวกับ
ประจักษ์พยาน	(ท่านเริ่มได้ด้วยเรื่อง	
“ศาสนจักรที่แท้จริง”	โดยประธาน	
เฮนรีย์	บี.	อายริงก์ใน	เลียโฮนา		
เดือนมีนาคม	2009) 
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ยูจีน วาย. อายุ 12 ขวบ จากมาเลเซีย 
ชอบเล่นหมากรุกจีนกับคุณตา เขาชอบ
เล่นบาสเกตบอลและแบดมินตันกับ
เพื่อนๆ ในยามว่างด้วย เขาชอบผูก
มิตรและฟังเพลงจีน

อาลินา เอ. อายุ 7 ขวบ, ยูเครน

หนูชอบต้ังเป้าหมาย
หนูทำาหมอนที่มีรูปพระเยซูคริสต์เพราะ
นั่นเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของหนู หนู
ขอบพระทัยที่ได้รับบัพติศมา หนูชอบ
จดเป้าหมายของหนูในสมุดบันทึก หนู
ชอบทำาหลายอย่าง หนูคอยดูคุณแม ่
และทำาอย่างที่ท่านทำาเสมอ
มิเรียม ซี. อายุ 8 ขวบ เม็กซิโก

พระวิหาร, โดย 
เชอร์รยัน พี. 
อายุ 10 ขวบ, 
ซามัว

ครอบครัวของผม, โดย ลูคัส โอ.  
อายุ 5 ขวบ, บราซิล

เรารู้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์และทรงรักเรา
เราอ่านพระคัมภีร์และศึกษาคำาสอนของพระเยซูคริสต์กับคุณพ่อ 
คุณแม่ทุกคืน เมื่อเราได้ยินผู้นำาศาสนจักรพูดในการประชุมใหญ่

และอ้างเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เราจำาคำาสอนได้เพราะเราศึกษาใน
ครอบครัวมาแล้ว เราเข้าใจความสำาคัญของการศึกษาพระคัมภีร์
ทุกวัน เรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรง

พระชนม์ พระองค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักเรา
โธมัส เอ. อายุ 8 ขวบ; แอรอน เอ.  
อายุ 6 ขวบ; และเซซิเลีย เอ. 
อายุ 10 ขวบ, อาร์เจนตินา
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สำ�หรับเด็กเล็ก

โดย เจน แม็คไบรด์ โชเอท
เรียบเรียงต�มเรื่องจริง

“เราเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์” (หลักแห่งความเชื่อข้อ 13)

1. 2. 

3. 4. 
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์ด
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5. 6. 

7. 8. 
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เรียนรู้จากความผิดพลาด
โดย ดาร์ซี เจนเซ็น

บางคร้ังเราทำาผิดเหมือนเคลซีย์ เม่ือเราทำาผิด เราแสดงให้เห็นได้ว่าเราเสียใจ ดูภาพวาดในหน้าน้ี วงกลมภาพวาดในแต่ละคอลัมน์ 

ที่ต่างจากภาพอื่น

ภา
พ

ป
ระ
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โด
ย 

เอ
ลีส

 แ
บ

ล็ค

1.	ยอมรับว่�ท่�นทำ�ผิด 2.	กล่�วคำ�	“ขอโทษ”	และ  
	 ขออภัย

3.		สัญญ�ว่�จะไม่ทำ�ผิดอีก 4.		ทำ�สุดคว�มส�ม�รถเพื่อ 

	 แก้ไขสิ่งที่ท่�นทำ�ผิด
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ฉันซ่ือสัตย์ได้
เด็กในภาพนี้เป็นคนซื่อสัตย์ ดูว่าท่านจะหาลูกบอล เทียนไข โทรศัพท์มือถือ นาฬิกา คุกกี้ สุนัข ตุ๊กตา ขนนก ดินสอ ขนมพาย 

พระคัมภีร์ และช้อนได้หรือไม่

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เอ
ลีส

 แ
บ

ล็ค

Book of  Mormon
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เรียกประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ให้รับใช้

74      เ ลี ย โ ฮ น า

ดูข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักรเพ่ิมเติมท่ี news.lds.org

ศาสนจักรประกาศช่ือประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ 110 คน 

เม่ือต้นปี  โดยส่วนใหญ่จะเร่ิมงานการเรียกสองหรือสาม 

ปีพร้อมภรรยาในเดือนนี้

คณะเผยแผ่

คณะเผยแผ่

ประธานคนใหม่

ประธานคนใหม่

	 อาร์เจนตินา	บาเอียบลังกา	 มานูเอล	ปาร์เรโน

 อาร์เจนตินา	เนวเกน	 พอล	อาร์.	โลเวลล์

 ออสเตรเลีย	แอดิเลด	 แบรดลีย์	ดี.	คาร์เตอร์

 ออสเตรเลีย	เพิร์ท	 อาร์.	บรูซ	ลินด์เซย์

 ออสเตรเลีย	ซิดนีย	์ ฟิลิป	เอฟ.	โฮเวส

 เบลเยียม/เนเธอร์แลนด	์ อัลเดน	ซี.	รอบินสัน

 บราซิล	เบเลง	 โฮเซ	ซี.	สกิสกี

 บราซิล	เบโรโอรีซอนต	ี ปาสโชอัล	เอฟ.	ฟอร์ตูนาโต	

 บราซิล	กัมปีนัส	 คาร์ลอส	อี.	เปอร์รอตตี

 บราซิล	กูยาบา	 คีธ	อาร์.	เรเบอร์

 บราซิล	โปร์ตูอาเลเกรเหนือ	 ดี.	เลย์น	ไรท์

 บราซิล	โปร์ตูอาเลเกรใต	้ พัลเมนิโอ	ซี.	กาสโตร

 บราซิล	ซัลวาดอร์ใต	้ มาร์กีโล	อันเดรซโซ	

 บราซิล	เซาเปาลูตะวันออก	 โรนัลด์	เอ.	เฟอร์ริน

 บราซิล	เตเรซีนา	 อัลวากีร์	แอล.	ซีเอดชลาก

 บัลแกเรีย	โซเฟีย	 ไมเคิล	เอส.	วิลสเตด

 แคลิฟอร์เนีย	โอกแลนด์/	 เดวิด	เอ็น.	วีดแมน
	 แซนแฟรนซิสโก	 

	 แคลิฟอร์เนีย	ซานเฟร์นันโด	 เคนเนธ	ที.	ฮอลล์

 แคลิฟอร์เนีย	แซนทาโรซา	 เรเน	อาร์.	อัลบา

 กัมพูชา	พนมเปญ	 เดวิด	ซี.	มูน

 แคนาดา	แคลกะร	ี ฮาเวิร์ด	นิโคลัส

 แคนาดา	แฮลิแฟกซ	์ ไบรอัน	ลิฟวิทท์

 แคนาดา	วินนิเพก	 เคิร์ค	เอ็ม.	โธมัส

	 ชิลี	ซานเตียโกตะวันออก เดวิด	แอล.	ไรท์

 ชิลี	บีญาเดลมาร	์ เฟรเดอริโก	เอ็ม.	คาฮ์นเลน

 จีน	ฮ่องกง	 วัล	ดี.	ฮอว์คส์	

 โคลอมเบีย	โบโกตาเหนือ	 มาร์ค	เอฟ.	แอนเดลิน

 โคลอมเบีย	โบโกตาใต	้ เลทวิน	โลซาโน

 โคลอมเบีย	เมเดยีน	 โรเบอร์โต	โอ.	ปีทาร์ช

 คอสตาริกา	ซานโฮเซ	 แชด	อาร์.	วิลคินสัน

	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก		 ฟิลิป	ดับเบิลยู.	แมคมุลลิน 
	 ลูบูมบาช ี

 เดนมาร์ก	โคเปนเฮเกน	 ชอว์น	ดี.	เซเดอร์โฮล์ม

 สาธารณรัฐโดมินิกัน	ซานเตียโก	 จอห์น	ดักลาส

 อังกฤษ	เบอร์มิงแฮม	 อาร์.	เครก	แรสมุสเซ็น	

 อังกฤษ	ลอนดอน	 เดวิด	เจ.	จอร์แดน

 อังกฤษ	ลอนดอนใต	้ โรเจอร์	ซี.	มิลลาร์

 ฝรั่งเศส	ลียง	 เบลค	เอ็ม.	โรนีย์

 จอร์เจีย	แอตแลนตา	 จอห์น	อาร์.	ฮาร์ดิงก์

 เยอรมนี	เบอร์ลิน	 เฮนรีย์	ดับเบิลยู.	โคซัค

 กานา	คูมาซ	ี ลีออง	เอ.	โฮล์มส์

	 กรีซ	เอเธนส ์ เอริค	บี.	ฟรีสโตน

 เฮติ	ปอร์โตแปรงซ	์ ฮูเบอร์แมนน์	เบียน-อายมี

	 ฮอนดูรัส	โกมายากูเอลา แกนดิโอ	ฟอร์ตูนา

 ฮังการี	บูดาเปสต	์ โลเวลล์	วี.	สมิธ

 ไอดาโฮ	โพคาเทโล	 มาร์วิน	ที.	บริงเกอร์ฮอฟฟ์

 อิลลินอยส์	ชิคาโก	 เจอร์รีย์	ดี.	เฟนน์

 อินเดีย	นิวเดล	ี ปีเตอร์	อี.	แซคลีย์

 ญี่ปุ่น	ฟุกุโอะกะ	 ซี.	ซามูเอล	กัสตัฟซัน

 ญี่ปุ่น	โตเกียว	 แอล.	ทอดด์	บัดจ์

 เกาหลี	โซล	 เบรนท์	เจ.	คริสเตนเซ็น

 มาดากัสการ์	อันตานานาริโว	 เดวิด	อาร์.	อาดัมส์
 แมริแลนด์	บอลทิมอร	์ มาร์ค	แอล.	ริชาร์ดส์

 แมตซาชูเซตส์	บอสตัน	 ดาเนียล	ดับเบิลยู.	แพ็คการ์ด

 เม็กซิโก	กูเอร์นาวากา	 บรูซ	ซี.	คูสช์

 เม็กซิโก	กวาดาลาฮารา		 จี.	เวสลีย์	แว็กเนอร์

 เม็กซิโก	กวาดาลาฮาราตะวันออก	 ลูอิส	เอฟ.	กามาริลโล

 เม็กซิโก	เอร์โมซีโย	 อัลเบอร์โต	อี.	เฮอร์นันเดซ

 เม็กซิโก	เม็กซิโกซิตี้ใต	้ โรเบอร์โต	วาลาเดซ

 เม็กซิโก	มอนเตร์เรย์ตะวันตก	 เอ็ดเวิร์ด	เอ็ม.	สแวพพ์

 เม็กซิโก	ปวยบลาเหนือ	 ราลฟ์	เอ็น.	คริสเตนเซ็น

 เม็กซิโก	ตัมปีโก	 ราล์ฟ	บี.	จอร์แดนที่สาม

 เม็กซิโก	ชาลาปา	 เปาโล	โลเปซ

 มิสซิสซิปปี	แจ็กสัน	 มาร์ค	เจ.	แม็คโดนอฟ

 มอนแทนา	บิลลิงส	์ คริส	เจ	เมกัม



ตั้งคณะเผยแผ่แห่งใหม่
เพ่ือให้ทรัพยากรสอดคล้องมากข้ึนกับความต้องการท่ีเปล่ียนแปลง	

ศาสนจักรจึงจัดต้ังคณะเผยแผ่ใหม่แปดแห่งและรวมหนึ่งแห่งเข้ากับ 
คณะเผยแผ่ใกล้เคียง

คณะเผยแผ่โคลอมเบีย	 เมเดยีน	 จัดตั้งจากการแบ่งคณะเผยแผ่
โคลอมเบีย	บาร์รันกียา	กับคณะเผยแผ่โคลอมเบีย	กาลี

คณะเผยแผ่กานา	 คูมาซี	 จัดตั้งจากการแบ่งคณะเผยแผ่กานา	 
อักกรา	กับคณะเผยแผ่กานา	เคปโคสต์

คณะเผยแผ่เม็กซิโก	 ฮาลาปา	 จัดตั้งจากการแบ่งคณะเผยแผ่
เม็กซิโก	เวรากรุซ

คณะเผยแผ่เม็กซิโก	ปวยบลา	แบ่งมาจัดต้ังเป็นคณะเผยแผ่เม็กซิโก 
ปวยบลาเหนือ	และคณะเผยแผ่เม็กซิโก	ปวยบลาใต้

คณะเผยแผ่วานูอาตู	 พอร์ตวิลา	 จัดตั้งจากการแบ่งคณะเผยแผ ่
ปาปัวนิวกินี	พอร์ตมอร์สบี	กับคณะเผยแผ่ฟิจิ	ซูวา

คณะเผยแผ่	 ยูทาห์	ซอลท์เลคซิต้ีตะวันตก	และคณะเผยแผ่ยูทาห์ 
ซอลท์เลคซิตี้กลาง	จัดตั้งจากการปรับเขตคณะเผยแผ่ยูทาห์	ซอลท์- 
เลคซิตี้	 คณะเผยแผ่ยูทาห์	 ซอลท์เลคซิตี้ใต้	 และคณะเผยแผ่ยูทาห์	
ออกเด็น

คณะเผยแผ่เนวาดา	รีโน		จัดต้ังจากการปรับเขตคณะเผยแผ่เนวาดา 
ลาสเวกัส	และคณะเผยแผ่เนวาดา	ลาสเวกัสตะวันตก

คณะเผยแผ่รัสเซีย	มอสโกตะวันตก	ยุบไปอยู่ในคณะเผยแผ่บอลติก 
คณะเผยแผ่รัสเซีย	 โนโวซีบีสค์	 และคณะเผยแผ่รัสเซีย	 มอสโกซึ่งอยู่
ใกล้เคียง

การเปล่ียนแปลงจะมีผลในเดือนกรกฎาคมเมื่อการเปลี่ยนผู้นำา
คณะเผยแผ่เกิดขึ้น		จำานวนคณะเผยแผ่ทั่วโลกเวลานี้คือ	347	แห่ง

ดูแผนท่ีคณะเผยแผ่ท่ีจัดต้ังใหม่ได้จาก	ldschurchnews.com/articles/ 
62067/New-missions-created.html	
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คณะเผยแผ่ คณะเผยแผ่ประธานคนใหม่ ประธานคนใหม่
 โมซัมบิก	มาปูโต	 เปาโล	วี.	เครทลีย์

	 เนแบรสกา	โอมาฮา	 ไมเคิล	ดี.	เวสตัน

 เนวาดา	รีโน	 เดวิด	เอ็น.	เฮอร์แมนเซ็น

 นิวเม็กซิโก	ฟาร์มิงตัน	 ดอยล์	แอล.	แบทท์
 นิวยอร์ก	นิวยอร์กเหนือ	 โธมัส	บี.	มอร์แกน	

 นิวยอร์ก	นิวยอร์กใต	้ เควิน	อี.	คาลเดอร์วูด	
 นิวยอร์ก	ยูทิกา	 โจเซฟ	บี.	เวิร์ธลิน	จูเนียร์

 ไนจีเรีย	กาลีบาร	์ จอห์น	อี.	โคซิน

 นอร์ทแคโรไลนา	ชาร์ลอตต	์ โรนัลด์	แอล.	คราเว็น

 นอร์ทแคโรไลนา	ราล ี มาร์ค	เอ.	เบิร์นไฮเซล

 นอร์เวย์	ออสโล	 ดอน	เอ.	อีแวนส์

 โอไฮโอ	คลีฟแลนด	์ ไมเคิล	แอล.	เวลลิงกา

 โอคลาโฮมา	ทัลซา	 สก็อตต์	เค.	ชัมเวย์

 ปาปัวนิวกินี	พอร์ตมอร์สบ	ี ซูลิอาซี	เวอา	คาอูฟูซี

 ปารากวัย	อาซุนซีออน	 พี.	เดวิด	อากัซซานี

 เปรู	ลิมากลาง	 อลัน	เอ็ม.	บอร์ก

 เปรู	ลิมาใต	้ ฌอน	ดักลาส

 เปรู	ปิวรา	 แชด	เอ.	โรว์ลีย์

 ฟิลิปปินส์	บาโกโลด	 มาร์โล	โอ.	โลเปซ

 ฟิลิปปินส์	บาเกียว	 วิลเลียม	เจ.	โมนาฮาน

 ฟิลิปปินส์	ลาวัก	 จูเลียส	โจนาห์	เอฟ.	 
	 	 บาร์ริเอนตอส

 โปรตุเกส	ลิสบอน	 สตีเฟน	แอล.	ฟลุกคิเกอร์

	 รัสเซีย	รอสตอฟ-นา-โดนู	 วิลเลียม	เอช.	โพรส์

 รัสเซีย	วลาดีวอสตอค	 เกรกอรี	เอส.	บรินทัน

 สกอตแลนด์/ไอร์แลนด	์ อลัน	เอช.	บราวน์

 สิงคโปร	์ แบรดลีย์	เอส.	เมนส์

 เซาท์ดาโคตา	แรพิดซิต้ี	 เคอร์ติส	อี.	แอนเดอร์สัน

 สเปน	บาร์เซโลนา	 มาร์ค	แอล.	เพซ

 สเปน	มาดริด	 สก็อตต์	ที.	แจ็คสัน

 สเปน	มาลากา	 มอนเต	เอ็ม.	ดีเร	จูเนียร์

 ไต้หวัน	ไทเป	 เดวิด	โอ.	เดย์	

 เทกซัส	ฮิวสตันใต	้ ไบรอัน	เค.	แอชตัน

 ประเทศไทย	กรุงเทพ เดวิด	เอ็ม.	ซีเนียร์

 ยูเครน	ดนีโปรเปตรอฟสค	์ เจ.	โรเบิร์ต	แวน	บรักเก็น
 อุรุกวัย	มอนเตวิเดโอ	 เดวิด	เค.	อาร์มสตรอง

 ยูทาห์	ออกเด็น	 มูไรซ์	ดี.	ไฮเออร์ส	จูเนียร์

 ยูทาห์	โพรโว	 จอห์น	เอ.	แม็คคูน

 ยูทาห์	ซอลท์เลคซิตี้กลาง	 ริชาร์ด	ดับเบิลยู.	มอฟแฟต

 ยูทาห์	ซอลท์เลคซิตี้ตะวันตก	 เอิร์ล	เอส.	สเวน
 วานูอาตู	พอร์ตวิลา	 ลาร์รีย์	อี.	บรูเวอร์

 เวเนซุเอลา	บาร์เซโลนา	 ฮวน	ซี.	ชากิน	

 เวเนซุเอลา	มาราไกโบ	 ฮวน	เอฟ.	ซอร์ริลลา	

 วอชิงตันดีซีใต	้ แมทธิว	แอล.	ริกก์ส	

	 วอชิงตัน	สโปแคน	 โดนัลด์	อี.	มุลเลน	

 เวสต์อินดีส	 ดาเนียล	เอส.	เมอห์ร	ที่สอง	

 ซิมบับเว	ฮาราเร	 บรายซัน	ซี.	คุก



ศาสนจักรขอให้สมาชิก
ทำาความเข้าใจนโยบาย
ประวัติครอบครัว
โดย	ซาราห์	เจน	วีเวอร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	Church News

ผู้
 

นำาศาสนจักรขอให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเรียนรู้ 

 และเข้าใจนโยบายประวัติครอบครัวของ 

 ศาสนจักรมากขึ้นเกี่ยวกับการส่งรายชื่อไปทำา

ศาสนพิธีพระวิหาร

เง่ือนไขการใช้เว็บไซต์ New.FamilySearch.org กำาหนด 

ไว้ “ด้วยเหตุผลด้านสามัญสำานึก เหตุผลด้านหลัก 

คำาสอน และเหตุผลด้านความเคารพ” เดนนิส ซี.  

บริมฮอลล์ ผู้อำานวยการบริหารแผนกประวัติครอบครัว

ศาสนจักรกล่าว

เงื่อนไขเหล่านั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมา  “ผู้ใช้ไม่ 

ควรส่งชื่อบุคคลที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

ไปทำาศาสนพิธีพระวิหารแทนพวกเขา รวมถึงชื่อบุคคล 

มีช่ือเสียง หรือรายช่ือท่ีรวบรวมมาจากโครงการรวบรวม 

ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุมัติ”  นี่คือข้อตกลงที่ผู้ใช้ทุกคนต้อง

ยอมรับทุกครั้งที่ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์นี้

สาเหตุที่ต้องเน้นย้ำาแนวทางซึ่งระบุไว้เช่นกันใน คู่มือ 

เล่ม 2 ของศาสนจักรเนื่องจากระยะหลังมีการฝ่าฝืน 

นโยบายบัพติศมาแทนคนตายของศาสนจักร

“สิ่งหนึ่งที่เราต้องจดจำาคือการค้นหาครอบครัวและ 

เตรียมชื่อไปทำางานในพระวิหารเป็นความรับผิดชอบก็ 

จริง แต่เป็นสิทธิพิเศษด้วยเช่นกัน” บราเดอร์บริมฮอลล์

กล่าว  “สิทธิพิเศษดังกล่าวขยายไปถึงสมาชิกโดยผู้ถือ 

กุญแจของงานนี้  และผู้ถือกุญแจของงานนี้คือฝ่าย 

ประธานสูงสุดของศาสนจักร”

ผู้นำาศาสนจักรขอให้สมาชิกที่กำาลังส่งชื่อไปประกอบ 

พิธีบัพติศมาแทนผู้วายชนม์ปฏิบัติดังนี้

• ทำางานให้เฉพาะเชื้อสายครอบครัวของตนเท่านั้น

• ไม่ส่งชื่อบุคคลมีชื่อเสียง

คำาปราศรัยวันนี้

เอ็ลเดอร์โอ๊คส์สำารวจญ่ีปุ่น
หลังเกิดแผ่นดินไหวหน่ึงปี

เกือบหนึ่งปีหลังจากแผ่นดินไหว 
ส่งผลให้เกิดสึนามิทำาลายล้างญี่ปุ่น	 
เอ็ลเดอร์ดัลลิน	เอช.	โอ๊คส์	แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง	 และเอ็ลเดอร์โดนัลด์ 
แอล.	ฮอลล์สตรอม	แห่งฝ่ายประธาน 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบไปเยือนประเทศ 
ดังกล่าวพร้อมท้ังให้ข่าวสารแห่งความ 
หวังและความรัก

เป็นเวลา	12	วันในเดือนกุมภาพันธ์ 
ที่เอ็ลเดอร์โอ๊คส์และเอ็ลเดอร์ฮอลล์ 
สตรอม	พร้อมด้วยคริสเต็น	โอ๊คส์และ 
ไดแอน	 ฮอลล์สตรอมภรรยาของพวก 
ท่านเดินทางทั่วภาคเอเชียเหนือ	 โดย 
แวะที่คุมะโมะโตะ	นะงะซะกิ	เซ็นดะอิ	 
โตเกียว	 และเมืองชายฝ่ังอีกหลายเมือง 
แถบโตะโฮะกุ

ในบทความ	Church News เอ็ลเดอร์ 
โอ๊คส์อธิบายจุดประสงค์ประการหนึ่ง 
ของการเดินทางคร้ังน้ีว่า	“เราพยายาม 
ให้การปลอบโยนหลังเกิดมหันตภัย

และสึนามิเมื่อประมาณหน่ึงปีก่อน	 
พร้อมท้ังให้คำาสอนและประจักษ์พยาน 
ซึ่งเราให้เสมอเมื่อประชุมกับผู้สอน
ศาสนาและสมาชิกศาสนจักร”

เอ็ลเดอร์โอ๊คส์และผู้นำาศาสนจักร 
ท่านอ่ืนประชุมกับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ชาวญี่ปุ่น	ผู้สอนศาสนา	และคนอื่นๆ 
พร้อมทั้งกระตุ้นให้พวกเขา	 “หาวิธีที ่
พระเจ้าจะทรงอุทิศความทุกข์ของท่าน 
ให้เป็นพรของท่าน”

อ่านเรื่องราวการปฏิบัติศาสนกิจ 
ของผูน้ำาศาสนจกัรทา่นอืน่ทัว่โลก	รวม 
ถึงเอ็ลเดอร์เอ็ม.	 รัสเซลล์	 บัลลาร์ด 
ในบราซิล	 เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์.	 อาร์.	 
ฮอลแลนด์ในแอฟริกาตะวันตก	เอ็ล- 
เดอร์เดวิด.	เอ.	เบดนาร์ในแคริบเบียน 
เอ็ลเดอร์เควนทิน.	แอล.	คุกในออสเตร- 
เลียและนิวซีแลนด์	เอ็ลเดอร์ดี.	ทอดด์ 
คริสทอฟเฟอร์สันในยุโรปกลางและ 
เอ็ลเดอร์นีล.	 แอล.	 แอนเดอร์เซ็นใน 
บราซิล	ท่ี	news.lds.org	และ	prophets. 
lds.org	

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช.โอ๊คส์กับคริสเต็นภรรยาซึ่งเคยรับใช้งานเผยแผ่ในเซ็นดะอิ 
สำารวจความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นตั้งแต่เกิดสึนามิและแผ่นดินไหว 
ครั้งร้ายแรงที่สุดเมื่อเดือนมีนาคม 2011
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ผู้นำาศาสนจักรขอให้สมาชิกที่กำาลังส่งชื่อไปประกอบพิธีบัพติศมาแทนผู้วายชนม์ทำาเฉพาะเชื้อสายในครอบครัวของตนเท่านั้น  
ไม่ส่งชื่อบุคคลมีชื่อเสียง และไม่ส่งรายชื่อกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุมัติ เช่น เหยื่อจากการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ชนชาติยิว

• ไม่ส่งรายชื่อกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น เหยื่อ

จากการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ชนชาติยิว

ผู้นำาศาสนจักรออกถ้อยแถลงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 2012 เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝ่าฝืนนโยบาย

ศาสนจักร ซึ่งกำาหนดไว้ในปี 1995 หลังจากการสนทนา

กับผู้นำาศาสนายิว

ถ้อยแถลงดังกล่าวประกาศย้ำาคำาม่ันสัญญาหนักแน่น 

ของศาสนจักรว่าจะไม่ยอมรับรายชื่อกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้ 

รับอนุญาตให้ประกอบพิธีบัพติศมาแทนผู้วายชนม์ และ 

ชี้ชัดว่าการหลีกเลี่ยงมาตรการป้องกันที่มีอยู่แล้ว ผู้ส่ง

คงต้องใช้ “การหลอกลวงและการยักย้ายข้อมูล”

การกระทำาดังกล่าวไม่เพียงนำาไปสู่การระงับสิทธิ์เข้า 

 

ใช้เว็บไซต์ New.FamilySearch.org ของสมาชิกศาสนจักร

เท่านั้น แต่ผู้นำาในท้องที่อาจดำาเนินการลงโทษทางวินัย

ในบางกรณีด้วย

“น่าเศร้าเมื่อบุคคลจงใจฝ่าฝืนนโยบายศาสนจักร

และบางเรื่องซึ่งควรเป็นที่เข้าใจว่าเป็นการแสดงท่าทีบน

พื้นฐานของความรักความเคารพกลับกลายเป็นต้นตอ

ของความขัดแย้ง” ถ้อยแถลงกล่าว

“เรากำาลังจะเข้าสู่ยุคของการศึกษา” บราเดอร์บริม- 

ฮอลล์กล่าว  “เราจึงต้องเตือนตนเองอีกครั้งถึงสิทธิ  หน้า 

ที่รับผิดชอบ กุญแจ และเอกสิทธิ์ ว่านี่เป็นงานของใคร 

ควรทำาอย่างไร และใครกำากับดูแล  ถ้าเราเพียงจำาช่นนั้น 

ผมคิดว่าเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไร. . . เราสามารถสร้าง

ระบบให้ดีขึ้นสำาหรับทุกคน” 
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โปรแกรมบำาบัดการเสพติดขอเรื่องราวการ

บำาบัดและการเยียวยา

ในการเตรียมเว็บไซต์โปรแกรมบำาบัดการ

เสพติด	 (ARP)	 ที่กำาหนดจะเปิดตัวปลายปีนี	้

ศาสนจักรกำาลังมองหาเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับ

การบำาบัดการเสพติด

ผู้ที่ตัดสินใจจะแบ่งปันเรื่องราวของตนเองขอ

ให้ส่งอีเมลมาที่	arp@ldschurch.org	พร้อมข้อมูล

ต่อไปนี้ซึ่งจะเก็บเป็นความลับ

•	 ชื่อนามสกุล	อายุ	และเพศ

•	 ภาพถ่ายของตัวท่าน	(ต้องการแต่ไม่ถือเป็นข้อ 

กำาหนด)

•	 ความเกี่ยวข้องกับศาสนจักร/สถานะการเป็น

สมาชิก

•	 คำาอธิบายพอสังเขปเกี่ยวกับการเสพติดของ

ท่านหรือของบุคคลที่ท่านรัก

•	 ข้อความระบุว่าท่านยินดีแบ่งปันเรื่องราวผ่า

นวีดิทัศน์	 ทัศนูปกรณ์	 ข้อเขียน	หรือทั้งหมด

ข้างต้น

•	 เรื่องราวของท่านรวมถึงผลจากการเสพติด	

(กรุณาอย่าให้รายละเอียดที่ไม่เหมาะสม	 แต่ 

พูดถึงผลกระทบต่อท่านและคนรอบข้างจาก

พฤติกรรมเสพติดของท่าน)	 รายละเอียดพอ 

สังเขปของชีวิตท่านเม่ือท่านรู้ว่าต้องการความ 

ช่วยเหลือ	 คำาอธิบายว่าท่านพบการเยียวยา

ผ่านพระคริสต์อย่างไร	 ท่านพบอะไรเมื่อเกิด 

ความหวังอีกครั้ง	 และรายละเอียดของชีวิต 

ท่านในปัจจุบัน	 บทเรียน	 และพรที่ท่าน 

ประสบผ่านการให้อภัย	 การกลับใจ	 และการ

รับใช้

ข่าวสั้นทันโลก

เอ็ลเดอร์สตีเวน	อี.	สโนว ์
ได้รับเรียกเป็นนักประวัติ- 
ศาสตร์ศาสนจักร

เมื่อเร็วๆ นี้ฝ่ายประธานสูงสุด 

ประกาศการเรียกเอ็ลเดอร์สตีเวน 

อี. สโนว์ แห่งฝ่ายประธานโควรัม 

สาวกเจ็ดสิบเป็นนักประวัติศาสตร์

และผู้บันทึกของศาสนจักร บทบาท 

ที่เอ็ลเดอร์มาร์ลิน เค. เจนเซ็นแห่ง

สาวกเจ็ดสิบรับผิดชอบก่อนหน้านี้

เอ็ลเดอร์สโนว์ได้รับการปลดจาก 

ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ 

และเอ็ลเดอร์เจนเซ็นจะได้รับสถานะ 

เกียรติคุณที่การประชุมใหญ่สามัญ

เดือนตุลาคม ค.ศ. 2012

ก่อนจะถึงวันนั้น เอ็ลเดอร์สโนว์ 

และเอ็ลเดอร์เจนเซ็นจะทำางานด้วย

กันเพื่อการอบรมและส่งมอบหน้าที่

รับผิดชอบ 

เอ็ลเดอร์สตีเวน อี. สโนว์จะก้าวเข้ามา 

รับบทบาทนักประวัติศาสตร์และผู้บันทึก 

ของศาสนจักรเต็มตัวปลายปีนี้

สมาชิกศาสนจักรในฟิจิให้ความช่วยเหลือ

เพื่อมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ในเดือนกุมภาพันธ์	 สเตคสามแห่งในเขต 

ซูวา	ฟิจิ	จัดกิจกรรมรวบรวมอาหาร	ของใช้ใน 

บ้าน	และอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้ผู้ประสบ- 

ภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของฟิจิ

ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องกระหน่ำาฟิจิ 

ตอนต้นปี	ส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้าง

และเกิดแผ่นดินถล่มในบริเวณภาคตะวันตก 

และภาคเหนือ		อุทกภัยทำาให้หลายคนเสียชีวิต 

และหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้าน

เมื่อน้ำาไหลบ่าท่วมภาคตะวันตกและภาค 

เหนือของฟิจิ	 ผู้นำาศาสนจักรในท้องที่เปิด 

อาคารประชุมให้เป็นศูนย์อพยพสำาหรับผู้อยู่

ในเส้นทางอุทกภัยทันที

เอ็ลเดอร์ตานิเอลา	วาโกโละ	สาวกเจ็ดสิบ 

ภาคและผู้จัดการศูนย์บริการฟิจิของศาสนจักร 

เริ่มกิจกรรมเมื่อวันที่	 6	 กุมภาพันธ์หลังจาก 

ผู้นำาศาสนจักรในท้องถิ่นตื่นตัวเรื่องอุทกภัย 

ได้ไม่นาน	 	 สมาชิกรวบรวมและแยกประเภท 

อาหาร	 เครื่องนุ่งห่ม	 เครื่องนอน	 เครื่องครัว	

และอุปกรณ์การเรียนเพ่ือจัดสรรให้ผู้เดือดร้อน

อ่านเรื่องราวเหล่านี้และเรื่องราวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ 
news.lds.org 

ในการเตรียมเว็บไซต์ใหม่ ผู้กำากับ 
ดูแลโปรแกรมบำาบัดการเสพติด 
(การประชุมในภาพ) กำาลังมองหา 
เรื่องราวส่วนตัวของการบำาบัด 
การเสพติด
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แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัว

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้ดัง 
ตัวอย่างต่อไปนี้

ผู้บุกเบิกสอนดิฉัน
เดือนธันวาคมปีที่แล้ว	ดิฉันท้อแท้ใจ 

ไม่อยากตกแต่งบ้านหรือฉลองคริสต์มาส		 
จากนั้นดิฉันได้อ่านบทความใน	เลียโฮนา  
ธันวาคม	2011	ที่พูดถึงผู้บุกเบิกฉลอง 
คริสต์มาสด้วยการเต้นรำาตามจังหวะ 
ผิวปากเพราะพวกเขาไม่มีเครื่องดนตร ี
—ทั้งๆ	ที่ไม่มีของขวัญและมีกินน้อยมาก	 
(ดู	“คริสต์มาสสำาหรับผู้บุกเบิกยุคแรก”	
ใน	“เรื่องเล็กและเรียบง่าย”	หน้า	9)		
บทความนั้นช่วยให้ดิฉันเปลี่ยนเจตคต ิ
และมีกำาลังใจ		บางครั้งเราไม่ตระหนัก 
หรือไม่เห็นคุณค่าของสิ่งทั้งหมดที่เรามี
อนา	โรซา	เด	เมโล	เฟร์เรอิรา,	 
รีอูดีจาเนรู	บราซิล

แสวงหาพระผู้เป็นเจ้าทุกวัน
ขอบคุณฉบับเดือนมกราคม	2012	 

ดิฉันกับสามีมีประสบการณ์อันแสนวิเศษ 
กับการอ่านบทความของอาดัม	ซี.	โอลสัน 
เรื่อง	“ค้นพบอีกครั้งถึงความน่าพิศวงของ
โลก . . .และหลีกเลี่ยงอันตรายของความ 
เฉยชาทางวิญญาณ”	(หน้า	20)	บท 
ความนี้ช่วยให้เราตระหนักว่าเราจำาเป็น 
ต้องแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าทุกวันในชีวิต 
เรา		ดิฉันทราบว่าข่าวสารในนิตยสาร 
ได้รับการดลใจเพราะมีหลายสิ่งหลาย 
อย่างเข้ามาในชีวิตดิฉันยามที่ดิฉันต้อง 
การข่าวสารเหล่านั้นมากที่สุด
ดายอนา	อราเกลี	เบโลคูอิ	เด	อิอันโนเน,	 
บัวโนสไอเรส	อาร์เจนตินา

โปรดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ของท่านไปที่ liahona@ldschurch.org   
ความคิดเห็นที่ท่านส่งเข้ามาอาจได้รับการ 
แก้ไขเพื่อให้มีความกระชับหรือชัดเจน 

“พลังแห่งมรดกของเรา”	 หน้า	 16:	 อ่าน 

บทความกับครอบครัว		เน้นข้อความท่ีกล่าวโดย 

เอ็ลเดอร์แอล.	 ทอม	 เพอร์รีย์ที่ว่า	 “ผู้บุกเบิก 

ทำาให้ทะเลทรายเบ่งบานดังดอกกุหลาบฉันใด	 

ชีวิตเราสามารถดีขึ้นได้ฉันนั้นถ้าเราทำาตาม

คุณค่าและประเพณีของพวกเขา”		ท่านอาจถาม 

ว่าครอบครัวท่านจะทำาตามแบบอย่างของผู้

บุกเบิกสมัยเริ่มแรกให้มากขึ้นได้อย่างไร		ท่าน

อาจต้องการปิดโดยร้องเพลง	 “สิทธิชนมา”	

(เพลงสวด	บทเพลงที่	17)

“เผชิญอนาคตด้วยความหวัง”	 หน้า	 35:	 

ท่านอาจต้องการสรุปเรื่องราวของบราเดอร์ 

กริโลหรือเล่าเรื่องส่วนตัวว่าท่านหรือคนที่ท่าน 

รู้จักได้เผชิญอนาคตด้วยความหวังอย่างไร	

ช่วยให้สมาชิกครอบครัวประยุกต์ใช้ข่าวสารกับ

ชีวิตโดยถามทำานองว่า	 “การท้าทายอะไรบ้าง 

ที่ทำาให้ท่านไม่ค่อยมีศรัทธาในอนาคต		ท่านจะ 

ทำาอะไรได้บ้างเพื่อให้มี

เจตคติเชิงบวกเสมอขณะ

เผชิญการท้าทายเหล่านี้”		ท่านอาจสรุปโดย 

อ่านบทความสองย่อหน้าสุดท้าย

“ประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์คืออะไร”	หน้า	 

54:	เริ่มบทเรียนโดยบอกสิ่งที่บทความสอนว่า 

ประจักษ์พยานคืออะไร	 	 จากนั้นท่านอาจสรุป 

คำาถามเกี่ยวกับการแสดงประจักษ์พยาน	 (ด ู

หน้า	 56–57)	 ถ้าได้รับการกระตุ้นเตือน	 ให ้

เชิญสมาชิกครอบครัวแสดงประจักษ์พยาน

ต่อกันระหว่างสังสรรค์ในครอบครัวหรือเขียน

ประจักษ์พยานในบันทึกส่วนตัว

“เสียงกระซิบของความเมตตา”	หน้า	59: 

อ่าน	 ลูกา	 6:27	 จากนั้นให้เล่าเรื่องเจมส์กับ 

คาร์สัน	 โดยหยุดครู่หนึ่งเพื่อขอให้เด็กตอบ 

คำาถามที่อยู่ด้านล่างของหน้าแรก	 	 กระตุ้น

สมาชิกครอบครัวให้มีเมตตาต่อผู้อื่น	

การสังสรรค์ในครอบครัว	“นอกบ้าน”

เมื่อผมอายุ	10	ขวบ	ผมรับบัพติศมาพร้อมคุณพ่อคุณแม่	พี่ชาย	พี่สาว		ผมมีความสุขมากที ่

โตมากับการจัดสังสรรค์ในครอบครัวเป็นประจำา		การสังสรรค์ในครอบครัวเป็นหัวใจของครอบครัว 

เรา

ผมเป็นสมาชิกศาสนจักรมานานกว่า	 45	 ปีแล้ว	 ประเพณีดังกล่าวดำาเนินต่อไปกับลูกห้าคน 

ของผม		คืนวันจันทร์สงวนไว้สำาหรับครอบครัว

ในวันจันทร์สุดท้ายของเดือน	 เรามีกิจกรรมยาวกว่าปกติเรียกว่าการสังสรรค์ในครอบครัว	 

“นอกบ้าน”		เราไปดูภาพยนตร์	เยี่ยมคนป่วย	เล่นในสวนสาธารณะ	ไปพบโลลากับโลโล	(คุณตา

คุณยายของเรา)	และอื่นๆ

ประสบการณ์นอกบ้านที่ลืมไม่ลงคือเมื่อเรารับใช้เด็กข้างถนน		เราไม่สามารถพรรณนาปีติ 

และความสุขท่ีเรารู้สึกในการช่วยคนตกทุกข์ได้ยากเช่นน้ัน		เราพยายามทำาให้เด็กเหล่าน้ันมีความ 

สุขด้วยวิธีเล็กๆ	 น้อยๆ	 ของเราและให้พวกเขารู้ว่ามีคนห่วงใยพวกเขาและรู้ว่าเราทุกคนเป็นลูก

ของพระผู้เป็นเจ้า	
ทิทา	มาบังกา	โอบิอัล,	ฟิลิปปินส์

ข้อคิดเห็นทั่วไป
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โดย จูลี ธอมพ์สัน

สามสี่ปีก่อน ดิฉันมาถึงพระวิหารบาวติฟูล  

ยูทาห์เพ่ือทำาความสะอาดตอนดึกคืนหน่ึง 

ตามงานมอบหมาย น่าประทับใจท่ีมีหลาย 

คนมาทำางานมอบหมาย และดิฉันสงสัยชั่วขณะว่า 

เจ้าหน้าท่ีจะให้ใครกลับก่อนหรือไม่ ดิฉันพร้อมอย่าง 

ยิ่งที่จะอาสากลับก่อนเวลา จากนั้นจึงนึกแกมเยาะ 

เย้ยในใจว่า “พวกเขาคงไม่ยอมให้เรากลับก่อนเวลา 

หรอก พวกเขาจะต้องหางานโน่นนี่ให้เราทุกคนทำา

โดยคิดว่าหน้าที่ของพวกเขาคือให้เราอยู่ทำางานจน

ครบสองชั่วโมง” ดิฉันจำางานมอบหมายครั้งก่อนได้

ซึ่งระหว่างนั้นดิฉันปัดฝุ่นนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเพียง

เพื่อคืนผ้าที่ดูสะอาดเท่ากับตอนได้มา ดิฉันเตรียม

ตัวใช้เวลาสองชั่วโมงทำาความสะอาดสิ่งที่ดูเหมือน 

ไม่ต้องทำาความสะอาด เห็นได้ชัดว่าดิฉันมาพระ 

วิหารคืนนั้นด้วยสำานึกในหน้าที่มากกว่าปรารถนา

จะรับใช้

เจ้าหน้าที่พากลุ่มของเราไปที่ห้องนมัสการห้อง 

เล็กๆ เพื่อให้ข้อคิดทางวิญญาณแก่เรา ผู้ดูแลที่ 

ดำาเนินการให้ข้อคิดทางวิญญาณกล่าวบางอย่าง 

ที่เปลี่ยนมุมมองของดิฉันตลอดกาลต่องานมอบ 

หมายทำาความสะอาดพระวิหาร หลังจากกล่าวต้อน 

รับเรา เขาอธิบายว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อทำาความ

สะอาดสิ่งที่ไม่จำาเป็นต้องทำาให้สะอาดแต่อยู่เพื่อ

รักษาพระนิเวศน์ของพระเจ้าให้รอดพ้นจากความ

สกปรก ในฐานะผู้พิทักษ์สถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่ง

หนึ่งบนแผ่นดินโลก เรามีหน้าที่รับผิดชอบให้พระ

วิหารพ้นราคี

ข่าวสารของเขาเสียดแทงใจดิฉัน และดิฉันลงมือ 

ทำางานมอบหมายของตนด้วยความกระตือรือร้น 

ใหม่เพื่อพิทักษ์รักษาพระนิเวศน์ของพระเจ้า ดิฉัน 

ใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นตามร่องเล็กๆ ในวงกบประตู 

บัวเชิงผนัง และขาโต๊ะเก้าอี้ ถ้าหากดิฉันได้รับ 

งานมอบหมายนี้คราวมาเยือนครั้งก่อน ดิฉันอาจ

จะคิดว่าน่าหัวเราะและปัดฝุ่นตามที่ต่างๆ แบบขอ

ไปทีให้ดูเหมือนยุ่งเข้าไว้ แต่คราวนี้ดิฉันตั้งใจใช้

แปรงขนอ่อนปัดเข้าไปตามซอกเล็กซอกน้อยที่สุด

เพราะงานนี้ไม่ใช่ความหนักหน่วงทางกายหรือ 

ทางใจ ดิฉันจึงได้รับพรให้มีเวลาไตร่ตรองขณะทำา 

งาน แรกสุดดิฉันตระหนักว่าดิฉันไม่เคยเอาใจใส่ 

รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในบ้านของตนแต่ทำาความ 

สะอาดเฉพาะบริเวณท่ีคนอ่ืนจะเห็นก่อน โดยละเลย 

บริเวณที่มีเพียงสมาชิกครอบครัวกับดิฉันเท่านั้นที่รู้

ต่อมา ดิฉันตระหนักว่ามีหลายครั้งที่ดิฉันดำาเนิน

ชีวิตตามพระกิตติคุณในลักษณะเดียวกัน—ดำาเนิน

ชีวิตตามหลักธรรมเหล่านั้นและทำางานมอบหมาย

เหล่านั้นที่คนรอบข้างเห็นชัดที่สุดแต่ละเลยสิ่งที่ดู

เหมือนจะรู้เฉพาะดิฉันกับครอบครัวเท่าน้ัน ดิฉันไป 

โบสถ์ มีการเรียก ทำางานมอบหมาย ไปเยี่ยมสอน 

—ทั้งหมดล้วนอยู่ในสายตาของสมาชิกวอร์ด— 

แต่ละเลยการเข้าพระวิหารเป็นประจำา ศึกษาพระ 

คัมภีร์และสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวและกับครอบ- 

ครัว และจัดสังสรรค์ในครอบครัว ดิฉันสอนบทเรียน 

และพูดที่โบสถ์แต่บางครั้งก็ขาดจิตกุศลที่แท้จริง

ในใจเมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

คืนนั้นในพระวิหาร ดิฉันพินิจแปรงทาสีในมือ 

และถามตนเองว่า “ซอกเล็กซอกน้อยในชีวิตที่ดิฉัน

ต้องเอาใจใส่มากขึ้นมีอะไรบ้าง” ดิฉันตั้งใจว่าแทน

ที่จะวางแผนทำาความสะอาดชีวิตซ้ำาแล้วซ้ำาอีกใน

ด้านที่ต้องเอาใจใส่ ดิฉันจะพยายามมากขึ้นเพื่อไม่

ให้ด้านนั้นสกปรก

ดิฉันนึกถึงบทเรียนเร่ืองทำาความสะอาดพระวิหาร 

ทุกคร้ังท่ีเราได้รับการเตือนเพ่ือรักษาตัวให้ “พ้นจาก 

ราคีของโลก” (ยากอบ 1:27) 

ดิฉันสงสัยว่าทำาไม

ดิฉันอยู่ทำาความ

สะอาดพระวิหาร

ทั้งที่ไม่มีอะไร

สกปรก แต่ไม่นาน

ก็ตระหนักว่าการ

ทำาความสะอาด

ไม่ใช่ประเด็น
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ทิวทัศน์อันเงียบสงบของบ้านไร่ในปีเตอร์สัน รัฐยูทาห์ เป็นตัวแทนแห่งสัมฤทธิผลตามคำาสัญญาที่พระเจ้าทรงทำาไว้กับ
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในวินเทอร์ควอร์เตอร์ส รัฐเนแบรสกาเมื่อวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1847 การเปิดเผยนี้เรียกว่า 
“พระคำาและพระประสงค์ของพระเจ้า” ซึ่งประทานแก่ประธานบริคัม ยังก์ขณะท่านเตรียมวิสุทธิชนให้พร้อมออกจาก

บ้านชั่วคราวของพวกเขาในวินเทอร์ควอร์เตอร์สและข้ามทุ่งราบไปหุบเขาซอลท์เลค
“ให้ชายทุกคนใช้อิทธิพลและทรัพย์สินทั้งปวงของเขาเพื่อพาผู้คนเหล่านี้ออกไปยังสถานที่ 

ซึ่งพระเจ้าจะทรงตั้งสเตคแห่งไซอัน
“และหากเจ้าทำาการนี้ด้วยใจบริสุทธิ์, ด้วยสุดความซื่อสัตย์, เจ้าจะได้รับพร; เจ้าจะได้รับพรในฝูงสัตว์เลี้ยงของเจ้า, 

และในฝูงสัตว์ใหญ่ของเจ้า, และในทุ่งของเจ้า, และในบ้านของเจ้า, และในครอบครัวของเจ้า” (คพ. 136:1, 10–11)

พระวจนะของพระคริสต์

House in Peterson โดย เลอคองเต สจ๊วต



“ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

วิสุทธิชนยุคสุดท้าย” ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

อธิบาย “เราต้องเคารพพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์  

การซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาเหล่านั้นเป็นข้อกำาหนด

สำาหรับความสุข ใช่แล้ว ข้าพเจ้าพูดถึงพันธสัญญา 

แห่งบัพติศมา พันธสัญญาของฐานะปุโรหิต และ 

พันธสัญญาแห่งการแต่งงาน เป็นต้น” เพราะการรักษา

พันธสัญญาจำาเป็นต่อความสุขของเราเวลานี้และ 

การได้รับชีวิตนิรันดร์ในที่สุด  จึงสำาคัญที่ต้องเข้าใจว่า

เราได้สัญญาอะไรไว้กับพระบิดาบนสวรรค์   

ดู “เข้าใจพันธสัญญาของเรากับพระผู้เป็นเจ้า” หน้า 20

TH
AI

10487 425


