
มรดกผู้บุกเบิก: ความหวัง 
ท่ียึดเหน่ียวจิตวิญญาณ, น. 14
ไม่ได้หายไปหมด: บทเรียนจากชีวิตของ 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ, น. 20

วิธีดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมในโลกท่ีช่ัวร้าย, น. 26

เตรียมตัวสำาหรับพระวิหาร, น. 56, 76, 78, 79
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พร้อมรับ 
ฐานะปโุรหติแห่ง
เมลคเีซเดคหรอืไม่



คลื่นมหาสมุทรแอตแลนติกซัดสาดชายฝั่งรัฐเมน สหรัฐอเมริกาในช่วงเฮอร์ริเคนแซนดี ปี 2012

“เพราะฉะนั้น ทุกคนที่ได้ยินคำาเหล่านี้ของเราและประพฤติตาม ก็เปรียบเสมือน 
ผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลา

“แล้วฝนก็ตก และน้ำาก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะบ้านนั้น แต่บ้านไม่ได้พังลง  
เพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา”

มัทธิว 7:24-25
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ปกิณกะ

8  สมุดบันทึกการประชุมใหญ่	 	
	 	 เดือนเมษายน	2015

10  ส่ิงท่ีเราเช่ือ:	การวางระเบียบของ	
	 	 ศาสนจักรมาจากพระเจ้า

12  ข่าวศาสนจักร
38  เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
80  จนกว่าเราจะพบกันอีก:	เก่ียวกับ		
	 	 ลูกแกะและคนเล้ียง

โดย ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์

ข่าวสาร

4  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:			
	 	 ทุกอย่างดี

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

7  ข่าวเย่ียมสอน:	คุณลักษณะ	 	
	 	 อันศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสต์—	
	 	 ให้อภัยและเมตตา

บทความพิเศษ

14  ผู้บุกเบิก:	เคร่ืองยึดเหน่ียวในทุกวันน้ี
โดย เอ็ลเดอร์มาร์คัส บี. แนช
เรียนรู้ว่าเจตนารมณ์ของผู้บุกเบิก 
จะกลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสำาหรับ
เราในทุกวันนี้ได้อย่างไร

20  การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน
โดย แมทธิว เอส. ฮอลแลนด์
เฉกเช่นโจเซฟ สมิธ ท่านไม่จำาเป็น 
ต้องมีชีวิตดีพร้อมจึงจะเป็นเครื่องมือ
อันทรงพลังในพระหัตถ์ของ 
พระผู้เป็นเจ้าได้

26  เก็บเก่ียวรางวัลของความชอบธรรม
โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
เราจะได้รับรางวัลของความชอบธรรม
ในครอบครัวเราได้อย่างไร

34  ศาสนาและการปกครอง
โดย เอ็ลเดอร์วิลฟอร์ด ดับเบิลยู.  
แอนเดอร์เซ็น
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ต่อการเป็นพลเมืองดีไม่ว่าพวกเขา 
อยู่ที่ใด

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพประกอบโดย แดน เบอร์
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายโดย ร็อบบี จอร์จ/ 
National Geographic Creative.
ปกหลังด้านใน: ภาพถ่ายโดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
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42  เป่ียมด้วยชีวิตและกำ�ลังวังช�
โดย แรนดอล เอ. ไรท์
ปฏิบัติอย่างนี้ในชีวิตท่านแล้วท่าน 
จะมีสุขภาพดีขึ้น มีกำาลังวังชามากขึ้น 
และได้รับการดลใจมากขึ้น

46  เส�หลักของคว�มเข้มแข็งในฮังก�รี
โดย แม็คเคลลี จอร์จ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์นำา
ความหวัง ศรัทธา และความเข้มแข็ง
มาให้คนหนุ่มสาวในฮังการี

48  พระเยซูคริสต์—เจ้�ช�ยแห่งสันติ	
	 	 ของเร�

โดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
แหล่งเดียวของสันติสุขอันแท้จริง 
และยั่งยืนคือพระเยซูคริสต์

51  เจ�ะประเด็น
52  พร้อมรับฐ�นะปุโรหิตแห่ง	 	
	 	 เมลคีเซเดคหรือไม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำาปฏิญาณและ
พันธสัญญาของฐานะปุโรหิต

56  เตรียมเข้�พระนิเวศน์ของพระเจ้�
โดย เอ็ลเดอร์เคนท์ เอฟ. ริชาร์ดส์
ขณะที่ท่านเพิ่มระดับวุฒิภาวะทาง
วิญญาณ ท่านย่อมปรารถนาจะเตรียม
ตัวเข้าพระวิหาร

60  ห�วิธีให้อภัย
โดย บอนน่ี บราวน์
ท่านจะให้อภัยอย่างไรในเมื่อดูเหมือน
ไม่น่าจะปล่อยวางความเจ็บปวดได้

62  โปสเตอร์:	ฉ�ยแสงตะวัน
63  ดนตรีในชีวิตฉัน

โดย ซาบรินา เดอเซาซา เตอิเซียรา
ดิฉันเอาชนะความกลัวในการแบ่งปัน
พรสวรรค์ของดิฉัน

64  ข้�พเจ้�พูดกับพระผู้เป็นเจ้�	 	
	 	 เหมือนเพ่ือน

เอ็ลเดอร์ฮวน เอ. อูเซดา
พระบิดาบนสวรรค์ทรงสามารถเป็น
เพื่อนสนิทของท่านได้ สวดอ้อนวอน
พระองค์และพระองค์จะทรงฟัง

66  ก�รเดินท�งของแอนน�
โดย เจสซิกา ลาร์เซ็น
เมื่อแอนนามาถึงอเมริกา เธอไม่รู้จัก
ใครและไม่มีใครพูดภาษาของเธอ  
แต่แล้วเธอก็นึกถึงคำาแนะนำาของคุณ
แม่ให้สวดอ้อนวอน

70  พระบิด�บนสวรรค์ทรงตอบ	 	
	 	 คำ�สวดอ้อนวอนของผม

โดย จอร์จ อาร์.
ผมรู้ว่าจะช่วยลูกพี่ลูกน้องของผมได้
โดยการอดอาหารและสวดอ้อนวอน

71  เพลง:	จงต�มเร�ม�
โดย จอห์น นิโคลสัน และแซมิวเอล  
 แม็คเบอร์นีย์

72  เวล�ของพระคัมภีร์:	อุปม�เร่ืองเงิน	
	 	 ตะลันต์

โดย จีน บิงก์แฮม

74  หน้�น้ีของหนู
75  บัตรพระวิห�ร
76  เร�ทำ�อะไรในพระวิห�ร

โดย แครอลีน โคลตัน

78  สักวันฉันจะไปท่ีน่ัน
โดย แมรีย์ เอ็น. 
ฉันเตรียมตัวไปพระวิหาร

79  พย�นพิเศษ:	จะเป็นอย่�งไร	 	
	 	 เม่ือฉันเข้�ไปในพระวิห�ร

โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
2  เ ลี ย โ ฮ น า
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ดูว่าท่านจะหา 

เลียโฮนา 

ที่ซ่อนอยู่ใน 

ฉบับนี้ได้หรือไม่

คำาใบ้: จบท่อน:  

“ฉันชอบมองดู

พระวิหาร. . . ”



แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่ออื่น ๆ ของศาสนจักรมีหลายภาษาที่ languages.lds.org 

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

ครอบครัว, 26, 64, 66
ความสุข, 26
โจเซฟ สมิธ, 20
ชอบธรรม (ความ), 26
ซ่ือสัตย์ (ความ), 38
ฐานะปุโรหิต, 52
ทดลอง (การ), 20, 40, 66, 70
ทำางาน (การ), 4
ปกครอง (การ), 34
เป็นหน่ึงเดียว (ความ), 14
เปล่ียนใจเล่ือมใส (การ), 39

เปิดเผย (การ), 42
ผู้บุกเบิก, 4, 14, 66
พรสวรรค์, 63, 72
พระคัมภีร์, 20, 40
พระคัมภีร์มอรมอน, 20
พระเยซูคริสต์, 48
พระวิหาร, 56, 75, 76, 78, 79
มองโลกในแง่ดี (การ), 4
เมตตา (ความ), 7, 20
เย่ียมสอน (การ), 80
รุ่งเรือง (ความ), 26

วางระเบียบศาสนจักร (การ), 10
ศรัทธา, 14, 20, 38, 40, 41, 

63, 66, 70
ศาสนา, 34
สวดอ้อนวอน (การ), 64, 66, 70
สอนประจำาบ้าน (การ), 51, 80
สันติสุข, 26, 40, 48
สุขภาพ, 42
หวัง (ความ), 14, 46
ให้อภัย (การ), 7, 51, 60
อดอาหาร (การ), 70

“การออกมาของพระคัมภีร์” หน้า 20:  
แม้จะมีความอ่อนแอส่วนตัว แต่โจเซฟ สมิธ
กลายเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้า
ขณะพยายามทำาตามพระผู้ช่วยให้รอด เรา
เองก็สามารถเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของ
พระเจ้าได้เมื่อเราพยายามปรับปรุงและเป็น
เหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น คิดถึงเรื่อง
การตั้งเป้าหมายบางอย่างเป็นส่วนตัวและ
กับครอบครัวร่วมกับการสวดอ้อนวอน ท่าน
อาจจะพูดถึงข้อดีและพรสวรรค์ของสมาชิก
ในครอบครัวแต่ละคนและสนทนาว่าท่านจะ
ใช้ข้อดีของท่านช่วยกันทำาให้เป้าหมายแต่ละ
ข้อบรรลุได้อย่างไร คุยกันว่าท่านแต่ละคนจะ

ใช้ข้อดีของท่านส่งเสริมงานของพระเจ้าเช่น
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟทำาได้อย่างไร
“การเดินทางของแอนนา” หน้า 66: ท่าน
อาจช่วยครอบครัวค้นหาและเก็บรักษาเรื่อง
ราวจากประวัติครอบครัวของท่าน ท่าน
อาจวางแผนสัมภาษณ์ปู่ย่าตายาย อ่าน
บันทึกครอบครัวและเอกสารอื่นๆ หรือ
ค้นดูใน FamilySearch.org ที่การสังสรรค์
ในครอบครัวครั้งต่อไป ให้เล่าเรื่องและ
สนทนาว่าบรรพชนของท่านเป็นวีรบุรุษ
อย่างไร ท่านอาจเพิ่มเรื่องเหล่านี้เข้าไป 
ในหมวด “Memories (ความทรงจำา)”  
ใน  FamilySearch.org

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้  
ต่อไปนี้คือตัวอย่างสองเรื่อง
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นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ฉบับพิมพ์ภาษาไทย

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

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

บรรณาธิการ: เครก เอ. คาร์ดอน
ที่ปรึกษา: เมอร์วีน บี. อาร์โนดล์, คริสทอฟเฟล โกลเด้น,  
แลร์รีย์ อาร์. ลอว์เรนซ์, เจมส์ บี. มาร์ติโน, โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาตี

ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด ที. วอร์เนอร์
ผู้อำานวยการฝ่ายดำาเนินการ: วินเซนต์ เอ. วอห์น
ผู้อำานวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจักร: อัลเลน อาร์. ลอยบอร์ก
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณาธิการบริหาร: อาร์. วัล จอห์นสัน
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอัน คารร์
ผู้ช่วยงานพิมพ์: ลิสา แคโรไลนา โลเปซ

งานเขียนและงานบรรณาธิการ: บริททานี บีตที, เดวิด ดิกสัน,  
เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตัน, ลอรี ฟูลเลอร์,  
การ์เรตต์ เอช. การ์ฟ, ลารีน พอร์เทอร์ กอนต์, มินดี แอน ลิฟวิทท์, 
ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, แซลลี จอห์นสัน โอดีเคิร์ก, โจชัว เจ. เพอร์กีย์,  
แจน พินบอรัฟ, ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์, พอล แวนเดนเบิร์ก, มาริสซา วิดดิสัน
นักศึกษาฝึกงานบรรณาธิการ: เอลลิซ แทน

ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สก๊อตต์ คนุดเซ็น
ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์: แทดด์ อาร์. พีเตอร์สัน
งานออกแบบ: จีนเนตต์ แอนดรูวส์, เฟย์ พี. แอนดรัส, แมนดี เบนท์ลีย์, 
ซี. คิมบัลล์ บอตต์, โธมัส ไชลด์, เนท ไกนส์, คอลลีน ฮิงค์ลีย์, เอริค พี. 
จอห์นเซ็น, ซูซาน ลอฟเกร็น, สก็อตต์ เอ็ม. มอย, มาร์ค ดับเบิลยู. โรบิสัน, 
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เ มื่อข้าพเจ้านึกถึงมรดกจากผู้บุกเบิกของเรา สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้า
ซาบซึ้งใจมากที่สุดคือ เพลงสวด “สิทธิชนมา” (เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 17) คนที่เดินทางไกลไปหุบเขาซอลท์เลคร้องเพลง

สวดเพลงนี้บ่อยครั้งระหว่างการเดินทางด้วยความยากล�าบาก
ของพวกเขา

ข้าพเจ้ารู้แก่ใจดีว่าทุกอย่างไม่ดีส�าหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
เหล่านี้ พวกเขาเดือดร้อนล�าเค็ญด้วยความเจ็บป่วย ความร้อน 
ความเหนื่อยล้า ความหนาวเย็น ความกลัว ความหิว ความเจ็บ
ปวด ความสงสัย และแม้กระทั่งความตาย

แต่แม้จะมีเหตุผลให้ร้องตะโกนว่า “ทุกอย่างไม่ดี” แต่พวก
เขาปลูกฝังเจตคติที่พวกเราทุกวันนี้อดชื่นชมไม่ได้ พวกเขามอง

เลยความทุกข์ยากเดือดร้อนไปที่พรนิรันดร์ พวกเขาส�านึกคุณ
ในสภาวการณ์ของพวกเขา แม้จะประจักษ์ชัดแจ้งในทางตรงกัน
ข้าม แต่พวกเขาก็ยังร้องเพลงด้วยความเชื่อมั่นในจิตวิญญาณว่า 
“ทุกอย่างดี”

การยกย่องสรรเสริญผู้บุกเบิกของเราเปล่าประโยชน์ถ้าใจ
เราไม่ใคร่ครวญเรื่องนี้ ข้าพเจ้ากล่าวถึงคุณลักษณะสองสาม
ประการของพวกเขาที่สร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าขณะตรึก

ตรองการเสียสละและค�ามั่นสัญญาของพวกเขา

ความการุณย์

ผู้บุกเบิกเอาใจใส่ดูแลกันโดยไม่ค�านึงถึงภูมิหลังทางสังคม 

เศรษฐกิจ หรือการเมือง แม้สิ่งเหล่าน้ันจะชะลอความก้าวหน้า 

เกิดความไม่สะดวก หรือต้องเสียสละและตรากตร�างานหนัก แต่

พวกเขาช่วยเหลือกัน
ในโลกที่แบ่งพรรคแบ่งพวกและมุ่งไปให้ถึงเป้าหมาย จุด

ประสงค์ส่วนตัวหรือจุดประสงค์กลุ่มจะอยู่เหนือกว่าการดูแลผู้อื่น
หรือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
ในสังคมทุกวันนี้ การบรรลุเป้าหมายทางความคิดดูเหมือนจะเป็น
ตัววัดค่าของเรา

การตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องดีทีเดียว แต่

เมื่อความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายต้องแลกกับการเฉยเมย 
ละเลย หรือท�าร้ายผู้อื่น ราคาของความส�าเร็จดังกล่าวอาจแพง
เกินไป

ผู้บุกเบิกดูแลคนในคณะของพวกเขา แต่ก็นึกถึงคนที่ตามหลัง
มาด้วย จึงได้ปลูกพืชให้ขบวนเกวียนที่ตามมา

พวกเขารู้ความเข้มแข็งของครอบครัวและมิตรสหาย และ
เพราะพวกเขาพึ่งพาอาศัยกัน พวกเขาจึงเข้มแข็ง มิตรสหาย
กลายเป็นครอบครัว

ผู้บุกเบิกเป็นเครื่องเตือนใจอย่างดีว่าเหตุใดเราจึงต้องหนีออก
จากการล่อลวงให้แยกตัวจากผู้อื่น โดยกลับกัน ให้ยื่นมือช่วย
เหลือกัน มีความกรุณาปรานีและความรักให้กัน

การทำางาน 

“สิทธิชนมา อย่ากลัวงานหนักแบบใด”

ค�าร้องนี้กลายเป็นเพลงประจ�าตัวนักเดินทางที่อ่อนล้า เรา

โดย ประธานดีเทอร์ 
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่าย
ประธานสูงสุด

ทุกอย่าง 

ข่ า ว ส า ร จ า ก ฝ่ า ย ป ร ะ ธ า น สู ง สุ ด

ดี
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แทบจะนึกภาพไม่ออกว่าจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ท�างาน

หนักเพียงใด การเดินเป็นเรื่องง่ายที่สุดเรื่องหนึ่งที่พวกเขาท�า 

พวกเขาทุกคนต้องท�างานร่วมกันในการจัดหาอาหาร ซ่อมเกวียน 

เลี้ยงสัตว์ ปรนนิบัติคนป่วยและคนอ่อนก�าลัง เสาะหาและสะสม

น�้า ป้องกันตนเองจากภัยอันฉับพลันของดินฟ้าอากาศและ

อันตรายของแดนทุรกันดาร

พวกเขาตื่นเช้าในแต่ละวันพร้อมจุดประสงค์และเป้าหมาย

แน่ชัดที่ทุกคนเข้าใจ นั่นคือ รับใช้พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ 

และไปให้ถึงหุบเขาซอลท์เลค ทุกวันจุดประสงค์และเป้าหมาย

เหล่านั้นกระจ่างชัดส�าหรับพวกเขา พวกเขารู้ว่าต้องท�าอะไรและ

ความก้าวหน้าในแต่ละวันเป็นเรื่องส�าคัญ

ในสมัยของเรา—เมื่อสิ่งต่างๆ มากมายที่เราปรารถนาอยู่ไม่

ไกลเกินเอื้อม—เรามีแนวโน้มว่าจะหลบเลี่ยงหรือยอมแพ้ทุก

ครั้งที่ถนนตรงหน้าเราขรุขระเล็กน้อยหรือทางลาดข้างหน้าเรา

ชันขึ้น ในช่วงเวลาเหล่านั้น อาจสร้างแรงบันดาลใจให้เรานึกถึง

ชาย หญิง และเด็กเหล่านั้นที่ไม่ยอมให้ความเจ็บป่วย ความยาก

ล�าบาก ความเจ็บปวด และแม้กระทั่งความตายสกัดกั้นพวกเขา

ไม่ให้ไปตามเส้นทางที่ตนเลือก

ผู้บุกเบิกเรียนรู้ว่าการท�าเรื่องยากๆ ท�าให้ร่างกาย จิตใจ และ
วิญญาณของพวกเขาเข้มแข็งยิ่งขึ้น ขยายความเข้าใจของพวก
เขาเกี่ยวกับธรรมชาติอันสูงส่งของตน และเพิ่มความการุณย์ต่อ

ผู้อื่น นิสัยน้ีท�าให้จิตวิญญาณของพวกเขาหนักแน่นและกลาย
เป็นพรแก่พวกเขายาวนานหลังจากการเดินทางด้วยความยาก
ล�าบากข้ามทุ่งราบและขุนเขาสิ้นสุด
การมองโลกในแง่ดี 

เมื่อผู้บุกเบิกร้องเพลง พวกเขาประกาศบทเรียนที่สาม “ด�าเนิน
ต่อโดยสุขใจ”

เรื่องที่น่าขันอย่างหนึ่งในยุคของเราคือเราได้รับพรมาก แต่เรา
ก็ยังไม่มีความสุข ความน่าพิศวงของความรุ่งเรืองและเทคโนโลยี
ให้ความมั่นคงปลอดภัย ความบันเทิง ความพึงพอใจฉับพลัน 
และความสะดวกสบายแก่เรามากมายท่วมท้น แต่คนรอบข้าง 
ที่เราเห็นไม่มีความสุขเลย

ผู้บุกเบิกที่เสียสละมาก หิวโหยและขาดแคลนแม้กระท่ังสิ่ง

จ�าเป็นพื้นฐานที่สุดเพื่อความอยู่รอด พวกเขาเข้าใจว่าความสุข
ไม่ได้เกิดจากความโชคดีหรือความบังเอิญ แน่นอนที่สุดคือไม่ได้
เกิดจากการได้ทุกอย่างตามใจปรารถนา ความสุขไม่ได้เกิดจาก
สภาวการณ์ภายนอก แต่เกิดจากภายใน—ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
รอบข้างเรา

ผู้บุกเบิกรู้เช่นนั้น และด้วยความรู้สึกนั้นพวกเขาพบความสุข
ในทุกสภาวการณ์และในการทดลองทุกอย่าง—แม้ในการทดลอง
เหล่านั้นที่มีผลต่อส่วนลึกที่สุดของจิตวิญญาณพวกเขา
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การสอนจากข่าวสารน้ี

ท่านอาจต้องการเริ่มโดยร้องเพลง “สิทธิชนมา” (เพลง
สวด, บทเพลงที่ 17) กับคนที่ท่านเยี่ยม ท่านอาจจะเล่า

ประสบการณ์ที่ท่านหรือคนรู้จักได้ประยุกต์ใช้หลักธรรมแห่ง
ความการุณย์ การทำางาน หรือการมองโลกในแง่ดี ถ้าได้รับ
การกระตุ้นเตือน ท่านควรเป็นพยานถึงพรที่มาจากการดำาเนิน
ชีวิตตามหลักธรรมเหล่านี้และสัญญากับคนที่ท่านเยี่ยมว่าพวก
เขาจะได้รับพรคล้ายกัน
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การจดบันทึก

ประธานอุคท์ดอร์ฟเปรียบเทียบสมัยของเรากับยุคสมัย
ของผู้บุกเบิก ถึงแม้ท่านอาจจะไม่ได้ข้ามทุ่งราบ แต่ท่าน

เหมือนผู้บุกเบิกมากกว่าที่ท่านคิด! ท่านสามารถแสดงความ
การุณย์ การทำางานหนัก และการมองโลกในแง่ดีได้เช่นกัน และ
เรารู้ว่าผู้บุกเบิกแสดงให้เห็นคุณสมบัติเหล่านี้เพราะบันทึกที่
พวกเขาจดไว้ฉันใด ลูกหลานของท่านจะรู้จักท่านผ่านบันทึก
ส่วนตัวของท่านฉันนั้น

ใช้เวลาสองสามนาทีบันทึกสักเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวท่านลงใน
บันทึกส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถเขียนเรื่องทางวิญญาณ เช่น 
ท่านมีประจักษ์พยานได้อย่างไรหรือเอาชนะความท้าทายด้วย
ความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ได้อย่างไร ท่านสามารถ
ช่วยเหลนของท่าน (ผู้จะอ่านบันทึกส่วนตัวของท่านวันหน้า!) 
ให้รู้ได้เช่นกันว่าชีวิตประจำาวันของท่านเป็นอย่างไร ท่านกำาลังทำา
โครงการอะไรที่โรงเรียน ห้องของท่านเป็นอย่างไร ความทรงจำา
ที่ท่านชื่นชอบที่สุดเกี่ยวกับครอบครัวท่านคืออะไร

ขณะท่านเริ่มเขียนวันละเล็กวันละน้อย ท่านจะไม่เพียง
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วย
ท่านผ่านชีวิตประจำาวันเฉกเช่นพระองค์ทรงนำาทางผู้บุกเบิก
อย่างไรเท่านั้น  แต่ท่านจะฝากมรดกไว้ให้ลูกหลานในอนาคต
ของท่านด้วย

เยาวชน เด็ก

การทดลอง
บางครั้งเราหวนนึกถึงสิ่งที่ผู้บุกเบิกอดทนและพูดด้วยความ

โล่งอกว่า “โชคดีท่ีฉันไม่ได้อยู่ในสมัยน้ัน” แต่ข้าพเจ้าสงสัยว่า 
ผู้บุกเบิกที่กล้าหาญเหล่านั้นจะพูดแบบเดียวกันหรือไม่หากพวก
เขาสามารถเห็นเราวันนี้  

ถึงแม้ยุคสมัยและสภาวการณ์เปลี่ยนไป แต่หลักธรรมส�าหรับ
เผชิญการทดลองและอยู่ด้วยกันอย่างประสบความส�าเร็จเสมือน
ชุมชนที่รุ่งเรืองและห่วงใยกันภายใต้พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยเปลี่ยน

จากผู้บุกเบิกเราเรียนรู้ว่าต้องมีศรัทธาและวางใจพระผู้เป็นเจ้า 
เราเรียนรู้ว่าต้องมีความกรุณาปรานีกัน เราเรียนรู้ได้ว่าการ

ท�างานและความอุตสาหะเป็นพรแก่เราไม่เฉพาะทางโลกเท่านั้น

แต่ทางวิญญาณด้วย เราเรียนรู้ได้ว่าความสุขมีให้เราไม่ว่า
สภาวการณ์ของเราเป็นเช่นไร

วิธีดีที่สุดที่เราจะให้เกียรติและแสดงความส�านึกคุณต่อผู้-
บุกเบิกคือรวมเอาความซื่อสัตย์ต่อพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
ความกรุณาปรานีและความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ความอุตสาหะ 
การมองโลกในแง่ดี และปีติที่ผู้บุกเบิกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ในชีวิตพวกเขาเข้ามาในชีวิตเรา

ขณะท�าเช่นนั้น เราจะก้าวข้ามทศวรรษของเวลาไปจับมือผู้
บุกเบิกที่สง่างามเหล่านั้นไว้ในมือเรา และเพิ่มเสียงของเราเข้า
กับเสียงของพวกเขาขณะที่เราร้องเพลงพร้อมกันว่า “ทุกอย่างดี 
ทุกอย่างดี!” 

ความการุณย์
 เขียนข้อความใหก้ำาลังใจหรือทำาขนมใหค้นทีเ่สยีใจ
 ช่วยเพื่อนร่วมชั้นเรื่องการบ้าน

การทำางาน 
 ตั้งเป้าหมาย ทำาบางอย่างทุกวันในเดือนนี ้
เพื่อช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมาย
 ช่วยพ่อแม่ทำาอาหาร

การมองโลกในแง่ดี 
 เขียนสิ่งที่ทำาให้ชีวิตท่านมีความสุข 10 อย่าง

 ยิ้มให้ทุกคนที่ท่านเห็น

การทำาตามแบบอย่างของผู้บุกเบิก

ประธานอุคท์ดอร์ฟบอกวิธีปฏิบัติสองสามวิธีที่ผู้บุกเบิกแสดง 
ความรักต่อพระบิดาบนสวรรค์ ท่านสามารถทำาตามแบบ

อย่างของพวกเขาได้ แนวคิดบางประการต่อไปนี้จะช่วยท่านเริ่ม
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พระคุณลักษณะ 
อันศักดิ์สิทธิ์ของ 
พระเยซูคริสต์:  
ให้อภัยและเมตตา

เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข่าวสารการเยี่ยม
สอนที่เน้นพระคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของ 
พระผู้ช่วยให้รอด

ก ารเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงให้อภัย
และเมตตาเราจะช่วยให้เรามีเมตตา

และให้อภัยผู้อื่น “พระเยซูคริสต์ทรงเป็น
แบบอย่างของเรา” ประธานโธมัส เอส. 
มอนสันกล่าว “พระชนม์ชีพของพระองค์
เป็นมรดกแห่งความรัก ทรงรักษาผู้เจ็บ

ป่วย ทรงพยุงคนที่ถูกเหยียบย�า่ ทรงช่วย
คนบาปให้รอด สุดท้าย ฝูงชนที่โกรธเกรี้ยว
ปลดิพระชนม์ชพีพระองค์ กระน้ันพระด�ารสั 
ยังดังแว่วมาจากเนินเขากลโกธาว่า ‘พระ- 
บิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะ

เขาไม่รู้ว่าก�าลังท�าอะไร’—นี่คือการแสดง 
ออกอันสูงส่งที่สุดของความรักความเห็นใจ
ในความเป็นมรรตัย”1

ถ้าเราให้อภัยความผิดของพวกเขา 
พระบิดาบนสวรรค์ของเราจะทรงให้อภัย
เราเช่นกัน พระเยซูทรงขอให้เรา “จงมีใจ
เมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของ
ท่านมีพระทัยเมตตากรุณา” (ลูกา 6:36) 
“การให้อภัยบาป ของเรา มาพร้อมกับ

เงื่อนไข” ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว 
“เราต้องกลับใจ ... เราทุกคน ไม่เวลาใดก็
เวลาหน่ึง จะต้องน้อมเข้าไปหาพระที่นั่ง
กรุณาและวิงวอนขอพระคุณมิใช่หรือ เรา
ทุกคนปรารถนาสุดพลังจิตวิญญาณเพ่ือ 
ทลูขอพระเมตตา—เพือ่รบัการให้อภยัความ

ผิดพลาดที่เราเคยท�าและบาปที่เราเคยก่อ 
ไว้มใิช่หรอื...ยอมให้การชดใช้ของพระครสิต์
เปลี่ยนและเยียวยาจิตใจท่าน จงรักกันและ
กัน จงให้อภัยกันและกัน”2

พระคัมภีร์เพ่ิมเติม
มัทธิว 6:14-15; ลูกา 6:36-37; แอลมา 
34:14-16

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร การเข้าใจพระชนม์ชีพและ
บทบาทของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแลผ่าน
การเยี่ยมสอนอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org

จากพระคัมภีร์
“เราต้องให้อภัยแม้ดังที่เราได้รับ

การให้อภัย” เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสองกล่าว3  เรื่องราวของบุตรที่
หายไปแสดงให้เราเห็นการให้อภัย
ทั้งสองด้าน คือ บุตรชายคนหนึ่งได้
รับการให้อภัย และบุตรชายอีกคน
หนึ่งพยายามจะให้อภัย

บุตรชายคนเล็กรับมรดกของตน 
ใช้หมดอย่างรวดเร็ว และเมื่อเกิด
ความอดอยาก เขาไปทำางานเลี้ยง
หมู พระคัมภีร์กล่าวว่า “เมื่อเขา
สำานึกตัวได้” เขากลับบ้านและพูด
กับบิดาว่าเขาไม่คู่ควรจะเป็นบุตร
ชายของบิดา แต่บิดาให้อภัยเขาและ
ฆ่าลูกวัวตัวอ้วนพีเลี้ยงต้อนรับเขา 
บุตรชายคนโตกลับจากทำางานในทุ่ง
และรู้สึกโกรธ เขาบอกบิดาว่าเขา
รับใช้มาหลายปี ไม่เคยทำาผิดพระ-
บัญญัติ แต่ “พ่อก็ไม่เคยให้แม้แต่
ลูกแพะสักตัวหนึ่งแก่ลูก เพื่อเลี้ยง
ฉลอง” บิดาจึงตอบว่า “ลูกเอ๋ย ลูก
อยู่กับพ่อตลอดเวลา สิ่งของทั้งหมด
ของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้ว แต่นี่
เป็นเรื่องสมควรที่เราจะชื่นชมยินดี
และรื่นเริง เพราะน้องคนนี้ของลูก
ตายไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีก หาย
ไปแล้วแต่ยังได้พบกันอีก” (ดู ลูกา 
15:11-32)

พิจารณาส่ิงน้ี
การให้อภัยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้อภัย
ได้อย่างไร

ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น

อ้างอิง
1.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“ความรัก—แก่นแท้ของ 

พระกิตติคุณ,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2014,	91.
2.	 ดีเทอร์	เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ,	“ผู้มีใจกรุณาย่อมได้รับ

พระกรุณา,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2012,	70,	75,	77;	
ต้นฉบับเป็นตัวเอน

3.	 เจฟฟรีย์ อาร์.	ฮอลแลนด์,	“สิ่งที่ให้สันติแห่ง
อาณาจักร,”	เลียโฮนา,	ม.ค.	1997,	98.
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ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์



“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; …ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของ 
ผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ขณะศึกษาการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2015 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่าน้ี (และสมุด

บันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้คำาสอนล่าสุดของศาสดา

พยากรณ์และอัครสาวกท่ีมีชีวิตตลอดจนผู้นำาศาสนจักรท่านอ่ืนๆ

“เมื่อเราไปพระวิหาร เมื่อเราระลึกถึงพันธ-
สัญญาที่เราท�าไว้ที่นั่น เราจะสามารถ
เอาชนะการล่อลวงเหล่านั้นและทนรับการ
ทดลองของเราได้ดีขึ้น ในพระวิหารเราจะ
พบสันติสุข

“พรของพระวิหารมีค่าสุดประมาณ พร

ประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าส�านึกคุณทุกวันใน
ชีวิตคือพรที่ข้าพเจ้ากับฟรานซิสภรรยา
ที่รักของข้าพเจ้าได้รับขณะคุกเข่า ณ แท่น

ศักดิ์สิทธิ์และท�าพันธสัญญาผูกมัดเราไว ้
ด้วยกันชั่วนิจนิรันดร์ ไม่มีพรใดเลอค่าต่อ 

พรพระวิหารมีค่าสุดประมาณ
ข้าพเจ้ามากไปกว่าสันติสุขและความ
อบอุ่นใจที่ข้าพเจ้าได้รับจากความรู้ว่าเธอ
กับข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยกันอีกครั้ง

“ขอพระบิดาบนสวรรค์ประทานพรเรา

ให้มวีญิญาณของการนมสัการในพระวหิาร 

ขอให้เราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ 

และขอให้เราตั้งใจเดินตามรอยพระบาท

ของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

พระเยซูคริสต์” 

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “พรของพระวิหาร,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 93.

ศิลามุมเอก 
ของเสรีภาพ 
ทางศาสนา
“ขณะที่ด�ำเนินไปตำมทำงแห่งเสรีภำพ
ทำงวิญญำณในยุคสุดท้ำยนี้ เรำต้อง
เข้ำใจวำ่ผู้ซื่อสัตย์ใช้สิทธิ์เสรีของเรำโดย
ขึ้นอยู่กับกำรมีอิสรภำพทำงศำสนำ...

“มีศิลำมุมเอกของอิสรภำพทำง
ศำสนำอยู่สี่มุมซึ่งเรำในฐำนะวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ำยต้องพึ่งพำและปกป้อง

“มุมที่หนึ่งคืออิสรภำพที่จะเชื่อ ไม่มี
ใครควรถูกวิจำรณ์ ข่มเหงหรือโจมตี
จำกบุคคลหรือทั้งจำกรัฐเพรำะสิ่งที่เขำ
หรือเธอเชื่อเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้ำ...

“มุมที่สองคืออิสรภำพที่จะแบ่งปัน
ศรัทธำและควำมเชื่อของเรำกับผู้อื่น...

“มุมที่สำมคืออิสรภำพที่จะจัดตั้ง
องค์กรทำงศำสนำ ศำสนจักร และ
นมัสกำรอย่ำงสันติกับผู้อื่น...

“มุมที่สี่คืออิสรภำพที่จะด�ำเนินชีวิต
ตำมศรัทธำของเรำ—กำรใช้ศรัทธำ
โดยอิสระไม่เพียงในบำ้นและอำคำร
นมัสกำรแต่ในที่สำธำรณะด้วย”

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสอง, “ธำารงค์ไว้ซึ่งสิทธิ์เสรี ปกป้องอิสรภาพ
ด้านศาสนา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 112.

 

หลักคำาสอนเด่น

คำ า สั ญ ญ า ข อ ง ศ า ส ด า พ ย า ก ร ณ์
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“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก”

เข้ำไปอ่ำน ดู หรือฟังค�ำปรำศรัยกำรประชุมใหญ่สำมัญได้ท่ี  
conference.lds.org

“มีหลักธรรมสำมข้อสอน

ไว้ในถ้อยแถลงซึ่งดิฉัน

คิดว่ำผู้ปกป้องที่มุ่งมั่น

ต้องกำรเป็นพิเศษ...

“...ให้เรำมำช่วยกัน

สร้ำงอำณำจักรของพระผู้เป็นเจำ้ด้วยกำร 

ยืนหยัดอย่ำงกล้ำหำญและเป็นผู้ปกป้อง 

กำรแต่งงำน ควำมเป็นบิดำมำรดำ และบ้ำน 

พระเจำ้ทรงต้องกำรให้เรำเป็นนักรบที่กล้ำ

หำญ มุ่งมั่นและไม่หวั่นไหวผู้จะปกป้องแผน

ของพระองค์และสอนคนรุ่นต่อไปให้ทรำบ 

ถึงควำมจริงของพระองค์”

บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน, ประธานเยาวชนหญิง
สามัญ, “ผู้ปกป้องถ้อยแถลงครอบครัว,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2015, 15, 16.

สำาหรับบทความเพิ่มเติมเรื่องการแต่งงานและ
ครอบครัวจากการภาคประชุมใหญ่สตรีของการ
ประชุมใหญ่เดือนเมษายน 2015, ดู เชอริล เอ. 
เอสพลิน, “ทำาให้บ้านของเราเต็มไปด้วยแสงสว่าง
และความจริง,”8, และ แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์, 
“ครอบครัวมาจากพระผู้เป็นเจ้า,”11.

1. กำรแต่งงำนระหว่ำงชำย
และหญิง

2. บทบำทของมำรดำและ
บิดำ

3. ควำมศักดิ์สิทธิ์ของบ้ำน

เรื่องเล่าดีๆ จากการประชุมใหญ่
อะไรจะเรียกควำมสนใจเรำได้ดีไปกว่ำเรื่องเลำ่ดีๆ ต่อไปนี้เป็น 

เรื่องเลำ่สำมเรื่องจำกหลำยๆ เรื่องที่แบ่งปันในกำรประชุมใหญ่:

•  ในอุปมำเรื่องผู้หวำ่นพืช ท่ำนเป็นดินประเภทไหน

 กำรตระหนักถึงสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตทำ่นได้อย่ำงไร

 —ดู ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, “อุปมำเรื่องผู ้หวำ่นพืช,” 32.

• ประสบกำรณ์สะเทือนอำรมณ์ใดที่ช่วยคุณแม่วัยสำวคนหนึ่ง

หวนกลับคืนสู่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์

—ดู โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม, “กำรกลับคืนสู่ศรัทธำ,” 93.

• เรื่องรำวอันเรำ้ใจของสองพี่น้องผู้ซึ่งติดอยู่บนก�ำแพงหุบผำชัน

ขยำยควำมเขำ้ใจของเรำอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรชดใช้ของพระเยซู

คริสต์ 

—ดู เจฟฟรีย์ อำร์. ฮอลแลนด์, “ซึ่งควำมเที่ยงธรรมควำมรัก

เมตตำประสำน,” 104.
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ขณะเดียวกัน อย่าลังเลที่จะถามสมาชิก
ในวอร์ดหรือสาขาของท่าน พวกเขายินดี
อธิบายทุกอย่างที่ท่านไม่เข้าใจ

ค�าเหล่าน้ีส�าคัญเพราะสะท้อนหลัก 
ค�าสอน นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และ
การวางระเบียบศาสนจักรซึ่งมาจากพระ- 
คัมภีร์และโดยการเปิดเผยต่อศาสดา
พยากรณ์ยุคปัจจุบัน พระผู้ช่วยให้รอด

ทรงน�าศาสนจักรทุกวันนี้โดยทรงเปิดเผย
พระประสงค์ของพระองค์ต่อฝ่ายประธาน
สูงสุด (ประธานศาสนจักรกับที่ปรึกษาทั้ง
สอง) และโควรัมอัครสาวกสิบสอง การ
วางระเบียบศาสนจักรทุกวันนี้เป็นแบบ
เดียวกับที่พระเจ้าทรงวางระเบียบไว้เมื่อ
ครั้งพระองค์ประทับบนแผ่นดินโลก (ดู 
หลักแห่งความเชื่อ ข้อ 6) เฉกเช่นสมัย
พระคัมภีร์ไบเบิล เรามีศาสดาพยากรณ์ 
อัครสาวก สมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบ  
ผู้สอนศาสนาที่ออกไปเป็นคู่ อธิการและ

ผู้น�าระดับท้องที่

สมาชิกใหม่ของศาสนจักรมักได้ยินค�า
ที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อน อาทิ 

กุญแจฐานะปุโรหิต การวางมือมอบหน้าที่ 
การวางมือ บัพติศมาแทนคนตาย สห-
กิจกรรม สมาคมสงเคราะห์ และอื่นๆ พวก

เขาได้ยินค�าคุ้นหูที่ใช้ในลักษณะไม่คุ้นเคย 
อาทิ มัคนายก ปิตุ อธิการ ท่ีปรึกษา ศีล-
ระลึก การเรียก การปลด ประจักษ์พยาน 
ศาสนพิธี และอื่นๆ อีกมากมาย

ถ้าท่านพบตนเองอยู่ในสถานการณ์นั้น 
ไม่ต้องวิตก ยิ่งท่านมาโบสถ์ ศึกษาพระ-
คัมภีร์และเนื้อหาบทเรียน และปฏิสัมพันธ์
กับสมาชิกศาสนจักรมากขึ้นเท่าใด ท่าน

จะยิ่งเข้าใจค�าเหล่านี้มากขึ้นเท่านั้น ใน

การวางระเบียบของ
ศาสนจักรมาจากพระเจ้า

สิ่ ง ที่ เ ร า เ ชื่ อ

ทุกคนที่รับใช้ในศาสนจักรเป็นอาสา
สมัคร พวกเขาได้รับเรียก (ขอให้รับใช้) 

โดยการดลใจของผู้น�า เมื่อถึงเวลาท่านจะ
ได้รับการเรียก—ความรับผิดชอบ โอกาส
ให้รับใช้ เมื่อท่านเต็มใจยอมรับการเรียก

และท�าให้สมบูรณ์สุดความสามารถของ
ท่าน พระเจ้าจะประทานพรท่านขณะที่
ท่านพยายามรับใช้บุตรธิดาของพระองค์ 
ไม่ว่าภูมิหลังของท่านเป็นอย่างไร ท่าน
สามารถให้ของขวัญทางวิญญาณอัน

ล�้าค่าได้ ในฐานะสมาชิกศาสนจักร ท่าน
เป็นส่วนหนึ่งของ “กายของพระคริสต์”  
(ดู 1 โครินธ์ 12) การให้ของท่านส�าคัญ 
ต่อการท�างานของศาสนจักร 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน โมโรไน 6; หลักคำาสอน 
และพันธสัญญา 20; และ “Church 
Organization” ที่ lds.org/topics

รากฐานของอัครสาวก 
และศาสดาพยากรณ์
“เพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอก
และคนต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็นพลเมือง
เดียวกับบรรดาธรรมิกชน และเป็น
ครอบครัวของพระเจ้า

“ท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบน
รากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดา 
ผู้เผยพระวจนะ มีพระเยซูคริสต์เป็นศิลา
หัวมุม” 

เอเฟซัส 2:19-20
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ฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์ดูแลชั้นเรียน
โรงเรียนวันอาทิตย์และช่วยปรับปรุงการเรียน 
การสอนพระกิตติคุณในวอร์ด

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เด
วิด

 แ
ฮบ

เบ
็น

ผู้นำาในวอร์ดของท่านรับใช้ในฝ่ายประธาน 
(ประธานและที่ปรึกษาสองคน)

อธิการและที่ปรึกษาสองคนประกอบ 
เป็นฝ่ายอธิการและควบคุมดูแลวอร์ด

ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห ์
รับใช้สตรีในวอร์ดและช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัวของพวกเธอ

ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์
และหัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต
รับใช้ผู้ชายในวอร์ดและช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัวของพวกเขา

ฝ่ายประธานปฐมวัยรับใช้เด็กๆ และฝ่ายประธาน
เยาวชนชายและฝ่ายประธานเยาวชนหญิงรับใช้
เยาวชนอายุ 12-18 ปี
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อย่างเงียบๆ โดยไม่มีการป่าวประกาศหรือ
รับค�าขอบคุณอย่างเป็นทางการ นอกจาก
จะบริจาคเข้ากองทุนเพื่อมนุษยธรรมใน
ใบบริจาคแล้ว สมาชิกยังได้บริจาคให้
มูลนิธิแอลดีเอส รับใช้งานเผยแผ่ เป็น

มิตรสหายและเพื่อนบ้านที่ดี อาสาท�างาน
ในหน่วยงานสวัสดิการหรือชุมชน มอบ
ความรักและสละเวลาให้องค์กรท้องถิ่น 
ที่เชื่อถือได้หลายแสนองค์กรด้วย

ขณะท�าเช่นนัน้ พวกเขาเริม่ท�าสิง่ทีพ่ระ- 
ผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเกี่ยวกับการดูแลคน
ยากไร้และคนขัดสนให้เกิดสัมฤทธิผล:

“เพราะว่าเมื่อเราหิว พวกท่านก็จัดหา

ให้เรากิน เรากระหายน�้า ท่านก็ให้เราดื่ม 
เราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับ
เรา …

“ซึ่งพวกท่านได้ท�ากับคนใดคนหนึ่งที่
เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือน
ท�ากับเราด้วย” (มัทธิว 25:35, 40) 

องค์กรการกุศลแอลดีเอส: 30 ปีของการบำาเพ็ญประโยชน์

หลักธรรมเรื่องการรับใช้เพื่อน
มนุษย์ของเราไม่ใช่เรื่องใหม่ ใน
ทุกสมัยการประทาน พระเจ้า

ทรงอุทิศศาสนจักรเพือ่ช่วยเหลือคนยากไร้
และคนขัดสน

สามสิบปีที่ผ่านมา วันที่ 27 มกราคม 

ค.ศ. 1985 เราเห็นแบบอย่างของการ

อุทิศดังกล่าวในช่วงการอดอาหารพิเศษ

ที่สมาชิกศาสนจักรบริจาคเงิน 6 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหยื่อทุพภิกขภัยใน

เอธิโอเปีย นี่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่กลาย

เป็นองค์กรการกุศลแอลดีเอส ปีเดียวกัน

นั้น การอดอาหารในเดือนพฤศจิกายน

รวบรวมเงินช่วยบรรเทาความหิวโหยได้

อีก 5 ล้านดอลลาร์ การอดอาหารทั้งสอง

ครั้งท�าให้งานในสมัยของเรารวดเร็วขึ้น

มาก
ใน 30 ปีนับตั้งแต่การอดอาหารครั้งนั้น 

ศาสนจักรบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ตกทุกข์

ได้ยาก เป็นจ�านวน 1.2 พันล้านดอลลาร์ 
รวมทั้งอาหาร ที่พักอาศัย เวชภัณฑ์ เครื่อง
นุ่งห่ม และสิ่งของบรรเทาทุกข์ นอกจาก
นี้องค์กรการกุศลแอลดีเอส ยังได้เสนอ
ความช่วยเหลือระยะยาวผ่านโครงการ
ต่างๆ ที่จัดหาเก้าอี้เข็น วัคซีนป้องกันโรค 

น�้าสะอาด โภชนาการครอบครัว การดูแล
สายตา การดูแลแม่และเด็กแรกเกิด 
ศาสนจักรร่วมมือกับองค์กรเพื่อมนุษย- 
ธรรมที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งเพื่อให้การ
บริจาคทั้งหมดเกิดประโยชน์สูงสุด

ประธานโธมัส เอส. มอนสันมักจะสอน
เราบ่อยๆ ว่า ในฐานะสมาชิกศาสนจักร 
เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือคน
หิวโหย บุคคลเร่ร่อน และผู้ถูกเอาเปรียบ
ทางสังคม สมาชิกศาสนจักรลุกขึ้นมา

รับค�าท้าทายดังกล่าว พวกเขาอุทิศตน
ท�างานบ�าเพ็ญประโยชน์หลายล้านชั่วโมง
และบริจาคเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์

ข่าวศาสนจักร
เยี่ยมชมข่าวและเหตุการณ์ของศาสนจักรเพิ่มเติมได้ที ่news.lds.org
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ความช่วยเหลือ
สำาหรับครอบครัว

เ วลานี้ศาสนจักรมีบทเรียนการ
สังสรรค์ในครอบครัวไว้ช่วยบิดา

มารดาสอนบุตรธิดาเรื่องการรับมือ 
กับสื่อลามก

บทเรียนที่มีอยู่ใน 
overcomingpornography.org/
resources ได้แก่ “ร่างกายของฉันมา
จากพระผู้เป็นเจ้า” “พระวิญญาณทรง
ช่วยฉันเลือกสื่อที่ดีได้” “ฉันควรทำาอะไร
ถ้าฉันเห็นสื่อลามก” “พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงปรารถนาจะให้อภัยและเยียวยา
บาดแผลจากสื่อลามก” และ “ความ
สัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ ์
และสวยงาม”

แหล่งช่วยเหล่านี้ให้แนวคิดสำาหรับ
การสนทนาและไม่จำาเป็นต้องสอนเรียง
ตามลำาดับ 

พระวิหารจัดเวลา 
ให้ครอบครัว

เ พื่อช่วยให้ครอบครัวเข้าพระวิหาร
ด้วยกัน เวลานี้ทางพระวิหารได้

กำาหนดเวลาพิเศษในแต่ละสัปดาห์
บริิเวณอ่างบัพติศมาพระวิหารไว้ให้
ครอบครัวจัดเวลามารับบัพติศมาแทน
ผู้วายชนม์โดยไม่ต้องรอนาน ท่าน
สามารถโทรศัพท์สอบถามเวลาและนัด
หมายกับพระวิหารในท้องที่ของท่าน 

LDS.org ปรับปรุง 
ฟังก์ชั่น

นอกจากพื้นหลังใหม่สีขาวและเมนู
สีนำ้าเงินแล้ว LDS.org ยังได้เริ่ม

ปรับปรุงฟังก์ชั่นในช่วงต้นปีนี้ด้วย
ตัวเลือกประเทศและภาษาแทนที่ตัว

เลือกภาษา จะทำาให้สมาชิกพบเนื้อหา 
ในท้องที่บนหน้าการสื่อสารของประเทศ
ตนได้ง่ายขึ้น

เวลานี้หน้าการสื่อสารของประเทศมี
เมนูนำาทางบน LDS.org เหมือนเดิม คือ 
พระคัมภีร์ คำาสอน แหล่งช่วย และข่าว
ทั้งหมดนี้จะช่วยให้สมาชิกเข้าถึงเนื้อหา
ในท้องที่และแหล่งช่วยของศาสนจักร
โดยไม่ต้องเปิด LDS.org และเลือก
ระหว่างเนื้อหาท้องที่กับเนื้อหา LDS.org 

เมื่อค้นหา 

แนวคิดสำาหรับการ
สังสรรค์ในครอบครัว

ก ารสังสรรค์ในครอบครัวฉลองเหตุการณ์
สำาคัญในประวัติศาสตร์สองเหตุการณ์

ในปี 2015
เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน ประธานโจเซฟ เอฟ. 

สมิธ (1918-1838) และที่ปรึกษาของท่าน
กระตุ้นให้สมาชิกศาสนจักรกำาหนดเวลาใน
ช่วงเย็นวันหนึ่งสำาหรับการเติบโตและเรียน
รู้ด้วยกัน พวกท่านสัญญาว่าคนที่ทำาจะเห็น
ความรักมากขึ้นที่บ้านและมีการเชื่อฟังบิดา
มารดามากขึ้นกว่าเดิม แนวคิดเรื่องการ
สังสรรค์ที่บ้านไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การกระตุ้น
จากฝ่ายประธานสูงสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 
1915 ช่วยให้การปฏิบัติแพร่หลายมากขึ้น

ห้าสิบปีก่อน ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ 
(1970-1873) ได้เน้นเรื่องการสังสรรค์ใน
ครอบครัวอีกครั้ง ในเดือนมกราคม 1965 
ท่านมอบหมายให้จัดพิมพ์คู่มือการสังสรรค์
ในครอบครัวเล่มแรก พร้อมบทเรียนประจำา
สัปดาห์ไว้สอนในบ้านแต่ละหลัง ในปี 1970 
คืนวันจันทร์กลายเป็นคืนที่แนะนำาให้จัด
สังสรรค์ในครอบครัว

ปัจจุบัน 100 ปีหลังจากเริ่มการสังสรรค์
ในครอบครัว และ 50 ปีหลังจากเน้นยำ้า
ความสำาคัญของเรื่องนี้อีกครั้ง การสังสรรค์
ในครอบครัวยังคงมีความสำาคัญในชีวิตของ

สมาชิกศาสนจักร 



คริสต์ศักราช 1832 เวลธา แบรดฟอร์ด 
แฮทช์—บรรพชนคนหนึ่งของเชลลีภรรยา
ข้าพเจ้า—กับไอราสามีเธอ อาศัยอยู่ใน

เมืองเล็กๆ ชื่อฟาร์เมอร์สวิลส์ รัฐนิวยอร์ก สหรัฐ
อเมริกาใกล้เลคเซเนกา เม่ือผู้สอนศาสนาชื่อ 
ออลิเวอร์ คาวเดอรีและพาร์ลีย์ พี. แพรทท์มาถึง
บ้านครอบครัวแฮทช์ เวลธาซื้อพระคัมภีร์มอรมอน
หนึ่งเล่มและอ่านทันที เพราะเชื่อมั่นในความจริง
ของหนังสือเล่มนั้น เธอจึงขอรับบัพติศมา

แต่สามีเธอแนะน�าให้รอเนื่องจากการข่มเหง
ที่ทวีความรุนแรงและลูกน้อยที่จะเกิด หลังจาก
คลอดได้ไม่นาน เวลธาจึงรับบัพติศมา—แต่รับ 
หลังจากเจาะน�้าแข็งเป็นช่องในแม่น�้าท่ีใช้
ประกอบศาสนพิธี!1

ไอราสนใจข่าวสารพระกิตติคุณ เขาต้องการรู ้
มากขึ้นและรู้สึกแรงกล้าเช่นกันว่าต้องมีส่วนช่วย 
สร้างพระวิหารเคิร์ทแลนด์ ด้วยเหตุนี้เขากับเวลธา 
จงึเดนิทางด้วยรถม้าไปเมอืงเคร์ิทแลนด์ รฐัโอไฮโอ 
สหรัฐอเมริกาเพื่อพบศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
เมื่อมาถึงพวกเขาทราบว่าท่านศาสดาพยากรณ์
อยู่กับชายกลุ่มหนึ่งก�าลังตัดไม้ในป่าใกล้ๆ

หลังจากไปถึงป่าแห่งนั้น ชายคนหนึ่งพักขวาน
ที่สับลงในเนื้อไม้ต้นหนึ่ง เดินก้าวยาวๆ มาหาทั้ง
สอง และพูดว่า “บราเดอร์แฮทช์ ผมรอคุณมาสาม
วันแล้ว เงินที่คุณเอามาด้วยจะใช้ช่วยสร้างแท่น
พูดในพระวิหาร”

ชายคนนี้คือโจเซฟ สมิธ ไม่จ�าเป็นต้องพูดอะไร
อีก ไอรารับบัพติศมา และเขากับเวลธากลับไป
บ้าน เก็บข้าวของ และมาสมทบกับวิสุทธิชนใน
เคิร์ทแลนด์ 2

บรรพชนคนหนึ่งของข้าพเจ้า ชื่อไอแซค บาร์ต- 
เลตต์ แนช เข้าร่วมศาสนจักรในเวลส์แล้วข้าม
แอตแลนติกและทุง่ราบก่อนมาสมทบกับวสิทุธิชน 
ในซอลท์เลคซิต้ี หลังจากเขามาถึง เขาได้ยิน 
เอ็ลเดอร์ควบคุมการประชุมคนหนึ่งของศาสน-
จักรกล่าวประณามการใช้ยาสูบโดยพูดดังน้ี  
“มีเอ็ลเดอร์ในที่ประชุมแห่งนี้เคี้ยวยาเส้นในปาก 
แม้แต่หมูยังไม่ยอมเคี้ยวพวกวัชพืชไร้ค่าเลย”  
ไอแซคก�าลังเคี้ยวยาเส้นในปาก เขาคายออกมา
อย่างเงียบๆ ทิ้งลงบนพ้ืน และพูดกับยาเส้นว่า 
“อยู่ตรงนั้นนะจนกว่าฉันจะมาหาเธอ” เขาไม่กลับ
ไปหามันอีกเลย3

อะไรผลักดันเวลธาให้ขอรับบัพติศมาในแม่น�า้ 
ที่ผิวน�้าเป็นน�้าแข็งแทนที่จะรอให้ถึงฤดูร้อน อะไร 
กระตุ้นไอราให้เดินทางจากนิวยอร์กไปโอไฮโอ
และบรจิาคเงนิส�าหรบัสร้างพระวิหารให้ศาสนจกัร 
ทีเ่ขายังไม่ได้เป็นสมาชกิ อะไรท�าให้ไอแซคสามารถ 
ท้ิงบ้านเกิดเมืองนอน น่ังเรือข้ามมหาสมุทร
แอตแลนติก ข้ามทุ่งราบ แล้วเพิ่มการเคี้ยวยา 
เส้นเข้าไปในรายการที่เขาต้องเสียสละ

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910-2008) 
ตั้งข้อสังเกตว่า “พลังท่ีผลักดันบรรพชนในพระ-

โดย เอ็ลเดอร์
มาร์คัส บี. แนช
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

จงระลึกถึงผู้บุกเบิก เรื่องราวของพวกเขา และเดชานุภาพการค้ำาจุน การช่วยให้รอด และ
การปลดปล่อยของพระผู้เป็นเจ้าอันเนื่องจากศรัทธาและความหวังของพวกเขา
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ผูบ้กุเบกิ 
เครื่องยึดเหนี่ยวในทุกวันนี้

พลังแห่งศรัทธาในพระ- 
ผู้เป็นเจ้าผลักดันไอแซค 
บาร์เลตต์ แนช (ภาพถ่าย
ด้านบนและภาพวาดขวา
มือ) ออกจากบ้านเกิดใน
เวลช์ ล่องเรือในมหาสมุทร
แอตแลนติก และข้ามทุ่ง
ราบมาสมทบกับวิสุทธิชน
ในซอลท์เลคซิตี้
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กิตติคุณของเราคือพลังแห่งศรัทธาในพระผู้เป็น- 
เจ้า น่ีเป็นพลังเดียวกับท่ีท�าให้การอพยพจาก
อียิปต์ การข้ามทะเลแดง การเดินทางไกลผ่านถิ่น
ทุรกันดาร และการสถาปนาอิสราเอลในแผ่นดิน 
ที่สัญญาไว้เกิดขึ้นได้”4

ศรัทธาเป็นท้ังหลักธรรมแห่งการกระท�าและ
พลัง5 ศรัทธา “ไม่ใช่การมีความรู้อันสมบูรณ์ของ
สิ่งต่างๆ” (แอลมา 32:21) แต่ศรัทธาคือ “การ
รับรอง” ของพระวิญญาณ (ดู ฮีบรู 11:1, เชิงอรรถ 
b) ที่ผลักดันเราให้กระท�า (ดู ยากอบ 2:17–26; 
2 นีไฟ 25:23; แอลมา 34:15–17)  ให้ติดตาม
พระผู้ช่วยให้รอด และรักษาพระบัญญัติของพระ- 
องค์ แม้ต้องผ่านช่วงเวลาของการเสียสละและ
การทดลอง (ดู อีเธอร์ 12:4–6)6 ดวงอาทิตย์ขึ้น
ตอนเช้าแน่นอนฉันใด ศรัทธาย่อมก่อให้เกิด 
ความหวังฉันนั้น—คาดหวังว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น 
(ดู โมโรไน 7:40–42)—และน�าเดชานุภาพของ
พระเจ้ามาค�้าจุนเรา7

ถ้าศรัทธาคือพลังผลักดันบรรพชนผู้บุกเบิกของ
เรา ศรัทธาย่อมเป็นความหวังอันเกิดจากศรัทธาที่
ยึดเหนี่ยวพวกเขา โมโรไนเขียนว่า

“ด้วยศรทัธาพระองค์จะทรงท�าให้ทกุสิง่สมบรูณ์— 

“ดังนั้น, ผู้ใดที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าจะหวังได้อย่าง

แน่แท้เพื่อโลกที่ดีกว่านี้, แท้จริงแล้ว, แม้มีที่ทาง

พระหัตถ์ขวาของพระผู้เป็นเจ้า, ซึ่งความหวงันีม้า

จากศรทัธา, อนัจะท�าสมอให้จติวญิญาณ มนุษย์, 

ซึ่งจะท�าให้พวกเขามั่นคงและแน่วแน่, ท�างานดี

มากมายอยู่เสมอ, อันจะน�าไปสู่การสรรเสริญ

พระผู้เป็นเจ้า” (อีเธอร์ 12:3–4)

ศรัทธาอันมั่นคงในพระคริสต์ของผู้บุกเบิกผลัก

ดันให้พวกเขากระท�าด้วยความหวัง ความคาด

หวังว่าสิ่งที่ดีกว่าจะเกิดขึ้น—ไม่เฉพาะส�าหรับตัว

พวกเขาเองเท่านั้นแต่ส�าหรับลูกหลานของพวก

เขาด้วย เพราะความหวังนี้ พวกเขาจึงมั่นใจและ

แน่วแน่ อันน�าไปสู่การถวายเกียรติพระผู้เป็นเจ้า 

ผ่านความยากล�าบากทุกอย่าง ส�าหรับคนที่

ซือ่สตัย์อย่างแน่วแน่ เดชานภุาพของพระผูเ้ป็นเจ้า 

ประจักษ์ชัดอย่างน่าอัศจรรย์

ผู้บุกเบิกเหล่านั้นจะกลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

ส�าหรับเราในทุกวันนี้ได้อย่างไร ข้าพเจ้ามีข้อเสนอ

แนะสามข้อ

โดยที่ได้รับความเชื่อมั่น 
ถึงความจริงของพระคัมภีร์
มอรมอนทำาให้เวลธา  
แบรดฟอร์ด แฮทช์ขอรับ
บัพติศมาในแม่น้ำาที่ผิวน้ำา
เป็นน้ำาแข็งแทนที่จะรอ 
ให้ถึงฤดูร้อน
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ระลึกถึงผู้บุกเบิก 
ระลึกถึงผู้บุกเบิก เรื่องราวของพวกเขา พร้อม

กับเดชานุภาพแห่งการค�้าจุน การช่วยให้รอด และ 
การปลดปล่อยของพระผู้เป็นเจ้าอันเน่ืองจาก
ศรัทธาและความหวังของพวกเขา บดิาและมารดา 
ผู้บุกเบิกของเราช่วยให้เรารู้ว่าเราเป็นใครในฐานะ
ผู้คนแห่งพันธสัญญาและยืนยันว่าพระผู้เป็นเจ้า 
ของเรา—ผู้ที่เราท�าพันธสัญญาด้วยและผู้ “ไม่ทรง 
เปล่ียนแปลง” (มอรมอน 9:19)—จะทรงอวยพรเรา 
ในยามยากล�าบากและการทดลอง เฉกเช่นพระองค์ 
ทรงอวยพรบิดาและมารดาผู้บุกเบิกของเรา

แอลมาสอนว่า พระผู้เป็นเจ้า “จะทรงท�าตาม
สัญญาของพระองค์ทั้งหมดซึ่งพระองค์จะทรงท�า
กับ [เรา], เพราะพระองค์ทรงท�าตามสัญญาของ
พระองค์ซึ่งทรงท�ากับบรรพบุรุษเรามาแล้ว”  
(แอลมา 37:17) เมื่อรู้เช่นนี้ เราย่อมได้รับแรง
บันดาลใจจากผู้บุกเบิกให้กระท�าในศรัทธาและ 
มีความหวังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

เครื่องยึดเหนี่ยวที่เราแสวงหาในโลกอันแสน
วุ่นวายทางศีลธรรม ทางวิญญาณ และทางโลก
คือ ศรัทธาที่สร้างแรงบันดาลใจในพระคริสต์และ
ความหวังที่ยึดเหนี่ยวเราไว้ในทางของพระองค์

เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มรถลากวิลลีและมาร์ติน 
กลายเป็นสัญลักษณ์ของศรัทธาและความหวัง
ของผู้บุกเบิกรุ่นแรก นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สมาชิก
ในกลุ่มนี้เสียชีวิตเพียง 200 คนจากประมาณ 
1,000 คน8  ความพยายามอันเปี่ยมด้วยศรัทธา
และความหวังของผู้ช่วยชีวิต ผนวกกับความช่วย
เหลือจากเบื้องบน ช่วยให้กลุ่มรถลากรอดชีวิต9

หลังออกจากหุบเขาซอลท์เลค ผู้ช่วยชีวิตถูก
พายุฤดูหนาวตอนต้นฤดูโหมกระหน�่าอย่างต่อ
เนื่องรุนแรงแบบเดียวกับที่กลุ่มรถลากประสบอยู่ 
ขณะเผชิญความโหดร้ายของธรรมชาติ ผู้ช่วยชีวิต
บางคนศรัทธาหวั่นไหว สูญสิ้นความหวัง และหัน
หลังกลับ

ตรงข้ามกับเรดดิค ออลเรด เขาอยู่ที่ฐานกู้ภัย 

สามสปัดาห์ท่ามกลางสภาพอากาศทีเ่ป็นอนัตราย 
ของฤดูหนาว เมื่อผู้ช่วยชีวิตอีกคนพยายามเกลี้ย
กล่อมบราเดอร์ออลเรดให้กลับไปด้วยกัน เรดดิค
ปฏิเสธ

“ผมปฏิเสธข้อเสนอของเขา และ ... แนะน�า 
ให้เขาอยู่ต่อ เพราะชีวิตของกลุ่มรถลากขึ้นอยู่กับ 
เรา” เขาเขียนในบันทึกส่วนตัว “เขา ... เสนอต่อ
จากนั้นว่าในฐานะที่ผมเป็นประธานของฐานแห่ง
น้ี พวกเขาศรัทธาในตัวผม และผมควรได้รับ 
พระด�ารัสของพระเจ้าเพ่ือรู้ว่าเราต้องท�าอะไร   
ผมคัดค้านเรื่องนี้เพราะ [พระเจ้า] ตรัสไว้แล้วว่า
พระองค์ทรงประสงค์ [ให้เรา] ท�าอะไร”10

ศรัทธาอันไม่สั่นคลอนเช่นนั้นในช่วงเวลา
ของการทดลองสร้างชายหญิงที่แน่วแน่ และให้
ทิศทางที่แน่นอนเมื่อเกิดพายุปั่นป่วน ผลอย่าง
หนึ่งของศรัทธาเช่นนั้นคือคนที่ครอบครองศรัทธา
ดังกล่าวจะอยู่ในฐานะที่สามารถบ�ารุงเลี้ยง ช่วย
ชีวิต และเป็นพรแก่ผู้อื่นได้ ลองนึกถึงความอบอุ่น
ที่เรดดิค ออลเรดรู้สึกเมื่อเขาเห็นกลุ่มรถลากมาถึง
ฐานที่เขาอยู่ ลองนึกถึงปีติที่กลุ่มรถลากรู้สึกเมื่อ
พวกเขาเห็นเรดดิค

ระลึกถึงความเป็นหน่ึงเดียวกันของพวกเขา
พึงระลึกว่าโดยรวมแล้วผู้บุกเบิกเป็นหนึ่ง

เดียวกัน นักประวัติศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าการ
อพยพไปตะวันตกของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายต่าง
จากการอพยพไปตะวันตกของอเมริกาครั้งอื่น ๆ

“พวกเขาเป็นชาวบ้านทีเ่ดนิไปด้วยกัน ชาวบ้าน 
ท่ีสงบเสงี่ยม สามัคคี และมีวินัยอย่างที่ไม่เคย
ได้ยินจากการเดินทางไปตะวันตกครั้งใด...

“ผู้อพยพไปแคลิฟอร์เนียและออริกอนน้อยคน
คิดถึงคนที่ก�าลังตามหลังมา ... ชาวมอรมอนไม่ใช่
เช่นนั้น ความคิดแรกของกลุ่มผู้บุกเบิกคือสังเกต
จุดต้ังค่ายท่ีดี ป่า น�้า หญ้า วัดระยะทางและ 
ปักหลักไมล์ พวกเขากับกลุ่มที่รับช่วงต่อลงแรง
สร้างสะพานและท�าทางลาดลงไปเพื่อข้ามแม่น�้า  

โลกต้องการ 
ผู้บุกเบิก
“เราสามารถรวบรวมความ
กล้าและความแน่วแน่ต่อ
จุดประสงค์อันเป็นลักษณะ
เด่นของผู้บุกเบิกรุ่นก่อนได้
หรือไม่ ตามข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน ข้าพเจ้ากับท่านจะ
เป็นผู้บุกเบิกได้ไหม ข้าพเจ้า
ทราบว่าเราเป็นได้ โอ้ โลก
ต้องการผู้บุกเบิกวันนี้ยิ่ง
นัก!”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
“โลกต้องการผู้บุกเบิกวันนี้,” 
เลียโฮนา, ก.ค. 2013 ,5.
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พวกเขาต่อแพและเรือข้ามฟาก และทิ้งไว้ให้
กลุ่มหลังๆ ได้ใช้”11

เหตุผลส�าหรับความต่างดังกล่าวคือ สมาชิก
ของศาสนจักรมาสร้างไซอัน ความหมายในเชิง
ปฏิบัติ ไซอันคือ “มนุษย์ทุกคนนับถือพี่น้องของ
เขาเสมือนหน่ึงนับถือตนเอง, และปฏิบัติด้วย
คุณธรรมและความบริสุทธิ์ต่อ [พระเจ้า]” (คพ. 
38:24) ไซอัน—สังคมที่ผู้คนมีจิตใจเดียวและ
ความคิดเดียว อยู่ในความชอบธรรม ไม่มีคนจน
ในบรรดาพวกเขา (ดู โมเสส 7:18)—เกิดขึ้น
เนื่องจาก “มนุษย์ทุกคนหมายมั่นประโยชน์สุข
ของเพื่อนบ้านตน, และท�าสิ่งทั้งปวงด้วยดวงตา
ที่เห็นแก่รัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียว” 
(คพ. 82:19)

ชุมชนลักษณะนี้ที่รับผิดชอบร่วมกันก่อให้เกิด
ความพร้อมใจกันท�าตามศาสดาพยากรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้า นั่นคือเหตุผลหลักที่ผู้บุกเบิกประสบ
ความส�าเร็จ และนั่นเป็นส่วนส�าคัญของมรดกที ่
พวกเขาส่งต่อมาถึงเรา พวกเขากระซิบว่าเราเอง 
จะรุ่งเรืองผ่านเดชานุภาพของพระเจ้าต่อเมื่อเรา 
ปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวกันกับชุมชนและรับผิดชอบ 
ร่วมกันในการท�าตามศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า

ส่งต่อเจตนารมณ์ของผู้บุกเบิก
เรามีหน้าที่ต้องปลูกฝังเจตนารมณ์เดียวกันนี้ที่

ผลักดันให้ผู้บุกเบิกก้าวเดินไว้ในตัวลูกหลานของ
เรา บทเรียนที่เรียบง่ายของการท�าเช่นนี้เห็นได้ใน
ครอบครัวมูนอซจากเมืองโอตาวาโล เอกวาดอร์ 
ในเดือนมีนาคม  ปี 2013 ข้าพเจ้าพบกับบราเดอร์
ฮวน โฮเซ  มูนอซ โอตาวาโลกับลอรา ภรรยา และ
ฮวน อมาโดบุตรชายคนหนึ่งของเขาเพื่อเรียนรู้ถึง
ช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ในศาสนจักร ข้าพเจ้าทราบ
ว่าบราเดอร์มูนอซเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรุ่นแรก
สุดคนหนึ่งในโอตาวาโล

สมัยเป็นเด็ก บราเดอร์มูนอซได้รับพระคัมภีร์
มอรมอนหนึ่งเล่มเป็นภาษาสเปน เขาอ่านไม่ออก 
แต่รู้สึกถึงพลังและวิญญาณอันลึกซึ้งเมื่อถือ
หนังสือเล่มนี้ เขาซ่อนไว้ในบ้านของเขาเพราะรู ้
ว่าพวกพี่ชายจะท�าลายพระคัมภีร์

เขาน�าหนังสือออกจากที่ซ่อนเป็นครั้งคราว
เพียงเพื่อถือไว้ให้ตนรู้สึกถึงพลังของหนังสือเล่ม
นั้น เขาอดทนต่อความทุกข์ยากและการต่อต้าน
ครั้งส�าคัญจนได้เข้าร่วมศาสนจักรและเป็นผู้สอน
ศาสนารุ่นแรกคนหนึ่งที่ได้รับเรียกจากหมู่บ้าน 
โอตาวาโล ต่อมาเขาแต่งงานกับอดีตซิสเตอร์ ภา
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“เงินที่คุณเอามาด้วยจะ 
ใช้ช่วยสร้างแท่นพูด
ในพระวิหาร” ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
บอกไอรา แฮทช์เมื่อ 
พบกันครั้งแรก ไอรา
ประทับใจท่านศาสดา
พยากรณ์ รับบัพติศมา 
และย้ายจากนิวยอร์ก 
มาเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ 
กับภรรยา
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ผู้สอนศาสนา ทั้งสองช่วยกันเลี้ยงดูครอบครัวที่
ซื่อสัตย์และมีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลาง เขา
รับใช้อย่างซื่อสัตย์ในฐานะผู้น�าคนหนึ่งของ
ศาสนจกัร เขาช่วยแปลพระคัมภีร์มอรมอน
และศาสนพิธีพระวิหารเป็นภาษาเคทชัวซึ่งเป็น
ภาษาบ้านเกิดของเขา

ฮวน อมาโด อดีตผู้สอนศาสนา ร้องไห้ขณะที่
เราฟังบราเดอร์มูนอซเล่าเรื่องศรัทธาของเขา เมื่อ
คุณพ่อของเขาเล่าจบ ลูกชายท่ีดีคนน้ีพูดว่า “ผม
ส�านึกคุณเสมอต่อผู้บุกเบิกรุ่นแรกท่ีข้ามทุ่งราบ
พร้อมกับรถลากในอเมริกาเหนือ ศรัทธา ความภักดี 
และการอุทิศตนของพวกเขาสร้างแรงบันดาลใจ
และท�าให้ผมซาบซึ้งใจตลอดชีวิต แต่ผมเพิ่งรู้วันนี้
ว่ามีผู้บุกเบิกในโอตาวาโลด้วย และพวกเขาคือพ่อ
แม่ผมเอง! นี่ท�าให้ผมเปี่ยมด้วยปีติ”

บราเดอร์และซิสเตอร์มูนอซสอนเราว่าเรา 
ส่งต่อมรกดกแห่งศรัทธาของผู้บุกเบิกโดย เป็น 

ผูบ้กุเบกิ—โดยเปิดทาง แสดงให้เห็นและด�าเนินชวิีต 
ตามทางพระกิตตคิณุให้ผูอ้ืน่เดนิตาม เมือ่เราใช้ศรทัธาในพระเจ้า 

อย่างสม�่าเสมอและยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณเราไว้กับความหวังใน
พระองค์ เราจะ “มั่นคงและแน่วแน่, ท�างานดีมากมายอยู่เสมอ, 
อันจะน�าไปสู่การสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า” (อีเธอร์ 12:4) ต่อจาก
นั้น เช่นเดียวกับเรดดิค ออลเรด เราจะปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้หลง
หายระหว่างทางเดินของชีวิต และพวกเขา—รวมทั้งคนรุ่นต่อ ๆ 
ไป—จะเรียนรู้พลังและสันติสุขของชีวิตเช่นนั้นจากเรา

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
ตั้งข้อสังเกตดังนี้

“การขนข้าวของใส่เกวียนหรือรถลากและเดิน 1,300 ไมล์ 
(2,090 กิโลเมตร) ไม่ใช่วิธีที่จะขอให้เราส่วนใหญ่แสดงศรัทธา
และความกล้าหาญ เราเผชิญการท้าทายต่างออกไปในปัจจุบัน

—มีภูเขาแตกต่างออกไปให้ปีน แม่น�า้ที่แตกต่างสายให้ลุยข้าม 
หุบเขาที่แตกต่างให้ ‘ผลิดอกอย่างต้นดอกฝรั่น’ (อิสยาห์ 35:1)...

“การต่อสู้ดิ้นรนของเราพบในการด�าเนินชีวิตในโลกที่เต็มไป
ด้วยบาปและความเฉยเมยทางวิญญาณ ที่ซึ่งความหลงระเริง 

ความไม่ซื่อสัตย์ และความละโมบดูเหมือนจะมีอยู่
ทั่วทุกหัวระแหง แดนทุรกันดารของปัจจุบันคือ
แดนทุรกันดารของความสับสนและข่าวสารที่
ขัดแย้งกัน”

เราต้องไม่เป็นคนฉาบฉวยเก่ียวกับพระ-
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า เอ็ลเดอร์บัลลาร์ด 

เพิ่มเติม “การหลีกเลี่ยงการล่อลวงและความ 
ชั่วร้ายของโลกเรียกร้องศรัทธาและความทรหด

ของผู้บุกเบิกตัวจริงในยุคใหม่”12

ขอให้เราแต่ละคนตั้งใจเป็นผู้บุกเบิก ไปล่วงหน้า
และเปิดทางให้ผู้อื่น ผู้ถูกกระหน�่าจากโลกท่ีจม
อยู่ในบาป ความสับสน และความสงสัย ขอให้เรา
ระลึกถึงผู้บุกเบิกและเรื่องราวของพวกเขา ระลึก
ว่าพวกเขาพร้อมใจกันมาสร้างไซอัน แล้วยอมรับ
หน้าที่ปลูกฝังศรัทธาเช่นนั้นไว้ในทุกคนที่เราพบ
—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนุชนรุ่นหลัง—และท�าเช่น
นั้นผ่านการถวายตัวเราเป็น “เครื่องบูชาที่มีชีวิต” 
(โรม 12:1) โดยให้ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์

เป็นแรงผลักดันและให้ความหวังว่าสิ่งดี ๆ จะมาทางพระองค์
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

การเป็นผู้บุกเบิกหมายความว่าเราไม่ “เบื่อหน่ายในการท�าดี” 
(คพ. 64:33) เวลธา แฮทช์รู้สึกถึงความส�าคัญเป็นพิเศษโดยไม่
ต้องสงสัยเมื่อเธอรับบัพติศมาในแม่น�้าที่เป็นน�้าแข็ง ไอแซค แนช
คิดว่าส�าคัญมากที่ต้องโยนยาเส้นลงพื้น และเช่นเดียวกับเรดดิค 
ออลเรด เขาเพียงแต่ท�าสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าเขาควรท�า

สิ่งส�าคัญเกิดจากสิ่งเล็กน้อยและเรียบง่ายทั้งหมดนี้! ฉะนั้น 
ขอให้เราจ�าไว้ว่าไม่มีสิ่งเล็กน้อยในความพยายามอันยิ่งใหญ่ 
ขณะที่เราด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ท�าตามศาสดาพยากรณ์ 
เลือกศรัทธาก่อนความสงสัย และท�าสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีท�าให้
ศรัทธาเติบโตและก่อให้เกิดความหวังยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณ  
เราแต่ละคนย่อมจะเป็นผู้บุกเบิกที่ก�าลังเตรียมทางให้ผู้อื่นเดิน
ตาม 

จากคำาปราศรัย “Pioneers—Anchors for the Future,” กล่าวในงาน Salt Lake 
City at the Sons of Utah Pioneers Sunrise Service วันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ.
2013.
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เฉกเช่นโจเซฟ สมิธ ท่านไม่จำาเป็น 

ต้องมีชีวิตดีพร้อมจึงจะเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง 

ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าได้

พระคมัภร์ี
มอรมอน

การออกมาของ 

20  เ ลี ย โ ฮ น า



โดย แมทธิว เอส. ฮอลแลนด์

นี่เป็นบทความภาคที่สองในชุดบทความสองภาคเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ บทความภาคแรก 
“เส้นทางไปพอลไมรา” มีอยู่ใน เลียโฮนา ฉบับเดือนมิถุนายน 2015

เ ส้นทางไปพอลไมราของโจเซฟ สมิธเต็มไปด้วยการทดลอง ความเศร้าโศก และการ
ทดสอบเหมือนกันไม่มีผิดกับตอนที่ท่านพยายามน�าพระคัมภีร์มอรมอนออกมา—ช่วง
วิถีที่ ณ จุดหนึ่งได้น�าท่านไปยังหุบเขาลึกที่สุดของความสิ้นหวัง

ในคืนวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1823 โจเซฟนอนไม่หลับ สามปีแล้วนับตั้งแต่นิมิตอัน
ย่ิงใหญ่ ท่ีท่านเห็นพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรง
ปรากฏตรงหน้าเพื่อตอบค�าวิงวอนจากใจท่านขอให้รู้ว่าศาสนจักรใดถูกต้อง นับตั้งแต่วัน
นั้น ท่าน “มักถล�าไปในความผิดพลาดโง่เขลามากมาย, และแสดงความอ่อนแอของวัย
เยาว์, และจุดอ่อนของธรรมชาติมนุษย์” (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:28)

โจเซฟวัย 17 ปีทราบดีว่าท่านมีข้อบกพร่องเหล่านี้ ท่านจึงวิงวอนขอ “การอภัยบาป
และความเขลาทั้งปวง [ของท่าน]” (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:29) เพื่อตอบค�าวิงวอน เทพ
องค์หนึ่งมาปรากฏข้างเตียง โจเซฟเล่าว่า “และท่านกล่าวว่าพระเจ้าทรงให้อภัยบาปของ
ข้าพเจ้าแล้ว”1

เทพที่เรียกตนเองว่าโมโรไนบอกโจเซฟว่า หนังสือเล่มหนึ่ง “เขียนบนแผ่นจารึกทองค�า” 
และมี “ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณอันเป็นนิจ” อยู่ในนั้น ถูกฝังไว้ในเนินเขาใกล้บ้าน 
ท่านในเมืองพอลไมรา รัฐนิวยอร์ก กับหนังสือเล่มนั้น “มีศิลาสองก้อนในคันโค้งเงิน— 
และก้อนศิลาเหล่าน้ี, ซึ่งผูกติดกับแผ่นทับทรวง, เป็นสิ่งท่ีเรียกว่าอูริมและทูมมิม” ซึ่ง 
“พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้เพ่ือจุดประสงค์ของการแปลหนังสือเล่มน้ี” (โจเซฟ สมิธ— 
ประวัติ 1:34, 35)

คืนน้ันโมโรไนมาเยือนชายหนุ่มที่ประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยๆ อีกสองครั้งโดยทวนค�า
พูดทั้งหมดที่กล่าวไว้ก่อนหน้านั้นอย่างละเอียด แต่ละครั้งท่านเสริมค�าตักเตือน “โดยบอก
ว่า” โจเซฟกล่าว “ซาตานจะพยายามล่อลวงข้าพเจ้า (เนื่องจากสภาพความยากจนของ
ครอบครัวบิดาข้าพเจ้า), ให้เอาแผ่นจารึกไปเพื่อประสงค์จะสร้างความร�่ารวย. เรื่องนี้ท่าน
ห้ามข้าพเจ้า, โดยกล่าวว่า ข้าพเจ้าต้องไม่มีเป้าหมายอื่นในความนึกคิดในการได้แผ่น
จารึกมา นอกจากเพื่อสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า, และต้องไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของแรงจูงใจ
อื่นใดนอกจากการสร้างอาณาจักรของพระองค์; มิฉะนั้นข้าพเจ้าจะรับมันมาไม่ได้”  
(โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:46)

ภา
พถ

่าย
บ้า

นข
อง

โจ
เซ

ฟ 
สม

ิธแ
ละ

บร
ิเว

ณ
โด

ยร
อบ

ใน
เม

ือง
ฮา

ร์โ
มน

ีย์ 
รัฐ

เพ
นน

์ซิล
เว

เน
ีย 

โด
ย 

จอ
ร์จ

 เอ
็ดเ

วิร
์ด 

แอ
นเ

ดอ
ร์เ

ซ็น



วันรุ่งขึ้น โจเซฟหมดเรี่ยวแรงจากประสบการณ์เมื่อคืน บิดา

ท่านจึงอนุญาตให้ท่านเลิกงานในไร่ และขณะโจเซฟมุ่งหน้ากลับ

บ้านเพ่ือไปพักผ่อน โมโรไนมาเยือนท่านครั้งท่ีสี่ เทพแนะน�าให้

โจเซฟกลับไปหาบิดาและเล่าเรื่องนิมิตให้ฟัง โจเซฟท�าตาม ต่อ

จากนั้นท่านบ่ายหน้าไปเนินเขาใกล้บ้าน (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 

1:49-50)

เมื่อมาถึงเนินเขา โจเซฟงัดหีบศิลาท่ีฝังไว้ซึ่งมีแผ่นจารึกวาง

อยู่ในนั้นและเอื้อมมือไปหยิบ  ขณะจะหยิบ มีพลังที่่รุนแรงผลัก

จนท่านถอยหลังและท�าให้ท่านหมดแรง เมื่อท่านร้องถามว่าเหตุ

ใดจึงเอาแผ่นจารึกไปไม่ได้ โมโรไนบอกท่านว่า “เพราะท่านไม่ได้

รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า”2

ทั้งที่เทพเตือนชัดเจน แต่โจเซฟก็ยังคิดว่าแผ่นจารึกอาจแก้ไข

ความทุกข์ร้อนเรื่องเงินของครอบครัวท่านได้3  ด้วยเหตุนี้โมโรไน

จึงก�าหนดช่วงเวลาทดสอบสี่ปีเพื่อให้ท่านเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ เพื่อ

เตรียมใจและความคิดของท่านให้พร้อมรับการเรียกที่เรียกร้อง

ความบริสุทธิ์ของจุดประสงค์ส�าหรับงานศักดิ์สิทธิ์เช่นนั้น

อุปสรรคในการแปล
สี่ปีต่อมาโจเซฟพร้อมในที่สุด อย่างไรก็ตามอุปสรรคในการ

แปลแผ่นจารึกก็มากนัก โจเซฟเพิ่งแต่งงานไม่นานท่านจึงต้อง
ท�างานหาเลี้ยงชีพตนเองกับเอ็มมาตลอดจนเครือญาติที่ยังต้อง
พึ่งพาความช่วยเหลือของท่านอย่างมาก แต่ที่หนักใจกว่านั้นคือ
โจเซฟต้องพบเจอการต่อต้านทั่วชุมชนและความโลภโมโทสันที่
อาจเปิดโปงเกี่ยวกับแผ่นจารึกหรือท�าให้สูญหาย

เมื่อกลุ่มคนร้ายพอลไมราเรียกร้องให้โจเซฟเอาแผ่นจารึกให้
พวกเขาดู หาไม่แล้วจะถูกทาน�้ามันดินและทาบด้วยขนนก ท่าน
รู้ว่าท่านต้องไปจากที่นั่น4  ด้วยเหตุนี้ ปลายปี 1827 โจเซฟจึงวาง
แผ่นจารึกไว้ในถังถั่ว เก็บข้าวของบางอย่าง ยืมเงิน 50 ดอลลาร์
จากมาร์ติน แฮร์ริสเพื่อนของท่านและผู้เชื่อรุ่นแรก และพาภรรยา
ที่ก�าลังตั้งครรภ์เดินทางลงใต้กว่า 100 ไมล์ (161 กิโลเมตร) ไป
อยู่กับบิดามารดาของเอ็มมาที่เมืองฮาร์โมนีย์ รัฐเพนน์ซิลเวเนีย 
ท่านหวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะแบ่งเบางานประจ�าวันของ
ท่านและพ้นจากเหตุการณ์ที่ก�าลังเดือดพล่านอันเนื่องจากความ
ละโมบและความเกลียดชังที่ครอบง�าพอลไมรา

สถานการณ์ดีขึ้นในฤดูหนาวปีนั้น ดีพอให้โจเซฟสามารถแปล 
อกัขระพระคมัภีร์มอรมอนได้บ้าง ในเดอืนเมษายน มาร์ตนิ แฮร์รสิ 
ย้ายมาฮาร์โมนย์ีเพ่ือช่วยเป็นผูจ้ดค�าแปลของโจเซฟ และงานแปล 
เริ่มต้นอย่างจริงจัง ราวกลางเดือนมิถุนายน—เกือบห้าปีนับตั้งแต ่
วันส�าคัญยิ่งวันนั้นที่โจเซฟได้รับค�าสั่งครั้งแรกให้ไปเอาแผ่นจารึก
ทีเ่นนิเขาคาโมราห์—พวกท่านมผีลงานต้นฉบับงานแปล 116 หน้า5

ณ จุดนี้มาร์ตินอ้อนวอนโจเซฟขออนุญาตน�าต้นฉบับไปพอล- 
ไมราให้ลูซีภรรยาของเขาดู  ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่าเธอต้องการเห็น
หลักฐานบางอย่างยืนยันสิ่งที่ก�าลังดึงเวลาและทรัพย์สมบัติของ
สามไีปมากขนาดนัน้ ทว่า หลงัจากทูลถามพระเจ้า พระองค์รบัสัง่ 
สองครั้งไม่ให้มาร์ตินน�าต้นฉบับไป6

ด้วยความที่ต้องการคลายความสงสัยและลดความกดดันจาก
ภรรยา มาร์ตินจึงรบเร้าโจเซฟอีกครั้ง โจเซฟทูลถามพระเจ้าครั้ง
ที่สามด้วยความรวดร้าวใจ พระเจ้าทรงตอบโดยบอกโจเซฟว่าให้
มาร์ตินน�าต้นฉบับไปได้ถ้าเขาจะให้ดูเพียงห้าคนที่ทรงก�าหนด
แล้วน�ามาคืนทันที โจเซฟให้ต้นฉบับอย่างไม่สู้เต็มใจ แต่ให้
หลังจากมาร์ตินเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะท�าตามที่
พระเจ้าทรงบัญชาเท่านั้น7
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ขณะโจเซฟบ่ายหน้ากลับบ้านไปพักผ่อน โมโรไนมาเยือน 
ท่านครั้งที่สี่
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เรื่องเอ็มมา พยาบาลเธอให้กลับมามีสุขภาพดีดังเดิมขณะที่ท่าน 
เองยังเศร้าใจกับการเสยีชวิีตของเดก็น้อยอลัวนิ ในท่ีสดุเมือ่สภาพ 
ร่างกายของเอ็มมาส่อเค้าว่าคงที่แล้ว โจเซฟจึงนึกถึงมาร์ตินและ
ต้นฉบับ8

เอ็มมารู้สึกได้ว่าโจเซฟวิตกเรื่องนี้ เธอจึงกระตุ้นท่านให้กลับไป 
พอลไมราเพ่ือตรวจสอบเรือ่งมาร์ตนิกับต้นฉบบั ท่านโดยสารรถม้า 
ขึ้นเหนือด้วยสีหน้าเศร้าหมองอย่างเห็นได้ชัด โจเซฟกินไม่ได้
นอนไม่หลับระหว่างการเดินทางแต่ก็มาถึงบ้านของบิดามารดา
จนได้—ต้องเดินฝ่าความมืดช่วงกลางคืน 20 ไมล์ (32 กิโลเมตร) 

ตรงจุดที่ลงจากรถม้า—ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมทาง 
(“คนแปลกหน้า”) ที่เป็นห่วงและสงสารท่าน9

หลังจากโจเซฟมาถึงและบ�ารุงร่างกายเล็กน้อยแล้ว ท่านก็
เรียกมาร์ตินมา เขาต้องร่วมรับประทานอาหารเช้ากับครอบครัว
สมิธแต่ไม่ปรากฏตัวจนกระทั่งเที่ยง เขาเดินช้าๆ มาหยุดตรง
ประตูบ้าน ขึ้นไปบนรั้ว ดึงหมวกลงมาปิดตา และนั่งตรงนั้น10

“หายไปหมดแล้ว!”
ในที่สุดมาร์ตินก็เดินเข้ามาในบ้าน เขาเริ่มตักอาหารใส่จาน

โดยไม่พูดสักค�า แต่ก่อนจะรับประทาน เขาร้องออกมา “โอ้ ผม
สูญเสียจิตวิญญาณของผมแล้ว!”11

ด้วยเหตุนี้ โจเซฟจึงลุกขึ้นและโพล่งออกมาว่า “มาร์ติน คุณท�า
ต้นฉบับหายหรือ คุณผิดค�าปฏิญาณคุณน�าการกล่าวโทษลงมา
บนศีรษะคุณและตัวคุณเองอย่างนั้นหรือ”

มาร์ตินตอบอย่างเศร้าหมองว่า “ครับ มันหายไปแล้ว และผม
ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน”12 (มาร์ตินเอาต้นฉบับให้คนอื่นดูนอกจากห้าคน
นั้น “และโดยอุบาย” โจเซฟเล่าในเวลาต่อมา “จึงมีคนเอาไปจาก
เขา”13)

โจเซฟร้องไห้คร�า่ครวญออกมาว่า “หายไปหมดแล้ว! หายไป
หมดแล้ว! จะท�ายังไงดี ผมท�าบาปแล้ว—ผมเองที่ยั่วโทสะพระ- 
ผู้เป็นเจ้า” ด้วยเหตุนี้ “เสียงสะอึกสะอื้น เสียงคร�่าครวญ และ
เสียงร�่าไห้ด้วยความโศกเศร้าอย่างที่สุดจึงระงมไปทั่วบ้าน” ขณะ
โจเซฟแสดงความระทมทุกข์ที่สุดในเรื่องดังกล่าว14

งานแปลหยุดไปช่วงหนึ่ง แผ่นจารึกและเครื่องแปลถูกน�าไป
จากโจเซฟจนถึงวันที่ 22 กันยายน—วันอันแสนเจ็บปวดที่เตือน
ให้นึกถึงช่วงทดสอบก่อนหน้านี้ ท่านทนทุกข์กับค�าต�าหนิรุนแรง
จากพระเจ้าเช่นกัน

“และดเูถิด, เจ้าล่วงละเมดิพระบญัชาและกฎของพระผูเ้ป็นเจ้า 
บ่อยเพียงไร, และด�าเนินตามการชักน�าของมนุษย์.

“เพราะ, ดูเถิด, เจ้าไม่ควรกลัวมนุษย์ยิ่งกว่าพระผู้เป็นเจ้า. ถึง
แม้มนุษย์จะถือว่าค�าแนะน�าของพระผู้เป็นเจ้าไร้ค่า, และดูหมิ่น
พระวจนะของพระองค์—

“แต่เจ้าน่าจะซื่อสัตย์; และพระองค์ก็จะทรงยื่นพระพาหุของ
พระองค์มาค�า้จุนเจ้าให้ต้านทานลูกดอกไฟทั้งปวงของปฏิปักษ์; 
และพระองค์ก็จะประทับอยู่กับเจ้าในความทุกข์ร้อนทุกครั้ง” 
(คพ. 3:6–8)

การกระท�าครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ต่อเนื่องที่ท�าให้
โจเซฟหดหู่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่นานหลังจากมาร์ติน
ไปแล้ว เอ็มมาก็ให้ก�าเนิดทารกเพศชาย เธอกับโจเซฟตั้งชื่อลูก
คนแรกว่าอัลวินเพื่อเป็นการยกย่องพี่ชายที่รักของโจเซฟผู้ล่วงลับ 
ไปเมื่อห้าปีก่อน แทนที่จะเติมช่องว่างในใจ กลับท�าให้ช่องว่าง 
นั้นขยายใหญ่ขึ้นเมื่ออัลวินเสียชีวิตในวันท่ีเขาเกิด คือ 15 
มิถุนายน 1828

ประหนึ่งยังแบกรับไม่มากพอ ระหว่างความเหนื่อยอ่อนของ
การคลอดท่ียาวนานกับความหดหู่สิ้นหวังของการสูญเสียบุตร 
เอ็มมาเองก็เจียนตายเช่นกัน เป็นเวลาสองสัปดาห์ที่โจเซฟกังวล

มาร์ติน แฮร์ริสหยุด 
ตรงประตูบ้านครอบครัว 

สมิธ ขึ้นไปบนรั้ว ดึงหมวก
ลงมาปิดตา และนั่งตรงนั้น

นิวยอร์ก

เพนน์ซิลเวเนีย

พอลไมรา

ฮาร์โมนีย์
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ลองนึกภาพความยากของการได้รับการเปิดเผยเช่นนั้น โจเซฟ 
เพิ่งสูญเสียบุตรชายหัวปี เขาเกือบสูญเสียภรรยา และการตัดสิน
ใจให้ต้นฉบับแก่มาร์ตินเกิดจากความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะ 
ช่วยเพ่ือนซึ่งก�าลังช่วยท่านในงานศักดิ์สิทธ์ิ ถึงแม้ว่าโจเซฟจะ
ว้าวุ่นใจเพียงใดก็ตาม และถึงแม้ว่าท่านคิดว่าท่านพ่ึงมาร์ติน 
แฮร์ ริสมากเพียงใดก็ตาม แต่ท่านขาดสิ่งหน่ึงท่ีพระผู้เป็นเจ้า
ทรงคาดหวังเต็มที่จากสานุศิษย์ของพระองค์น่ันคือ วางใจใน
พระพาหุของพระองค์เสมอ ไม่ใช่ในแขนของเน้ือหนัง โจเซฟ
สมควรได้รับการชื่นชมตลอดไปเพราะท่านเรียนรู้บทเรียนนี้อย่าง
ลึกซึ้งจนท่านไม่เคยท�าผิดพลาดอีกเลย ไม่นานหลังจากได้รับ

ฉบับคิงเจมส์ใช้นักวิชาการที่ฝึกฝนมาอย่างดี 47 คน โดยแปลใน
ภาษาที่พวกเขารู้อยู่แล้วเป็นเวลาเจ็ดปีจึงเสร็จสมบูรณ์16

ยิ่งไปกว่านั้น ระหว่างการด�าเนินงานที่ส�าคัญมากครั้งนี้ โจเซฟ
กับออลิเวอร์ยังได้เทศนาสั่งสอน รับและบันทึกการเปิดเผย มีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิตแห่ง
เมลคีเซเดค รับบัพติศมา ปฏิบัติหน้าที่ในบ้าน และย้ายไปเมือง
เฟเยทท์ รัฐนิวยอร์กเพื่อจัดพิมพ์ต้นฉบับเช่นกัน แต่ปาฏิหาริย์ครั้ง
ใหญ่สุดของทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าบรรลุผลส�าเร็จในเรื่องนั้นๆ เร็ว
เพียงใดแต่อยู่ในความซับซ้อนของผลงานที่ออกมาในช่วงเวลาที่
เรียกร้องอย่างมากนั้น

หนังสือท่ีซับซ้อนและน่าท่ึง
ตามบทสรุปของนักวิชาการเมื่อไม่นานมาน้ี นี่คือผลงานท่ี 

โจเซฟท�าออกมาอย่างมีประสิทธิภาพในวันท�างานแปล 65 วันนั้น 
“ไม่เพียงมีช่วงประวัติศาสตร์ [ในพระคัมภีร์มอรมอน] มากกว่า
หน่ึงพันปีที่เก่ียวพันกับคนราวสองร้อยชื่อและสถานท่ีราวหน่ึง
ร้อยแห่งเท่านั้น แต่พระคัมภีร์เล่มนี้น�าเสนอบทบรรยายเสมือน
หน่ึงเป็นงานของบรรณาธิการ/นักประวัติศาสตร์คนส�าคัญสาม
คน—คือนีไฟ มอรมอน และโมโรไน สามคนนี้อ้างว่าเรื่องราวของ
พวกเขาพัฒนามาจากบันทึกหลายสิบฉบับที่มีอยู่แล้ว ผลลัพธ์
ที่ได้คือส่วนผสมเชิงซ้อนหลากหลายประเภทตั้งแต่การบรรยาย
แบบตรงไปตรงมา โอวาทและจดหมายที่แทรกเข้ามาจนถึง
อรรถาธิบายพระคัมภีร์และกวีนิพนธ์ งานนี้ต้องใช้ความอดทน
มากจึงจะท�ารายละเอียดทั้งหมดของล�าดับวันเดือนปี ภูมิศาสตร์ 
ล�าดับเชื้อสาย และบันทึกข้อมูลออกมาได้ แต่พระคัมภีร์มอรมอน
สอดคล้องกันอย่างน่าทึ่งในเรื่องทั้งหมดนี้ ล�าดับวันเดือนปีเรียง
ตามความเป็นจริงโดยไม่ผิดพลาดทั้งที่มีการเล่าย้อนอดีตหลาย
ครั้งและมีบทบรรยายคาบเกี่ยวช่วงสั้นๆ ... ผู้บรรรยายรักษาทั้ง
ล�าดับและความเชื่อมโยงในครอบครัวได้อย่างถูกต้องในหมู่ผู้จัด
เก็บบันทึกชาวนีไฟยี่สิบหกคนและกษัตริย์ชาวเจเร็ดสี่สิบเอ็ดคน 
(รวมทั้งสายคู่ต่อสู้) ความซับซ้อนเป็นเช่นนั้นจนมีคนสันนิษฐาน
ว่าผู้เขียนใช้แผนภูมิและแผนที่ ท้ังที่ภรรยาของโจเซฟ สมิธ ... 
ปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าท่านไม่ได้เขียนบางอย่างไว้ก่อนแปลหรือ
ท่องจ�าหรือขอความคิดเห็นขณะที่ท่านแปล และเธออ้างว่าจริงๆ 
แล้วโจเซฟเริ่มบอกให้จดต่อได้เลยโดยไม่ต้องย้อนกลับไปดู
ต้นฉบับหรืออ่านข้อความล่าสุดให้ท่านฟัง”17

แผ่นจารึกและเครื่องแปลอีกครั้ง ท่านเริ่มเร่งอุทิศตนทางศาสนา
อย่างที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนนับจากการปฏิบัติศาสนกิจเป็นส่วน 
พระองค์ของพระเยซคูรสิต์ ในฤดใูบไม้ผลปีิ 1829 โดยมอีอลเิวอร์ 
คาวเดอรีอยู่เคียงข้าง โจเซฟแปลพระคัมภีร์มอรมอน 588 หน้าได ้
อย่างน่าประหลาดใจ เพราะท่านใช้เวลาแปลเพียง 65 วัน15  นี่
ถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับความพยายามครั้งก่อนของท่าน จาก
ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์เช่นกันคือการแปลพระคัมภีร์ไบเบิล โจ
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ระหว่างแปลพระคัมภีร์มอรมอน โจเซฟกับออลิเวอร์เทศนา 
สั่งสอน ได้รับและบันทึกการเปิดเผย และรับบัพติศมา
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นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างทางวรรณกรรมที่สลับซับซ้อนมาก
และความคล้ายกันอย่างน่าทึ่งกับขนบประเพณีโบราณตลอดจน
รูปแบบการสื่อสารอันเกี่ยวเนื่องกับหนังสือและการแปลด้วย18

แม้จะมีหลักฐานเหล่านี้ แต่ก็ยังมีคนถามว่า ชายคนหนึ่ง
—โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้ร�า่เรียนอย่างเป็นกิจลักษณะ—
บรรลุผลส�าเร็จเช่นนี้ได้อย่างไร ตามความเห็นของข้าพเจ้า อย่าง
น้อยโจเซฟ สมิธก็ไม่ได้แต่งพระคัมภีร์มอรมอนขึ้นมาเองเพราะ
ท่านไม่สามารถแต่งเองได้ แต่เหตุผลนี้ ไม่ว่าจะหนักแน่นเพียง
ใด สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่หลักฐานชี้ความถูกต้องของพระคัมภีร์เล่ม
นี้ และหาได้เป็นรากฐานของประจักษ์พยานข้าพเจ้าไม่ หากแต่
เสริมน�้าหนักให้แก่สิ่งที่พระวิญญาณทรงสอนข้าพเจ้าเมื่อไม่นาน
มานี้ขณะเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ในหอประชุมอันศักดิ์สิทธิ์
ของศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาโพรโว ในเนินเขาเขียวขจีและ
หุบเขาของสก็อตแลนด์ ข้าพเจ้าได้รับพยานทางวิญญาณหลาย
ต่อหลายครั้งว่าโจเซฟ สมิธได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า ท่าน
เป็นเครื่องมือของพระองค์ในยุคสุดท้าย และท่านน�าหนังสือเล่ม
หนึ่งออกมา หนังสือที่มีมานานแล้วก่อนท่านเกิด หนังสือที่เป็น
ความจริงหาใดเทียบได้—ศิลาหลักอันหาใดเสมอเหมือนของชีวิต
ที่มีความสุขแบบพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าประกาศเช่นกันว่าชีวิตของโจเซฟ สมิธเป็นประจักษ์
พยานอันแรงกล้ายืนยันถึงสิ่งที่เป็นข่าวสารอันสอดคล้องกันของ
หนังสือเล่มนี้ เมื่อเปิดพระคัมภีร์มรอมอน นีไฟประกาศว่า “ดูเถิด, 
ข้าพเจ้า, นีไฟ, จะแสดงต่อท่านว่า พระเมตตา อันละเอียดอ่อน 
ของพระเจ้ามีอยู่เหนือคนท้ังปวงท่ีพระองค์ทรงเลือกไว้, เพราะ
ศรัทธาของพวกเขา” (1 นีไฟ 1:20; เน้นตัวเอน) เมื่อจบพระคัมภีร์
มอรมอน  โมโรไนอ้อนวอนดังนี้ “ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะแนะน�าท่านว่า
เมื่อท่านจะอ่านเรื่องเหล่านี้, หากจะเป็นปรีชาญาณในพระผู้เป็น
เจ้าที่ท่านจะอ่าน, ให้ท่านจ�าไว้ว่าพระเจ้า ทรงเมตตา ลูกหลาน

มนุษย์เพียงใด, นับแต่การสร้างอาดัมแม้ลงมาจนถึงเวลาที่ท่าน
จะได้รับเรื่องเหล่านี้” (โมโรไน 10:3; เน้นตัวเอน)19

ตัง้แต่ต้นจนจบ ประจกัษ์พยานและประวตัศิาสตร์ในพระคมัภร์ี 
มอรมอนแสดงให้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าเต็มพระทัยท�างาน รักษา 
และอวยพรคนเหล่านีท้ี—่แม้จะมบีาปและข้อบกพร่อง—หนัมาหา 
พระองค์ด้วยความชอกช�า้และศรัทธาแท้จริง

จงวางใจในพระผู้เป็นเจ้า
เฉกเช่นโจเซฟ สมธิ ท่านไม่จ�าเป็นต้องด�าเนนิชวีติอย่างดพีร้อม 

จึงจะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าได้ 
ความผิดพลาด ความล้มเหลว และความสับสนเป็นส่วนหนึ่งของ
ชวีติและพนัธกจิของโจเซฟ และจะเป็นส่วนหนึง่ของชวีติท่านด้วย 
แต่อย่าสิ้นหวัง อย่าถูกล่อลวงให้คิดว่า “หายไปหมดแล้ว” ไม่ได ้

หายไปหมดและจะไม่มวีนัหายไปส�าหรบัคนทีม่องไปทีพ่ระผูเ้ป็น- 
เจ้าแห่งความเมตตาและชีวิต ท่านมีพระองค์ผู้ทรงเป็นพี่ชายที ่

คอยดูแลท่าน พร้อมจะช่วยชีวิตท่าน ท�าให้ท่านก้าวหน้าในการ 
รับใช้ด้วยแขนที่แข็งแรงกว่าแขนของท่าน— อันที่จริง แข็งแรง
กว่าแขนของมนุษย์ทุกคนรวมกัน แขนเหล่านั้นอยู่ที่นั่นเพื่อ
ประคองและอวยพรท่าน “ในความทุกข์ร้อนทุกครั้ง” (คพ. 3:8) 
ไม่ว่าท่านจะรูส้กึเหงาหรอืท้อแท้เพยีงใดกต็าม เพราะฉะนัน้ ขณะ 
ที่ท่านรุดหน้าไปในชีวิต จงวางใจแขนเหล่านั้น และ “จงเข้มแข็ง
และกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือครั่นคร้าม ... เพราะว่าผู้ที่ไปกับ
ท่านคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อย
ท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6)

โจเซฟค้นพบสิ่งนี้และเปลี่ยนแปลงโลก ท่านท�าได้เช่นกัน 

จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณเรื่อง “The Making of the Book of  
Mormon, Joseph Smith, and You” ที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาโพรโว  
ยูทาห์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2014
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โดย เอ็ลเดอร ์
เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

พระองค์มิได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้จากผู้ที ่
ดำาเนินชีวิตอย่างซื่อตรง

โ 
ลกอยู่ในความโกลาหลจริงๆ (ดู คพ. 45:26) ปัญหาท้าทายมากมายของเราเป็นเรื่อง

ฝ่ายวิญญาณ เป็นประเด็นทางสังคมที่เราในฐานะบุคคลไม่สามารถแก้ไขได้ กระนั้น

ก็ตาม มีรางวัลที่แท้จริงซึ่งเราแต่ละคน สามารถ ได้รับแม้ในเวลาที่คนทั่วโลกปฏิเสธ

ความชอบธรรม

แนวคิดเรื่อง “รางวัลของความชอบธรรม” เป็นแนวคิดที่ถูกโจมตีในโลกทุกวันนี้ การ

โน้มน้าวผู้คนให้เลือกความชอบธรรมเป็นการท้าทายที่ล้าสมัย “มนุษย์ปุถุชนเป็นศัตรูต่อ

พระผู้เป็นเจ้า” (โมไซยาห์ 3:19) มี “การตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง” เสมอ (2 นีไฟ 2:11)

ความแตกต่างในทุกวันนี้คือ คนช่างสงสัยใน “อาคารใหญ่และกว้าง”  (1 นีไฟ 8:31) 

เสียงดังกว่า นิยมความขัดแย้งมากกว่า และยอมรับฟังน้อยกว่าช่วงเวลาใดๆ ในชีวิต

ข้าพเจ้า พวกเขาแสดงศรัทธาน้อยลงในหลายประเด็นเมื่อพวกเขาสนใจจะอยู่ฝ่ายเดียว

กับประวัติศาสตร์มากกว่าจะอยู่ฝ่ายเดียวกับพระผู้เป็นเจ้า มีเวลาที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า

พวกเขาจะถูกตัดสินตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ตามทัศนะท่ีแพร่หลาย 

หรือปรัชญาการปกครองสมัยนั้น บางคนกังวลว่าจะถูกคนอื่นหัวเราะเยาะมากกว่าจะถูก

พระผู้เป็นเจ้าพิพากษา

สงครามระหว่างความดีกับความชั่วไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ทุกวันนี้มีคนมากขึ้นสรุปอย่าง

ผิดๆ ว่าไม่มีมาตรฐานที่ชอบธรรมทางศีลธรรมให้ทุกคนถือปฏิบัติ

กระนั้นก็ตาม ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่เคยมีสมาชิกที่

ซื่อสัตย์มากเท่านี้มาก่อน สมาชิกของศาสนจักร พร้อมด้วยผู้อื่นที่มีค่านิยมทางศีลธรรม

คล้ายกัน เป็นเสมือนเกาะแห่งศรัทธาในทะเลแห่งความสงสัยและความไม่เชื่อ เรารู้ตาม

ที่ศาสดาพยากรณ์แอลมาประกาศว่า “ความชั่วร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลย” (แอลมา 

41:10) และแผนของพระบิดาส�าหรับบุตรธิดาของพระองค์คือ “แผนแห่งความสุข”  

(แอลมา 42:8, 16)

เกบ็เกี่ยว 
รางวัลของ 
ความชอบธรรม

ถ้าเราไม่ระวัง 
โลกจะทำาให้เรา
จดจ่อกับสิ่งที่
ดึงเราออกห่าง
จากคำามั่นสัญญา
อันลึกซึ้งทาง
วิญญาณ
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ความปรารถนาของข้าพเจ้าคอืให้ค�าแนะน�าบางประการ 
ที่อาจจะช่วยให้แต่ละท่านและครอบครัวท่านเข้าใจร่วมกัน
ได้ดีขึ้นและได้รับรางวัลของความชอบธรรม

รางวัลของความเข้มแข็งทางวิญญาณ
“ฉันจะมีมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับความกังวลทางโลกได้

อย่างไรขณะพยายามบรรลุความก้าวหน้าทางวิญญาณ”

เราได้รับอิทธิพลแรงกล้าจากโลกนี้ มุมมองด้านวัตถุใน
การด�าเนินชีวิตวันต่อวันเป็นความท้าทายที่เจาะจง สังคม
มักจะมองทุกสิ่งผ่านเลนส์ของรางวัลทางโลก

ค�าปรารภของพระคัมภีร์หลักค�าสอนและพันธสัญญา
เน้นปัญหานี้เพื่อเตือนให้เราระวังอันตราย ให้การน�าทาง
แก่เราเพื่อเตรียมและคุ้มครองเราเวลานี้และในอนาคต 
และให้ข้อคิดส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “พวกเขามิได้
แสวงหาพระเจ้าเพื่อสร้างความชอบธรรมของพระองค์,  
แต่มนุษย์ทุกคนเดินในทางของตนเอง, และตามลักษณะ
เทพเจ้าของตนเอง, ซึ่งลักษณะนั้นเป็นเหมือนกับลักษณะ
ของโลก, และแก่นสารของมันคือสิ่งท่ีเป็นรูปเคารพ”  
(ดู คพ. 1:16)

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895-1985) 
สอนว่า รปูเคารพรวมถงึประกาศนียบตัร ปริญญา ทรัพย์สนิ 
บ้านเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน และสิ่งของทางโลกอื่นๆ ท่าน
กล่าวว่าเมื่อเราใช้สิ่งเหล่าน้ีผิดวัตถุประสงค์ในลักษณะ

ที่ท�าให้เรานมัสการพระเจ้าน้อยลง ไม่พยายามสถาปนา
ความชอบธรรมของพระองค์และท�างานแห่งความรอดใน
หมู่บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ เราก็ได้สร้างรูปเคารพ
ขึ้นแล้ว1

บางครั้งเลนส์ของโลกท�าให้เรามุ่งเน้นประเด็นปัญหาที่
ไม่น่าตื่นเต้นเร้าใจเท่ากับการไขว่คว้าแสวงหาความมั่งคั่ง
แต่กระนั้นก็น�าเราออกห่างจากค�ามั่นสัญญาอันลึกซึ้งทาง
วิญญาณ

หลายปีก่อนข้าพเจ้าทราบข่าวการแสดงที่น่าสนใจซึ่งมี
ฉากพิเศษหลายฉาก แต่ละฉากอยู่ใต้ผ้าผืนใหญ่ที่อ่านว่า 
“ถ้าพระคริสต์เสด็จมาคืนนี้ พระองค์จะเสด็จมาหาใคร” ถ้า
ข้าพเจ้าจ�าเรื่องราวได้ถูกต้อง เรื่องนั้นมีฉากต่อไปนี้

•  หญิงสูงอายุคนหนึ่งนอนป่วยอยู่บนเตียง มีพยาบาล
คอยดูแล

•  มารดาสาวเบิกบานใจกับลูกน้อยแรกเกิด
•  ครอบครัวที่เด็กก�าลังร้องไห้เพราะความหิว
•  ครอบครัวที่มั่งคั่งร�า่รวย
•  ครอบครัวที่น่ารักแต่ยากจน มีลูกหลายคน พวกเขา

ก�าลังร้องเพลงกันอย่างมีความสุข

เราทราบว่าเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาอีกครั้ง เราจะ
ไม่รู้วันหรือโมงนั้น เราทราบเช่นกันว่าในฐานะชาวคริสต์ 
เราดูแลคนยากไร้และคนขัดสน ดูแลหญิงม่ายและเด็ก
ก�าพร้า แต่กระนั้นก็ตาม ผืนผ้าคงจะเขียนถูกต้องกว่านี้ถ้า
อ่านได้ว่า “ถ้าพระคริสต์เสด็จมาคืนนี้ ใครจะพร้อมต้อนรับ
พระองค์”

ความคิดที่สองของข้าพเจ้าคือ ฉากเหล่านั้นบอกเราทุก
อย่างเกี่ยวกับสภาพทางกายของผู้คนแต่ไม่บอกอะไรเลย
เกี่ยวกับสภาพทางวิญญาณของพวกเขาและค�ามั่นสัญญา
ต่อพระคริสต์

จุดเริ่มต้นส�าหรับทบทวนชีวิตและค�ามั่นสัญญาของเรา
ต่อพระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตติคุณของพระองค์คือบัพ-
ติศมา ยกเว้นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่และคนอายุน้อยมาก 
บัพติศมาของเราเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน

แอลมาศาสดาพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่พูดกับเราอย่าง

โลกมุ่งเน้น
ประเด็น
ปัญหา
เศรษฐกิจ
ชั่วคราว 
วันต่อวัน 
แต่สิ่งที่เรา
ต้องมุ่งเน้นคือ
เรื่องทางวิญญาณ
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ไพเราะเมื่อท่านกล่าวว่า “และบัดนี้ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 
พี่น้องข้าพเจ้า, หากท่านประสบกับการเปลี่ยนแปลงในใจแล้ว, 
และหากท่านรู้สึกอยากร้องเพลงสดุดีความรักที่ไถ่, ข้าพเจ้าจะ
ถาม, ท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ได้หรือไม่ ?” (แอลมา 5:26)

แอลมากล่าวต่อจากนั้นด้วยข่าวสารที่ลึกซึ้งของท่านซึ่งเกี่ยว 
ข้องกับยุคสมัยของเรา ท่านถามวิสุทธิชนว่า ถ้าพวกเขาตาย 
พวกเขาจะพร้อมพบพระผู้เป็นเจ้าไหม ต่อจากนั้นแอลมาเน้น
คุณสมบัติสี่ประการท่ีเราต้องมีเพ่ือจะปราศจากข้อต�าหนิต่อ 
พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า:

หน่ึง “[เรา] ถ่อมตนเพียงพอแล้วหรือ” ตามหลักแล้ว นี่คือ
การกลับไปที่ข้อก�าหนดส�าหรับบัพติศมา—ถ่อมตน มีใจที่ชอกช�้า
และวิญญาณที่ส�านึกผิด

สอง “[เรา] ถอดความจองหองออกแล้วหรือ”  แอลมาเตือน
เรื่องการเหยียบย�า่พระผู้บริสุทธิ์ไว้ใต้เราและการล�าพองในความ
จองหอง—ใจเราหมกมุ่นกับสิ่งไร้ประโยชน์ของโลกและคิดว่าเรา
ดีกว่าคนอื่น

สาม เรา “ถอดความริษยาออก” แล้วหรือ ส�าหรับคนที่ได้รับพร 
มากมายแต่ไม่ส�านึกคุณเพราะพวกเขาสนใจเฉพาะสิ่งที่คนอ่ืนมี  
ความรษิยาสามารถเป็นภัยร้ายท่ีสดุได้ “ความริษยารูปแบบชวิีต”2 

เพิ่มขึ้นเมื่อชื่อเสียงและโชคลาภแทนที่ศรัทธาและครอบครัวอัน
เป็นความมุ่งมาดปรารถนาหลักของสังคมส่วนใหญ่

สี่ เราล้อเลียนหรือข่มเหงพี่น้องของเราหรือไม่ ในโลกทุกวันนี้
เราอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าการระราน (ดู แอลมา 5:27-30, 53-54)

มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของยุคเราได้มากกว่าข่าว 
สารนี้เกี่ยวกับความอ่อนน้อมถ่อมตน ความจองหอง ความริษยา 
และการข่มเหงหรือไม่ การถกเถียงใหญ่โตเกือบทั่วโลกเป็นเรื่อง 

เก่ียวกับปัญหาเศรษฐกิจชั่วคราววันต่อวัน กระนั้นก็ยังมีการ
อภปิรายเลก็น้อยเก่ียวกับการหวนคนืสูห่ลกัธรรมเหมอืนพระครสิต์ 
ที่มุ่งเน้นการเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้าและสภาพของวิญญาณเรา 
เราต้องท�าให้ชีวิตเราจดจ่อและเน้นเรื่องทางวิญญาณมากขึ้น

รางวัลของครอบครัวท่ีชอบธรรม
“เราควรจะเลี้ยงดูครอบครัวเราในย่านที่มีสมาชิกศาสนจักรอยู่

บ้าง เราถูกรายล้อมไปด้วยความชั่วร้าย ความขัดแย้ง และการต่อ

ต้านความชอบธรรมอย่างมากมายหรือไม่”

ข้าพเจ้ากับแมรีย์ภรรยามีข้อกังวลเหล่านี้ขณะเริ่มเลี้ยงดูลูกๆ 
ในเขตอ่าวแซนแฟรนซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาในช่วง
ปลายทศวรรษ 1960 ประชากรวิสุทธิชนยุคสุดท้ายค่อนข้างน้อย 
แม้คนส่วนใหญ่จะดีมาก แต่เขตอ่าวกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดการ
ใช้ยาเสพติด การท�าบาปทุกรูปแบบ และการส�าส่อนทางเพศ

การเปลีย่นแปลงในสงัคมส�าคญัมากพอทีป่ระธานสเตคจะถาม 
ผู้น�าของศาสนจักรว่าเขาควรส่งเสริมสมาชิกศาสนจักรให้อยู่ใน
เขตอ่าวหรือไม่ เอ็ลเดอร์ฮาโรลด์ บี. ลี (1899-1973) สมัยนั้นเป็น 
สมาชิกอาวุโสของโควรัมอัครสาวกสิบสอง ได้รับมอบหมายให้
พูดถึงปัญหาน้ี ท่านอธิบายว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงดลใจให้สร้าง
พระวิหารในพื้นที่ของเราเพียงเพื่อให้สมาชิกออกไปอยู่ที่อื่น ค�า
แนะน�าที่ท่านให้เราเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง:

1.  สร้างไซอันในใจและในบ้านของเรา
2.  เป็นแสงสว่างท่ามกลางผู้คนที่เราอยู่
3.  จดจ่อกับศาสนพิธีของพระวิหารและหลักธรรมที่สอนในนั้น 

เราชื่นชมค�าแนะน�าของเอ็ลเดอร์ลีและพยายามท�าตามใน
ครอบครัวเรา

เราต้องทำาให้ชีวิตเราจดจ่อและเน้นเรื่องทางวิญญาณ

มากขึ้น
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หรือ “แค่ครั้งเดียวไม่ใช่เรื่องใหญ่”
เราพูดคุยกันเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบต่อพระเจ้า
เราชี้ให้เห็นว่าเราท�าตามแบบอย่างของพระคริสต์เมื่อเราแต่ง

กายสุภาพ ใช้ภาษาที่สะอาดเหมาะสม และหลีกเลี่ยงสื่อลามก 
ซึ่งเวลานี้ต้องสอนเด็กปฐมวัยด้วยเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่บริสุทธิ์

เราพูดคุยกันเกี่ยวกับโยเซฟในอียิปต์ผู้หลบหนีเมื่อเผชิญกับ
การเอาใจใส่ที่ไม่เหมาะสมจากภรรยาของโปทิฟาร์ (ดู ปฐมกาล 
39:7-12)

ลูกๆ แต่ละคนของเรามีอย่างน้อยหนึ่งประสบการณ์ซึ่งจ�าเป็น
ต้องเตรียมรับ แต่ส่วนใหญ่เพ่ือนๆ ปกป้องพวกเขาเพราะรู้
มาตรฐานและความเชื่อของพวกเขา

เมื่อแคธรีนลูกสาวของเราโทรหาคุณแม่หลังจากไปเรียน
มหาวิทยาลัย แมรีย์จะเล่าเรื่องที่เธอชอบเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้
รอดให้ฟัง แมรีย์ใช้แบบอย่างและพระอุปนิสัยของพระองค์ช่วย
แก้ปัญหาที่แคธรีนโทรมาปรึกษาเสมอ

ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราสามารถเลี้ยงดูลูกๆ ที่ชอบธรรมได้แทบทุก
ภูมิภาคของโลกถ้าพวกเขามีฐานมั่นคงในพระเยซูคริสต์และ 

การสร้างไซอันในใจเราและในบ้านของเรา เราจ�าเป็นต้องเน้น
การถือปฏิบัติศาสนาในบ้านโดยสวดอ้อนวอนและศึกษาพระ-
คัมภีร์กับครอบครัวทุกวันและจัดสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์ 
ในบริบทนี้เราสามารถสอนและอบรมลูกๆ ของเราได้ เราท�าเช่น
นี้ด้วยความรักและความอ่อนโยน หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์
ลูกๆ และคู่ครองอย่างไม่เหมาะสม

ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด และแม้เราท�าทุกอย่างถูกต้อง ลูกบางคน
อาจท�าการเลือกที่ไม่ฉลาดซึ่งน�าไปสู่เส้นทางต้องห้าม ด้วยเหตุ
นี้จึงส�าคัญที่ต้องช่วยให้เยาวชนของเราตัดสินใจล่วงหน้าว่าพวก
เขาจะพูดหรือท�าอะไรเมื่อคนอื่นเสนอความประพฤติที่ไม่เหมาะ
สมหรือผิดศีลธรรม

ลูกๆ ของเราไปโรงเรียนท่ีมีเด็กแอลดีเอสเพียงสองสามคน 
เมื่อเริ่มปีการศึกษาและก่อนร่วมกิจกรรมโรงเรียน เราสนทนา
กันที่การสังสรรค์ในครอบครัวเกี่ยวกับวิธีตอบสนองอย่างเหมาะ
สมถ้าพวกเขาพบตนเองอยู่ในสถานการณ์อันตราย เราถามพวก
เขาว่าพวกเขาจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรถ้าเพื่อนบอกพวกเขาว่า 
“อย่าโง่ไปหน่อยเลย ใครๆ เขาก็ท�ากัน”  “พ่อแม่เธอไม่รู้หรอก” 

ภา
พถ

่าย
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

คอ
ลล

ิน 
ไล

เก
ิร์ท

วูด
; ภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

ST
O

C
KB

YT
E/

TH
IN

KS
TO

C
K

เราสามารถเลี้ยงดู

ลูกๆ ที่ชอบธรรม 

ได้แทบทุกภูมิภาค

ของโลกถ้าพวกเขา 

มีฐานมั่นคงใน 

พระเยซูคริสต์ 

และพระกิตติคุณ 

ของพระองค์



พระกิตติคุณของพระองค์ นีไฟพูดถึงการสอนครอบครัว
และผู้คนของเขาดังนี้ “เราพูดถึงพระคริสต์, เราชื่นชมยินดี
ในพระคริสต์, เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์, เราพยากรณ์ถึง
พระคริสต์, และเราเขียนตามค�าพยากรณ์ของเรา, เพื่อลูก
หลานของเราจะรู้ว่าพวกเขาจะมองหาแหล่งใดเพื่อการ
ปลดบาปของพวกเขา” (2 นีไฟ 25:26)

ถ้าเราท�าเช่นนี้ เมื่อลูกๆ ท�าการเลือกที่ไม่ฉลาด พวกเขา 
จะรู้ว่าไม่ได้หลงไปจนกู่ไม่กลับและพวกเขาสามารถหา
ทางกลับบ้านได้ ข้าพเจ้าต้องการรับรองกับท่านว่าท่าน
และครอบครัวท่านจะได้รับพรเมื่อท่านพยายามท�าให้
สมาชิกครอบครัวแต่ละคนเข้มแข็งผ่านศรัทธาในพระเจ้า
พระเยซูคริสต์

ถ้าเราท�าตามค�าแนะน�าของเอ็ลเดอร์ลีให้เป็นแสงสว่าง
ท่ามกลางคนที่เราอยู่ด้วย เราจะไม่อ�าพรางตัวตนของเรา
ว่าเราเป็นใคร ความประพฤติของเราควรสะท้อนค่านิยม
และความเชื่อของเรา หากเห็นเหมาะสม เราควรแสดงออก
ในที่สาธารณะ

การด�าเนินชีวิตให้คู่ควรต่อการถือใบรับรองพระวิหาร 
การรับศาสนพิธีพระวิหาร และการซื่อตรงต่อพันธสัญญา
จะท�าให้เรามีความสนใจและวิสัยทัศน์ที่จะอยู่บนเส้นทาง
พันธสัญญา เมื่อเยาวชนของเราด�าเนินชีวิตคู่ควรแก่การ
รับบัพติศมาแทนคนตาย ชีวิตพวกเขาจะอยู่ในระเบียบ

เราต้องทุ่มเทพลังงานไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ครอบครัวเราโดยการพูดคุย ชื่นชมยินดี สั่งสอน และ
พยากรณ์ถึงพระคริสต์ ทั้งนี้เพื่อเราจะได้รับรางวัลของ
ครอบครัวที่ชอบธรรมและกลายเป็นครอบครัวนิรันดร์

ส�าหรับคนโสดที่ด�าเนินชีวิตอย่างชอบธรรม หลักค�าสอน
ของเราแน่นอน นั่นคือ “สมาชิกที่ซื่อสัตย์ผู้ซึ่งสภาวการณ์
ไม่เอื้ออ�านวยให้ได้รับพรของการแต่งงานนิรันดร์และการ
เป็นบิดามารดาในชีวิตนี้จะได้รับพรที่สัญญาไว้ทั้งหมดใน
นิรันดรหากพวกเขารักษาพันธสัญญาที่ท�าไว้กับพระผู้เป็น- 
เจ้า”3

รางวัลของความสุข
“ฉันควรจัดเตรียมอะไรให้ลูกๆ เพื่อจะช่วยให้พวกเขามี

ความสุขและประสบความส�าเร็จในชีวิต”

ลูซิเฟอร์ได้สร้างความสุขจอมปลอมหรือภาพลวงตาของ
ความสุขที่ไม่สอดคล้องกับความชอบธรรมและจะน�าเราไป
ผิดทางถ้าเราไม่ระวัง ปัญหามากมายของเราทุกวันน้ีเกิด
ขึ้นเพราะโลกเราเดินตามนิยามที่ไม่ถูกต้องของความสุข 
เรารู้จากพระคัมภีร์มอรมอนว่าปัญหานี้มีอยู่ในคนทุกรุ่น 
เรารู้จักพรที่มาจากการด�าเนินชีวิตตามพระบัญญัติเช่นกัน

กษัตริย์เบ็นจามินกล่าวว่า “ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่าน
พิจารณาถึงสภาพอันเป็นพรและเป็นสุขของคนที่รักษา
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า. เพราะดูเถิด, พวกเขาได้รับ
พรในทุกสิ่ง, ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ; และหากพวก
เขายืนหยัดอย่างซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วพวกเขา
จะได้รับเข้าสู่สวรรค์, เพื่อโดยการนั้นพวกเขาจะพ�านักอยู่
กับพระผู้เป็นเจ้าในสภาพแห่งความสุขอันไม่รู้จบ. โอ้จง
จ�า, จงจ�าไว้ว่าเรื่องเหล่านี้จริง; เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า
รับสั่งไว้” (โมไซยาห์ 2:41)

ตลอดหลายปีมานี้ข้าพเจ้าติดตามโครงการวิจัยที่เริ่มไว้
ในทศวรรษ 1930 ตอนแรกงานวิจัยศึกษาชีวิตผู้ชาย 268 
คนที่มหาวิทยาลัยชั้นน�าแห่งหนึ่งเป็นช่วงๆ ตลอดชีวิตพวก
เขา ต่อมา ผู้หญิงกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย งานวิจัย
ครอบคลุมประมาณ 70 ปี เป้าหมายเดิมของงานวิจัยคือ
สืบให้ได้มากที่สุดเกี่ยวกับความส�าเร็จและความสุข

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยและ
เกรดเฉลี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงความส�าเร็จหรือความสุขในชีวิต
ภายหน้า แต่ด้านหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันมากคือความสุข
ในครอบครัววัยเด็ก ผู้ใหญ่ที่มีความสุขและประสบความ
ส�าเร็จมักจะรายงานว่าคุณแม่ของพวกเขาแสดงความรัก
ความเอื้ออาทรด้วยวาจาและไม่ใช้การลงโทษที่รุนแรง ทั้ง

ความรักเป็น
องค์ประกอบ
สำาคัญของ 
ความสุข 
ในโลกนี้
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พ่อและแม่แสดงความอาทรห่วงใยกันและมีเวลาให้ลูกๆ 
ซึ่งท�าให้พวกเขามีความสัมพันธ์อันอบอุ่นและแสดงออก
ทางอารมณ์ด้วย พ่อแม่สร้างสภาพแวดล้อมครอบครัวที่
มั่นคงและเชื่อว่าต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกๆ 

หนังสือสรุปงานวิจัยตีพิมพ์ในปี 2012 รายงานว่า “ข้อ
ได้เปรียบทางการเงินและสังคมบ่งบอกความส�าเร็จตลอด
ชีวิตได้น้อยกว่าวัยเด็กที่ให้ความรักและรับความรัก” วัย
เด็กที่อบอุ่นมีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จมากกว่าสติ
ปัญญา ชนชั้นทางสังคม หรือการกีฬา งานวิจัยพบเช่นกัน
ว่า “สิ่งที่ท�าถูกต้องในวัยเด็กบ่งบอกอนาคตได้ดียิ่งกว่าสิ่ง
ที่ท�าผิด”4

การศึกษาโดยรวมบ่งบอกว่าแม้เมื่อมีความท้าทาย
ส�าคัญๆ และท�าผิดบางอย่าง แต่เด็กส่วนใหญ่มีความ
สามารถในการฟื้นฟูสภาพจิตใจ และความไว้วางใจท่ี
สร้างจากความสัมพันธ์อันเปี่ยมด้วยความรักกับบิดา
มารดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมารดา จะส่งผลให้เกิดความ
สุขอันยั่งยืนชั่วชีวิต สิ่งที่ไม่น่าแปลกใจแต่เป็นที่น่าสนใจ
ส�าหรับข้าพเจ้าคือ  งานวิจัยได้ผลตรงตามท่ีพระคัมภีร์
และศาสนจักรสอนเกี่ยวกับครอบครัว ศาสนจักรเน้นการ
สังสรรค์ในครอบครัว การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว 
การแสดงความรัก ความพร้อมเพรียงของครอบครัว และ
ประเพณีครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมในแบบต่างๆ ที่การ

ศึกษาบ่งบอกว่าจะสร้างผู้ใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จและ
มีความสุข

นีไฟเริ่มพระคัมภีร์มอรมอนโดยแสดงความส�านึกคุณ
ต่อ “บิดามารดาผู้ประเสริฐ” (1 นีไฟ 1:1) แต่บทเรียนที่แท้
จริง คือเราแต่ละคนก�าหนดว่าเราจะเป็นพ่อแม่แบบไหน
ทั้งนี้เพื่อลูกหลานของเราจะรายงานได้อย่างมีความสุขว่า
พวกเขาเกิดจากบิดามารดาผู้ประเสริฐเช่นกัน

สิ่งส�าคัญที่สุดที่ท่านท�าได้คือพึงแน่ใจว่าลูกๆ และคนที่
ท่านเลี้ยงดูรู้ว่าท่านรักพวกเขา ความรักเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญของความสุข

รางวัลของความรุ่งเรืองในแผ่นดิน
“ครอบครัวเราไม่บรรลุความส�าเร็จที่ส�าคัญทางวัตถุ นั่น

เพราะเราไม่ชอบธรรมพออย่างนั้นหรือ”

พระคมัภร์ีบอกชดัเจนว่าการด�าเนนิชีวติตามพระบญัญตั ิ
ช่วยให้เรารุ่งเรืองในแผ่นดิน แต่ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่า
ความรุ่งเรืองในแผ่นดินไม่ได้วัดจากจ�านวนเงินในบัญชี
ธนาคารของท่าน ความรุ่งเรืองมีความหมายสมบูรณ์กว่า
นั้นมาก

เมื่อพูดกับฮีลามันบุตรชาย ศาสดาพยากรณ์แอลมา
สอนว่า “ตราบเท่าที่ลูกจะรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็น
เจ้าลูกจะรุ่งเรืองอยู่ในแผ่นดิน; และลูกควรรู้ด้วย, ว่าตราบ
เท่าที่ลูกจะไม่รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าลูกจะถูก
ตัดขาดจากที่ประทับของพระองค์” (แอลมา 36:30)

ดงันัน้การมพีระวญิญาณในชวีติเราจงึเป็นส่วนประกอบ 
เบื้องต้นของความรุ่งเรืองในแผ่นดิน

ถ้าเรารักษาพระบัญญัติ เรามีสัญญาจ�าเพาะเจาะจง 
(ดู เอเฟซัส 6:1-3) ตัวอย่างเช่น หลักค�าสอนและพันธ- 
สัญญาภาค 89 สัญญาว่าโดยการด�าเนินชีวิตตาม 

พระค�าแห่งปัญญา เราจะได้รับพรด้านสุขภาพและ
ขุมทรัพย์แห่งความรู้ 

องค์ประกอบหนึ่งของพระค�าแห่งปัญญา การหลีกเลี่ยง 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอนเราหลายเรื่อง การศึกษาระยะ 
ยาวที่ข้าพเจ้ากล่าวข้างต้นพบว่าการใช้เครื่องดื่มแอลกอ- 
ฮอล์มีผลต่อครอบครัวอเมริกันหนึ่งในสาม เกี่ยวพันกับ

ความรุ่งเรืองที่แท้
จริงในโลกนี้มาจาก
ดุลยภาพของการ
จัดหาให้ครอบครัว
เราขณะที่เรายัง 
รักและรับใช้ 
พระผู้ช่วยให้รอด
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หนึ่งในสี่ของทั้งหมดที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วไป และ
มีบทบาทส�าคัญต่อการเสียชีวิต การหย่าร้าง สุขภาพไม่ดี และ
ความส�าเร็จที่ลดลง

งานศึกษาระยะยาวเก่ียวกับสมาชิกศาสนจักรท่ีแข็งขันใน

แคลิฟอร์เนียพบว่าเมื่อเทียบกับหญิงและชายในสหรัฐ ผู้หญิง

ของเรามีอายุยืนกว่า 5.6 ปี และผู้ชายของเรามีอายุยืนกว่า 9.8 ปี 

คณะแพทย์ที่ท�าการศึกษาบอกว่าเหตุผลอย่างน้อยประการหนึ่ง

คือการปฏิบัติพระค�าแห่งปัญญา การด�าเนินชีวิตตามพระค�าแห่ง

ปัญญาช่วยให้เรารุ่งเรืองในแผ่นดิน5

ในการสนทนาครั้งหนึ่งกับประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910-

2008) บนเครื่องบินระหว่างเดินทางไปอุทิศพระวิหาร ท่านเล่า

อย่างมีความสุขว่าศาสนจักรมีทุนสร้างพระวิหารเพ่ิมเพราะ 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายรุ่งเรืองในแผ่นดิน ในฐานะผู้จ่ายส่วนสิบ

อย่างซื่อสัตย์ พวกเขาจัดหาทุนทรัพย์เพื่อสร้างพระวิหาร

ความรุ่งเรืองและความมั่งคั่งไม่จ�าเป็นต้องมีความหมาย

เหมือนกัน นิยามพระกิตติคุณที่ดียิ่งกว่านั้นของความรุ่งเรืองใน

แผ่นดินคือการมีพอเพียงกับความจ�าเป็นของเราขณะเดียวกัน

ก็มีพรอันอุดมของพระวิญญาณในชีวิตเรา เมื่อเราจัดหาให้

ครอบครัวเรา รักและรับใช้พระผู้ช่วยให้รอด เราจะได้รับรางวัล

ของการมีพระวิญญาณและรุ่งเรืองในแผ่นดิน

รางวัลของสันติสุข
รางวัลสูงสุดที่สัญญาไว้ของความชอบธรรมมีอธิบายไว้ชัดเจน

ในหลักค�าสอนและพันธสัญญา 59:23: “แต่จงเรียนรู้ว่าคนท่ี
ท�างานแห่งความชอบธรรมจะได้รับรางวัลของเขา, แม้สันติสุขใน
โลกนี้ และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง.”

กว่า 35 ปีที่ผ่านมา ประธานคิมบัลล์สอนว่าความเจริญส่วน
ใหญ่จะเกิดขึ้นในศาสนจักรเพราะ “สตรีที่ดี...ถูกดึงเข้ามาใน
ศาสนจักรเป็นจ�านวนมาก” ท่านประกาศว่า “สิ่งนี้จะเกิดขึ้นถึง
ระดับที่สตรีของศาสนจักรสะท้อนความชอบธรรมและความถูก
ต้องชัดเจนในชีวิตพวกเธอและ...มีคนเห็นว่าแตกต่างชัดเจน—
อย่างมีความสุข—จากสตรีของโลก”6

สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงและจะยังคงเกิดขึ้นในอนาคต
พระเจ้าพระผูเ้ป็นเจ้าทรงเป็นดวงอาทติย์และโล่และจะประทาน 

พระคุณและรัศมีภาพ
พระองค์มิได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้จากผู้ที่ด�าเนินชีวิตอย่าง

ซื่อตรง (ดู สดุดี 84:11) ค�าสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคือ ขอให้
ท่านเก็บเกี่ยวรางวัลของความชอบธรรมขณะติดตามพระเจ้าและ
พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์อย่างซื่อสัตย ์
จากคำาปราศรัยเรื่อง “The Rewards of Righteousness”  ที่การประชุม
ใหญ่ของสตรีบีวายยู 2 พฤษภาคม 2014.
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รางวัลสูงสุดของความชอบธรรม

คือ “สันติสุขในโลกนี้ และ 

ชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง.”
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ศาสนาและการปกครองเดินคนละทางแต่

ขนานกัน ทั้งสองประสบความสำาเร็จมาก

ที่สุดและได้ผลมากที่สุดเมื่อคุ้มครองและ 

ส่งเสริมกัน ศาสนาและการปกครองเหมือน

คู่สามีภรรยาที่บางครั้งมีปัญหาขณะอยู่ด้วย

กันแต่พบว่าไม่สามารถอยู่แยกกันได้



โดย เอ็ลเดอร ์
วิลฟอร์ด ดับเบิลยู. แอนเดอร์เซ็น

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ศาสนา &

ศ าสนาและการปกครองต่างต้องการอสิระจงึจะพัฒนาได้อย่างเตม็ที ่แต่ประวัตศิาสตร์ 
แสดงให้เห็นว่าทั้งสองไม่อาจแยกจากกันโดยสิ้นเชิง ทั้งสองเดินคนละทางแต่ขนาน

กัน ทั้งสองประสบความส�าเร็จมากที่สุดและได้ผลมากที่สุดเมื่อคุ้มครองและส่งเสริม
กัน การปกครองมีบทบาทจ�าเป็นย่ิงในการคุ้มครอง ธ�ารงเสรีภาพทางศาสนาและในการ 
ส่งเสริมบทบาทของศาสนจักรต่างๆ ในสังคม

โชคดีที่การปกครองส่วนใหญ่ในโลกทุกวันนี้ยอมรับเสรีภาพทางศาสนาอย่างน้อยก็ระดับ
หนึ่งและรับรองว่าพลเมืองของตนมีสิทธิ์นมัสการและปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาตาม
การวินิจฉัยจากมโนธรรมของตนเอง แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป คนหลายรุ่นเห็นการสูญ

เสียเสรีภาพมาแล้วซึ่งเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายปกครองยัดเยียดศาสนาประจ�าชาติ คนอีกหลายรุ่น
ประสบความเสื่อมทางศีลธรรมท่ีเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายปกครองห้ามนับถือศาสนาท้ังหมด เรา
ขอบพระทัยที่รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ของประเทศในโลกปัจจุบันตั้งความหวังไว้กับสังคมที่ควร
จะคุ้มครองและป้องกันไม่ให้เกิดการข่มเหงความเชื่อและการถือปฏิบัติศาสนา แม้จะแยก
จากการปกครองก็ตาม1

การปกครองที่ได้รับการดลใจจากสวรรค์ดังบรรยายไว้ในพระคัมภีร์มอรมอนให้เสรีภาพ
ผู้คนปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาของตน

“บัดนี้หากมนุษย์ปรารถนาจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า, ก็เป็นสิทธิ์ของเขา; หรือที่จริงแล้ว, หาก
เขาเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะรับใช้พระองค์; แต่หากเขาไม่เชื่อในพระองค์ก็
ไม่มีกฎที่จะลงโทษเขา....

“เพราะมีกฎอยู่ว่ามนุษย์จะถูกพิพากษาตามโทษานุโทษของเขา. กระนั้นก็ตาม, ไม่มีกฎ
ห้ามความเชื่อของมนุษย์” (แอลมา 30:9, 11)

การปกครอง
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ในฐานะผู้เลื่อมใสศาสนา เราควรขอบพระทัยส�าหรับความ
คุ้มครองจากฝ่ายปกครองที่ยอมให้เราน้อมรับและปฏิบัติความ
เชื่อทางศาสนาตามที่เราปรารถนา

บทบาทจำาเป็นของศาสนา
อาจมบีางคนเหน็ไม่ชดัว่าศาสนาและศลีธรรมมบีทบาทจ�าเป็น 

ในการธ�ารงและส่งเสริมการปกครองที่ดีและมีประสิทธิภาพ วิธ ี
แก้ไขปัญหาร้ายแรงมากมายท่ีเราก�าลังเผชิญในโลกทุกวันนี้ม ี
เพียงวธีิเดยีวคอืแก้ไขปัญหาทางวญิญาณ ไม่ใช่ทางการเมอืงหรอื 
เศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น การเหยียดผิว ความรุนแรง และอาชญา- 
กรรมท่ีเกิดจากความเกลยีดชงั ล้วนเป็นปัญหาทางวิญญาณและ 
วิธีแก้เพียงวิธีเดียวคือแก้ไขทางวิญญาณ เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. 
โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนดังนี้

“ความก้าวหน้าทางศลีธรรมท่ีส�าคญัส่วนใหญ่ในสงัคมตะวันตก 
จะมีหลักธรรมทางศาสนาเป็นแรงผลักดันและการสั่งสอนจาก
แท่นพูดจะโน้มน้าวให้น�ามาปฏิบัติอย่างเป็นกิจลักษณะ ตัวอย่าง
ได้แก่ การเลิกค้าทาสในอังกฤษและการประกาศเลิกทาสใน 
[สหรัฐ] เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิพลเมืองของครึ่ง
ศตวรรษที่ผ่านมา”2

สังคมส่วนใหญ่อาศัยศาสนาและโบสถ์ให้วางระเบียบทางศีล-
ธรรม ฝ่ายปกครองไม่สามารถสร้างเรือนจ�าให้พอคุมขังผู้ท�าผิด
กฎหมายอันเกิดจากสังคมขาดศีลธรรม หลักความประพฤติ และ

ความเชื่อทางศาสนา การถือปฏิบัติศาสนาส่งเสริมคุณลักษณะ

เหล่านี้มากกว่าค�าสั่งของสภานิติบัญญัติหรือก�าลังต�ารวจ ฝ่าย
ปกครองไม่สามารถควบคุมเจตคติ ความปรารถนา และความ
หวังอันเกิดจากใจมนุษย์ได้ แต่น่ีคือเมล็ดที่เติบโตเป็นความ
ประพฤติซึ่งฝ่ายปกครองต้องวางกฎข้อบังคับ

อเล็กซิส เดอ ท็อกเกอวิลล์นักประวัติศาสตร์และรัฐบุรุษชาว

ฝรั่งเศสเขียนว่า “ระบอบเผด็จการอาจปกครองโดยปราศจาก

ความเชื่อทางศาสนา แต่อิสรภาพไม่สามารถท�าเช่นนั้นได้”3 และ 

แม้แต่ระบอบเผดจ็การกไ็ม่สามารถปกครองได้เลยหากปราศจาก 

ความเชื่อทางศาสนา บอริส เยลต์ซิน ประธานาธิบดีคนแรกของ

สหพันธรัฐรัสเซียตั้งข้อสังเกตดังนี้ “คุณสร้างบัลลังก์ได้ด้วยดาบ

ปลายปืน แต่จะนั่งบัลลังก์ได้ยาก”4

ในค�าเทศนาบนภูเขา พระเยซูคริสต์ทรงเปรียบเทียบกฎที่จารึก

ไว้ในหนังสือกับกฎที่จารึกไว้ในใจดังนี้

“ท่านทั้งหลายได้ยินค�าซึ่งกล่าวไว้กับคนในสมัยก่อนว่า ห้าม

ฆ่าคน ถ้าใครฆ่า คนนั้นจะต้องถูกพิพากษา

“แต่เราบอกพวกท่านว่า ใครโกรธพี่น้องของตน คนนั้นจะต้อง

ถูกพิพากษา” (มัทธิว 5:21-22)

ขณะทีฝ่่ายปกครองบงัคบัใช้กฎทีจ่ารกึไว้ในหนังสอื แต่ศาสนา 

สอนและส่งเสรมิให้ปฏิบติัตามกฎทีจ่ารกึไว้ในใจ คนทีย่อมท�าตาม 

กฎท่ีจารึกไว้ในใจแทบจะไม่มีใครท�าผิดกฎที่จารึกไว้ในหนังสอื 

ตามทีเ่ราอ่านในหลกัค�าสอนและพันธสญัญา “คนทีร่กัษากฎของ

พระผู้เป็นเจ้าไม่จ�าเป็นต้องฝ่าฝืนกฎของแผ่นดิน” (58:21)

แต่ถ้าสังคมใดละเลยเรื่องทางวิญญาณ หลักธรรมที่ก�าหนดไว้

และระบบกฎหมายจะไม่สามารถท�างานได้ มารยาทในสังคมจะ

มีได้เมื่อคนส่วนใหญ่ท�าสิ่งที่สอดคล้องกับศีลธรรมเพราะพวกเขา

เชื่อว่าพวกเขาควรท�า ไม่ใช่เพราะถูกกฎหมายหรือก�าลังต�ารวจ

บังคับให้ท�า

ฝ่ายปกครองควบคุมดูแลความประพฤติของพลเมอืง พยายาม 

ท�าให้พวกเขาประพฤติดีงามและถกูต้องตามหลกัศีลธรรม ในทาง 

กลับกัน ศาสนาพยายามให้พวกเขา ปรารถนา จะประพฤติดีงาม 

และถูกต้องตามหลักศีลธรรม ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 

(1899-1994) รฐัมนตรภีายใต้ดไวท์ ด.ี ไอเซนฮาวน์ประธานาธิบด ี

สหรัฐ สอนความแตกต่างอันส�าคัญที่สุดนี้ว่า

อิทธิพลอันสำาคัญย่ิงของ 
ความเช่ือทางศาสนา
“กฎหมายและการบังคับใช้กฎไม่ทำาให้
สังคมของเราสมัครสมานสามัคคีเพียง
อย่างเดียว แต่สิ่งสำาคัญที่สุดที่ทำาให้เป็น

เช่นนั้นคือคนที่สมัครใจเชื่อฟังสิ่งที่ไม่สามารถบังคับได้เพราะ
มาตรฐานความประพฤติที่ชอบธรรมหรือถูกต้องในใจพวกเขา 
ความเชื่อทางศาสนาทั้งถูกและผิดเป็นอิทธิพลอันสำาคัญยิ่งที่
ทำาให้พลเมืองส่วนใหญ่ของเราเกิดการคล้อยตามด้วยความ
สมัครใจ”
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “Strengthening 
the Free Exercise of Religion,” address given at The Becket Fund for 
Religious Liberty Canterbury Medal Dinner, New York City, May 16, 
2013, 1; มีให้อ่านที ่mormonnewsroom.org.
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“พระเจ้าทรงท�างานจากข้างในออกข้างนอก โลกท�างานจาก
ข้างนอกเข้าข้างใน  โลกจะน�าผู้คนออกจากสลัม พระคริสต์ทรง
น�าสลัมออกจากผู้คน แล้วพวกเขาจะน�าตนเองออกจากสลัม  
โลกจะหล่อหลอมมนุษย์โดยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของพวกเขา 
พระคริสต์ทรงเปลี่ยนมนุษย์ แล้วมนุษย์จึงเปลี่ยนสภาพแวดล้อม 

โลกจะก�าหนดพฤติกรรมมนุษย์ แต่พระคริสต์จะเปลี่ยนธรรมชาติ
มนุษย์”5

ตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลอิสระทั้งหมดต้องพึ่งความดีงาม
และการสนับสนุนโดยสมัครใจจากพลเมืองของพวกเขา เอ็ดมันด ์

เบิร์ค รัฐบุรุษในต�านานและนักปรัชญาการเมืองกล่าวว่า “องค์
ประกอบนิรันดร์ของสรรพสิ่งก�าหนดไว้ว่ามนุษย์ที่ไม่ยับยั้งชั่งใจ
จะเป็นอิสระไม่ได้ ความลุ่มหลงของพวกเขาตีตรวนให้ตนเอง”6

ด้วยเหตุนี้ฝ่ายปกครองที่ดีจึงต้องคุ้มครองศาสนาและส่งเสริม
เสรีภาพทางศาสนา และศาสนาที่ดีต้องส่งเสริมการเป็นพลเมือง
ดีและการปฏิบัติตามกฎของแผ่นดิน

ฝ่ายปกครองที่ดีต้องไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ควรส่งเสริม 
หรอืยกย่องศาสนาหนึง่เหนืออกีศาสนาหน่ึง ตวัแทนฝ่ายปกครอง
ต้องมีอิสระที่จะเชื่อและปฏิบัติตามการวินิจฉัยจากมโนธรรมของ
พวกเขาเอง ด้วยมูลเหตุอย่างเดียวกัน ศาสนาที่ดีไม่ควรลงนาม
รับรองหรือคัดค้านพรรคการเมืองหรือผู้สมัครคนใด และผู้เชื่อ

ของศาสนานั้นต้องมีอิสระและแม้ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วม
กระบวนการทางการเมืองและสนับสนุนพรรคหรือผู้สมัครที่พวก
เขาคิดว่าดีที่สุด

จงเปล่งเสียงของท่านให้ได้ยิน
แม้ศาสนจักรในฐานะสถาบันหนึ่งยืนยันความเป็นกลางทาง 

การเมืองหลายครั้ง แต่ส่งเสริมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้เข้าร่วม
กระบวนการทางการเมืองและเพิ่มเสียงเข้ากับการถกปัญหา
สาธารณะ ส่วนหนึ่งของศาสนาเราคือเป็นพลเมืองดีไม่ว่าเราจะ
อยู่ที่ใด

คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร กล่าวว่า “ตามกฎหมาย
การปกครองของแต่ละประเทศ ศาสนจักรสนับสนุนสมาชิกให้ขึ้น 
ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ ศกึษานโยบายและตวัผูส้มคัร 

อย่างละเอียด ลงคะแนนเลือกคนที่สมาชิกเชื่อว่าจะท�างานด้วย 
ความซือ่สตัย์สจุรติและด้วยวจิารณญาณอนัด ี วสิทุธชินยคุสดุท้าย 
มีข้อผูกมัดพิเศษในการเสาะหา ลงคะแนนเสียง และสนับสนุน

ผู้น�าที่ซื่อสัตย์ เป็นคนดี และฉลาด (ดู คพ. 98:10)”7

วันหนึ่งพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาอีกครั้ง พระองค์ทรงมีสิทธิ์
ปกครองและครอบครองในฐานะพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้ง
หลาย และเป็นองค์มหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ของเรา จากนั้นคทาของ

ฝ่ายปกครองและอ�านาจของฐานะปุโรหิตจะรวมเป็นหนึ่งเดียว
กว่าจะถึงวันส�าคัญยิ่งนั้น ศาสนาและการปกครองต้องเดินไป

ตามเส้นทางประวัติศาสตร์มนุษย์ด้วยกัน—ต่างฝ่ายต่างเคารพ
ความเป็นอิสระของอีกฝ่าย ต่างฝ่ายต่างเห็นคุณค่าในความช่วย
เหลือที่ขาดเสียไม่ได้จากอีกฝ่าย 
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ศาสนจักรกระตุ้นเราให้ศึกษาประเด็น

ปัญหาและผู้สมัครอย่างรอบคอบและ 

ออกเสียงเลือกคนที่เราเชื่อว่าจะทำาหน้าที่
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สมัยเป็นนักศึกษาปีหนึ่ง ดิฉันผิดหวัง
กับเพื่อนร่วมชั้นบ่อยครั้ง นั่นเพราะ

หลายคนโกงระหว่างสอบ บางคนจะแอบ
พกข้อความที่จดไว้เข้ามาในห้องสอบ บาง

คนจะส่งข้อความบอกค�าตอบให้คนอื่น 
บ้างก็ลอกข้อสอบของเพื่อนร่วมชั้น

คนโกงมกัจะได้คะแนนสงูกว่าดิฉนัเสมอ 
กระนัน้กต็าม ดิฉนัไม่ยอมโกงตามพวกเขา 

ดฉินัจ�าใส่ใจและนึกเสมอว่าซือ่สตัย์แล้วได้ 
0 เปอร์เซน็ต์ดกีว่าขโมยมา 100 เปอร์เซน็ต์

ถ้าดิฉันโกง ดิฉันคงจะเป็นแบบอย่าง

ส�าหรับพวกเขาไม่ได้ ดิฉันคงจะไม่ได ้
ด�าเนินชวิีตจนสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์กับพวกเขา ดิฉันคงจะ
แสดงให้พวกเขาเห็นไม่ได้ว่าศาสนจักร
แท้จริง

บ่ายวันหนึ่งดิฉันไปที่ห้องท�างานฝ่าย

การเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อสอบถาม
เรื่องค่าเทอมที่ค้างจ่าย ดิฉันต้องจ่ายให้
ครบก่อนสอบปลายภาคในสัปดาห์ถัดไป 
ขณะเดินไปที่นั่น ดิฉันกังวลว่าจะได้เงิน

จากไหน การเงินฝืดเคืองส�าหรับนักเรียน
ที่ส่งเสียตนเองอย่างดิฉัน 

เมื่อมาถึงห้องท�างาน ดิฉันถามเจ้าหน้า 
ที่การเงินว่าดิฉันเป็นหนี้เท่าไร

“คุณไม่ต้องจ่ายอีกแล้วจนกว่าจะเรียน
จบ” เธอตอบ

ดฉินัตกใจมาก และถามเธอว่าเธอแน่ใจ 
หรือ หรือเธอล้อเล่น

“แน่ใจสิคะ ดิฉันพูดจริง” เธอตอบ “ที่
ปรึกษาฝ่ายแนะแนวเดินเรื่องขอทุนจาก
วุฒิสมาชิกท่านหนึ่งให้คุณ ตอนนี้คุณเป็น
นักเรียนทุนแล้ว”

ดิฉันมีความสุขมากเมื่อได้ยินค�าพูด

เหล่านั้น ดิฉันขอบคุณเธอและวิ่งไปห้อง
ท�างานของที่ปรึกษาฝ่ายแนะแนวเพ่ือ
ขอบคุณคนที่รับผิดชอบ

“คุณไม่ต้องขอบคุณดิฉันหรอกค่ะ” ที่
ปรึกษากล่าวหลังจากดิฉันบอกเธอว่าดิฉัน
ขอบคุณและมีความสุขมาก “ดิฉันเป็น
เพียงเครื่องมือ”

ขณะออกจากห้องนั้น ดิฉันนึกถึงข้อ
พระคัมภีร์ที่ดิฉันชอบแบ่งปันเสมอ “และ
เขาที่เราพบว่าซื่อสัตย์ต่อนามของเราใน
วันสุดท้ายย่อมได้รับพร, เพราะเราจะยก

เขาขึ้นเพื่อพ�านักอยู่ในอาณาจักรที่เตรียม
ไว้ส�าหรับเขานับจากการวางรากฐานของ 
โลก.  และดเูถดิเรา [พระเยซคูรสิต์] นัน่เอง 
ที่พูดมันไว้” (อีเธอร์ 4:19)

โดยท�าสิ่งถูกต้อง ดิฉันได้แสดงให้เห็น
ความซื่อสัตย์ในการรักษาพระบัญญัติของ
พระบิดาบนสวรรค์—แม้ในสถานการณ์
ที่พบเห็นความไม่ซื่อสัตย์ได้ทั่วไป ดิฉัน
ทราบว่าโดยการยืนหยัดในศรทัธา พระองค์ 
จะไม่มีวันทอดทิ้งดิฉัน

ดิฉันมีความสุขที่เวลานี้ได้เรียนหนังสือ
โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายอีก ดิฉันมี

ก�าลังใจท�าสิ่งถูกต้องต่อไปเช่นกัน ไม่ใช่
เพราะรางวัลและพรที่ได้รับ แต่เพราะ
ดิฉันรักพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตร
ของพระองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นแบบ

อย่างส�าหรับดิฉัน 
โจแอนนา เม แรงกา, เซาเทิร์นเลย์เต, 
ฟิลิปปินส์

ดิฉันจะไม่โกง

เ สี ย ง วิ สุ ท ธิ ช น ยุ ค สุ ด ท้ า ย

เพื่อนร่วมชั้นที่โกงมักจะได้คะแนน 
สูงกว่าดิฉันเสมอ แต่ดิฉันไม่ยอมโกง
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ดิฉันยังเด็กเมื่อเห็นชุดแต่งงานของคุณ
แม่ครั้งแรก ท่านห่อเก็บไว้อย่างดีใน

หีบ และดิฉันจ�าได้ว่าคุณแม่ค่อยๆ บรรจง
แกะห่อนั้นให้ดิฉันดู ชุดนั้นสวยมาก! ดิฉัน
ต้องการสวมชุดดังกล่าวมากเมื่อถึงวัน
แต่งงานของดิฉัน

คุณแม่วางกลับไว้ที่เดิมอย่างเบามือและ
สัญญาว่าในอนาคตจะให้ดิฉันยืม ท่าน
บอกว่าชุดนั้นเป็นของขวัญพิเศษจากคุณ
พ่อของดิฉัน ในรูปถ่ายวันแต่งงานท่านดู
สวยและอยู่ในห้วงรัก คุณพ่อคุณแม่ของ
ดิฉันเป็นคนดีมากแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ
ศาสนจักร

ดิฉันรู้เรื่องศาสนจักรเมื่อพบชายท่ีจะ
กลายเป็นสามีของดิฉัน การพบกันครั้งนั้น
ไม่ธรรมดาเพราะแม้เขาจะไม่แข็งขันใน
ศาสนจักร แต่การพบกันของเราน�าไปสู ่
เรื่องราวเกี่ยวกับนิมิตแรก ดิฉันพบว่าเรื่อง
นั้นน่าพิศวง แต่ไม่พร้อมจะยอมรับ

หลังจากเราออกเดทได้ 16 เดือน ความ
ฝันของดฉินัเป็นจรงิเมือ่ดฉินัสวมชดุแต่งงาน 
แบบมีหางยาวของคุณแม่และเดินตามทาง

ระหว่างที่นั่งไปหาคู่หมั้น ดิฉันอยู่ในห้วงรัก

เช่นกัน หลายคนพูดว่าดิฉันดูเหมือนคุณแม่

สมัยที่ท่านแต่งงาน

หลายปีผ่านไป เรามีลูกชายสองคน เมื่อ

สามีพยายามกลับไปโบสถ์ ดิฉันขัดขวาง

ความพยายามของเขา ถึงแม้ดิฉันไม่แข็ง

ขันในศาสนจักรในวัยเด็กของดิฉัน แต่มัน 

ก็ยากที่ดิฉันจะยอมรับอีกศาสนจักรหนึ่ง

นั่นเปลี่ยนไปในที่สุดหลังจากแต่งงาน 

ได้ 19 ปี สามีดิฉันกลับไปโบสถ์ และไม่ 

ก่ีสัปดาห์ต่อมาดิฉันเริ่มไปโบสถ์กับเขา 

ประจักษ์พยานของดิฉันเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ดิฉันรับบัพติศมาและการยืนยัน ไม่นาน

หลังจากนั้น ความปรารถนาสูงสุดของดิฉัน

คือเตรียมตัวให้พร้อมรับการผนึกกับสามีใน

พระวิหาร

เมื่อวันแห่งความสุขของการผนึกมาถึง 

ดิฉันสวมชุดขาวของคุณแม่อีกครั้ง เพื่อน

คนหนึ่งจากโบสถ์ดัดแปลงชุดนั้นให้เหมาะ

จะสวมในพระวิหาร ดิฉันสวมชุดนั้นที่นั่น

นับแต่นั้น

เมื่อคุณพ่อถึงแก่กรรมและคุณแม่เข้า
สู่วาระสุดท้ายของท่าน ท่านยังไม่พร้อม
ยอมรับศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟู แต่ดิฉัน
บอกท่านหลายเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟู ดิฉัน
บอกท่านเช่นกันว่าเมื่อท่านข้ามไปอยู่อีก
ด้านหนึ่งของม่าน ท่านจะได้ยินข่าวสารของ
พระกิตติคุณที่แท้จริง ดิฉันสัญญากับท่าน
ว่าหลังจากนั้นหนึ่งปี ดิฉันจะสวมชุดของเรา 
ในนามของท่านเพื่อให้ท่านได้รับศาสนพิธี
พระวิหารและรับการผนึกกับคุณพ่อของ
ดิฉัน และดิฉันท�าตามสัญญา

ตอนนี้ชุดเก่าแล้ว และดิฉันทราบว่าสัก
วันหนึ่งดิฉันจะไม่ได้สวมอีก กว่าจะถึงวัน
นั้น ดิฉันจะสวมต่อไปด้วยความรัก—เพื่อ
สามีของดิฉัน เพ่ือคุณแม่กับคุณพ่อ เพ่ือ
สมาชิกครอบครัวที่ดิฉันรับใช้เป็นตัวแทน
พวกเขาในพระวิหาร เพ่ือพระกิตติคุณท่ี 
แท้จริง เพื่อพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของดิฉัน 
เพื่อพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของ
พระองค์ พระเยซูคริสต์ 

แองเจลิกา ฟลอเรส อัลกาบา,  
เกเรตาโร, เม็กซิโก

ดิฉันต้องการสวมชุดแต่งงาน 
ของคุณแม่มากเมื่อถึงวันแต่งงาน 

ของดิฉัน
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ค าร์ลีลูกสาวของเราป่วยได้สองสาม
วันแล้ว และดิฉันคิดว่าเธอเป็นหวัด 

แต่เมื่ออาการของเธอทรุดหนัก ดิฉันเริ่ม
คิดว่าน่าจะรุนแรงกว่านั้น

ดิฉันกลัวหนักย่ิงกว่าเดิมเมื่อไปพบ
แพทย์ตามนัด—แพทย์วินิจฉัยว่าคาร์ลี
เป็นเบาหวานประเภท 1 เบาหวานท�าให้
เธอไม่รู้สึกตัวและต้องน�าตัวเธอส่งโรง
พยาบาลทันที ดิฉันสวดอ้อนวอนในใจขอ
ให้ดิฉันสงบนิ่งและคณะแพทย์สามารถ
ช่วยเธอได้

เมื่อเรามาถึงห้องฉุกเฉิน คณะแพทย์
และพยาบาลรีบช่วยชีวิตเธอ ดิฉันวิงวอน
พระบิดาบนสวรรค์ขอการปลอบโยนและ
ความสงบ

ในชั่วขณะของความเงียบ สามีดิฉันกับ
คุณพ่อของเขาให้พรฐานะปุโรหิตแก่คาร์ลี  
ในพรน้ัน สามีดิฉันรับรองกับเธอว่าเธอ 
จะมีชีวิตหากน่ันเป็นพระประสงค์ของ 
พระบิดาบนสวรรค์ ดิฉันเริ่มรู้สึกสงบ

หลังจากเฝ้าดูคณะแพทย์ใช้เข็มแทง 
ทดสอบ และตรวจอาการของคาร์ลีอีก

หลายชั่วโมง ดิฉันก็เหน่ือยจนหมดแรง 
ห้องของเธอวุ่นวายน้อยลงราวตีหนึ่ง ดิฉัน
ไม่รู้จะคาดหวังอะไร ดิฉันนอนไม่หลับ 
และรู้สึกโดดเดี่ยว

ดิฉันหยิบพระคัมภีร์มอรมอนที่น้องสาว
น�ามาโรงพยาบาลและสวดอ้อนวอนขอให ้
พระคัมภีร์ท�าให้ดิฉันเกิดความเชื่อมั่นที่
ต้องการ พระคัมภีร์เปิดไปที่ แอลมา 36:3 
ขณะอ่าน ดิฉันรู้สึกว่าพระเจ้าก�าลังตรัส
กับดิฉัน “พ่อรู้ว่าผู้ใดก็ตามที่มอบความไว้
วางใจของพวกเขาในพระผู้เป็นเจ้าจะได้
รับการค�้าจุนในความเดือดร้อนของพวก
เขา, และความยุ่งยากของพวกเขา, และ
ความทุกข์ของพวกเขา, และพระองค์จะ
ทรงยกขึ้นในวันสุดท้าย.”

ดิฉันรู้สึกสงบเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองใน
คืนน้ัน ดิฉันทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์
ทรงรับรู้เรื่องของเรา พระองค์ทรงต้องการ
ให้ดิฉันรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นและดิฉัน
ต้องมีศรัทธาในพระองค์ 

ขณะใคร่ครวญเหตุการณ์วันนั้น ดิฉัน
คิดว่าพระเจ้าประทานพรเรามากเหลือเกิน 

ดฉินัรูส้กึว่าต้องรบีพาคาร์ลมีาพบแพทย์ 
เรามาถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย ผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิตมาถึงอย่างรวดเร็วเพื่อ
ให้พรเธอ

ต้ังแต่วันนัน้เราตรวจเชค็น�า้ตาลในเลอืด 
ทุกวันและมีของขบเคี้ยวอยู่ใกล้มือตลอด
เวลา เราเรยีนรูว่้าการจดัการกับเบาหวานจะ 
มีผลต่อร่างกายได้อย่างไร โรคของคาร์ลี 
ยังคงเป็นการทดลอง แต่เราเรียนรู้ว่าต้อง
วางใจพระบิดาบนสวรรค์ทุกวัน 

วันนั้นในโรงพยาบาลไม่ใช่วันท่ีดิฉัน
อยากประสบอีก แต่เป็นวันที่ดิฉันจะส�านึก
คุณตลอดไป วันนั้นเป็นวันของการเรียนรู้ 
การใช้ศรัทธา และรู้สึกขอบคุณ ดิฉันเรียน
รู้ว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงรับรู้เรื่องราว
ของบุตรธิดาแต่ละคนของพระองค์ และ
พระองค์จะทรงค�า้จุนเราในการทดลอง
ของเรา 
ทริชา ทอมคินสัน ริกส์, แอริโซนา, 
สหรัฐอเมริกา

เมื่อเรามาถึง 
ห้องฉุกเฉิน  

คณะแพทย์และ
พยาบาลรีบ 
ช่วยชีวิตคาร์ลี

พระเจ้ารับส่ังให้ความสงบแก่ดิฉัน
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เ น่ืองจากสามีดิฉันว่างงานชั่วคราว 

การพยายามชักหน้าให้ถึงหลังส�าหรับ

ครอบครัวที่มีลูกก�าลังโตห้าคนถือว่า

ท้าทายมาก ในวันก่อนถ่ายทอดการ

ประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2013 

เราส�ารวจอาหารที่เหลือและตัดสินใจว่า

จะเตรียมข้าวกับไก่ทอดเป็นอาหารกลาง

วันง่ายๆ ระหว่างพักช่วงการประชุมใหญ่

เมื่อถึงวันอาทิตย์ เราทุกคนพร้อม คน

ที่เหลือในครอบครัวใหญ่ของเรา ประกอบ

ด้วยพ่อแม่ของดิฉัน พี่สาวน้องสาว และ

ครอบครัวของพวกเธอพบกันที่ศูนย์สเตค

ครึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มการถ่ายทอด

นับเป็นเรื่องน่ายินดีและเป็นพรอย่าง 

ยิ่งที่ได้ฟังศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และ 

ผู้เปิดเผยแบ่งปันข่าวสารส�าหรับคนรุ่นเรา

โดยเฉพาะ ขณะฟังค�าแนะน�าและชื่นชม

วิญญาณอันแสนวิเศษของความสงบ

และความรักที่ดิฉันรู้สึกจากพระบิดาบน

ไก่ช้ินเล็กๆ แปดช้ิน
สวรรค์ ดิฉันเกิดความเชื่อมั่นว่าทุกอย่าง

จะดี พระองค์จะทรงสนองความต้องการ

ทางวิญญาณและทางโลกของครอบครัว

ดิฉัน และถ้าดิฉันใช้ศรัทธาต่อไปและให้

พระผู้ช่วยให้รอดกุมบังเหียน เราจะได้รับ

การปลดปล่อยจากสถานการณ์เลวร้ายจน

ควบคุมไม่ได้ของความยากไร้และความ

ยากล�าบากอื่นๆ

ดิฉันชื่นชมวิญญาณที่สวยงามของวัน

สะบาโตวันนั้นจนลืมเรื่องอาหารกลางวัน 

ดิฉันรู้ว่าพวกเรามี 17 คนก็เมื่อถึงเวลาพัก

ระหว่างการประชุม ผู้ใหญ่เก้าคนกับเด็ก

แปดคนจะกินอาหารเพียงน้อยนิดด้วยกัน 

ไก่ชิ้นเล็กๆ แปดชิ้น และข้าวจานใหญ่

หนึ่งจาน กับพาสต้าชามหนึ่งที่พี่สาวคน

หนึ่งของดิฉันน�ามา

เฮนรีย์วัยแปดขวบกล่าวค�าสวดอ้อน- 

วอนขอบพระทัยและให้พรอาหารของเรา

โดยขอให้ทุกคนกินอิ่ม จากนั้นดิฉันก็ฉีก

ไก่แต่ละชิ้นให้เล็กลงและส่งให้เด็กๆ ขณะ

พี่สาวของดิฉันตักข้าวกับพาสต้าใส่จาน

ให้พวกเขา ดิฉันไม่อาจกลั้นน�้าตาไว้ได้

เมื่อรู้ว่าเราใส่จานขนาดเล็กให้ทุกคนและ

ได้อีกจานหนึ่งหลังจากฉีกไก่ทุกชิ้นและ

แบ่งข้าวกับพาสต้าในหมู่พวกเราแล้ว 

จากนั้นเราทุกคนก็กิน—และอิ่ม

ดิฉันบอกพ่อแม่และสามีว่าดิฉันทราบ

แน่นอนว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงแบ่ง

ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวและเลี้ยง

ฝูงชนที่ “มีผู้ชายประมาณห้าพันคน ไม่

รวมผู้หญิงและเด็ก” (ดู มัทธิว 14:14-21) 

นักวิจารณ์และผู้ไม่เชื่อบางคนอ้างว่า

ปาฏิหาริย์ครั้งนั้นเป็นเพียงอุปมา กล่าว

เกินจริง หรือเป็นไปไม่ได้ แต่ส�าหรับดิฉัน

และครอบครัว เรื่องนี้เป็นจริงตามที่เขียน

ไว้

พระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินค�าสวด 

อ้อนวอนของเด็กที่ซื่อสัตย์ผู้กล่าวขอบ 

พระทัยและขอพรให้ทุกคนกินอิ่มและได้

รับการบ�ารุงเลี้ยง

ขณะที่เรากลับไปห้องประชุมเพื่อชม

การประชุมใหญ่สามัญ ดิฉันรู้สึกอิ่มเอม

ใจ ดิฉันรู้สึกประหนึ่งอยู่ที่นั่นกับฝูงชนที่

พระเยซูทรงเลี้ยงอาหาร ปรารถนาจะอยู่

และเรียนรู้จากพระองค์ผู้ทรงสัญญาว่าถ้า

เราเอาใจใส่และสดับฟัง เราจะไม่หิวหรือ

กระหายอีกเลย (ดู ยอห์น 6:35)

เรากับลูกๆ เข้าไปนั่งเงียบๆ ในห้อง

นมัสการและเตรียมฟังผู้รับใช้ที่พระบิดา

บนสวรรค์ทรงเลือกไว้ นั่นเป็นช่วงเวลา

ส�าคัญที่เราจะจดจ�าตลอดไป 

อาบิเกล อัลเมเรีย, เซบู, ฟิลิปปินส์

ผู้
 ใหญ่เก้าคน 
 กับเด็กแปด

คนจะกินอาหาร
เพียงน้อยนิดด้วย
กัน ไก่ชิ้นเล็กๆ 
แปดชิ้น ข้าวหนึ่ง
จานใหญ่ และ 
พาสต้าหนึ่งชาม
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เปี่ยมด้วย
 

ชวีติ&ก�ำลงัวงัชำ

42  เ ลี ย โ ฮ น า



ชวีติ&ก�ำลงัวงัชำ
โดย แรนดอล เอ. ไรท์

ว าดมโนภาพสักครู่ว่าเพ่ือนคนหน่ึงมาขอค�าแนะน�าจาก
ท่านเกี่ยวกับวิธีได้รับการเปิดเผยส่วนตัว ถ้าท่านเสนอได้
เพียงความคิดเดียว ท่านจะเสนออะไร

สมัยเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่คนใหม่ เอ็ลเดอร์มาเรียน จี. รอม- 

นีย์ (1897-1988) รู้สึกว่าตนไม่เหมาะจะท�าการเรียกอันส�าคัญนี ้
ท่านจึงไปขอค�าแนะน�าจากเพื่อนคือเอ็ลเดอร์ฮาโรลด ์
บ.ี ล ี(1899-1973) แห่งโควรมัอคัรสาวกสบิสอง 

ค�าแนะน�าที่ได้รับวันนั้นทั้งกระตุ้นและสร้าง
ความประหลาดใจแก่เอ็ลเดอร์รอมนีย์ 
เอ็ลเดอร์ลีบอกว่า “ถ้าคุณอยากประสบ

ความส�าเร็จในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ 
คุณจะต้องได้รับการดลใจ คุณจะต้อง
รับการเปิดเผย ผมจะให้ค�าแนะน�าอย่าง
หนึ่ง นั่นคือ เข้านอนแต่หัวค�่าและตื่นแต่

เช้า ถ้าคุณท�าอย่างนี้ ร่างกายและสมอง
ของคุณจะได้พักและในความเงียบสงบของ
เวลาเช้าตรู่ คุณจะได้รับการดลใจและความเข้าใจ
ลึกซึ้งมากกว่าเวลาอื่นของวัน”

หลายปีต่อมา ขณะหวนนึกถึงประสบการณ์นั้น ประธานรอม- 

นีย์กล่าวว่า “นับจากวันนั้นเป็นต้นมา ข้าพเจ้าน�าค�าแนะน�าดัง
กล่าวมาปฏิบัติ และรู้ว่าได้ผล ทุกครั้งที่มีปัญหาร้ายแรง หรือม ี
งานมอบหมายเชิงสร้างสรรค์บางอย่างท่ีข้าพเจ้าหวังจะได้รับ
อิทธิพลของพระวิญญาณ ข้าพเจ้ามักจะได้รับความช่วยเหลือ
ตอนเช้าตรู่มากกว่าเวลาอื่นของวัน”1

เมื่อข้าพเจ้าอ่านเรื่องนี้ครั้งแรก ข้าพเจ้าประหลาดใจกับค�า
แนะน�าที่เอ็ลเดอร์ลีให้ ข้าพเจ้าไม่เคยเชื่อมโยงการตื่นแต่เช้าทุก
วันกับการเปิดเผย แต่ตอนนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่ามีความสัมพันธ์กัน
โดยตรง ข้าพเจ้าเรียนรู้เช่นกันว่าธรรมเนียมปฏิบัติที่ท�ากันเรื่อย
มาอันเกี่ยวเนื่องกับการได้รับการเปิดเผย อาทิ การสวดอ้อนวอน 

การศกึษาพระคมัภร์ี การอดอาหาร การเข้าพระวิหาร และ 
การรับใช้จะดีขึ้นมากเมื่อข้าพเจ้าเข้านอนแต่

หัวค�่าและตื่นแต่เช้า

แบบอย่างในพระคัมภีร์
ชายหญิงที่ได้รับการดลใจทุกยุคทุก

สมัยล้วนท�าตามค�าแนะน�านี้เกี่ยวกับ
การนอนหลับ “เวลาเช้ามืด อับราฮัม
ออกไปยังที่ที่ท่านยืนเฉพาะพระพักตร์

พระยาห์เวห์” (ปฐมกาล 19:27; เน้นตัว
เอน) “[โมเสส] ต่ืนแต่เช้า ขึ้นไปบนภูเขา 

ซีนาย ตามรับสั่งของพระยาห์เวห์ พร้อมกับ
ศิลาสองแผ่น” (อพยพ 34:4; เน้นตัวเอน) “โยชูวา 

ลุกขึ้นแต่เช้า และพวกปุโรหิตก็ยกหีบแห่งพระยาห์เวห์ขึ้นหาม”  
(โยชูวา 6:12; เน้นตัวเอน)

พระเจ้าทรงเริ่มวันของพระองค์ในช่วงการปฏิบัติศาสนกิจ
ขณะทรงเป็นมรรตัยอย่างไร มาระโกบันทึกดังนี้ “ในเวลาเช้ามืด 
พระองค์ทรงลุกขึ้น เสด็จออกไปยังที่สงบ และทรงอธิษฐานที่นั่น” 

(มาระโก 1:35) มารีย์สานุศิษย์ที่อุทิศตน ท�าตามแบบอย่างของ
พระองค์และในการท�าเช่นน้ันสอนบทเรียนอันทรงพลังแก่เรา 

การปฏิบัติอย่างหน่ึง 

ท่ีจะช่วยให้ท่านมีสุขภาพดีข้ึน 

มีกำาลังวังชา และได้รับการดลใจ 

ถ้าทำาตามอย่างสม่ำาเสมอและ 

มีวินัยคืออะไร
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“วันอาทิตย์ เวลาเช้ามืด มารีย์ชาวมักดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพ” 
(ยอห์น 20:1) ตอนเช้าตรู่เธอเป็นมนุษย์คนแรกท่ีเห็นพระเจ้า 
ผู้ฟื้นคืนพระชนม์

พรของการต่ืนแต่เช้า
ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ในสมัยของเราใช้เวลาเช้าตรู่รับการเปิดเผยเช่น

กัน ไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้ยินสมาชิกท่านหน่ึงในโควรัมที่หน่ึง
ของสาวกเจ็ดสิบกล่าวในค�าพูดการประชุมใหญ่สเตคว่าเขาเป็น
คนตื่นเช้า หลังจากการประชุม ข้าพเจ้าพูดกับเขาสั้นๆ เกี่ยวกับ
นิสัยตื่นแต่เช้าของเขา จากนั้นจึงถามว่าฝ่ายประธานสูงสุดและ
โควรัมอัครสาวกสิบสองกี่คนมีตารางเวลาคล้ายแบบนี้ เขาตอบ
ว่า “ทุกคนครับ!” น่ันเป็นช่วงเวลาอันเปี่ยมด้วยพลัง และพระ-
วิญญาณทรงเป็นพยานต่อข้าพเจ้าว่าการเข้านอนแต่หัวค�่าและ
ตื่นแต่เช้าเชื่อมโยงกับการได้รับการเปิดเผยอย่างแท้จริง

คนที่ท�าตามค�าแนะน�าของพระเจ้าเรื่องการนอนหลับจะได้รับ 
พรเพิ่มเติม ลองพิจารณาสัญญาอันเหลือเชื่อต่อไปนี้ “เลิกเกียจ 
คร้าน; เลิกไม่สะอาด; เลิกจับผิดกัน; เลิกนอนนานเกินความ
จ�าเป็น; จงเข้านอนแต่หัวค�่า, เพื่อเจ้าจะไม่เหนื่อยอ่อน; ตื่นแต่
เช้า, เพื่อร่างกายเจ้าและความคิดเจ้า จะกระปรี้กระเปร่า” (คพ. 
88:124; เน้นตัวเอน) กระปรี้กระเปร่า หมายถึง “เปี่ยมด้วยชีวิต
และก�าลังวังชา”

อริสโตเติล นักปรัชญาสมัยโบราณบอกประโยชน์อีกหลาย
ประการส�าหรับคนที่ต่ืนแต่เช้า “การตื่นก่อนสว่างเป็นเรื่องดี
เพราะนิสัยเช่นนั้นส่งผลให้มีสุขภาพดี ความมั่งคั่ง และปัญญา”2  
เบ็นจามิน แฟรงคลิน รัฐบุรุษสหรัฐยุคแรกน�าความคิดนั้นมาเป็น
หลักปฏิบัติของเขาซึ่งเป็นที่รู้กันดี “เข้านอนแต่หัวค�่าและตื่นแต่
เช้าท�าให้มนุษย์มีสุขภาพดี มั่งคั่ง และมีปัญญา”3  คนส่วนใหญ่
จัดให้สุขภาพดี ความมั่งคั่ง และปัญญาอยู่ในอันดับต้นๆ ของสิ่ง
ที่พวกเขาปรารถนามากที่สุดในชีวิต

สุขภาพ
อายุเฉลี่ยของผู้บริหารสูงสุด (ซีอีโอ) ในอเมริกาคือ 55 ปี4 ท่าน

จะประหลาดใจไหมถ้าทราบว่าซีอีโอขององค์กรระหว่างประเทศ

อายุ 97 ปี จะเป็นอย่างไรถ้าท่านทราบเช่นกันว่าเขายังคงเดิน

ทางไปทั่วโลกเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ อบรมผู้น�า เข้าพบเจ้าหน้าที่

รัฐบาล และให้สัมภาษณ์องค์กรสื่อหลักๆ ด้วยวัยขนาดนี้ จะเป็น

อย่างไรถ้ารองประธานสูงสุดสองคนของเขาอยู่ในวัย 79 และ 87 

ปีที่กระฉับกระเฉงมาก และนั่นตรงกับสถานการณ์ช่วงท้ายการ

บริหารงานของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910-2008) ใน

ฐานะประธานศาสนจักร ดูเหมือนว่าการเข้านอนหัวค�่าและตื่นแต่

เช้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ผู้น�าศาสนจักรของเราอายุยืน 

เออร์เนสต์ แอล. วิลคินสันอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบริคัม 

ยังก์แนะน�าว่าการเข้านอนหัวค�่าและต่ืนแต่เช้าเก่ียวข้องกับ

ประโยชน์ด้านสุขภาพ เขากล่าวถึงประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ 

(1873-1970) ประธานศาสนจักรเวลานั้นว่า “ข้าพเจ้ามั่นใจว่า

เหตุผลส�าคัญยิ่งประการหนึ่งที่ท�าไมประธานแมคเคย์มีชีวิตวัย

ชราที่ดีและกระฉับกระเฉงแข็งแรงคือข้อเท็จจริงที่ว่าสมัยหนุ่ม

ท่านมีนิสัยเข้านอนแต่หัวค�่า ตื่นแต่เช้า โดยปกติจะตื่นก่อนดวง

อาทิตย์ขึ้น เวลาที่สมองปลอดโปร่งและร่างกายกระฉับกระเฉง

พร้อมท�างานของวัน”5

มีความเชื่อมโยงเช่นกันระหว่างการเข้านอนหัวค�่าและตื่นแต ่

เช้ากับสุขภาพจิตและความมั่นคงทางอารมณ์ เอ็ลเดอร์รัสเซลล ์

เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ขอให้คนท่ี

รู้สึกล้มเหลวและถูกกดข่ีหวังให้เวลาเช้าตรู่ของวันช่วยท่าน”6

ปัญญา
ความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการนอนกับปัญญาไม่ใช่แค่

ทฤษฎี งานวิจัยโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ระบุว่า 
“นักศึกษาที่มีนิสัยนอนดึกและตื่นสายในวันรุ่งขึ้นจะได้เกรด

เฉลี่ย (จีพีเอ) ต�า่กว่านักศึกษาที่มีนิสัยเข้านอนหัวค�่าและตื่นแต่
เช้า ยิ่งนักศึกษานอนดึกมากเท่าใด เกรดก็จะยิ่งต�่ามากเท่านั้น 
จากปัจจัยท้ังหมดท่ีศึกษา เวลาตื่นนอนในวันธรรมดาและวัน
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สุดสัปดาห์มีความเชื่อมโยงกับจีพีเอของนักศึกษามากที่สุด โดย
เฉลี่ยแล้วแต่ละชั่วโมงท่ีนักศึกษานอนดึกในวันธรรมดาท�าให ้
จีพีเอ (ระดับ 0-4.0) ลดลง 0.13 จุด”7

ไม่นานมานี้ข้าพเจ้าส�ารวจนักศึกษาวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 203 
คนเกี่ยวกับรูปแบบการนอนของพวกเขา โดยเฉลี่ยนักศึกษาเหล่า
นี้ตื่น 7:30 น.ในวันไปเรียนและตื่น 9:15 น. ในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
เวลาเข้านอนโดยเฉลี่ยของพวกเขาคือเที่ยงคืนในวันไปเรียนและ 
ตีหนึ่งในวันหยุดสุดสัปดาห์ นักศึกษาเหล่านี้สวนทางกับงานวิจัย

ทีเ่ชือ่มโยงการเข้านอนหวัค�า่และตืน่แต่เช้ากับการได้ความรู ้บางที
การพบว่าจีพีเอสูงขึ้นเป็นผลจากการเข้านอนหัวค�่าและตื่นแต่เช้า
ก็เรียบง่ายเกินกว่าจะเชื่อ เราเป็นเหมือนลูกหลานอิสราเอลหรือ
ไม่ท่ีไม่ยอมท�าตามวิธีถอนพิษงูของพระเจ้า “เพราะความเรียบ
ง่ายของทาง” (1 นีไฟ 17:41; ดู ฮีลามัน 8:14–15 ด้วย)

ลองพิจารณาค�าแนะน�าของประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ 
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองเกี่ยวกับการได้ปัญญา “ข้าพเจ้า
แนะน�าลูกๆ ของเราให้ท�าการศึกษาที่ส�าคัญมากตอนช่วงเช้าตรู่
เมื่อพวกเขายังสดชื่นและตื่นตัว แทนที่จะต่อสู้กับความเหนื่อยล้า
ทางกายและความอ่อนเพลียทางใจตอนกลางคืน ข้าพเจ้าเรียนรู้

พลังของภาษิตนี้ ‘เข้านอนหัวค�่า ตื่นแต่เช้า’”8  บางทีนี่อาจจะเป็น
เหตุผลหนึ่งที่ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาท�าตามตารางเข้านอนหัวค�่า
และตื่นแต่เช้า
พรอ่ืนๆ

เอ็ลเดอร์โจ เจ. คริสเตนเซ็น สมาชิกเกียรติคุณแห่งโควรัม
สาวกเจ็ดสิบกับบาร์บาราภรรยาเขียนบอกคนที่ท�าตามค�าแนะน�า
ของพระเจ้าเรื่องการนอนหลับว่ามีพรมากกว่าน้ัน “จะต้องม ี
เหตุผลดีเยี่ยมส�าหรับค�าบัญชาให้เข้านอนหัวค�่าและตื่นแต่เช้า 
[ดู คพ. 88:124]... โลกตอนเช้าตรู่เป็นโลกที่สวยงามกว่า ชีวิต
สงบยิ่งกว่า เราบรรลุผลส�าเร็จได้มากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นลง”9  
ระหว่างค�าปราศรัยไฟร์ไซด์ที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ เอ็ลเดอร ์
คริสเตนเซ็นกล่าวเพ่ิมเติมว่า “บางท่านไม่พักผ่อนตามที่ท่าน

ต้องการ บางท่านมีนิสัยเข้านอนดึกและนอนนานเกินความต้อง
การจริงๆ ของร่างกาย ด้วยเหตุนี้จึงพลาดการดลใจส่วนตัวบาง
อย่างที่ท่านน่าจะได้รับ”10

ประธานฮิงค์ลีย์เพ่ิมค�าสัญญาอีกประการหนึ่งให้แก่คนเชื่อ
ฟังว่า “ถ้าท่านเข้านอน 22:00 น. และตื่นราว 6:00 น. ทุกสิ่งทุก
อย่างจะเป็นไปด้วยดีส�าหรับท่าน”11

การท�าตามค�าแนะน�าของพระเจ้าเรื่องการนอนหลับอาจด ู
เหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ “โดยวิธีเล็กน้อยพระเจ้าทรงท�าให้สิ่ง
ส�าคัญเกิดขึ้นได้” (1 นีไฟ 16:29) ข้าพเจ้ามีประจักษ์พยานว่าการ
เข้านอนหัวค�่าและตื่นแต่เช้าน�าพรมากมายมาสู่ชีวิตเรา รวมทั้ง
การเปิดเผย น่าอัศจรรย์ที่ข้าพเจ้าได้รับความส�าเร็จมากยิ่งข้ึน
ในวันที่ข้าพเจ้าเข้านอนหัวค�่าและตื่นแต่เช้า ประโยชน์ของการ
มีวินัยในตนเองนี้มีมากเกินกว่าความพยายามที่เรียกร้อง เมื่อเรา
เอาชนะความซึมเซาของวันนั้นได้ เป็นไปได้มากขึ้นว่าเราจะรบ
ชนะอีกหลายครั้งในระหว่างวัน เป็นไปได้มากขึ้นว่าเราจะเปี่ยม

ด้วยชีวิตและก�าลังวังชา 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
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โดย แม็คเคลลี จอร์จ

หญิงสาวชาวฮังการี คริสซ์เตียน 
เอสซ์เธอร์* กล่าวว่าพระกิตติคุณ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้

ศรัทธาของเธอ—ไม่เฉพาะในพระผู้เป็นเจ้า 
เท่านั้นแต่ในชีวิตที่มองโลกในแง่ดีและท�าให ้
บรรลุผลส�าเร็จด้วย “ชาวฮังการีมักจะนึกถึง
อดีตอันมืดมนแทนท่ีจะนึกถึงอนาคตอัน
สว่างไสวของเรา” เธอกล่าว อดีตท่ีเอสซ์-
เธอร์พูดถึงคือช่วงเวลาในประวัติศาสตร์
ของฮังการี (1949-1956) ช่วงน้ันไม่มีการ
ร้องเพลงชาติฮังการี—Isten, áldd meg 
a magyart ซึ่งหมายถึง “พระผู้เป็นเจ้าทรง
อวยพรชาวฮังการี”

พระกิตติคุณมาถึงฮังการี
ฮงัการยีอมรบัศาสนจกัรอย่างเป็นทางการ 

ในปี 1988 หนึ่งปีหลังจากเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันแห่งโครัมอัครสาวกสิบสอง
กล่าวค�าสวดอ้อนวอนอุทิศบนยอดเขา
เกลเลิร์ต เหนือเมืองบูดาเปสต์ สองปีต่อมา
ศาสนจักรเปิดคณะเผยแผ่ในบูดาเปสต์ ใน
ประเทศที่ไม่มีเสรีภาพทางศาสนามานาน 
40 ปี เวลานี้อิทธิพลของพระผู้เป็นเจ้าแรง
กล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในใจคนหนุ่มสาว 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ศูนย์ขยายผลของสถาบัน
ศูนย์ขยายผลมีส่วนส�าคัญในการช่วย

คนหนุ่มสาวในยุโรปกลางและยุโรปตะวัน
ออก คืนก่อนเอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองมาเยือนยุโรป
กลาง ท่านตื่นมารับการเปิดเผยอันทรงพลัง 
ท่านรู้สึกว่าความเข้มแข็งของศาสนจักรใน
ภูมิภาคนั้นของโลกจะอยู่ในหมู่คนหนุ่มสาว 
เวลานี้ศูนย์ขยายผลเป็นสถานที่ต้อนรับคน
หนุ่มสาว ให้พวกเขาได้มีชั้นเรียน กิจกรรม 
และเพื่อนที่มีความเชื่อเดียวกัน “ที่นี่เรา
สนุกได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่อง
มาตรฐานของเรา” เอสซ์เธอร์กล่าว

เอสซ์เธอร์พบผู้สอนศาสนาในบ้านเกิด 
ของเธอที ่Újfehértó และเข้าชัน้เรยีนภาษา 
อังกฤษฟรีประจ�าสัปดาห์ ไม่นานผู้สอน
ศาสนาชวนเธอมาร่วมกิจกรรมสาขา “ดิฉัน
เข้าร่วมคืนการละเล่น การสังสรรค์ใน
ครอบครัว และงานเต้นร�าทุกครั้งมาตั้งแต่
ต้น” เธอกล่าว “ดิฉันรับบัพติศมาก่อนอายุ
ครบ 18 ปีสามอาทิตย์ เวลานี้ดิฉันทราบ
ว่าดิฉันเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า และพระ-
บิดาบนสวรรค์จะไม่ทรงปล่อยให้ธิดาของ
พระองค์โดดเดี่ยว”

กิจกรรมคนหนุ่มสาว
เอสซ์เธอร์ยังคงไปร่วมกิจกรรมคนหนุ่ม

สาวในสาขาของเธอที่ Nyíregyháza ยัง
ไม่มีวอร์ดหรือสาขาคนหนุ่มสาวในฮังการี 
แต่ “เรายังรวมตัวกัน” เอสซ์เธอร์กล่าว  
“เราไปงานเทศกาลบุปผาชาติ เทศกาลกบ 
และสวนสัตว์”

ตามท่ีเอล็เดอร์เพอร์รย์ีท�านายไว้ สมาชกิ
คนหนุ่มสาวในฮังการีเป็นแหล่งความสว่าง
ของทุกคน  

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

* ในฮังการี นามสกุลมาก่อนชื่อ
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ฮังการีได้รับความบอบช้ำา
จากสงครามและการกดข่ี 

แต่หนุ่มสาวโสด 
ของศาสนจักรเป่ียม 

ด้วยความหวัง

ฮังการี
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เพ่ิมเติมเก่ียวกับเอสซ์เธอร์
การออกเดทในฮังการีเป็นอย่างไร 

สมาชิกคนหนุ่มสาวสร้างโอกาสพบ
กัน แต่ยากเพราะพวกเขาจะอยู่คนละ 
ฝั่งของประเทศ

คุณไปพระวิหารบ่อยแค่ไหน
ดิฉันเป็นสมาชิกที่โชคดีที่สุดคนหนึ่ง

เพราะสามารถไปพระวิหารไฟรบูร์ก 
เยอรมนีได้ปีละครั้ง

การศึกษาในฮังการีสำาคัญหรือไม่
สำาคัญค่ะ แทบไม่น่าเชื่อเพราะพ่อแม ่

ของดิฉันมีปริญญาหลายใบและครอบ- 
ครัวเราก็ยังลำาบาก ตอนนี้ดิฉันเห็นข้อดี 
และเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อเดือน
มกราคม ปี 2014

สถิติในฮังการี
ประชากร 9,877,365 คน (ณ ปี 2014)
พื้นที่ 35,919 ตารางไมล์ (93,030 

ตารางกิโลเมตร)
เพราะขึ้นชื่อเรื่องฤดูใบไม้ผลิที่อบอ้าว 

ฮังการีจึงมีอ่างอาบน้ำาสาธารณะ  
450 อ่าง

สระในภาษาฮังการีมี 14 เสียง

ศาสนจักรในฮังการี
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย 5,050 คน
วอร์ดและสาขา 22 แห่ง
สเตค 1 แห่ง (ก่อตั้งในปี 2006)
ศูนย์ประวัติครอบครัว 6 แห่ง
คณะเผยแผ่ 1 แห่ง (บูดาเปสต์)

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับฮังการี
เมืองหลวง: บูดาเปสต์
ภาษา: ฮังการี (แมกยาร์)
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ก ารมีใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้าและชีวิตอัน
เป็นนิจสามารถช่วยให้เราผ่านพ้นสิ่ง
ท้าทายท้ังหมดของความเป็นมรรตัย   

คนไม่ดีพร้อมอยู่ร่วมโลกกับคนอื่นท่ีไม่ดีพร้อม  
โลกของเราเป็นโลกที่ตกแล้ว ทุกข์ระทมด้วยหนี้สิน
ล้นพ้นตัว สงคราม ภัยธรรมชาติ โรคภัย และความ
ตาย  

ความท้าทายส่วนตัวเกิดขึ้น  ไม่ว่าอะไรก็ตามที่
เป็นสาเหตุของความทุกข์ร้อน เราต่างต้องการพบ
สันติสุขในใจ

ข่าวสารของข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับแหล่งเดียวของ
สันติสุขอันยั่งยืนแท้จริง นั่นคือพระเยซูพระคริสต์
—เจ้าชายแห่งสันติของเรา1

พระเยซูตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาเฝ้า
เรา อย่าห้ามพวกเขาเลย เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์
เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้น”2

พระองค์ทรงน�ำสนัตสิขุมำให้คนทีถู่กสงครำม 

ท�ำลำยชีวิตพวกเขำ ครอบครัวที่แตกแยกเพราะ
หน้าที่ทหารล้วนมีความทรงจ�าเกี่ยวกับสงคราม ซึ่ง
ข้าพเจ้าคิดว่าฝังลึกในช่วงสงครามเกาหลี

สงครามยุคปัจจุบันซับซ้อนกว่านั้นแต่ยังคงน�า
ความโศกเศร้ามาสู่ครอบครัว คนที่ทนทุกข์เช่นนั้น พร

ะค
ริส
ต์ท
รง
เร
ียก
สา
นุศ
ิษ
ย์ส
อง
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  โ
ดย

 แ
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ีย์ 
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มิธ

สันติสุขเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ตั้งใจ
แสวงหาเจ้าชายแห่งสันติ

พระเยซูคริสต—์

เจ้าชายแห่งสันตขิองเรา

โดย เอ็ลเดอร์ 
รัสเซลล์ เอ็ม.  
เนลสัน
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

สามารถหันมาหาพระเจ้า ข่าวสารของพระองค์
ปลอบขวัญ ให้สันติสุขบนแผ่นดินโลกและ
ไมตรีจิตในหมู่มนุษย์ 3

สันติสุขเกิดขึ้นได้กับคนที่ไม่สบำย บางคน 
ได้รบับาดเจบ็ บางคนปวดร้าวทางวิญญาณเพราะ 
คนท่ีพวกเขารักสูญหายหรือความบอบช�้าทาง 
อารมณ์อื่นๆ พี่น้องทั้งหลาย สันติสุขเกิดขึ้นได้กับ
จิตวิญญาณท่านเมื่อท่านสร้างศรัทธาในเจ้าชาย
แห่งสันติ

“เจ้ามีผู้ใดที่เจ็บป่วยในบรรดาพวกเจ้าไหม? 
จงน�าเขามาที่นี่. พวกเจ้ามีคนใดที่เป็นง่อย, หรือ
ตาบอด, หรือขาเสีย, หรือพิการ,…หรือที่รับทุกข์
ด้วยประการใดๆ ไหม? จงน�าพวกเขามาที่นี่และ
เราจะรักษาพวกเขา.”4

“เราเห็นว่าศรทัธาของเจ้าเพียงพอท่ีเราจะรกัษา 
เจ้า.”5

สันติสุขสำมำรถเกิดขึ้นได้กับคนเศร้ำโศก 

ไม่ว่าความทุกข์โศกเกิดจากความผิดพลาดหรือ
บาป ทั้งหมดที่พระเจ้าทรงเรียกร้องคือการกลับ
ใจอย่างแท้จริง   พระคัมภีร์ขอให้เรา “หลีกหนี
จากตัณหาของคนหนุ่ม …  [และ] ออกพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์”6 จากนั้น 
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“ยารักษาในกิเลอาด” ของพระองค์จึงจะสามารถเยียวยาจิต
วิญญาณที่ป่วยเพราะบาปได้7

ลองนกึถึงการเปลีย่นแปลงในจอห์น นวิตนั เขาเกิดในลอนดอน 
ปี 1725  เขากลับใจจากชีวิตพ่อค้าทาสท่ีบาปหนากลายเป็น
บาทหลวงนิกายแองกลิคัน จอห์นเกิดการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้ง
ในใจและเขียนค�าร้องของเพลงสวด “Amazing Grace”

พระคุณพระเจ้า! นั้นแสนชื่นใจ

ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน

ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา

ตาบอด แต่ฉันเห็นแล้ว8

“จะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจ
ใหม่”9

สันติสุขสำมำรถเกิดขึ้นได้กับคนที่ท�ำงำนหนัก

“บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และ
เราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก

“จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรยีนจากเรา เพราะว่าเราสภุาพ 
อ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก

“ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา”10

สันติสุขเกิดขึ้นได้กับคนโศกเศร้ำ พระเจ้าตรัสว่า “คนที่โศก
เศร้าก็เป็นสุข เพราะว่าเขาท้ังหลายจะได้รับการหนุนใจ”11  เมื่อ
เราอดทนต่อการจากไปของคนที่เรารัก เราจะเปี่ยมด้วยสันติสุข
ของพระเจ้าผ่านสุรเสียงกระซิบของพระวิญญาณ

“คนเหล่านั้นที่ตายในเราจะไม่ลิ้มรสแห่งความตาย, เพราะมัน
จะหวานส�าหรับพวกเขา”12

“เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่าน
นั้น เราไม่ได้ให้อย่างท่ีโลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่า
กลัวเลย”13

“เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากความตาย คนที่วางใจในเรา
จะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไป

“และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย”14

สันติสุขเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ตั้งใจแสวงหำเจ้ำชำยแห่ง

สันติ ผู้สอนศาสนาของเราน�าข่าวสารอันไพเราะและช่วยให้รอด
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ของพระองค์ไปทั่วโลก พวกเขาสั่งสอนพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ตามที่พระองค์ทรงฟื้นฟูผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  
ผู้สอนศาสนาสอนถ้อยค�าเปลี่ยนชีวิตเหล่านี้ของพระเจ้า “ถ้าพวก
ท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา”15

สันติสุขเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่เลือกเดินในวิถีของพระ-

อำจำรย์ พระด�ารัสเชื้อเชิญอยู่ในถ้อยค�าอันเปี่ยมด้วยความรักนี้ 
“จงกลับมาติดตามเรา”16

เราจะแซ่ซ้องสรรเสริญเจ้าชายแห่งสันติ17 เพราะพระองค์
จะเสด็จมาอีกครั้ง  จากน้ัน “พระสิริของพระยาห์เวห์จะปรากฏ 
แล้วมนุษย์ทุกคนจะมองเห็นด้วยกัน”18  ในฐานะพระเมสสิยาห์
แห่งมิลเลเนียม พระองค์จะทรงปกครองในฐานะกษัตริย์เหนือ
กษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย19

เมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์ พระองค์จะทรงน�าเราไปอยู่กับ
พระองค์และพระบิดาบนสวรรค์ กับครอบครัวเรา  โดยผ่านการ
ท้าทายมากมายของความเป็นมรรตัย หากเรายังคงซื่อสัตย์ต่อ
พันธสัญญาท่ีท�าไว้ หากเราอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เราย่อม
คู่ควรรับของประทานอันส�าคัญที่สุดของพระผู้เป็นเจ้า นั่นคือชีวิต
นิรันดร ์20 ครอบครัวเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดกาลในที่ประทับอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพรท่าน พ่ีน้องท่ีรักท้ังหลาย ขอให้
ท่านและผู้ที่ท่านรักได้รับพรทุกประการของพระเจ้าของเรา—เจ้า
ชายแห่งสันติของเรา—ตลอดไป 

จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ปี 2013

อ้างอิง
1.	 ดู	อิสยาห์	9:6;	2 นีไฟ	19:6.
2.	 มัทธิว	19:14.
3.	 ดู	ลูกา	2:14.
4.	 3 นีไฟ	17:7.
5.	 3 นีไฟ	17:8;	ดู	มัทธิว	13:15;	3 นีไฟ	18:32;	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	112:13.
6.	 2 ทิโมธี	2:22;	ด	ู3 นีไฟ	9:13	ด้วย.
7.	 ดู	เยเรมีย	์8:22;	ดู	“สวดอ้อวอนหรือเปล่า?”	เพลงสวด,	บทเพลงที่	62;	 

“There	Is	a	Balm	in	Gilead,”	Recreational Songs	(1949),	130.
8.	 “Amazing	Grace,”	Olney Hymns	(1779),	no.	41;	ดู	ยอห์น	9:25	ด้วย.
9.	 ลูกา	15:7;	ดู	ข้อ	10	ด้วย.

10.	 มัทธิว	11:28-30.
11.	 มัทธิว	5:4;	ดู	3 นีไฟ	12:4;	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	101:14.
12.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	42:46.
13.	 ยอห์น	14:27.
14.	 ยอห์น	11:25-26.
15.	 ยอห์น	14:15.
16.	 ลูกา	18:22.
17.	 ดู	“เราซ้องสรรเสริญนามเยซูเจ้า,”	เพลงสวด,	บทเพลงที่	83.
18.	 อิสยาห์	40:5.	
19.	 ดู	วิวรณ์	19:16.
20.	 ดู	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	14:7. ส่ว
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พระบัญญัติให้เราอภัย
ทุกคนเป็นพระบัญญัติ

ที่เราหลายคนท�าได้ยาก แต่
พระเจ้าตรัสว่าเราต้องให้อภัย
พวกเขา มิฉะนั้นแล้วเราก�าลัง 
ท�าบาปร้ายแรงกว่า (ดู  คพ.  
64:9-11) ตอนแรกเราอาจ

เจาะประเด็น

ต ามท่ีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ จดุประสงค์ของผูส้อนประจ�าบ้าน
คือ “เยี่ยมบ้านสมาชิกแต่ละคน, แนะน�าพวกเขาให้สวด

อ้อนวอนโดยออกเสียงและในที่ลับตาและปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง 
ในครอบครัว” (คพ. 20:51) ผู้สอนประจ�าบ้าน “ดูแล... และอยู่กับ” 
ผูค้นทีพ่วกเขาได้รบัมอบหมายให้สอน “และท�าให้พวกเขาเข้มแขง็ 
ขึน้” (คพ. 20:53) พวกเขา “เตอืน, อรรถาธิบาย, แนะน�า, และสอน, 
และเชือ้เชญิให้คนทัง้ปวงมาหาพระคริสต์” (คพ. 20:59)

ตอนนี้ขอให้ถามตัวท่านเองว่า “ผมท�าสิ่งเหล่านั้นได้ไหม” ค�า
ตอบคือได้ ถามคู่ของท่านว่าท่านจะช่วยได้อย่างไร เขาสามารถ
ช่วยท่านฝึกท�านดัหมาย แสดงประจกัษ์พยาน ให้บทเรยีน และอืน่ๆ 
จากนั้นท่านจะเห็นด้วยตนเองว่าท่านสามารถเป็นพรแก่ชีวิตคนที่
ท่านเย่ียม และท่านจะรู้สึกมั่นใจกับการใช้ของประทานท่ีพระผู้- 

เป็นเจ้าทรงมอบให้ท่านท�าหน้าที่ฐานะปุโรหิตนี้และอีกมากมาย 
ให้เกิดสัมฤทธิผลตลอดชีวิตท่าน 

เหตใุดฉันต้อง ให้อภัย 
คนทีต้่อง รบัผดิชอบ 

ต่อการท�าให้ฉัน เจบ็ปวด 

ในฐานะผูส้อน วยั 14 ปี 
ผมจะ มีส่วนช่วย 

เรือ่งการสอนประจ�าบ้าน

ได้อย่างไร

เข้าใจพระบัญญัติข้อนี้ไม่
มากนัก แต่พระเจ้าทรงก�าลัง
พยายามช่วยให้เราเป็นเหมือน
พระองค์มากขึ้นและพบปีติ
มากขึ้น ถ้าเราฝากภาระของ
เราไว้กับพระองค์และปล่อย
วางความโกรธ ความขมขื่น 

และความเจ็บปวด เราจะได้
รับสันติสุขในชีวิตนี้และพร
มากมายในนิรันดร อาจใช้

เวลา น�้าตา การอดอาหาร การ
สวดอ้อนวอน การหารอืกับผูน้�า 
ฐานะปุโรหิต และไปพระวิหาร 
แต่จะคุ้มค่า

ดังที่ประธานดีเทอร์ เอฟ. 
อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองใน
ฝ่ายประธานสูงสุดสอนไว้

“เราต้องปล่อยวางความคับ
แค้นใจ จุดประสงค์ส่วนหนึ่ง
ของความเป็นมรรตัยคือเรียนรู้
ที่จะปล่อยวางเรื่องเช่นนั้น นั่น

คือวิถีของพระเจ้า

“พึงจ�าไว้ว่า สวรรค์เต็มไป
ด้วยผู้ท่ีมีสิ่งนี้เหมือนกัน น่ัน
คือ พวกเขาได้รับการให้อภัย 
และพวกเขาให้อภัย” (“ผู้มีใจ
กรุณาย่อมได้รับพระกรุณา,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 77) 

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้อภัยผู้อื่น
จาก กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, “การให้
อภัย,” เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 96-99; 
เจมส์ อี. เฟาสท์, “อำานาจเยียวยา
ของการให้อภัย,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2007, 83-86.



“คนเหล่านั้นทั้งปวงที่ได้รับฐานะปุโรหิต, 
ย่อมรับคำาปฏิญาณและพันธสัญญานี้แห่ง
พระบิดาของเรา, ซึ่งเขาจะฝ่าฝืนไม่ได้” 
(คพ. 84:40)

พร้อมรับ 
ฐานะปโุรหติแห่ง
เมลคเีซเดค
หรอืไม่

บทเรียนวันอ
าทิตย์

หัวข้อของเดือนน้ี: 

ศาสนพิธีแ
ละ 

พันธสัญญ
า
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ไ 
ม่เหมือนฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนซึ่ง 
รับโดยไม่มีค�าปฏิญาณ ฐานะปุโรหิต 
แห่งเมลคีเซเดครับพร้อมค�าปฏิญาณ

ท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงท�าและพร้อม
พันธสัญญาที่ท�าระหว่างท่านกับพระองค์ 
แนวคิดต่อไปน้ีจะช่วยให้ท่านเข้าใจวลี
ส�าคัญๆ ใน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
84:33-44 ท่ีพระเจ้าทรงเปิดเผยค�าปฏิญาณ 
และพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต

อะไรคือคำ�ปฏิญ�ณท่ีพระบิด�
บนสวรรค์ทรงทำ�

“การมีค่าควรรับความเป็นไปได้ของค�า
ปฏิญาณและพันธสัญญาน�ามาซึ่งของ
ประทานยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาของประทาน
ทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า นั่นคือ ชีวิตนิรันดร ์
นัน่คือจดุประสงค์ของฐานะปโุรหติแห่งเมล- 
คีเซเดค โดยการรักษาพันธสัญญาเมื่อเรา
ได้รับฐานะปุโรหิตและต่อพันธสัญญาเหล่า
นั้นในพิธีพระวิหาร เราได้รับสัญญาโดย
ค�าปฏิญาณที่พระบิดาบนสวรรค์ เอโลฮิม
ทรงท�าไว้ ว่าเราจะได้รับความบริบูรณ์แห่ง
รัศมีภาพของพระองค์และมีชีวิตเฉกเช่น
พระองค์”
ดู ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน
ฝ่ายประธานสูงสุด, “ศรัทธา คำาสาบาน และพันธ-
สัญญาของฐานะปุโรหิต,”  เลียโฮนา, พ.ค. 2008, 74.

อะไรคือส่วนของท่�นในพันธ-
สัญญ�

“พันธสัญญาในส่วนของมนุษย์คือเขาจะ
ขยายการเรียกในฐานะปุโรหิต [ดู คพ. 84: 
33 ] และเขาจะด�าเนินชีวิตตามค�าทุกค�าที่
ออกจากพระโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้า และ
เขาจะรักษาพระบัญญัติ”

ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876-1972),  
“Magnifying Our Callings in the Priesthood,”  
ใน Conference Report, Apr. 1970, 59

เย�วชนหญิงจะรับพรเหล่�

น้ีด้วยได้หรือไม่
“พรของฐานะปุโรหิตไม่จำากัดเฉพาะ
ผู้ชายเท่านั้น พรเหล่านี้หลั่งมาบน
ภรรยาและธิดาของเราด้วย และบน
สตรีที่ซื่อสัตย์ทุกคนของศาสนจักร พี่
น้องสตรีที่ดีเหล่านี้สามารถเตรียม
ตนเองให้พร้อมรับพรแห่งพระนิเวศน์
ของพระเจ้าโดยรักษาพระบัญญัติและ
รับใช้ในศาสนจักร  พระเจ้าทรงมอบ
ของประทานฝ่ายวิญญาณและพรทุก
ประการที่บุตรของพระองค์ได้รับให้
ธิดาของพระองค์”

ประธ�นโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876-1972), 
“Magnifying Our Callings in the Priesthood,” 
ใน Conference Report, Apr. 1970, 59.

ก�รทำ�ให้ร่�งก�ยของท่�นใหม่
อีกคร้ังหม�ยคว�มว่�อย่�งไร

“ข้าพเจ้าเห็นสัมฤทธิผลของสัญญานั้น 
ในชีวิตข้าพเจ้าเองและในชีวิตของผู้อื่น 
เพื่อนคนหนึ่งของข้าพเจ้ารับใช้เป็นประธาน
คณะเผยแผ่ เขาบอกข้าพเจ้าว่าทุกวัน
ระหว่างที่เขารับใช้ เมื่อสิ้นวันเขาขึ้นบันได
ไปนอนตอนกลางคืนแทบไม่ไหว พลางนึก 
ในใจว่าเขาจะมีเรี่ยวแรงเผชิญกับวันต่อไป 
ไหม จากนั้นในตอนเช้า เขาพบว่าเรี่ยวแรง
และความกล้าหาญของเขากลับมาเหมือน 
เดมิ ท่านเห็นสิง่น้ีในชวีติของศาสดาพยากรณ์ 
สูงวัยผู้ดูเหมือนจะมีพละก�าลังขึ้นมาใหม่
ทุกครั้งที่พวกท่านยืนเป็นพยานถึงพระเจ้า
พระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณที่ได้รับการ
ฟื้นฟู นั่นคือค�าสัญญาส�าหรับคนที่ด�าเนิน
ไปด้วยศรัทธาในการรับใช้ฐานะปุโรหิตของ
พวกเขา”
ดู ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, “ศรัทธา คำาสาบาน 
และพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต,”  เลียโฮนา, พ.ค. 
2008, 76.

ก�รรับพระเจ้�หม�ยคว�มว่�
อย่�งไร

“ชายที่รับฐานะปุโรหิตอย่างมีค่าควร
ย่อมรับพระเจ้าพระเยซูคริสต์และผู้ที่รับ
พระเจ้าย่อมรับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา ผู้ที่
รับพระบิดาย่อมรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมี 
พรล�้าเลิศหลั่งไหลมาจากค�าปฏิญาณและ
พันธสัญญานี้มายังชายหญิงและเด็กที่มีค่า
ควรทั่วโลก” 
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง, “พันธสัญญา,” เลียโฮนา, พ.ย.  
2011, 112.

ห่วงโซ่พระคัมภีร์: ก�รรับพระเจ้�
การรับฐานะปุโรหิตเป็นวิธีรับพระเจ้าวิธีหนึ่ง 

อ่านข้อเหล่านี้เพื่อเรียนรู้อีกสองประการ: ยอห์น 

13:20 และหลักคำาสอนและพันธสัญญา 

112:20
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เ ยาวชนชายคนหนึ่งก�าลังเตรียมรับใช้
งานเผยแผ่ บิดามารดายินดีจะจ่ายให้

งานเผยแผ่ของเขาตราบที่เขาจะรักษากฎ

คณะเผยแผ่และท�างานหนัก เขาตกลง
หลังจากเข้าสู่สนามเผยแผ่ เขาพบว่า

งานผู้สอนศาสนายากกว่าที่เขาคิดมาก 
การเรียนภาษาใหม่ การปรับเข้ากับ
วัฒนธรรมใหม่ และการถูกปฏิเสธ

ท�าให้เขาท้อ คู่ของเขากับประธาน
คณะเผยแผ่พยายามให้ก�าลังใจ
เขา แต่เขายังรู้สึกว่าอยากจะเลิก

เขาบอกประธานคณะเผยแผ่ว่า
เขาอยากกลับบ้าน ประธานคณะ

เผยแผ่โทรศัพท์ไปหาบิดาของชาย
หนุ่มคนนี้และอนุญาตให้เขาโทรศัพท์

มาหาบุตรชาย ผู้สอนศาสนาบอก
บิดาว่าเขาท้อ บิดาของเขาพูดว่า 

“เป็นเวลาหลายปีที่พ่อกับแม่ตั้งตารอ 
วันที่ลูกจะรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา เรา 

รูว่้าส�าคญัเพยีงใดทีต้่องสอนพระกติติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์ให้คนที่ไม่มีพระกิตติ- 
คุณ”

บุตรชายตอบว่า “พ่อครับ ผมไม่รู้
เลยว่างานเผยแผ่มีความหมายต่อพ่อ
มาก”

“มีความหมายต่อพ่อมากที่สุด”  

บิดาประกาศ “ทั้งชีวิตพ่อท�างาน 

สร้างธุรกิจ และเก็บหอมรอมริบก็เพื่อคนๆ 
หนึ่ง คนนั้นคือลูก เป้าหมายของพ่อคือจัด
เตรียมมรดกมากมายไว้ให้ลูก

“แต่พ่อครับ” บุตรชายแย้ง “นั่นไม่ได้
เปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ว่าผมไม่ชอบ ...”

บิดาตัดบทว่า “พ่อจะวางใจมอบธุรกิจ
ให้ลูกดูแลได้อย่างไรถ้าลูกไม่สามารถ
พิสูจน์ตนเองได้โดยการรับใช้พระเจ้าสอง
ปีสั้นๆ”

บุตรชายหยุดชั่วครู่ขณะไตร่ตรอง

ค�าถามของพ่อ
บิดากล่าวต่อจากนั้นว่า “ลูกพ่อ ถ้าลูก

จะซื่อสัตย์ในการเรียกนี้และพิสูจน์ตนว่า
คู่ควร ทั้งหมดที่พ่อครอบครองจะเป็นของ
ลูก”

ค�าสัญญานี้ท�าให้บุตรชายซาบซึ้งใจ
และบอกบิดาอย่างกล้าหาญว่า “ผมจะ
อยู่ต่อ”

บุตรชายอยู่ต่อ และเขารับใช้อย่าง

ซื่อสัตย์ เขาท�าตามกฎคณะเผยแผ่และ
ท�างานหนัก และหลังจากงานเผยแผ่ เขา
ได้รับมรดกที่บิดาสัญญาไว้ แม้ทั้งหมดที่
บิดามีให้เขา

จาก เอ็ลเดอร์คาร์ลอส อี. อเซย์ (1926-1999)  
แห่งสาวกเจ็ดสิบ, “The Oath and Covenant of 
the Priesthood,” Ensign, Nov. 1985, 45.

รับท้ังหมดท่ีพระบิดาทรงมี:  
อุปมาสมัยใหม่
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ร่วมวงสนทนา

เร่ืองท่ีต้องไตร่ตรองในวันอ�ทิตย์

• ท่านคิดว่าการรักษาพันธสัญญาของท่านเตรียมท่านให้

พร้อมรับทั้งหมดที่พระบิดาทรงมีอย่างไร

• ท่านคิดว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่าง “การได้รับ” 

ฐานะปุโรหิต (คพ. 84:33) กับ “ที่ได้รับ” ฐานะปุโรหิต  

(ดู  ข้อ 35)

• คำาสอนใน  หลักคำาสอนและพันธสัญญา 98:11-12  

จะช่วยให้ท่าน “ดำาเนินชีวิตตามพระคำาทุกคำา. . . ของ 

พระผู้เป็นเจ้า” ได้อย่างไร (คพ. 84:44)

ส่ิงท่ีท่�นจะทำ�

• พยายามดำารงตนให้มีค่าควรรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ การ

ดลใจจะช่วยให้ท่านเข้าใจหลักคำาสอนเรื่องฐานะปุโรหิต

มากขึ้น

• ท่องจำาคำาปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิตที่มีอยู่

ใน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 84:33–44

• ศึกษาพระคัมภีร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะปุโรหิตร่วมกับการ

สวดอ้อนวอน อาทิ  แอลมา 13 และหลักคำาสอนและ

พันธสัญญา 13; 20; 107; 121 

พรท่ีดิฉันได้รับผ่�นฐ�นะปุโรหิต
เมื่อดิฉันดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมในฐานะธิดาของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า ดิฉันสามารถรับพรมากมายผ่านฐานะปุโรหิตของ
พระองค์ ดิฉันสามารถเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์ ซึ่งได้รับการฟื้นฟูผ่านฐานะปุโรหิต ดิฉันสามารถรับ
ส่วนศีลระลึกที่ให้พรโดยอำานาจฐานะปุโรหิตของพระเยซู
คริสต์เพื่อต่อพันธสัญญาของดิฉันและช่วยให้ดิฉันกลับใจ
อย่างเต็มที่มากขึ้น ดิฉันได้รับการนำาทางส่วนตัวจากพระ-
บิดาบนสวรรค์ผ่านพรฐานะปุโรหิต ดิฉันสามารถรับการ
วางมือมอบหน้าที่ภายใต้การกำากับดูแลของผู้ถือกุญแจฐานะ
ปุโรหิตและได้รับสิทธิอำานาจให้ปฏิบัติในการเรียกต่างๆ  
ดิฉันสามารถใช้สิทธิอำานาจนั้นเป็นพรแก่ชีวิตผู้อื่น ดิฉัน
สามารถทำาพันธสัญญามากขึ้นกับพระบิดาบนสวรรค์ผ่าน
อำานาจฐานะปุโรหิตที่พบในพระวิหาร ดิฉันสามารถแต่งงาน
กับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตที่มีค่าควรในพระวิหาร และร่วมกัน 
เลี้ยงดูครอบครัวด้วยความชอบธรรม ดิฉันสามารถรับ
ท้ังหมดท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงมีพร้อมกับครอบครัวนิรันดร์
ของดิฉัน (ดู  คพ. 84:38)

เมลิสซ� ฮ�ร์ท, ยูท�ห์, สหรัฐอเมริก�
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ที่
โอเพ่นเฮาส์พระวิหาร ข้าพเจ้าสังเกต
เห็นเด็กหญิงบางคนเดินเรียงแถวอยู่
หลังพ่อแม่เข้ามาในพระวิหาร พวก

เธอยิ้มเมื่อพบภาพสะท้อนของตนเองใน
กระจกห้องเจ้าสาว “จ�าไว้นะ” คุณยายของ
พวกเธอกระซิบ “ว่าหลานเป็นคนพิเศษ
มากและพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักหลาน
มาก” เด็กหญิงแต่ละคนนึกภาพเวลาที่
เธอจะกลับไปพระวิหารในฐานะสตรีแห่ง
ศรัทธาผู้มีความน่ารักและความสามารถ 
พร้อมจะท�าพันธกิจของพวกเธอบนแผ่น
ดินโลก เด็กชายที่เข้าร่วมโอเพ่นเฮาส์เห็น
พรและความรับผิดชอบในอนาคตของ
พวกเขาเช่นกัน 

สิ่งที่เด็กๆ เหล่านี้รู้สึกในพระวิหารนับว่า 
ถูกต้อง พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์
จะประทานพรท่าน พรประเสริฐสุดของ
พระองค์มาถึงเมื่อท่านเข้าพระวิหารเพื่อ
รับศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ ท�าและรักษาพันธ-
สัญญาศักดิ์สิทธิ์ ท่านมีหน้าที่เตรียมให้
พร้อม

พระวิหารส�าคัญในชีวิตท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อท่านอายุยังน้อย “ชายหนุ่ม
จ�าเป็นต้องเข้าพระวิหารมากยิ่งกว่าบิดา

ภา
พพ

ระ
วิห

าร
เร

็กซ
์เบ

ิร์ก
 ไอ

ดา
โฮ

 

และคุณปู่คุณตาของเขาผู้ซึ่งประสบการณ์
ชีวิตท�าให้คนเหล่านั้นมั่นคงแน่วแน่ และ
หญิงสาวที่เพิ่งเข้าใจชีวิตจ�าเป็นต้องมี
วิญญาณ อิทธิพล และการน�าทางที่มา
จากการมีส่วนร่วมในศาสนพิธีพระวิหาร”1  
จงเริ่มเตรียมใจและความคิดท่านเดี๋ยวนี้ให้
สามารถ รับ และ เข้าใจ พรเหล่านี้ได้อย่าง
เต็มที่ (ดู มัทธิว 13:23; มาระโก 4:20)

รับความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณ
ถ้าท่านจะเตรียมตนเองให้พร้อมเข้า 

พระวหิาร ท่าน “พร้อม จะรบัความสมบรูณ์ 
แห่งกิตติคุณ [ของพระองค์]” ในพระวิหาร 
(คพ. 35:12; เน้นตัวเอน) พระวิหารเป็น
สถานท่ีแห่งพลังและพร พระเจ้าทรง

แนะน�าศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและ
วิสุทธิชนสมัยเริ่มแรกให้ไปรวมกันที่เมือง
เคิร์ทแลนด์ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกาเพื่อ
สร้างพระวิหารที่นั่น “ที่นั่นเจ้าจะได้รับ

การประสาทอ�านาจ จากเบื้องบน” (คพ. 
38:32; เน้นตัวเอน)

ที่โอเพ่นเฮาส์พระวิหารเมื่อเร็วๆ นี้ อัคร-
สาวกท่านหนึ่งน�าครอบครัวมารวมกันรอบ
แท่นศักดิ์สิทธิ์ในห้องผนึก ท่านสอนพวก

เขาว่าทุกอย่างที่เราท�าในศาสนจักร—ชั้น
เรียน กิจกรรม โปรแกรม และการประชุม
—ล้วนเตรียมเราให้พร้อมมายังแท่นพระ-
วิหารเพื่อรับศาสนพิธีการผนึก พระวิหาร
เป็นสิ่งแทนสาระส�าคัญในแผนของพระ- 
บิดาบนสวรรค์เพื่อความสุขและความ
เจริญก้าวหน้านิรันดร์ของท่าน

เตรียมทำาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า
การเตรียมเข้าพระวิหารและท�าพันธ-

สัญญาของท่านไม่เกิดขึ้นทันที ต้องเริ่ม
ด้วยบัพติศมาและการยืนยันของประทาน
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วเติบโตด้วย
การสวดอ้อนวอน การศึกษาพระคัมภีร์ 
การเชื่อฟัง และการรับใช้ เชื้อเชิญความ
สะอาดเข้ามาทุกสัปดาห์เมื่อท่านเข้าร่วม
ศีลระลึก สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อท่านเรียนรู้ว่าต้อง
แสวงหาการให้อภัยผ่านการกลับใจ เมื่อ
ท่านรักษามาตรฐาน และเมื่อท่านถือใบรับ

รองพระวิหารแบบจ�ากัดการใช้อย่างมี
ค่าควร โปรแกรมเยาวชนจะช่วยท่าน แต่
การเตรียมพร้อมของท่านเป็นเรื่องส่วนตัว 

ท่านก�าลังพัฒนาความมีค่าควร ของท่าน 
ประจักษ์พยาน ของท่าน การเปลี่ยนใจ-

จงยิ้มเมื่อท่านนึกถึงพระวิหาร พระวิหาร
เป็นสถานที่แห่งพลังและพร

โดย เอ็ลเดอร์ 
เคนท์ เอฟ.  
ริชาร์ดส์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
และผู้อำานวยการ
บริหารแผนก 
พระวิหาร

เตรียมเข้า
พระนเิวศน์

ของพระเจ้า
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เลื่อมใส ของท่าน การชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอดประยุกต์ใช้กับท่านเป็นส่วนตัว

ขณะท่ีท่านเพ่ิมระดับวุฒิภาวะทาง
วิญญาณ ท่านย่อมปรารถนาจะเตรียม
พร้อมและเข้าพระวิหาร ที่นั่นท่านจะได ้
รับศาสนพิธีและท�าพันธสัญญา ซึ่งเป็น 
ขั้นตอนจ�าเป็นของการใกล้ชิดพระบิดา 
บนสวรรค์มากขึ้น ศาสนพิธีพระวิหาร 
เป็น “ศาสนพิธี ... สูงส่งที่สุดที่เปิดเผย 
ต่อมนุษยชาติ”2

ขณะท่านรับศาสนพิธีพระวิหาร ท่าน
ท�าพันธสัญญาอันสูงส่งกับพระบิดาของ
ท่านเพียงครั้งเดียวส�าหรับตัวท่าน จากนั้น
ท่านจะพยายามปฏิบัติตามพันธสัญญา
เหล่านั้นตลอดชีวิต แต่ละครั้งที่ท่านเข้า
พระวิหาร ท่านจะรู้สึกถึงพระวิญญาณ
ของพระองค์และได้รับการเปิดเผยและ
ความเข้าใจเพิ่มเติมขณะท�าศาสนพิธีที่
จ�าเป็นให้ผู้อื่น ท่านจะเข้าใจและได้รับ
ความเชื่อมั่นเรื่องการด�ารงอยู่นิรันดร์ของ
ท่านและพลังไม่สิ้นสุดของพันธสัญญา
ของท่าน ถ้าเราไม่ใช่สัตภาวะที่ด�ารงอยู่
ชั่วนิรันดร์ พระวิหารคงไม่มีความส�าคัญ 
ท่านเข้าพระวิหารและท�าพันธสัญญา 
เพราะ ท่านจะด�ารงอยู่ชั่วนิรันดร์และต้อง 
การอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และครอบ- 
ครัวของท่านใน “ความสุขอันไม่รู้จบ”  
(โมไซยาห์ 2:41) ความเชื่อมั่นดังกล่าว
เพิ่มขึ้นในจิตวิญญาณท่านเองและได้รับ
การยืนยันจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

มีค่าควร
บทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีจริง 

พระองค์ทรงสอนท่าน ท�าให้ท่านบริสุทธิ์ 
และถ่ายทอดความรักของพระบิดา (ดู 
โรม 5:5) พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งค�า

สัญญาคือเดชานุภาพการยืนยันของพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งท�าให้พันธสัญญา
แต่ละอย่างมีผลชั่วนิรันดร์

เพื่อรับพระวิญญาณ ท่านต้องเข้าพระ-
วิหารอย่างสะอาด บริสุทธิ์ และเป็นอิสระ
จากการล่วงละเมิดที่ยังไม่ได้รับการให้
อภัยทุกอย่าง ถ้าปฏิปักษ์เอาชนะท่านได้

ด้วยวิธีใดก็ตาม จะท�าให้ท่านไม่ได้เข้า 
พระวิหารหรือชักจูงท่านให้ไปที่นั่นอย่าง
ไม่มีค่าควร

ด้วยเหตุนี้ อธิการหรือประธานสาขาจะ
เชิญท่านมานั่งรับการสัมภาษณ์เป็นส่วน
ตัวเพื่อพิจารณาความมีค่าควรของท่าน
และความพร้อมจะรับใบรับรองเข้าพระ-
วิหาร จงซื่อสัตย์และวางใจว่าเขาจะช่วย

ท่าน ในความเป็นจริง ท่านก�าลังก�าหนด
ฐานะของตนเองต่อพระพักตร์พระเจ้า (ดู 
คพ. 109:24) ท่านจะเซ็นใบรับรองของ

ท่านก่อน ท่านก�าลังยืนยันความมีค่าควร
ของท่านต่อพระพักตร์พระเจ้า3

การมีค่าควรมิได้หมายความว่าท่าน
ดีพร้อม แต่หมายความว่าใจท่านถูกต้อง 
ท่านก�าลังด�าเนินชีวิตตามพระบัญญัติ 
และท่านปรารถนาจะเป็นคนดีขึ้นทุกวัน

ประเด็นหลัก

•  ในพระวิหารท่านได้รับศาสน- 

พิธีที่จำาเป็นต่อความรอดของ

ท่าน

•  ท่านต้องเข้าพระวิหารอย่าง 

สะอาดและบริสุทธิ์ เป็นอิสระ

จากการล่วงละเมิดทุกอย่างที่

ยังไม่ได้รับการให้อภัย

•  ดังที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ คำา

สอนและศาสนพิธีมากมายใน

พระวิหารเป็นสัญลักษณ์ ท่าน

จะได้เรียนรู้มากขึ้นทุกครั้งที่

ท่านกลับไปพระวิหาร
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เรียนรู้จากสัญลักษณ์
ดังที่กล่าวในพระคัมภีร์ ในพระวิหาร 

พระเจ้าทรงสอนโดยใช้สัญลักษณ์ ท่าน
จะพบสัญลักษณ์มากมายในพระคัมภีร์ 
เช่น ศิลา เมล็ดพืช ผลไม้ ต้นไม้แห่งชีวิต 
ขนมปังและน�้าของศีลระลึก (ดูตัวอย่าง 
ใน 1 นีไฟ 11; แอลมา 32; ฮีลามัน 5:12)  
บัพติศมาโดยลงไปในน�้าทั้งตัวเป็นสัญ- 
ลักษณ์ของชีวิตใหม่ การเกิดใหม่ และ
ความสะอาด (ดู โรม 6:3-5) ในพระวิหาร
เราทุกคนสวมชุดขาว อันเป็นสัญลักษณ์
ของความบริสุทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์ ความ
สว่าง และความเท่าเทียมกัน

สัญลักษณ์บางอย่างในพระวิหารเป็น
ทั้งทางกายและทางวิญญาณ ตัวอย่าง
เช่น การสวมการ์เม้นท์เป็นเครื่องเตือนใจ
ประจ�าวันทางกายให้นึกถึงพันธสัญญา
พระวิหารและพรที่สัญญาไว้ ถ้าเคารพ
และให้เกียรติ การ์เมนท์จะคุ้มครองเรา
จากการล่อลวงและอิทธิพลที่ไม่ชอบธรรม

ศาสนพิธีพระวิหารแต่ละอย่างเป็น
สัญลักษณ์ “ในพิธีศักดิ์สิทธิ์ แต่ละคนจะ
ได้รับการช�าระล้างและการเจิม”4 เตือน
ให้นึกถึงกษัตริย์และปุโรหิตท้ังหลาย
ของอิสราเอลสมัยโบราณท่ีพร้อมจะ
รับต�าแหน่งของพวกเขา (ดู 1 ซามูเอล 
10:1; 16:13) ค�าแนะน�าสั่งสอนและพันธ-
สัญญาในเอ็นดาวเม้นท์หมายถึงการสวม
หรือคลุมด้วยอ�านาจและสัญญาเพิ่มเติม
จากพระผู้เป็นเจ้า (ดู ลูกา 24:49) บางที
สัญลักษณ์ที่งดงามที่สุดคือศาสนพิธีการ
ผนึก ซึ่งในศาสนพิธีนั้นคู่สามีภรรยาเป็น
หนึ่งเดียวกันในข้อผูกมัดอันไม่สามารถ
แยกได้ซึ่งจะยั่งยืนชั่วนิจนิรันดร

สัญญาในพระวิหารมีค่าและสูงส่ง 
สัญญาดังกล่าวเป็น “ความโปรดปราน

มาก” และ “พรอันส�าคัญยิ่ง” (3 นีไฟ 10: 
18) ท่ีพระบิดาทรงสงวนไว้ให้ท่านเป็น
ส่วนตัว ดังนั้นจงย้ิมเมื่อท่านนึกถึงพระ-
วิหาร

ไม่ว่าท่านอายุเท่าใด จงท�าทุกอย่าง
ท่ีจ�าเป็นเพ่ือจะพร้อมรับพรประเสริฐสุด
ท่ีพระบิดาในสวรรค์ทรงมอบให้ท่าน จง
วางใจความรู้สึกสมัยท่ีท่านเป็นเด็กและ
ร้องเพลง “ฉันชอบมองดูพระวิหาร ฉัน
ต้องการไปที่นั่น ... ฉันจะไม่คร้านเตรียม
ตัวเมื่อยังวัยเยาว์ เพระเข้าใจหน้าที่
ศักดิ์สิทธิ์”5  สิ่งนี้เป็นจริงส�าหรับท่านได ้
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เหตุใดเราจึงสร้างพระวิหาร
“เราต้องเข้าใจพอสมควรว่าเหตุใดเรา

จึงสร้างพระวิหาร และเหตุใดจึงเรียก

ร้องให้เรารับศาสนพิธี หลังจากนั้น

เราได้รับคำาแนะนำาสั่งสอนและความ

สว่างทางปัญญาเกี่ยวกับสาระสำาคัญ

ทางวิญญาณอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้มา

เป็นบรรทัดๆ เป็นข้อๆ จนกระทั่งเรา

บรรลุความสมบูรณ์ของความสว่าง

และความรู้ นี่กลายเป็นเครื่องป้องกัน

อันสำาคัญยิ่งสำาหรับเรา—เราแต่ละคน

เป็นส่วนตัว ...

“... ไม่มีงานใดขดัเกลาทางวิญญาณ 

มากกว่านี้ ไม่มีงานใดที่เราทำาจะให้

พลังเรามากกว่านี้ ไม่มีงานใดเรียก

ร้องมาตรฐานความชอบธรรมสูงกว่า

นี้

“การทำางานของเราในพระวิหาร

คุ้มกันเราด้วยโล่และเครื่องป้องกัน...

“... หากเราจะเข้าสู่พันธสัญญา

ของเราโดยปราศจากความเคลือบ

แคลงหรือคำาขอโทษ พระเจ้าจะทรง

คุ้มครองเรา เราจะได้รับการดลใจ

เพียงพอกับการท้าทายของชีวิต...

“ดังนั้น  มาเข้าพระวิหารกันเถิด—

มาทวงพรของท่าน”

การเตรียมเข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ (จุลสาร, 
2002), 40.
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โดย บอนนี่ บราวน์

เ ราทุกคนจะประสบเวลาที่มีบางคน
ท�าบางสิ่งให้เราเจ็บปวด บางครั้ง 
 เรารู้สึกว่าเราปล่อยวางความเจ็บ

ปวดไม่ได้ ถึงแม้ความผิดนั้นใหญ่หลวง 
แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าเราต้อง 
ให้อภัยทุกคน การให้อภัยอาจเป็นงาน

ยาก แต่การท�าสิ่งที่น�าเราให้ใกล้ชิดพระ- 
คริสต์มากขึ้น เราจะเข้าถึงสันติสุขที่การ
ให้อภัยมีให้ เยาวชนหญิงสองคนเล่า
ประสบการณ์ของพวกเธอเกี่ยวกับการให้
อภัยผู้อื่นดังนี้

ให้อภัยเพ่ือน
เมื่อเรนี* ย้ายไปเข้าโรงเรียนใหม่ใน

เบลเยียม เธอมีความสุขที่ได้คบเพื่อนใหม่ 
แต่แล้วเพื่อนคนหนึ่งก็ก่อปัญหายุ่งยาก
บางอย่าง เรนีอธิบายว่า

“โนราเพื่อนของดิฉันสร้างบัญชีเฟซบุค
โดยใช้ชื่อเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อเคท เธอเริ่ม
ก่อกวนคนไปทั่วโดยใช้โปรไฟล์นั้น และ
ทุกคนหาว่าเคทแกล้ง โนราถึงกับล้อ
ดิฉันที่โรงเรียน ค่อนแคะเรื่องศาสนาและ
บุคลิกภาพของดิฉัน ดิฉันพยายามเลี่ยง

การโจมตีเหล่านั้นแต่ไม่สามารถเลี่ยงได้ 
ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงเริ่มไปเที่ยวหรือพูดคุย
กับคนอื่น

“เมื่อโนราสารภาพเรื่องโปรไฟล์ปลอม 
ทกุคนโมโหเธอ โนราเขียนจดหมายขอโทษ 
ดิฉัน แต่ดิฉันไม่คิดว่าจะให้อภัยเธอได้ 
ดิฉันโกรธมาก

“วันหนึ่งดิฉันก�าลังอ่านพระคัมภีร์ และ
บังเอิญอ่านเจอ หลักค�าสอนและพันธ-
สัญญา 64:9–10: ‘ดังนั้น, เรากล่าวแก่
เจ้า, ว่าเจ้าควรให้อภัยกัน; เพราะคนท่ี

หาวิธ ีให้อภัย

60  เ ลี ย โ ฮ น า



ไม่ให้อภัยความผิดแก่พี่น้องตนย่อมอยู่ใน
สภาพที่ถูกกล่าวโทษต่อพระพักตร์พระเจ้า; 
เพราะบาปที่ร้ายแรงกว่ายังคงอยู่กับเขา. 
เรา, พระเจ้า, จะให้อภัยผู้ที่เราจะให้อภัย, 
แต่เรียกร้องจากเจ้าที่จะให้อภัยมนุษย์ทั้ง
ปวง.’

“ดิฉันนึกถึงโนราขึ้นมาทันที ดิฉันทราบ

ว่าไม่ควรรู้สึกโกรธ ดิฉันสวดอ้อนวอนและ

ทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ทรงช่วยดิฉัน

ให้อภัยเธอ มันไม่ง่าย แต่ดิฉันก็ท�าจนได้ 

ดิฉันเริ่มโดยส่งข้อความถามเธอเกี่ยวกับ

ชีวิตของเธอ และบางครั้งเราคุยกันขณะ

รับประทานอาหารกลางวัน ดิฉันทราบว่า

คุณพ่อของโนราสิ้นชีวิตเมื่อสี่ปีก่อน ชีวิต

เธอล�าบาก และเธอคิดว่าทุกคนไม่ชอบ

เธอ ดิฉันดีใจที่ไม่โมโหเธออีกแล้ว เคทกับ

คนอื่นๆ ไม่เข้าใจว่าดิฉันให้อภัยโนราได้

อย่างไร แต่ดิฉันทราบว่าดิฉันท�าถูกต้อง

แล้ว และทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง

ภูมิใจในตัวดิฉัน”

เรนีเรียนรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

เราให้อภัยทุกคน โดยท�าตามพระบัญญัติ

ดังกล่าว เธอจึงเกิดความสงสารและเข้าใจ

โนรา และสามารถให้อภัยได้หมดใจ

พบสันติสุขในความตายของพ่ีชาย

เมื่อพ่ีชายของจาเน็ตเสียชีวิตในอุบัติ

รถยนต์โดยต้นเหตุมาจากคนขับวัยรุ่นเมา

สุราและผู้โดยสารของเขา เธอรู้ว่าเธอต้อง

ปล่อยวางความอาฆาตแค้นที่รู้สึก แต่ไม่

ทราบจะท�าอย่างไร
“ดิฉันบอกไม่ถูกว่าอะไรท�าให้ดิฉันเจ็บ

ปวดที่สุด—ความโกรธที่ดิฉันมีต่อวัยรุ่นขาด
สติเหล่านี้หรือความปรารถนาอย่างจริงใจ

ที่อยากได้พี่ชายคืน ดิฉันไม่อาจทนคิดถึง
ความรู้สึกสูญเสียครั้งใหญ่นี้ในชีวิต ดิฉัน 

จ�าได้ว่าสวดอ้อนวอนอย่างแรงกล้าเป็น
เวลาหลายชั่วโมง ทั้งหมดที่ต้องการคือ
อยากได้นาธานคืน

“ดิฉันรู้สึกสงสารเด็กพวกนั้นที่ต้องรับ
ผิดชอบการตายของนาธานเพราะดิฉันรู้ว่า
พวกเขารู้สึกผิดมาก แต่ดิฉันรู้สึกโกรธและ

ไม่พอใจเช่นกัน เป็นเรื่องง่ายที่จะต�าหนิ
พวกเขา ดิฉันพูดในใจว่าดิฉันให้อภัยเด็ก
หนุ่มเหล่านี้ แต่ความคิดของดิฉันก็ยังเต็ม
ไปด้วยความโกรธเมื่อนึกถึงอุบัติเหตุคราว
นั้น ดิฉันถามตนเองบ่อยๆ ว่า ‘ดิฉันจะให้
อภัยเด็กหนุ่มเหล่านี้จริงหรือ และจะรู้ได้
อย่างไรว่าให้อภัยแล้ว’

“หลังจากสวดอ้อนวอนหลายร้อยครั้ง 
อดอาหารอย่างจริงใจ ศึกษาและใคร่ครวญ
อย่างหนัก ในที่สุดดิฉันก็รู้สึกว่าได้ให้อภัย

พวกเขาจริงๆ ดิฉันจ�าการไตร่ตรองวันหนึ่ง
ได้ ดิฉันคิดว่า ‘ดิฉันให้อภัยพวกเขา ดิฉัน
จะไม่ให้ได้อย่างไร ทุกคนล้วนท�าผิดพลาด 
และดิฉันเป็นใครจึงตัดสิน ดิฉันจะไม่มีวัน
แก้ไขอะไรได้ถ้ายังโกรธอยู่ ด้วยเหตุนี้ดิฉัน
จึงปล่อยวาง’ ความรู้สึกนั้นน่าพิศวงยิ่งนัก! 
ดิฉันปรารถนาจะรู้เสมอว่าดิฉันได้ให้อภัย
เด็กหนุ่มเหล่านี้จริงๆ และในที่สุดก็รู้ ดิฉัน
ไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นกับนาธาน 
ได้ แต่สามารถเลือกตอบสนองด้วยการ 
ให้อภัยและรักแทนที่จะโกรธ”

จาเน็ตเรียนรู้ว่าการให้อภัยอย่างแท้จริง
จะใช้เวลาและความพยายาม พระผู้ช่วย 
ให้รอดตรัสว่า “จงเข้ามาอยู่ใกล้เราและเรา
จะเข้ามาอยู่ใกล้เจ้า” (คพ. 88:63) จาเน็ต
เข้ามาอยู่ใกล้พระเจ้าผ่านการอดอาหาร 

การสวดอ้อนวอน การศึกษาพระคัมภีร์ 

และความพยายามด้านอื่น เมื่อเราท�าอย่าง
เดียวกัน เราสามารถปล่อยให้ความรู้สึก
สงบและการให้อภัยเข้ามาแทนที่ความ
โกรธและความเจ็บปวดของเรา

เป่ียมด้วยความรัก
เฉกเช่นจาเน็ตกับเรนี การให้อภัยช่วย 

ให้เรารู้สึกสงสาร เข้าใจ และอดทน เมื่อเรา

ให้อภัยผู้อื่น พระเจ้าจะทรงท�าให้เราเปี่ยม
ด้วยความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค์และเรา
จะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

* นามสมมติ

ความรักอันบริสุทธ์ิ
“ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์
สามารถขจัดความรู้สึกเคียดแค้นชิงชัง
ออกจากดวงตาของเรา ทำาให้เรามองเห็น
ผู้อื่นในแบบที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง
เห็นเรา ว่าเป็นมนุษย์ที่บกพร่องและไม่ดี
พร้อมผู้มีศักยภาพและมีค่าควรเกินกว่าที่
เราจะคาดคิด เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรัก
เรามาก เราจึงต้องรักและให้อภัยกัน”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษาที่สอง
ในฝ่ายประธานสูงสุด, “ผู้มีใจกรุณาย่อมได้รับ
พระกรุณา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 76.
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Text needs to be updated.

ภา
พถ

่าย
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

เด
วิด

 ส
โต

เก
อร

์

ฉายแสง 
ตะวนั

รอยย้ิมท�ำให้โลกน่ำอยู่  
ท�ำให้วันของบำงคนสว่ำงไสว

(ดู มทัธิว 5:14-16)



โดย ซาบรินา เดอเซาซา เตอิเซียรา

ความฝันตั้งแต่วัยเด็กของดิฉัน
คือเล่นเปียโน เมื่ออายุ 12 ขวบ 
สมาชิกที่รักคนหนึ่งของศาสน- 

จักรสอนดิฉันเล่นเปียโน ต่อมาดิฉันได้
รับคีย์บอร์ดเป็นของขวัญจากคุณพ่อ แต่
ความหลงใหลในการเล่นเริ่มลดลงเพราะ
ดิฉันประหม่าเมื่อพยายามเล่นในการ
ประชุมศีลระลึก ดิฉันเล่นผิดหลายครั้ง 
รู้สึกอาย และไม่อยากเล่นอีก ดิฉันบอก
ตนเองว่าจะลองอีกครั้งก็หลังจากได้ฝึก
หนักและเล่นได้เกือบสมบูรณ์แบบแล้ว
เท่านั้น แต่ดิฉันท้อจึงลงเอยด้วยการขาย
คีย์บอร์ดและซ่อนพรสวรรค์ดังกล่าว

หลายปีต่อมา วันอาทิตย์วันหนึ่ง ไม่มี
ผู้เล่นเปียโน ซิสเตอร์ที่เล่นเปียโนในวอร์ด
ย้ายไปที่อื่น เมื่อดิฉันเห็นสมาชิกร้องเพลง
โดยไม่มีเปียโนหรือออร์แกนคลอเสียงร้อง 
ดิฉันรู้สึกพระวิญญาณทรงกระตุ้นให้ดิฉัน
ไปพูดกับอธิการ ดิฉันพูดว่า “ดิฉันขอเล่น
เปียโนได้ไหมคะ” อธิการอนุญาต

หลังจากไม่ยอมเล่นเปียโนมาหลาย
ปี ดิฉันก็เอาชนะความกลัวว่าดิฉันจะเล่น
ผิด ดิฉันประหลาดใจเมื่อเริ่มเล่น ราวกับภา
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ว่าดิฉันเพิ่งหยุดเล่นได้ไม่นาน ดิฉันเล่นผิด
บางโน้ตแต่ไม่มาก ประสบการณ์ครั้งนั้น

ท�าให้ดิฉันมีก�าลังใจไปบอกอธิการว่าดิฉัน
รับปากจะเล่นเปียโนให้ทุกวันอาทิตย์

ดิฉันฝึกทุกสัปดาห์ และหันมารักเปียโน 
อีกครั้ง ทุกครั้งท่ีฝึก ดิฉันรู้สึกถึงพระ-
วิญญาณแรงกล้าในบ้านของดิฉัน บาง

ครั้งเมื่อดิฉันเล่น สมาชิกครอบครัวที่ก�าลัง
ท�างานบ้านจะร้องตาม เราเป็นหนึ่งเดียว
โดยการร้องเพลงสวดเพลงเดียวกัน

สมาชิกวอร์ดหลายคนสังเกตเห็นความ 
ก้าวหน้าของดิฉันและแสดงความยินด ี
ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้ช่วยสร้างบรรยา- 
กาศทางวิญญาณของการประชุมในวอร์ด
และซาบซึ้งใจที่ได้กลับมาใช้พรสวรรค์ที่
ทิ้งไว้

ดิฉันหันมาเห็นคุณค่าของเสียงเปียโน 
ความเงียบสงบที่เกิดจากเสียงนั้นน่า
อัศจรรย์นัก ดิฉันหวังว่าในสวรรค์เราจะ
ได้ยินเสียงเพลงแบบนี้ และใครจะรู้ ดิฉัน
อาจจะเล่นในคณะนักร้องซีเลสเชียลที่นั่น
ก็ได้! 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในบราซิล

ดิฉันเลิกเล่นเปียโนเพราะกลัวจะเล่นผิด ตอนนี้ดิฉันมีโอกาส
เอาชนะความกลัว

ดนตร ีในชีวิตฉัน
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“สวด พระอยู่นั่น เอ่ย พระกำ�ลังฟัง” (หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 6)

เ มื่อข้าพเจ้ายังเด็ก ข้าพเจ้าเขินอายมาก และน่ันท�าให้
ข้าพเจ้าไม่กล้าผูกมิตรกับใคร ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนพระ- 

ผู้เป็นเจ้ามากเกี่ยวกับการเอาชนะความกลัวและความเขิน
อายของตน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าเหมือนเพื่อน 
ไม่มีใครสอนข้าพเจ้าว่าสวดอ้อนวอนอย่างไร—ข้าพเจ้า
เพียงแต่ต้องการพูดกับใครสักคน ข้าพเจ้าไม่มีเพื่อน ด้วย
เหตุนี้จึงหาเพื่อนโดยพูดกับพระองค์

ต่อจากนั้นข้าพเจ้าพบผู้สอนศาสนา พวกเขาให้พระ-
คัมภีร์มอรมอน และข้าพเจ้าเริ่มอ่าน เมื่อข้าพเจ้าอ่าน 
3 นีไฟ 17 ข้าพเจ้าประทับใจมากกับวิธีที่พระเยซูทรง
พาเด็กเล็กๆ มาและทรงสวดอ้อนวอนให้พวกเขา 
ข้าพเจ้าทราบว่านี่เป็นวิธีสวดอ้อนวอนที่ถูกต้อง

ข้าพเจ้าตัดสินใจอ่านข้อพระคัมภีร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ทรงสวดอ้อนวอน ใน ลูกา 
3:21 หลังจากยอห์นให้บัพติศมาพระองค์ พระ-
เยซูทรงสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์และ

โดยเอ็ลเดอร์ 
ฮวน เอ. อูเซดา
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ข้าพเจ้าพดูกบัพระผูเ้ป็นเจ้า
เหมอืน

 เพือ่น
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ท้องฟ้าแหวกออก เมื่อข้าพเจ้าอ่านข้อน้ี 
ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าต้องการสวดอ้อนวอน
จนท้องฟ้าแหวกด้วย

บางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยและรู้สึก
เหมือนไม่ชอบสวดอ้อนวอน แต่แล้ว
ข้าพเจ้าก็ระลึกได้ว่าพระเยซูทรงสวด
อ้อนวอนอย่างไร ข้าพเจ้าพยายามซื่อสัตย์
และจริงใจในการสวดอ้อนวอนเพื่อท้องฟ้า
จะแหวกให้ข้าพเจ้าด้วย

บางครั้งค�าสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้า
สั้นเพราะไม่สามารถหาค�าพูดมาแสดง
ความรู้สึกได้อย่างที่พอใจ ข้าพเจ้ามีความ
รู้สึกหลายอย่างในใจและข้าพเจ้าทูลว่า 
“พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์พยายาม
พูด โปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด”

บางครั้งเมื่อข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้
พรอาหาร ข้าพเจ้าจ�าได้ว่าแม้ในการสวด
อ้อนวอนสั้นๆ นั้น ท้องฟ้าก็แหวกออกได้ 
ข้าพเจ้าพยายามหยุดคิดเรื่องทางโลกและ

เชื่อมสัมพันธ์กับพระบิดาบน
สวรรค์ ข้าพเจ้าพูดสิ่งที่มา
จากใจด้วยความนอบน้อม
มาก

เมื่อข้าพเจ้ารู้สึกสงบและ
สบายใจ ข้าพเจ้าทราบว่า
ท้องฟ้าแหวกให้ข้าพเจ้า
หลังจากผู้สอนศาสนาสอน

พระกิตติคุณให้ครอบครัวข้าพเจ้า 
คณุแม่ น้องสาว และข้าพเจ้าก็รบับพัตศิมา 
แต่คุณพ่อ น้องชาย และน้องสาวอีกคน
ไม่เข้าร่วมศาสนจักร ข้าพเจ้าต้องการให้
คุณพ่อเป็นสมาชิกศาสนจักร ข้าพเจ้าอด
อาหาร และสวดอ้อนวอนทุกวันให้คุณพ่อ
ยอมรับพระกิตติคุณและรับบัพติศมา

ข้าพเจ้าทราบว่าต้องสวดอ้อนวอนให้
คุณพ่อ แต่ข้าพเจ้าทราบเช่นกันว่าต้อง 

รอค�าตอบของพระผู้เป็นเจ้า บางครั้ง 
 

พระองค์ตรัสว่า “ไม่ ยังไม่ได้” ในที่สุด 
คณุพ่อก็ฟังและเข้าใจ ท่านจงึรบับพัตศิมา

ถ้าคุณแม่หรือคุณพ่อของท่านไม่เป็น
สมาชิกศาสนจักร จงพูดคุยกับเพื่อนของ
ท่าน—พระบิดาในสวรรค์ของท่าน ทูลขอ 
พระองค์ให้ทรงสมัผสัใจคณุแม่หรอืคณุพ่อ 
ของท่าน พูดคุยกับพระองค์ด้วยความ
อ่อนน้อมถ่อมตน ตรงไปตรงมาและจรงิใจ 

แต่จากน้ันจงท�าใจให้สบาย พระองค์
ทรงควบคุม พระองค์ทรงทราบว่าจะท�า
สิ่งต่างๆ อย่างไร พระองค์ทรงรู้จักคุณ
พ่อคุณแม่ของท่านดีกว่าท่าน พระองค์
ทรงทราบว่าจะช่วยพวกท่านอย่างไร

อย่าวิตก ท่านมีเพื่อน จงสวดอ้อนวอน
ด้วยใจของท่าน และพระบิดาบนสวรรค์
จะทรงฟังท่าน ท้องฟ้าจะแหวกออก 
พระองค์ทรงรู้จักท่าน และพระองค์จะ 
ทรงอวยพรท่าน 
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ท่านจะทำาอะไรได้บ้าง

จะเป็นอย่างไรถ้ามีบางคนในครอบครัว
ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร หรือจะ
เป็นอย่างไรถ้าครอบครัวท่านไม่ได้รับการ
ผนึกในพระวิหาร เอ็ลเดอร์อูเซดาทำาห้า
อย่างต่อไปนี้ที่ท่านทำาได้เช่นกัน

1. พูดคุยกับพระบิดาบนสวรรค์ในการ
สวดอ้อนวอน พระองค์ทรงเป็นเพื่อน
ของท่าน

2. สวดอ้อนวอนให้ครอบครัวท่าน
3. วางใจพระบิดาบนสวรรค์ พระองค ์

ทรงรู้จักครอบครัวท่าน และทรงรู้วิธี
ช่วยพวกเขา

4. ทำาใจให้สบายและอย่าวิตก พระบิดา
บนสวรรค์ทรงควบคุม

5. รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักท่าน
และพระองค์จะทรงอวยพรท่าน
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เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 1889

แ อนนา มาทิลดา แอนเดอร์สันกับคุณแม่

และไอดาพี่สาวของเธอเบียดกัน

อยู่ใต้ร่มสีด�า เธอช�าเลืองมองจาก

หางตาเห็นรถไฟก�าลังมา เธอ

ตัวสั่น รถไฟขบวนนี้จะพาเธอ

ออกจากสวีเดนและเริ่มเดินทาง

ไปอเมริกา

“เป็นเด็กดีและฟังเอ็ลเดอร์คาร์ลสันนะลูก”  

คุณแม่ของแอนนากระซิบเป็นภาษาสวีเดน 

เธอกอดลูกสาวแน่น เอ็ลเดอร์คาร์ลสัน

เป็นผู้สอนศาสนาที่รับใช้ในสวีเดนมา

สามปีตั้งแต่แอนนาอายุแปดขวบ 

ตอนนี้ได้เวลากลับไปหาครอบครัว

ของเขาในไอดาโฮ สหรัฐแล้ว

เมื่อคุณแม่ตัดสินใจส่งแอนนา 

กับไอดาไปอเมริกาเพื่อหนีการ

ข่มเหงในสวีเดน เอ็ลเดอร์คาร์ล-

สันเสนอตัวดูแลพวกเธอ 

ตอนนี้เขายืนอยู่ข้างรถไฟ 

เขาโบกมือเรียกเด็กทั้ง

สองมาสมทบกับเขา 

ไอดากอดคุณแม่

แน่นและเดินไป  

แต่แอนนายังรีรอ 

“หนูรักคุณแม่ค่ะ” แอนนา 

บอก “หนูจะคิดถึงคุณแม่”

“แม่จะคิดถึงหนูเหมือนกัน ฟังให้ดีนะลูก ถ้าหนูไป

ถึงที่ที่หนูไม่เข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูด อย่าลืม

สวดอ้อนวอนพระบิดาในสวรรค์นะ 

เพราะ พระองค์ ทรงเข้าใจหนู”

แอนนาขึ้นรถไฟขณะยังคง

นึกถึงค�าพูดของคุณแม่ เธอนั่งติด

กับไอดาและเอ็ลเดอร์คาร์ลสัน เธอ

ตื่นเต้นกับการขึ้นรถไฟครั้งแรก แต่

ตอนนี้เธอแค่อยากมองคุณแม่ครั้ง

สุดท้าย รถไฟสูงเกินกว่าเธอจะเห็น

ใบหน้าผู้คน แต่เธอยิ้มเมื่อเห็นร่มด�า

ของคุณแม่ชูเหนือกลุ่มคน นั่นท�าให้เธอ 

รู้ว่าคุณแม่ก�าลังเฝ้ามอง

รถไฟออกตัวไปข้างหน้าพร้อมควัน

โขมง ตอนแรกรถไฟเคลื่อนช้ามาก   

 ขนาดว่าคุณแม่วิ่งข้างๆ รถไฟได้  

ร่มด�าโบกให้แอนนา แต่ไม่นานร่มด�า

ก็หายไปจากสายตา แอนนาพิงกระจก

หน้าต่างและสงสัยว่าจะเกิด

อะไรขึ้นในอนาคต 

หลายสัปดาห์ต่อมา 

แอนนาพิงกระจกหน้าต่าง

รถไฟอีกขบวน ขบวนนี้

ก�าลังพาเธอไปซอลท์เลค

ซิตี้ รัฐยูทาห์ “อเมริกาดูต่าง

จากสวีเดน นะ” เธอพูดกับไอดา
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การเดนิทางของแอนนา
โดย เจสซิกา ลาร์เซ็น
เรียบเรียงตามเรื่องจริง
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“ใช่”  ไอดากระซิบตอบเป็นภาษาสวีเดน “แต่ตอนนี้อเมริกา

เป็นบ้านของเรา และถ้าเราท�างานหนักพอ เราพาคุณแม่มาอยู่

ด้วยกันที่นี่ได้นะ”

คุณแม่ไม่มีเงินพอซื้อตั๋วให้ตนเอง ครอบครัวหนึ่งในเมืองออก-

เด็น รัฐยูทาห์ จ่ายค่าเดินทางไปอเมริกาให้ไอดา ไอดาจะอยู่กับ

พวกเขาที่ฟาร์มและท�างานใช้เงินคืน แต่แอนนาจะอยู่กับคุณป้า

ของเธอในซอลท์เลคซิตี้ คุณป้าของแอนนามาอยู่ยูทาห์เมื่อหลาย

ปีก่อน และคุณแม่เขียนบอกเธอว่าแอนนาก�าลังมา

หลังจากโดยสารรถไฟ พวกเขานั่งเรือข้ามทะเลเหนือไปเดน-

มาร์ก จากนั้นลงเรือไปอังกฤษและไอร์แลนด์ก่อนข้ามมหาสมุทร

แอตแลนติกและขึ้นฝั่งที่นิวยอร์กซิตี้ แอนนาเมาเรือเกือบตลอด

การเดินทาง 15 วัน เธอค่อยหายใจทั่วท้องเมื่อขึ้นรถไฟที่นิวยอร์ก

บ่ายหน้าไปยูทาห์

“ออกเด็น ยูทาห์” พนักงานในขบวนรถไฟร้องบอก แอนนายัง

ไม่รู้ภาษาอังกฤษ แต่รู้จักชื่อเมือง หัวใจเธอหล่นวูบ หล่นวูบหนัก

ลงไปอีกเมื่อเอ็ลเดอร์คาร์ลสันยืนขึ้นและหยิบกระเป๋าของเขากับ

ไอดา

“ต้องไปแล้วหรือ” เธอถามพี่สาว

“ใช่” ไอดาตอบเบาๆ “อย่าห่วงเลย คุณป้าจะอยู่ที่นั่นตอนเธอ

ไปถึงซอลท์เลคซิตี้นะ”

แอนนาจบัตามองขณะไอดากับเอล็เดอร์คาร์ลสนัพบครอบครวั 

ของเขาที่สถานี พวกเขาจะพาไอดานั่งรถม้ามีประทุนไปบ้านใหม่

ของเธอที่ฟาร์มแล้วเดินทางต่อไปไอดาโฮ ตอนนี้แอนนารู้สึกโดด

เดี่ยวจริงๆ

รถไฟแล่นฉึกฉักตลอดคืนจนมาจอดอยู่ที่สถานีในซอลท์เลค

ซิตี้ ตอนนั้นราวเที่ยงคืน แอนนาคว้ากระเป๋าและกระโดดลงไป 
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บนชานชาลา แววตาเหนื่อยล้าของเธอสอดส่ายหาคุณป้า

แต่ไม่มีใครมารอรับเธอ

ความกลัวครอบง�าแอนนา เธอมองทั่วชานชาลาอีกครั้ง พลาง

คิดว่าเธออาจจะยังมองไม่ทั่ว เธอเพ่งมองไปในเงาสลัว เธอ

พยายามสังเกตใบหน้าผู้คนท่ามกลางแสงแวบวาบของตะเกียง

แก๊ซ แต่คุณป้าไม่อยู่ที่นั่น

คนแปลกหน้าเดินมาหาเธอและถามค�าถามบางอย่าง แอนนา

คิดว่าพวกเขาต้องการให้ช่วย แต่เธอไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาก�าลัง

พูด

เธอไม่เคยรู้สึกกลัวมากเท่านี้มาก่อนในชีวิต เธอไม่กลัวเมื่อ

เพื่อนร่วมชั้นในสวีเดนล้อเรื่องศาสนาใหม่ของเธอ  เธอไม่กลัว

เมื่อเธอป่วยอยู่บนเรือไปนิวยอร์ก และไม่กลัวแม้แต่ตอนที่เธอ

กล่าวลาคุณแม่

แอนนาหลับตาและนึกถึงค�าพูดของคุณแม่ “อย่าลืมสวด

อ้อนวอนพระบิดาในสวรรค์นะลูก เพราะ พระองค ์ทรงเข้าใจลูก”

แอนนาคุกเข่าบนชานชาลาใกล้กับกระเป๋าเดินทางและสวด

อ้อนวอนจริงจังอย่างที่ไม่เคยสวดอ้อนวอนแบบนี้มาก่อนในชีวิต 

เธอสวดอ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งคนที่พูดภาษา

สวีเดนและเข้าใจเธอได้มาหาเธอ

เมื่อสวดอ้อนวอนจบ เธอเงยหน้า ยังไม่มีใครมารอรับเธอ แต่

แล้วเธอก็เห็นครอบครัวชาวเยอรมันที่เธอรู้จักขณะโดยสารรถไฟ 

ผู้เป็นแม่บอกให้เธอเดินตามพวกเขา แอนนายังร้องไห้อยู่ เธอ

คว้ากระเป๋า และเดินลากเท้าตามไป

เธอตามพวกเขาไปถึงประตูด้านใต้ของเทมเปิลสแควร์ เธอ

มองดูจุดที่สร้างพระวิหารแห่งใหม่สวยงามขึ้นมา แต่แล้วจู่ๆ  

แอนนาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าก้าวฉับๆ เข้ามาใกล้ ผู้หญิงคนหนึ่งตรง

ดิ่งมาทางพวกเขา พลางมองดูผู้อพยพทุกคนที่มาถึงอย่างตั้งใจ 

เธอจ้องเลยมาถึงครอบครัวชาวเยอรมัน แล้วก็หยุดอยู่ที่แอนนา 



เมื่อแอนนาเงยหน้า ผู้หญิงคนนั้นหยุดเดินและจ้องมองเธอ 

แอนนาจ้องกลับ เธอเริ่มมีความหวัง

แอนนารู้จักเธอ! เธอเป็นครูโรงเรียนวันอาทิตย์ที่มายูทาห์

ก่อนหน้าเธอเพียงหนึ่งปี! แอนนารู้จักเธอ!

ครูดึงแอนนาเข้ามากอดแน่น เธอเช็ดน�้าตาให้แอนนาและ

กระซิบเป็นภาษาสวีเดนว่า “ครูตื่นขึ้นมาตั้งหลายครั้ง  ภาพผู้

อพยพที่ก�าลังมาถึงวนเวียนอยู่ในสมอง ครูไม่สามารถกลับไป

นอนต่อได้ ครูได้รับการกระตุ้นเตือนให้มาพระวิหารเพื่อดูว่ามี

คนรู้จักอยู่ที่นี่หรือเปล่า” เธอจับมือแอนนาและพาเธอเดินไป

ตามถนน “ไปกับครูนะ”

ต่อมาแอนนาทราบว่าคุณลุงคุณป้าย้ายไปจากซอลท์เลค

แล้วและไม่ได้รับจดหมายจากคุณแม่ ครูส่งข่าวไปบอกพวก

เขา และพวกเขามารับแอนนาอีกสี่วันให้หลัง ในที่สุดไอดา

กับแอนนาก็สามารถพาคุณแม่มาอเมริกาได้

แต่ส�าหรับเวลานี้ นั่นไม่ส�าคัญเลย ขณะแอนนาเดินไป

บ้านครู เธอคิดว่า “พระบิดาบนสวรรค์ทรงให้มากกว่าที่เธอ

สวดอ้อนวอนขอเสียอีก ฉันขอเพียงให้มีใครสักคนเข้าใจฉัน 

และพระองค์ทรงส่งคนที่ฉัน รู้จัก มาให้ฉัน” 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

หาวีรบุรุษใน
ครอบครัวท่าน

ขอให้พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเล่า
เรื่องครอบครัวท่านให้ฟัง ท่านอาจ
จะค้นพบวีรบุรุษจากอดีต 
ของครอบครัวก็ได้!
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สหรัฐอเมริกา

มีหลายครั้งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ได้ยินและทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน

ของผม ความทรงจ�าคร้ังแรกของเหตกุารณ์ 
นี้เกิดขึ้นเมื่อผมอายุสี่ขวบ ผมท�าไม้บล็อก
ที่ผมอยากเล่นหาย ผมจึงเข้าไปในห้อง
นอนและคุกเข่าสวดอ้อนวอน ผมทูลพระ-
บิดาบนสวรรค์ขอให้ทรงช่วยให้ผมหาของ

เล่นเจอ ค�าสวดอ้อนวอนของผมได้รับค�า
ตอบทันที—ผมพบไม้บล็อกในห้องถัดไป

เวลาส�าคัญที่สุดเวลาหนึ่งที่ผมได้
รับค�าตอบการสวดอ้อนวอนคือเวลาอยู่
กับครอบครัวของผม ไม่กี่เดือนหลังจาก
คริสเตียน ญาติห่างๆ ของผมจบงาน
เผยแผ่ กลางดึกคืนหนึ่งเขาขับรถขึ้นไป
บนถนนเลียบหุบเขาชัน เขากับรถอีกคัน
หนึ่งชนกัน คนขับอีกคันไม่ได้รับบาดเจ็บ 

แต่ญาติของผมถูกน�าส่งโรงพยาบาลด้วย
เฮลิคอปเตอร์

คริสเตียนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั่ว
ร่างกาย เขาอยู่ในสภาพหมดสติ และ
คณะแพทย์คิดว่าเขาจะไม่ฟื้น ครอบครัว
เราตัดสินใจอดอาหาร พ่อแม่ของผม พี่
สาวน้องสาว ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา 
และญาติห่างๆ ทั้งหมดของผมผลัดกันอด
อาหารให้คริสเตียน ผมอดอาหารให้เขา
ในวันไปเรียนวันหนึ่ง ผมต้องอธิบายให้

ครูกับเพื่อนร่วมชั้นฟังว่าท�าไมผมไม่กิน
อาหารกลางวันในวันนั้น ผมไม่สนใจเรื่อง
ที่ไม่ได้กินอาหารหนึ่งวันเพราะผมก�าลัง
อดอาหารให้ญาติของผม

พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบค�าสวด

พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของผม
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คำาถามสำาหรับท่าน
ท่านต้องการให้ช่วยเรื่องอะไรบ้าง  
จงนึกถึงการพูดคุยกับพระบิดาบนสวรรค์!

อ้อนวอนของเรา และในที่สุดคริสเตียนก็
ฟื้นจากอาการหมดสติ เขายังไม่สามารถ

ท�าอะไรได้เหมือนเดิม แต่อาการดีขึ้นพอ
สมควร ผมรู้ว่าอีกนานกว่าคริสเตียนจะ
หายเป็นปกติ แต่เราจะยังสวดอ้อนวอนให้
เขา ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความช่วยเหลือ
ของพระบิดาบนสวรรค์ 
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Come, Follow Me
Words by John Nicholson

Music by Samuel McBurney

© 2015 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. 
This song may be copied for incidental, noncommercial church or home use.

This notice must be included on each copy made.

(Simplified)

 ก ร ก ฎ า ค ม    2 0 1 5    71

เนื้อร้องโดย จอห์น นิโคลสัน 
ท�านองโดย แซมิวเอล แม็คเบอร์นีย์ถ่อมตน

1.“จง ตาม เรา มา” พระ  องค์ ตรัส ไว้
2.“จง ตาม เรา มา” ว - ลี เรียบ ง่าย
3.เพียง พอ ไหม ที่ จะ  รู้ เท่า นั้น
4.เรา ไม่ เพียง แต ่ จะ  ตาม พระ องค์

 ให้ เรา เดิน ตาม  รอย   บาท ภู - มี
 แต่ ความ จริง ฉาย  รัง -  ส ี เจิด  จ้า
 ว่า ต้อง มั่น ตาม  พระ   องค์ ใน  หล้า
 ครา เรา คง ชี - วี   ใน ส - กล

 ด้วย การ นี้  เรา  จะ เป็น หนึ่ง เดียว 
 ใน พระ วา - ทะ  เรียบ ง่าย เหล่า นี้
 ครา ฝ่า หุบ  เขา  แห่ง ความ โศก เศร้า?
 แต่ เมื่อ พ้น  กัง - วล ใน โล กา

 กับ พระ  บุตร เดียว ของ  พระ เป็น เจ้า
 เพื่อ กระ - ตุ้น ดล ฤ - ดี ปวง ชน
 เปล่า,  ต้อง  ต่อ ไป ใน  แดน ศักดิ์ สิทธิ์
 ถ้า กับ  พระ เจ้า เรา  จะ ครอบ ครอง

 2015 โดย Intellectual Reserve, Inc. สงวนสิทธิ์ทุกประการ 
อนุญาตให้ท�าส�าเนาเพลงนี้ไว้ใช้ที่บ้านหรือที่โบสถ์ได้โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย ์

ขอให้ระบุหมายเหตุนี้ในส�าเนาทุกฉบับ



โดย จีน บิงก์แฮม

พระเยซูทรงเล่าเรื่องหรืออุปมาเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ฝาก

เงินไว้กับคนสามคนที่ท�างานให้เขา ฝากไว้แล้วก็ไป ช่วง

ที่เขาไม่อยู่ สองคนท�างานหนักและใช้เงินนั้นหารายได้เพิ่มเพื่อ

คืนให้ชายคนดังกล่าว แต่คนหนึ่งฝังเงินของเขาไว้เพราะกลัว

หาย เมื่อชายคนนั้นกลับมา เขามอบรางวัลให้คนที่ท�าให้เงินที่

เขาฝากไว้งอกเงย แต่เขาเอาเงินคืนจากคนที่ไม่พยายามท�าให้

เงินนั้นงอกเงย (ดู มัทธิว 25:14-29)

เฉกเช่นชายในอุปมา พระบิดาบนสวรรค์ได้ประทานสิ่งมีค่า

มากบางอย่างแก่เราแต่ละคน—ไม่ใช่เงิน แต่คือความสามารถ

พิเศษหรือพรสวรรค์ เช่น ร้องเพลง แสดงความรัก วิ่ง หรือช่วย

ผู้อื่น เฉกเช่นคนในอุปมา ท่านต้องขยันหมั่นเพียรเพ่ือท�าให้

พรสวรรค์ของท่านเติบโต!

ท่านจะท�าตามค�าสอนของพระเยซูโดยใช้และปรับปรุงพร 

สวรรค์ของท่านได้อย่างไร ท่านจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นและ

สามารถช่วยผู้อื่นได้เมื่อท่านท�า 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อุปมาเรือ่งเงนิตะลนัต์

เ ว ล า พ ร ะ คั ม ภี ร์
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เรียนพันธสัญญาใหม่ด้วยกันปีนี!้

เรียนรู้เพ่ิมเติม
พรสวรรค์คือความสามารถ
พิเศษ เช่นพรสวรรค์ด้าน 
การวาดรูป แต่ในสมัยของ 
พระเยซู คำาว่า เงินตะลันต์ 
หมายถึงเงินจำานวนหนึ่งที่มีค่า
มาก พรสวรรค์กับเงินตะลันต์
เหมือนกันอย่างไร



การพูดคุยในครอบครัว
ช่วยสมาชิกครอบครัวแต่ละคนบอกพรสวรรค์ที่เขามีอย่างน้อยหนึ่ง
ด้าน ท่านจะช่วยกันทำาให้พรสวรรค์ของท่านเติบโตได้อย่างไร พูดคุย
กันเก่ียวกับการใช้พรสวรรค์ของท่านช่วยผู้อ่ืนและแสดงความสำานึกคุณ 
ของท่านต่อพระบิดาบนสวรรค์ ท้าทายสมาชิกครอบครัวให้มองหา 
พรสวรรค์ของกันและกันและชมเชยกันด้วยความจริงใจทุกวัน

เพลง: “ลำาธารเล็กๆ พูดว่า ‘จงให้’” (หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 116)

พระคัมภีร์: หลักคำาสอนและพันธสัญญา 46:11 

วีดิทัศน์: ไปที่ Biblevideos.org เพื่อชม “อุปมาเรื่องเงินตะลันต์”

แบ่งปัน
พรสวรรค์
ของท่าน!

 สถานที่: 
 วัน: 
 เวลา: 

เกร็ดน่ารู้เก่ียวกับพระคัมภีร์
การแสดงเรื่องราวพระคัมภีร์เป็นวิธีเรียนรู้เพิ่มเติมที่สนุก

1. มอบหมายให้บางคนแสดงบทพูดในเรื่อง ท่าน
สามารถใช้เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง
ง่ายๆ เช่น ชุดคลุมอาบน้ำาหรือเหรียญกระดาษ

2. ให้บางคนอ่านเรื่องนั้น หยุดหลังจากอ่านแต่ละข้อ
เพื่อให้ผู้แสดงสวมบทบาทในส่วนที่เพิ่งอ่าน

3. แสดงเรื่องนั้นอีกครั้งเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแสดง

ท่านสามารถพิมพ์บัตรเชิญเพิ่มได้ที่  
liahona.lds.org 

วางแผนการแสดงเพื่อแบ่งปันพรสวรรค ์
ของท่าน

1.  ให้สมาชิกครอบครัวแต่ละคนแบ่งปัน
บางอย่างที่พวกเขาทำาได้ดี อาทิ การอ่าน
ออกเสียง อบขนม เล่นดนตรี เล่าเรื่อง 

ขำาขัน ตีลังกา หรือแบ่งปันรอยยิ้มที่ม ี
ความสุข

2.  เมื่อแต่ละคนแบ่งปันพรสวรรค์จบแล้ว  
ให้สมาชิกคนอื่นของครอบครัวบอกสิ่งดีๆ  
ที่พวกเขาสังเกตเห็นเกี่ยวกับบุคคลนั้น

3.  นำาผลไม้ที่แต่ละคนชื่นชอบมาทำา
สลัดผลไม้เป็นอาหารว่าง!

งานแสดง
พรสวรรค์ของ
ครอบครัว

นำาผลไม้หน่ึงช้ินมาช่วยทำา 
อาหารว่าง!
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หน้านี้ของหนู

จัวควิน วี., อายุ 9 ขวบ, แคลิฟอร์เนีย, 
สหรัฐอเมริกา

ผมชอบเรื่องเรือของโนอาห์ในพระคัมภีร์ไบเบิล 

ผมชอบวาดรูป ระบายสี เล่น และใช้เวลากับ

ครอบครัว นี่เป็นรูปพระวิหารเคิร์ทแลนด์ที ่

ผมวาด

ลีโอนาร์โด จี., อายุ 7 ขวบ, เวเนซุเอลา

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง พระคัมภีร์มอรมอน
เป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า หนูชอบอ่านพระ-
คัมภีร์มอรมอนเพราะในนั้นเล่าเรื่องราวต่างๆ หลาย
เรื่องและบอกคำาสอนของศาสดาพยากรณ์

ซี. เปย-เฉน, อายุ 7 ขวบ, ไต้หวัน

หนูสวดอ้อนวอนเพ่ือให้รู้ว่า 
ต้องทำาอะไร
เมื่อหนูเรียนชั้นประถมปีที่สาม เรามีงานเลี้ยงฉลอง
ปลายปี ทุกคนสาดน้ำา กรีดร้อง และพูดคำาหยาบ 
หนูรู้สึกไม่สบายใจในสถานการณ์นั้น หนูจึงสวด
อ้อนวอน พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยให้หนูรู้สึกดี
ขึ้นและรู้ว่าต้องทำาอะไร  หนูเดินหนีออกมาจากทุก
คนและเข้าไปอีกห้องหนึ่ง หนูรู้สึกปลอดภัยและมี
ความรู้สึกอบอุ่นในใจ

คริสตินา วี., อายุ 11 ขวบ, อุรุกวัย

74  เ ลี ย โ ฮ น า
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บัตรพระวหิาร
ตัดหน้านี้ออก ทากาวติดกับกระดาษแข็ง แล้วตัดบัตรพระวิหาร  

ไปที่ liahona.lds.org เพื่อพิมพ์บัตรเพิ่มและหาบัตรส�าหรับพระวิหารอื่น

เคียฟ ยูเครน
อุทิศวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 2010 
โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

แคนซัสซิตี มิสซูรี
อุทิศวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 
โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

แคลกะรี แอลเบอร์ตา
อุทิศวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2012 
โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ซานซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์
อุทิศวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 2011 

โดยประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

มาเนาส์ บราซิล
อุทิศวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2012 
โดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 

เตกูซิกัลปา ฮอนดูรัส
อุทิศวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2013  

โดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 

เกตซัลเตนังโก กัวเตมาลา
อุทิศวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2011 
โดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

บริคัมซิตี้ ยูทาห์
อุทิศวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2012 
โดยประธาน บอยด์ เค. แพคเกอร์

กิลเบิร์ต แอริโซนา
อุทิศวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2014  
โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน



โดย แครอลีน โคลตัน

พระวิหารเป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้า เมื่อเราเข้าไปข้างใน เรารู้สึกใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซคูริสต์ เราจะรู้สกึถึงพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ในพระวหิารเรามส่ีวนร่วมใน ศาสนพธิี 

ศกัดิส์ทิธิ ์เช่นบพัตศิมา เราท�าสญัญาพเิศษ หรอื พนัธสญัญา กบัพระบดิาบนสวรรค์ด้วย เราสามารถ 
ช่วยให้คนที่ล่วงลับไปแล้วมีโอกาสยอมรับพระกิตติคุณ วันนั้นจะเป็นวันพิเศษมากเมื่อท่าน 
เข้าไปในพระวิหารเป็นครั้งแรก! 

เราท�าอะไร 
ในพระวหิาร

ห้องซีเลสเชียล
ห้องซีเลสเชียลสวยงาม! ห้องนี้เตือนเราว่าเราจะมีความสงบและ
ความสุขเพียงใดเมื่อเราอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู
คริสต์ในวันหน้า

อ่างบัพติศมา
เม่ือท่านอายุครบ 12 ขวบ 
ท่านสามารถรับบัพติศมา 
แทนคนตายที่ยังไม่ได้รับ
บัพติศมา อ่างวางอยู่บนวัว
ที่เป็นสัญลักษณ์แทนสิบ
สองเผ่าของอิสราเอล



พระวิหารเป็นพระนิเวศน์ของ

พระเจ้า

จะเป็นบ้านที่สวยงามฉัน

จะไม่คร้านเตรียมตัวเมื่อยัง 

วัยเยาว์

เพราะเข้าใจหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์

(“ฉันชอบมองดูพระวิหาร,” 

หนังสือเพลงส�าหรับเด็ก, 99)

ดูภาพพระวิหารทั่วโลกได้ที่  
temple.lds.org และคลิกตรง 
“Gallery”

ห้องผนึก
ในห้องนี้ ครอบครัวจะได้รับการผนึกไว้ด้วย 
กันชั่วนิรันดร์ นี่หมายความว่าพวกเขาจะได ้
อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวตลอดไป—ไม่เฉพาะ
ในชีวิตนี้เท่านั้น
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ห้องศาสนพิธี
ในห้องนี้ เราเรียนรู้เกี่ยวกับแผนของ 
พระบิดาบนสวรรค์สำาหรับเรา และเราทำา
พนัธสญัญาทีจ่ะชว่ยใหเ้ราไดอ้ยูก่บัพระองค์
อีกครั้ง เราเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างโลก 
เกี่ยวกับอาดัมและเอวา และเกี่ยวกับพระ-
เยซูคริสต์ เราเรียนรู้เกี่ยวกับพรที่เราจะได้
รับในชีวิตหน้าเช่นกันถ้าเราซื่อสัตย์

เมื่อท่านอายุครบ 12 ขวบ ท่านสามารถเข้าพบอธิการเพื่อขอใบรับรอง 
ของท่านเอง จากนั้นท่านสามารถไปพระวิหารเพื่อทำาพิธีบัพติศมา
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โดย แมรีย์ เอ็น. อายุ 12 ขวบ, แมริแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา

เ มื่อหนูอายุจวนจะครบ 12 ขวบ หนู
ตื่นเต้นมากที่จะได้ไปพระวิหาร หนู

กับครอบครัวพูดคุยกันว่าข้างในน่า 
จะเป็นอย่างไร และหนูดูรูปภายใน 
พระวิหารด้วย

ไม่กีส่ปัดาห์ก่อนไปท�าบพัตศิมา 

ในพระวิหาร ครอบครัวของหน ู

จัดสังสรรค์ในครอบครัวครั้งพิเศษ  

เราฟังเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับบรรพชนบาง

คนของเราและเรียนรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน

และชีวิตพวกเขาเป็นอย่างไร หนูทราบแม้

กระทั่งว่าคุณพ่อของคุณทวดถูกฟ้าผ่าแต่

รอดตาย! บรรพชนบางคนของหนูมาจาก

ประเทศอังกฤษ น้องชายกับหนูจึงระบาย

สีรูปธงชาติอังกฤษ หนูรู้สึกเหมือนมีความ

ผูกพันกับบรรพชนพอสมควร

พระวิหารสวยทั้งข้างในและข้างนอก 

ทุกคนที่นั่นน่ารักมาก มีวิญญาณที่อบอุ่น

และสงบสุขที่นั่น ต่างจากที่หนูเคยรู้สึก

ก่อนหน้านี้ ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ คุณป้า

น�าชื่อสมาชิกครอบครัวบางคนที่ยังไม่ได้

รับบัพติศมาไปด้วย ขณะที่เรารอ หนูกับ 

 

คุณแม่และคุณป้าจินตนาการว่าสตรีเหล่า

นี้เป็นอย่างไรตอนพวกเธออยู่บนแผ่นดิน

โลกเมื่อ 300 ปีก่อน เป็นเรื่องพิเศษที่คุณ

พ่อให้บัพติศมาหนูแทนสตรีเหล่านั้น

การเหน็ทกุคนสวมชดุสขีาวท�าให้หนรููส้กึ 

เหมอืนรายล้อมไปด้วยทตูสวรรค์ พระวหิาร 

เป็นเหมือนสวรรค์บนแผ่นดินโลก 

สักวนั 
ฉนัจะไปทีน่ัน่
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เกร็ดน่ารู้ 5 ข้อสำาหรับการ
ไปพระวิหารคร้ังแรกของ
ท่าน

พูดคุยกับบิดามารดาหรือครูว่าจะคาดหวัง 
อะไร

ดูภาพห้องต่างๆ ภายในพระวิหาร
นัดหมายกับอธิการเพื่อขอใบรับรอง 

ของท่าน อธิการจะพูดคุยกับท่าน 
เกี่ยวกับประจักษ์พยานของท่าน 
และการรักษาพระบัญญัติ

สืบหาบรรพชนของท่าน หากอยู่ในวิสัย
ที่ทำาได้ ให้หาบรรพชนที่ท่านจะรับ
บัพติศมาแทน! เรียนรู้เพิ่มเติมที่  
FamilySearch.org 

สวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
สถิตกับท่าน จากนั้นจงมีความสุขกับ
การไปพระวิหารครั้งแรก!
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จาก “ลมหมุนทางวิญญาณ,”  เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 18-21.

จะเป็นอย่างไร 
เมือ่ฉนัเข้าไปใน 
พระวิหาร

พ ย า น พิ เ ศ ษ
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โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. 
แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสอง
สมาชิกโควรัมอัครสาวก 
สิบสองเป็นพยานพิเศษของ
พระเยซูคริสต์

สันติสุขของพระผู้ช่วย
ให้รอดจะคลายความ
วิตกกังวลและความ
กลัวของท่าน

ท่านจะรู้สึกถึง 
ความบริสุทธิ์

ท่านจะเรียนรู้เกี่ยวกับ
พระผู้ช่วยให้รอดของ

เราพระเยซูคริสต์

ท่านจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างโลก

สิ่งนี้จะช่วยให้
ท่านยืนหยัด 
เข้มแข็งเมื่อ
ชีวิตยากลำาบาก



เ มื่อข้าพเจ้ายังเด็กมาก คุณพ่อพบลูก

แกะตัวหนึ่งอยู่โดดเดี่ยวในทะเลทราย 

ฝูงแกะที่แม่ของมันอยู่ในนั้นย้ายที่ไปแล้ว 

ลูกแกะจึงพรากจากแม่ของมัน และคน

เลี้ยงคงไม่รู้ว่ามันหายไป เพราะจะอยู่รอด

ตามล�าพังในทะเลทรายไม่ได้ คุณพ่อจึง

เก็บมาเลี้ยงที่บ้าน ถ้าปล่อยลูกแกะไว้ที่

นั่นมันจะตายแน่นอน ไม่ก็ตกเป็นเหยื่อ

ของหมาป่าหรืออดตายเพราะมันยังเล็ก

นักและยังต้องกินนมแม่ คนเลี้ยงแกะบาง

คนเรียกลูกแกะเหล่านี้ว่า “แกะพเนจร” 

คุณพ่อยกลูกแกะตัวนี้ให้ข้าพเจ้าและ

ข้าพเจ้าจึงกลายเป็นคนเลี้ยงแกะ

หลายสัปดาห์ที่ข้าพเจ้าอุ่นนมวัวใน

ขวดนมของเด็กและป้อนนมให้ลูกแกะ เรา

เป็นเพ่ือนกันอย่างรวดเร็ว ข้าพเจ้าเรียก

ลูกแกะตัวนี้ว่าไน—จ�าไม่ได้ว่าท�าไมเรียก

อย่างนั้น มันเริ่มโต ข้าพเจ้ากับลูกแกะจะ

เล่นด้วยกันบนสนามหญ้า บางครั้งเราจะ

นอนบนหญ้า ข้าพเจ้าจะเอาหัวหนุนสีข้าง

อันแสนนุ่มฟูของมันและแหงนมองฟ้าสี

คราม หมู่เมฆสีขาว ข้าพเจ้าไม่ขังลูกแกะ

ตอนกลางวัน มันจะไม่วิ่งหนี ไม่นานมันก็

หัดกินหญ้า ข้าพเจ้าเรียกลูกแกะจากทุก

ที่ได้เพียงแค่เลียนเสียงร้องให้เหมือนแกะ

มากที่สุดว่า  แบ๊ะ แบ๊ะ

คืนหนึ่งเกิดพายุน่ากลัว ข้าพเจ้าลืมเอา

ลูกแกะเข้าคอกอย่างที่ควรท�า ข้าพเจ้า

เข้านอน สหายน้อยของข้าพเจ้าตกใจกลัว

พายุ และข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องของมัน 

ข้าพเจ้ารู้ว่าควรช่วยสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้า 

แต่ก็อยากอยู่ปลอดภัย อบอุ่น และแห้ง

ในเตียงของตน ข้าพเจ้าไม่ลุกขึ้นไปดูมัน

อย่างที่ควรท�า เช้าวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าพบ

ลูกแกะตาย สุนัขตัวหนึ่งได้ยินเสียงร้อง

ของมันและฆ่ามัน ใจข้าพเจ้าแตกสลาย 

เก่ียวกับลูกแกะ
และคนเล้ียง
สหายน้อยของข้าพเจ้าตกใจกลัวพายุ  
และข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องของมัน

จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ  พ บ กั น อี ก

ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้พิทักษ์หรือคนเลี้ยง

ที่ดีให้สมกับที่คุณพ่อฝากฝัง คุณพ่อพูด

ว่า “ลูกพ่อ พ่อจะวางใจลูกให้ดูแลลูก

แกะแค่ตัวเดียวไม่ได้เลยหรือ” ค�าพูดของ

คุณพ่อท�าให้ข้าพเจ้าเจ็บปวดยิ่งกว่าสูญ

เสียสหายขนฟูของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตั้งใจ

แน่วแน่วันนั้น เมื่อยังเป็นเด็กเล็ก ว่าจะ

พยายามไม่ละเลยหน้าที่ผู้พิทักษ์ในฐานะ

คนเลี้ยงแกะอีกเลยถ้าต้องอยู่ในต�าแหน่ง

นั้นอีกครั้ง ...

หกสิบกว่าปีให้หลัง ข้าพเจ้ายังจ�าเสียง 

ร้องนั้นได้ เสียงร้องด้วยความตกใจกลัว 

ของลกูแกะในวยัเดก็ของข้าพเจ้าทีข้่าพเจ้า 

ไม่เลี้ยงอย่างที่ควรเลี้ยง ข้าพเจ้าจ�าค�า

ต�าหนิด้วยความรักของคุณพ่อได้เช่นกัน 

“ลูกพ่อ พ่อจะวางใจลูกให้ดูแลลูกแกะแค่

ตัวเดียวไม่ได้เลยหรือ” ถ้าเราไม่เป็นคน

เลี้ยงแกะที่ดี ข้าพเจ้าสงสัยว่าเราจะรู้สึก

อย่างไรในนิรันดร 

จาก เจมส์ อี. เฟาสท์, “Responsibilities of  
Shepherds,”  Ensign, May, 1995, 46, 48. ภา
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โดย ประธาน 
เจมส์ อี. เฟาสท์  
(1920–2007)
ที่ปรึกษาที่สอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด
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ข้อคิด

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด, “ความเชื่อของพระบิดาเรา”  เลียโฮนา, พ.ค. 2008, 89.

ครอบครัวราโซโลแห่งมาดากัสการ์เป็นผู้บุกเบิกในชุมชนห่างไกล

“ข้าพเจ้ารักและยกย่องศรัทธาและความกล้าหาญของผู้บุกเบิกรุ่นแรกเหล่าน้ันของศาสนจักร บรรพชนของข้าพเจ้าเวลาน้ันอยู่อีกฟากหน่ึงของ 
มหาสมุทร ไม่มีใครเคยอยู่ที่นอวูหรือวินเทอร์ควอเตอร์ส และไม่มีใครเคยเดินทางข้ามทุ่งราบ แต่ในฐานะสมาชิกของศาสนจักร ข้าพเจ้าขอ
อ้างสิทธิ์รับมรดกผู้บุกเบิกนี้มาเป็นของตนด้วยความสำานึกคุณและความภาคภูมิใจ

“ด้วยปีติเดียวกันนี้ ข้าพเจ้าขออ้างสิทธิ์รับมรดกผู้บุกเบิกยุคปัจจุบันของศาสนจักรในทุกวันนี้ผู้อยู่ในทุกประเทศและผู้ซึ่งเกียรติประวัติด้าน
ความมานะบากบั่น ศรัทธา และการเสียสละของพวกเขาเพิ่มคำาร้องอันแสนไพเราะท่อนใหม่ให้แก่สร้อยเพลงสรรเสริญอาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย”

จะเป็นอย่างไรถ้าบรรพชนของฉันไม่ได้เป็นผู้บุกเบิก



น. 66

น. 52

น. 42

นี่เป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่ท่านเริ่มได้เพื่อให้มี
สุขภาพดีขึ้น มีกำาลังวังชามากขึ้น และได้รับ
การดลใจมากขึ้น

คำาสอนเหล่านี้จากผู้นำาศาสนจักรจะช่วยให้ท่าน
เข้าใจดีขึ้นว่าคำาปฏิญาณและพันธสัญญาของ
ฐานะปุโรหิตแท้จริงแล้วหมายถึงอะไร

เมื่อแอนนาลงรถไฟที่อเมริกา เธอโดดเดี่ยวเดียว
ดายและไม่มีใครเข้าใจภาษาของเธอ แต่แล้ว 
เธอก็นึกถึงคำาเตือนสติของคุณแม่ว่าพระบิดา 
บนสวรรค์ทรงได้ยินและเข้าใจคำาสวดอ้อนวอน 
ของเราเสมอ

การเดินทางของแอนนา

เปี่ยมด้วย 

ชวีติ&ก�ำลงัวงัชำ
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อื่น ๆ  ในฉบับนี้
สำ�หรับคนหนุ ่มส�ว

สำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับเด ็ก

พร้อมรับ 
ฐานะปโุรหติแห่ง
เมลคเีซเดคหรอืไม่
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