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สร้ำงไซอนัใน
ปัจจุบัน น. 4, 20
พบเอล็เดอร์เรนลนัด์ น. 14

กญุแจ 8 ดอกของกำรสอน
เยำวชนและเดก็ น. 28, 30

พนัธสัญญำและกำรนมสักำรในพระวหิำร:  
ท�ำให้ควำมสัมพนัธ์ของท่ำนกบั 

พระผู้เป็นเจ้ำลกึซ้ึงขึน้ น. 32, 36



“ทุกส่ิงชีใ้ห้เห็นว่ำมี
พระผู้ เป็นเจ้ำ; แท้จริง
แล้ว, แม้แผ่นดินโลก, 
และส่ิงท้ังปวงท่ีอยู่
บนพืน้ผิวของมนั, 
แท้จริงแล้ว, และกำร
เคล่ือนไหวของมนั, 
แท้จริงแล้ว, และดำว
พระเครำะห์ท้ังหมด
ด้วยซ่ึงเคล่ือนไปตำม
ปรกติวิสัยเป็นพยำน
ว่ำมีพระผู้สร้ำง
สูงสุด.”

แอลมำ 30:44

ภาพถ่ายทางชา้งเผอืก  
ถ่ายจากแจค็สนัเลค  
รัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกา
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24 เฉกเช่นหญงิม่ำยชำวศำเรฟัท: 
ปำฏิหำริย์เร่ืองเงนิบริจำคอดอำหำร
โดย โป เนียน (เฟลิเป) ชู และเปตรา ชู
เราตอ้งการช่วยคนยากไรแ้ละคน
ขัดสน และเราตอ้งการให้ครอบครวัเรา
เอาชนะนิสัยเห็นแก่ตวั เราพบวธิีแก้
ของเราในการบรจิาคเงินอดอาหาร

36 ถวำยเกยีรตพิระผู้เป็นเจ้ำโดยให้
เกยีรตพินัธสัญญำของเรำ
เอล็เดอร์โจเซฟ ดบัเบิลย.ู ซิตาติ
เราถวายเกียรตพิระบิดาบนสวรรค์
เมือ่เราท�าให้ความสัมพันธ์ของเรากับ
พระองคล์ึกซึง้ขึน้โดยท�าและรกัษา
พันธสัญญาและศาสนพิธีแห่ง 
ความรอดทัง้หมด

ปกิณกะ
8 ศำสดำพยำกรณ์และอคัรสำวกกล่ำว

ในปัจจุบัน: สนับสนุนเสรีภำพทำง
ศำสนำ

10 เรำพูดถงึพระคริสต์:  
รักคนทีม่ค่ีำนิยมต่ำงจำกเรำ
สงวนนาม

28 กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด:  
กำรเข้ำใจเยำวชนทีท่่ำนสอน

30 กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด:  
“จงดูเดก็เลก็ๆ ของเจ้ำ”— 
เรียนรู้วธีิสอนเดก็

32 เร่ืองรำวประทบัใจในพระกติตคุิณ: 
กำรนมสักำรในพระวหิำร—กญุแจสู่
กำรรู้จกัพระผู้เป็นเจ้ำ
โดย เอล็เดอร์มาเรียน ดี. แฮงคส์

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี:  
จระเข้ทำงวญิญำณ
โดย ประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์

เลียโฮนา กรกฎาคม 2016

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด: แน่ว

แน่ต่อศรัทธำของบรรพบุรุษของเรำ
โดย ประธานโธมสั เอส. มอนสนั

7 ข่ำวเยีย่มสอน: ศักยภำพกำรเป็นบิดำ
มำรดำของเรำ

บทความพิเศษ
12 ควำมแตกต่ำงทีเ่กดิขึน้จำกสภำครู

โดย แซนดรา แคทเทล
ความคดิเห็นอย่างหน่ึงในการประชุม
สภาครปูรบัปรงุการสอนของเธอได้
อย่างไร

14 เอล็เดอร์เดล จ.ี เรนลนัด์:  
ผู้รับใช้ทีเ่ช่ือฟัง
โดย เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก
ช่ัวชีวติของการรบัใช้ เอ็ลเดอรเ์รน
ลันด ์อัครสาวกคนใหม่ รูว้า่พระเจ้า
ทรงท�าให้คนทีพ่ระองคท์รงเรยีกมี
คณุสมบัตคิูค่วร

20 กำรเดนิทำงของผมในฐำนะผู้บุกเบิก
จำกอนิเดยี
โดย มงักาล ดาน ดิปตี ตามท่ีเล่าให้
จอห์น แซนตอช มูราลาฟัง
พระเจ้าทรงรอ้ยเรยีงชีวติผมไดส้วย
กวา่ทีผ่มคาด—จากทีเ่ตบิใหญ่เป็น 
“เด็กบ้านป่า” ในชนบทของอินเดยีไป
จนถึงการรบับัพตศิมาและเป็นเพือ่น
กับอัครสาวกภำพปก

ปกหน้า: ไม่ โดดเดีย่ว โดย มิเนอรว์า ไทเชิรท์  
ปกหน้าดา้นใน: ภาพถ่ายโดย รอยซ์ แบร ์ 
ปกหลังดา้นใน: ภาพถ่ายโดย กาย โคเฮ็น
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44 รับมอืกบักำรกลบับ้ำนก่อนก�ำหนด
โดย เจนนีย ์โรลลินส์
กลับจากงานเผยแผ่มาบ้านก่อน
ก�าหนดเป็นเรือ่งบั่นทอนจิตใจ  
ดฉัินประสงคจ์ะให้คนทีด่ฉัินรกั 
และรูจ้ักท�าบางอย่างดงัน้ี

48 โพรไฟล์คนหนุ่มสำว:  
เข้มแขง็ในฝร่ังเศส
โดย มินดี แอนน ์เซลู
ปิแอรอ์ยู่ ในกองทพัฝรัง่เศส เขาอาศยั
การสวดออ้นวอนและการศกึษา 
พระคมัภรีเ์ป็นแบบอยา่งศรทัธาของเขา

คนหนุ่มสำว

50 ข่ำวสำรจำกผู้น�ำศำสนจกัร:  
วธีิเรียกร้องพรพระวหิำร
โดย เอล็เดอร์โรนลัด ์เอ. ราสแบนด์

51 เจำะประเดน็
ความรูสึ้กรกัใครห่รอืปาฏิหารยิ์ ใน
ปัจจุบันหรอื

52 แรงกดดนัจำกเพือ่นวยัเดยีวกนัและ 
พสิโต
โดย เคียรา บลงัโก
ดฉัินขอพอ่แม่ไปงานเลีย้งกบัเพือ่นอยู่
เรือ่ยๆ จนในทีสุ่ดเมือ่พวกทา่นยอมให้
ไป ดฉัินสวดออ้นวอนขอใหพ้วกทา่น
กลบัมารบัดฉัิน

54 วทิยำศำสตร์กบักำรแสวงหำควำมจริง
โดย อลิเซีย เค. สแตนทนั

58 เตรียม—และท�ำ
โดยเอล็เดอร์ฮูโก อี. มาร์ติเนซ
วสัิยทัศน์ของพระเจ้าตอ่งานประวตัิ
ครอบครวั งานพระวหิาร และงาน
เผยแผ่ศาสนาตอ้งให้ท่านผลักดนั

60 ระลกึถงึพระผู้ช่วยให้รอด
โดย เอริค บี. เมอร์ดอ็ค
พรห้าประการทีม่าจากการรกัษาสัญญา
วา่เราจะระลึกถึงพระเยซูครสิตต์ลอด
เวลา

64 โปสเตอร์: ใจลอยหรือ

65 ฉันรู้ได้อย่ำงไร: เรียนรู้วธีิเป็นแสง
สว่ำงส่องโลก
โดย วคิเตอร์ เดเยซูส ครูซ วาร์กสั

เยำวชน เดก็

ดูวา่ท่านจะ 
หาเลียโฮนาท่ี 

ซ่อนอยู่ ในฉบับ 
น้ีได้หรอืไม่  

ค�าใบ้: คาทอร-
มอนคืออะไร

70

48

54

66 ไม่ส�ำคญัว่ำท่ำนเป็นใคร
โดย ลินดา เดวสี
“ โอ้ ไม่นะ” แอนดคีดิ “จะเกิดอะไรขึน้
เน่ืองจากฉันไม่ไดผ้นึกกับครอบครวั
ของฉัน”

68 คลำเรนซ์ กบั แชมเป้ียน
โดย ลอรี ฟลูเลอร์
ทุกคนมาดคูลาเรนซ์วิง่แข่งเพือ่ให้รูว้า่
พระค�าแห่งปัญญาเป็นจรงิหรอืไม่

70 เดก็ทีย่นือย่ำงภำคภูม:ิ  
เพือ่นและศรัทธำ
โดย เมลิสซา ฮาร์ท

72 ค�ำตอบจำกอคัรสำวก: ศำสนจกัรเรียก
ผู้สอนศำสนำอย่ำงไร
โดย เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ด

73 มุมค�ำถำม
เมือ่พอ่แมเ่ถียงกนั ฉันรูสึ้กกงัวลมาก
และเสียใจ ฉันจะท�าอะไรไดบ้า้ง

74 วรีบุรุษพระคมัภร์ีมอรมอน:  
แม่ทพัโมโรไนกล้ำหำญ

75 ฉันอ่ำนพระคมัภร์ีมอรมอนได้

76 เร่ืองรำวในพระคมัภร์ีมอรมอน:  
ธงของแม่ทพัโมโรไน

79 เพลง: เมือ่ฟังเร่ืองรำวของเดก็ผู้บุกเบิก
โดย เจนิซ แคปป์ เพอร์รีย์

สวสัดค่ีะ! 
ฉันช่ืออวิำนำ
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แนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว

ออนไลนเ์พิ่มเติม
เลียโฮนำ และส่ืออ่ืน ๆ ของศาสนจกัรมีหลายภาษาท่ี languages.lds.org เยีย่มชม  
facebook.com/liahona.magazine (มีในภาษาองักฤษ โปรตุเกส และสเปน) เพื่อหา
แนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว ความช่วยเหลือเร่ืองบทเรียนวนัอาทิตย ์และเน้ือหา
ท่ีท่านสามารถแบ่งปันกบัเพื่อนๆ และครอบครัวได้

หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
กฎแห่งความบริสุทธ์ิ 

ทางเพศ, 51
กล้าหาญ (ความ), 74, 75
การเรียก, 41
ครอบครัว, 7, 10, 66, 73, 76
ความบริสุทธ์ิทางเพศ, 51
ความรัก, 10, 44
คณุค่าส่วนบุคคล, 42
งานเผยแผ่ศาสนา, 40, 44, 

58, 65, 70, 72
งานพระวหิาร, 32, 43, 50, 

58, 66, 70
เงินบริจาคอดอาหาร, 24
ชดใช้ (การ), 10
เช่ือฟัง (การ), 80

เซมินารี, 58
เดก็, 7, 30
ธรรมชาติแห่งสวรรค์, 7
บิดามารดา (การเป็น), 7, 

28, 30
ประวติัครอบครัว, 42, 43, 58
ปาฏิหาริย์, 51
เปลีย่นใจเลือ่มใส (การ), 20
ผู้บุกเบิก, 4, 20, 79
แผนแห่งความรอด, 66
พระค�าแห่งปัญญา, 52, 68
พระบิดาบนสวรรค์, 36
พระเยซูคริสต์, 4, 32, 60
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ, 41

พนัธสัญญา, 32, 36
เยาวชน, 28
แรงกดดนัจากเพือ่นวยั

เดยีวกนั, 52
วทิยาศาสตร์, 54
ศรัทธา, 4, 44
ศาสนพธีิ, 32, 36, 43
ศีลระลกึ, 36, 60, 64
ศึกษาพระคมัภร์ี (การ), 44, 

48, 75
สวดอ้อนวอน (การ), 24, 

48, 68
สอน (การ), 8, 12, 28, 30
เสียสละ (การ), 4
อดอาหาร (การ), 24

ฉบับนีมี้บทควำมและกิจกรรมท่ีสำมำรถน�ำไปใช้กับกำรสังสรรค์ในครอบครัวได้  
ต่อไปนีคื้อตัวอย่ำงสองเร่ือง

“เหมอืนหญงิม่ำยชำวศำเรฟัท: ปำฏิหำริย์
เร่ืองเงนิบริจำคอดอำหำร” หนา้ 24: ท่าน
อาจจะอ่านบทความน้ีกบัครอบครัวแลว้
ศึกษาเร่ืองราวของหญิงม่ายชาวศาเรฟัทใน 
1 พงศก์ษตัริย ์17 จากนั้นท่านอาจจะถาม
ค�าถามต่อไปน้ี: การอดอาหารเป็นพรแก่
เราแต่ละคนและแก่ครอบครัวเราอยา่งไร 
เงินบริจาคอดอาหารของเราจะเป็นพรแก่
ใครบา้ง เราเห็นพรอะไรบา้งในบา้นของ
เราจากการบริจาคเงินอดอาหารดว้ยความ
เอ้ือเฟ้ือมากข้ึน ท่านอาจจะสนทนาความ
เป็นไปไดข้องการบริจาคเงินอดอาหารดว้ย
ความเอ้ือเฟ้ือมากข้ึนหรือวธีิอ่ืนท่ีท่านกบั
ครอบครัวจะช่วยคนยากจนและคนขดัสน

“ธงของแม่ทพัโมโรไน” หนา้ 76: ท่าน
สามารถอ่านเร่ืองราวของแม่ทพัโมโรไนใน
บทความน้ีกบัครอบครัว จากนั้นท่านอาจ
จะอ่าน แอลมา 46:11– 14 และพดูคุยกนัวา่
อะไรผลกัดนัใหแ้ม่ทพัโมโรไนปกป้องผูค้น
ของเขา—“พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา, ศาสนา
ของเรา, และอิสรภาพ, และสนัติภาพของ
เรา, ภรรยา, และลูกๆ ของเรา” ส่ิงเดียวกนั
น้ียงัคงส�าคญัและยงัคงถกูโจมตีในทุกวนั
น้ี ท่านอาจจะสร้าง “ธงแห่งเสรีภาพ” ของ
ครอบครัวท่านและสนทนาวธีิปกป้องส่ิงท่ีมี
ความหมายต่อท่านมากท่ีสุด
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จอห์น ลินฟอรด์อายุ 43 ปีเมื่อเขากับมาเรยีภรรยา
และลูกชายสามคนตดัสินใจออกจากบ้านในเมือง
เกรฟลีย์ ประเทศอังกฤษเดนิทางหลายพันไมล์ ไป

สมทบกับวสุิทธิชนในหุบเขาเกรทซอลท์เลค พวกเขาทิง้
บุตรชายคนที่ส่ีซ่ึงก�าลังรบัใช้งานเผยแผ่ไวเ้บือ้งหลัง ขาย
ทรพัย์สมบัต ิและเดนิทางไปลิเวอรพ์ูลเพื่อลงเรอื ธอรน์ตนั

การโดยสารเรอืไปนิวยอรก์ซิตแีล้วขึน้บกที่ ไอโอวาไม่มี
อะไรน่าตืน่เตน้ แตค่วามทุกข์ยากเดอืดรอ้นเริม่ขึน้หลัง
จากครอบครวัลินฟอรด์และวสุิทธิชนยุคสุดท้ายคนอื่นๆ 
ที่อยู่บนเรอื ธอรน์ตนั ออกจากไอโอวาซิตเีมื่อวนัที่ 15 
กรกฎาคม ค.ศ. 1856 ได้ ไม่นาน พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของ
คณะรถลากเจมส์ จี. วลิลีที่ตกระก�าล�าบาก

สภาพอากาศทีเ่ลวรา้ยและการเดนิทางทีต่รากตร�าท�าให้
หลายคนในคณะเจ็บป่วยและสิน้ชีวติ รวมทัง้จอหน์ ในทีสุ่ด
เขาป่วยหนักและออ่นแอมากจนตอ้งอยู่ในรถลากแลว้ใหค้น
ลากไป ตอนทีค่ณะรถลากมาถงึไวโอมงิ อาการของเขาทรดุ
มากแลว้ ทีมช่วยชีวติจากซอลทเ์ลคซิตีม้าถงึวนัที ่21 ตลุาคม 
ไมก่ีช่ั่วโมงหลงัจากการเดนิทางในมรรตยัของจอหน์สิน้สุด 
เขาสิน้ชีวติเช้าตรูว่นัน้ันใกลฝ่้ังแมน่� ้าสวทีวอเทอร์

จอห์นเสียใจที่เขาแลกความสะดวกสบายกับการตอ่สู้
ดิน้รน ความขาดแคลน และความทุกข์ยากของการพา
ครอบครวัไปไซอันหรอืไม่

“ ไม่เลย มาเรยี” เขาบอกภรรยาก่อนจะสิน้ใจ “ผมดี ใจ
ที่พวกเรามา ผมคงจะอยู่ ไม่ถึงซอลท์เลค แตค่ณุกับลูกๆ 
จะอยู่ และผมไม่เศรา้โศกเสียใจกับทัง้หมดที่เราประสบถ้า
ลูกชายเราจะเจรญิเตบิโตและเลีย้งดคูรอบครวัของพวกเขา
ในไซอัน” 1

มาเรยีกับลูกชายเสรจ็สิน้การเดนิทางของพวกเขา เมื่อ
มาเรยีสิน้ชีวติราว 30 ปีตอ่มา เธอกับจอห์นทิง้มรดกแห่ง
ศรทัธา การรบัใช้ การอุทิศตน และการเสียสละไวเ้บือ้งหลัง

การเป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ายคอืการเป็นผู้บุกเบิก เพราะ
นิยามของผู้บุกเบิกคือ “คนที่ ไปก่อนเพื่อเตรยีมหรอืเปิด
ทางใหค้นอืน่ๆ เดนิตาม” 2 และการเป็นผู้บุกเบิกคอืการ
คุน้เคยกับการเสียสละ ถึงแม้ ไม่ไดข้อให้สมาชิกศาสนจักร
ออกจากบ้านเพื่อเดนิทางไปไซอันอีก แตบ่่อยครัง้ที่พวก
เขาตอ้งทิง้นิสัยเดมิๆ ขนบธรรมเนียมที่ถือปฏิบัตมิานาน 
และมิตรสหายที่รกัใครช่อบพอ บางคนตดัสินใจทิง้สมาชิก
ครอบครวัที่ตอ่ตา้นการเป็นสมาชิกศาสนจักรของพวกเขา
ซ่ึงสรา้งความเจ็บปวดให้พวกเขาอย่างมาก แตว่สุิทธิชน
ยุคสุดท้ายก้าวเดนิไปข้างหน้า โดยสวดอ้อนวอนขอให้คนที่
พวกเขารกัเข้าใจและยอมรบั

เส้นทางของผู้บุกเบิกไม่ง่าย แตเ่ราเดนิตามรอยเท้าของ
พระผู้บุกเบิกสูงสุด—แม้พระผู้ช่วยให้รอด—ผู้เสด็จไป 
ล่วงหน้าโดยแสดงทางให้เราเดนิตาม

โดย ประธำน
โธมสั เอส.  
มอนสัน

แน่วแน่ตอ่ศรทัธา  
ของบรรพบุรุษของเรา

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด
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กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

ท่ านอาจจะขอใหค้นท่ีท่านสอนนึกถึงคนในชีวติพวกเขาท่ีล่วงหนา้ไป
ก่อนและเป็นผูบุ้กเบิกส�าหรับพวกเขา จากนั้นใหถ้ามวา่พวกเขาเคยเป็น

ผูบุ้กเบิกและเตรียมทางใหค้นอ่ืนๆ เม่ือใด เช้ือเชิญใหพ้วกเขาไตร่ตรองช่วง
เวลาท่ีพวกเขาเคยเสียสละและเหตุใดการเสียสละนั้นจึงคุม้ค่า ท่านอาจจะ
ทา้ทายใหพ้วกเขาบนัทึกประจกัษพ์ยานของตนเองเก่ียวกบั “พระผูบุ้กเบิก
สูงสุด” พระผูช่้วยใหร้อด

พระองคท์รงเชือ้เชิญวา่ “จงกลับมา
ตดิตามเรา” 3 

พระองคท์รงประกาศวา่ “เราเป็น
ทางน้ัน เป็นความจรงิ และเป็นชีวติ” 4 

พระองคท์รงเรยีกให้ “มาหาเรา” 5 
ทางน้ันอาจจะยาก บางคนพบ

วา่ยากจะตา้นการเยย้หยนัและความ
เห็นเชิงเหยยีดหยามของคนโงท่ี่
เยาะเยย้ความบรสุิทธิท์างเพศ ความ
ซ่ือสัตย ์และการเช่ือฟังพระบญัชา
ของพระผูเ้ป็นเจา้ ชาวโลกดแูคลนการ
ยดึมัน่หลกัธรรมตลอดมา เมือ่โนอาห์
ไดร้บับญัชาใหต้อ่เรอื ประชาชนที่ โง่
เขลามองดฟู้าไรเ้มฆแลว้ดถูกูเหยยีด
หยามและเหน็บแนม—จนฝนมา

บนทวปีอเมรกิานานหลายศตวรรษ
มาแล้ว ผู้คนสงสัย โตเ้ถียง และไม่
เช่ือฟังจนกระทั่งเพลิงเผาผลาญ
เมืองเซราเฮ็มลา ดนิกลบเมืองโมโร
ไนฮาห์ และน� ้าท่วมเมืองโมโรไน การ
เหน็บแนม การเย้ยหยัน การพูดจา
สามหาวหยาบคาย และบาปไม่มีอีก 

ทัง้หมดถูกแทนที่ดว้ยความเงียบงัน 
ความมืดทึบ ความอดทนของพระ
ผู้เป็นเจ้าหมดสิน้ ตารางเวลาของ
พระองคสิ์น้สุด

มาเรยี ลินฟอรด์ไม่เคยสูญเสีย
ศรทัธาแม้จะประสบการข่มเหงใน
อังกฤษ ความยากล�าบากของการเดนิ
ทางไปยัง “ที่พระเจ้า . . . เตรยีมไว ้” 6 
และการทดลองตอ่จากน้ันที่เธอ

ตอ้งอดทนเพื่อครอบครวัเธอและ
ศาสนจักร

ทีพ่ธิขีา้งหลมุศพเพือ่ระลกึถงึมาเรยี 
ในปี ค.ศ. 1937 เอ็ลเดอรจ์อรจ์ 
อัลเบิรต์ สมิธ (1870– 1951) ถามลูก
หลานของเธอวา่ “คณุจะด�าเนินชีวติ
แน่วแน่ตอ่ศรทัธาของบรรพชนของ
คณุหรอืไม่ . . . คณุพยายามท�าตนให้
คูค่วรกับการเสียสละทัง้หมดที่ [ท่าน
เหลา่น้ัน] ท�าเพือ่คณุหรอืไม”่ 7

ขณะที่เราหมายมั่นสรา้งไซอันใน
ใจเรา ในบ้านเรา ในชุมชนของเรา 
และในประเทศของเรา ขอให้เราจดจ�า
ความกล้าหาญเด็ดเดีย่วและศรทัธา
อันแน่วแน่วของคนเหล่าน้ันผู้สละ
ทัง้หมดเพื่อให้เราช่ืนชมพรของ 
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู  
ดว้ยความหวงัและค�าสัญญาผ่าน 
การชดใช้ของพระเยซูครสิต ์◼
อ้ำงองิ
 1. ด ูแอนดรวู ์ด.ี โอลเซ็น, The Price We Paid 

(2006), 45–46, 136–37.
 2. The Compact Edition of the Oxford English 

Dictionary (1971), “pioneer.”
 3. ลูกา 18:22.
 4. ยอห์น 14:6.
 5. ยอห์น 7:37; ด ู3 นีไฟ 9:22 ดว้ย.
 6. “สิทธิชนมา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 17.
 7. ด ูโอลเซ็น, The Price We Paid, 203– 4.
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ท่ำนเป็นผู้บุกเบิกเช่นกนั!

ผู ้บุกเบิกคือคนท่ีเตรียมทางใหผู้อ่ื้นเดินตาม
วาดรูปหรือหาภาพถ่ายบรรพชนคนหน่ึงของท่าน 

ท่านพบเร่ืองราวท่ีพวกเขาเตรียมทางใหท่้านเดินตามหรือ
ไม่ เขียนสองวธีิท่ีท่านสามารถเป็นผูบุ้กเบิกในปัจจุบนั 
ท่านสามารถแบ่งปันแนวคิดของท่านท่ีการสงัสรรคใ์น
ครอบครัวคร้ังต่อไป

เยำวชน

เดก็

แน่วแน่ต่อศรัทธำของพวกเขำ

ประธานมอนสนัเล่าเร่ืองครอบครัวผูบุ้กเบิกครอบครัวหน่ึง 
จากนั้นจึงอา้งค�าพดูของประธานจอร์จ อลัเบิร์ต สมิธท่ีวา่ 

“คุณจะด�าเนินชีวติแน่วแน่ต่อศรัทธาของบรรพชนของคุณ 
หรือไม่ . . . คุณพยายามท�าตนใหคู่้ควรกบัการเสียสละทั้งหมด 
ท่ี [ท่านเหล่านั้น] ท�าเพื่อคุณหรือไม่” ไม่วา่ท่านจะมีบรรพชน 
ผูบุ้กเบิกหรือเป็นสมาชิกรุ่นแรกของศาสนจกัร ท่านมุ่งหมายจะ
ใหแ้บบอยา่งของศรัทธาเป็นแนวทางและความเขม้แขง็หรือไม่ 
ต่อไปน้ีเป็นวธีิท่ีดีท่ีท่านจะเร่ิมท�าได้

1. เขียนรายช่ือคนท่ีท่านช่ืนชม อาจจะเป็นสมาชิกครอบครัว
ของท่านเอง (อดีตหรือปัจจุบนั) เพื่อน ผูน้�าศาสนจกัร หรือคน 
ในพระคมัภีร์

2. จดคุณสมบติัท่ีพวกเขามีและท่านชอบ คุณแม่ของท่าน
อดทนมากหรือไม่ เพื่อนของท่านอาจจะมีน�้าใจต่อคนอ่ืนๆ 
บางทีท่านอาจจะชอบความกลา้หาญของแม่ทพัโมโรไน

3. เลือกคุณสมบติัอยา่งหน่ึงจากรายการท่ีเขียนไวแ้ละถามตวั 
ท่านวา่ “ฉนัจะมีคุณสมบติัน้ีไดอ้ยา่งไร ฉนัตอ้งท�าอะไรจึงจะ
พฒันาคุณสมบติัน้ีในชีวิตฉนั”

4. จดแผนของท่านเพื่อพฒันาคุณสมบติัน้ีและวางไวใ้นท่ีซ่ึง
ท่านจะเห็นบ่อยๆ เพื่อเตือนใหท่้านนึกถึงเป้าหมายของท่าน  

สวดออ้นวอนขอความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
ตรวจสอบความกา้วหนา้ของท่านเป็นประจ�า เม่ือท่านรู้สึกวา่
ไดพ้ฒันาคุณสมบติัน้ีมากพอแลว้ ท่านสามารถเลือกพฒันา
คุณสมบติัใหม่ได้

พึงระลึกวา่เม่ือเราพฒันาคุณสมบติับางอยา่งในตวัเรา  
เราไม่เพียงใหเ้กียรติศรัทธาของบรรพชนและการเสียสละของ
พวกท่านเท่านั้น แต่เราสามารถเป็นอิทธิพลดีต่อคนรอบขา้ง 
ไดด้ว้ย
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ศกัยภาพการเป็น
บิดามารดาของเรา
“บุตรธิดาทางวญิญาณของพระผู้

เป็นเจ้าจ�าเป็นตอ้งเกิดมาเป็น
มนุษย์และมีโอกาสก้าวหน้าสู่ชีวติ 
นิรนัดร”์ เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอน 
“ตามจุดประสงคสู์งสุดของแผนแห่ง
ความสุขอันส�าคญัยิ่ง ข้าพเจ้าเช่ือวา่
สมบัตลิ�า้คา่ที่สุดบนแผ่นดนิโลกและ
ในสวรรคค์อืบุตรธิดาของเราและลูก
หลานของเรา” 1

เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น 
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าววา่

“เราเช่ือในเรือ่งครอบครวัและเรา
เช่ือในเรือ่งบุตรธิดา . . .

“‘. . . พระผู้เป็นเจ้าตรสักับ [อาดมั
และเอวา] วา่จงมีลูกดกทวมีากขึน้จน
เต็มแผ่นดนิโลก’ [ปฐมกาล 1:28] . . .

“ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายไม่ไดห้ลงลืมหรอื
ละเลยพระบัญญัตขิ้อน้ี” 2

ถึงแม้เราทุกคนไม่ไดเ้ป็นบิดา
มารดาในชีวติน้ี แตเ่ราสามารถอบรม

เลีย้งดเูด็กทุกวยัได ้เราไดร้บัพรของ
การเป็นส่วนหน่ึงในครอบครวัของ
พระบิดาบนสวรรค ์เราประสบปีตแิละ
ปัญหาท้าทายของการเป็นส่วนหน่ึง
ของครอบครวับนแผ่นดนิโลก และ
ส�าหรบัคนจ�านวนมาก การเป็นบิดา
มารดารอคอยพวกเขาในนิรนัดรข้าง
หน้า

พระคมัภร์ีเพิม่เติม
สดดุ ี127:3; มัทธิว 18:3–5;  
1 นีไฟ 7:1; โมเสส 5:2–3

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รูว้า่จะแบ่งปันอะไร การเข้าใจ 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” จะเพิ่มพูนศรทัธาของท่านในพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพร
แก่คนทีท่่านดแูลผ่านการเยีย่มสอนอย่างไร ดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี ่reliefsociety.lds.org

เร่ืองจริง
“เสียงมากมายในโลกทุกวนั

น้ีลดความส�าคญัของการมีบุตร
หรือบอกใหป้ระวงิเวลาหรือจ�ากดั
จ�านวนบุตรในครอบครัว” เอล็เดอร์ 
แอนเดอร์เซ็นกล่าว “บุตรสาว
ของขา้พเจา้เพิ่งใหอ่้านบลอ็กใน
อินเทอร์เน็ตท่ีเขียนโดยมารดาชาว
คริสต ์(ท่ีไม่ใช่ศาสนาของเรา)  
ซ่ึงมีลกูหา้คน เธอเขียนวา่ ‘[โดยท่ี
เติบใหญ่] ในวฒันธรรมน้ี จึงยาก
ท่ีจะเขา้ใจมุมมองของพระคมัภีร์
ไบเบิลเก่ียวกบัการเป็นมารดา . . . 
ลกูถกูจดัอนัดบัใหอ้ยูต่ �่ากวา่
วทิยาลยั ต�่ากวา่การเดินทางไป
ทัว่โลก ต�่ากวา่การสามารถออก
ไปเท่ียวยามราตรี ต�่ากวา่การออก
ก�าลงักายท่ีโรงยมิ ต�่ากวา่งานใดๆ 
ท่ีคุณมีหรือหวงัวา่จะมี’ เธอเขียน
เพิ่มเติมวา่ ‘การเป็นมารดาไม่ใช่
งานอดิเรก แต่เป็นการเรียก คุณอยา่
สะสมลกูเพราะคุณเห็นวา่พวกเขา
น่ารักกวา่แสตมป์ ลกูไม่ใช่ส่ิงท่ี
คุณตอ้งเจียดเวลา แต่พระผูเ้ป็นเจา้
ประทานเวลาใหคุ้ณเพื่อส่ิงน้ี’” 3

พจิารณาส่ิงน้ี
ครอบครัวบนแผน่ดินโลกของ 
เราเหมือนครอบครัวบนสวรรคข์อง
เราในดา้นใด

อ้ำงองิ
 1. ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “The Great Plan of 

Happiness,” Ensign, Nov. 1993, 72, 75.
 2. นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “บุตรธิดา,”  

เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 34.
 3. นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “บุตรธิดา,” 34– 35.

ศรัทธำ ครอบครัว 
กำรบรรเทำทุกข์

ข่ำวเยีย่มสอน
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ศำสดำพยำกรณ์และอคัรสำวกกล่ำววนันี้

สนบัสนุนเสรีภาพทางศาสนา

ผู ้น�าศาสนจักรเน้นย�า้วา่คนทุกชาติ
ควรช่วยกันส่งเสรมิเสรภีาพทาง

ศาสนา
“สมาชิกศาสนจักรหมายมั่นสรา้ง 

ไมตรจีิตในหมู่คนทุกความเช่ือทาง 
ศาสนา ทุกแนวคดิทางการเมือง และ 
ทกุเชือ้ชาต”ิ ประธานดเีทอร ์เอฟ. อคุท์
ดอรฟ์ ที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธาน 
สูงสุดกล่าวที่การประชุมนานาทัศนะ 
ดา้นศาสนาจอห์น เอ. วดิท์ โซที ่
มหาวทิยาลัยเซาเธิรน์ แคลิฟอรเ์นียใน 
ลอสแอนเจลิส แคลิฟอรเ์นีย สหรฐั 
อเมรกิาในเดอืนเมษายน ค.ศ. 2015

“การพยายามทิง้ประเพณีของความ
ไม่เช่ือใจและความใจแคบและมองอีก
คนหน่ึงดว้ยตาดวงใหม่จรงิๆ—มองกัน
ไม่ ใช่เหมือนเป็นคนตา่งดา้วตา่ง 

แดนหรอืปฏิปักษ์แตเ่หมือนเป็น 
ผู้รว่มทาง พี่น้องชายหญิง และบุตร
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า—เป็นเรือ่ง 
ทา้ทายทีสุ่ดเรือ่งหน่ึงขณะเดยีวกนัก็ 
เป็นประสบการณ์ที่ ให้ผลคุม้คา่และ
สูงส่งที่สุดของการด�ารงอยู่ของมนุษย์
เรา” ประธานอุคท์ดอรฟ์กล่าว ค�าขอ
รอ้งของท่านให้เคารพและเข้าใจกัน
เป็นหน่ึงในค�าขอรอ้งเมื่อเรว็ๆ น้ีจาก
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก

“ ไม่ควรมีความกระหายสงคราม
ระหวา่งศาสนากับรฐับาล” เอ็ลเดอร ์
ดลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรมัอัคร
สาวกสิบสองกล่าวที่การประชุมศาล/
เจ้าหน้าที่ศาลที่ Congregation B’nai 
Israel ในเมืองแซคราเมนโต  
รฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิาใน

เดอืนตลุาคม ค.ศ. 2015 “เราทุกคน
ล้วนสูญเสียเมื่อบรรยากาศของความ
โกรธหรอืความเป็นอรหิรอืความขัด
แย้งแพร่ไปทั่ว” ท่านกล่าว

“รฐับาลและกฎหมายของพวกเขา
สามารถใหค้วามคุม้ครองทีจ่�าเป็นแก่
ผูเ้ช่ือ องคก์รศาสนา และกจิกรรมของ
พวกเขา” ทา่นกลา่ว โดยตัง้ขอ้สังเกต
วา่หลกัธรรม ค�าสอน และองคก์ร
ศาสนา “สามารถช่วยสรา้งสภาพซ่ึง
กฎหมายมหาชน สถาบนัการปกครอง 
และพลเมอืงสามารถเจรญิรุง่เรอืง
ได”้ ทัง้น้ีเพือ่ทกุคนจะสามารถ “อาศัย
อยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งมคีวามสุข ความ
ปรองดอง และความสงบ” 

เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์พูดเกีย่วกบัเสรภีาพ
ทางศาสนาเช่นกัน ณ ที่ชุมนุมแห่ง 
หน่ึงในอารเ์จนตนิา (ด ู“ขา่วศาสนจกัร,” 
เลียโฮนา, ม.ค. 2016, 16)

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรย์ี อาร.์ ฮอลแลนด์
แหง่โควรมัอคัรสาวกสิบสองปราศรยั
กบั All- Party Parliamentary Group on 
Foreign Affairs ใน House of Lords ที่
ลอนดอน ประเทศอังกฤษเมือ่เดอืน
มถินุายน ค.ศ. 2015 “ โดยอาศัยคณุคา่
ลกึซึง้ทีสุ่ดของบคุคล” ท่านกลา่ว 
“ศาสนาและองคก์รศาสนามคีวาม
สามารถพเิศษในการจงูใจผูค้นและ
ขณะเดยีวกนัก็ปลกูฝังเจตคตขิอง
การใหอ้ภัย ความปรองดอง และความ
ตัง้ใจท�าใหเ้กดิแบบอยา่งอันดเีลศิใน
ชีวติส่วนตวัและในสังคมอกีครัง้”

“เสรภีาพทางศาสนาเป็นศิลามุม
เอกของสันตภิาพในโลกที่มีปรชัญา
ชิงดชิีงเดน่กันมากมาย” เอ็ลเดอรด์.ี 
ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสองบอกกลุ่ม

การประชุมกบักลุ่มรัฐสภาในลอนดอน ประเทศอังกฤษ เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์กล่าวว่าคนเคร่ง
ศาสนามีพลงัผลกัดนัสังคม
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ประธานอคุท์ดอร์ฟกบัแฮร์เรียต
ภรรยาท่านพบปะสนทนากบัผู้น�า
ศาสนาในแคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ศาสนาตา่งๆ ที่มัสยิดบราซิลในเซา 
เปาลู บราซิล เดอืนเมษายน ค.ศ.  
2015 ท่านพูดเป็นภาษาโปรตเุกสกับ 
ผู้ฟังที่มีทัง้มุสลิม คาทอลิก แอดเวน
ทิสต ์ยิว อีแวนเจลิคอล วสุิทธิชน 
ยุคสุดท้าย คนพืน้บ้านที่เป็นผู้น�าทาง
จิตวญิญาณ คนที่ ไม่นับถือศาสนา
ใด และคนอื่นๆ ในช่วงงานฉลองการ
สนับสนุนเสรภีาพทางศาสนาของ
ชาต ิ“ขอให้เราแสวงหาสันตภิาพ” 
ท่านกล่าว “ โดยช่วยกันปกป้อง
คุม้ครองอิสรภาพของคนทัง้ปวงใน
การนับถือศาสนาและแสดงให้เห็น
ความเช่ือตามการเลือกของตน ไม่วา่
โดยส่วนตวัหรอืในชุมชนกับผู้อื่น ที่
บ้านหรอืตา่งแดน ในที่สาธารณะหรอื
ที่รโหฐาน และในการนมัสการ การ
สังเกต การปฏิบัต ิและการสอน”

“ผู้นับถือศาสนาตอ้งอยู่แนวหน้า
ในการปกป้องเสรภีาพทางศาสนา—
เสรภีาพซ่ึงก่อเกิดเสรภีาพที่จ�าเป็น
อีกมากมาย” เอ็ลเดอรเ์ควนทิน 

แอล. คกุแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
กล่าวเมื่อบรรยายเรือ่งเสรภีาพทาง
ศาสนาประจ�าปีที่มหาวทิยาลัยนอร์
เตอรเ์ดม ออสเตรเลียในเมืองซิดนีย์ 
ออสเตรเลียเมื่อเดอืนพฤษภาคม 
ค.ศ. 2015 “เราตอ้งไม่เพียงคุม้ครอง
ความสามารถในการนับถือศาสนาของ
เราเท่าน้ันแตคุ่ม้ครองสิทธิ์ของแตล่ะ
ศาสนาในการปฏิบัตหิลักค�าสอนและ
กฎของตนดว้ย” ท่านกล่าว

เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. ราสแบนด์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองรบัใช้เป็น
ประธานอาวโุสของสาวกเจ็ดสิบเมื่อ
ท่านพูดกับนักศึกษาที่มหาวทิยาลัย
บรคิมั ยังก์ ในเมืองโพรโว รฐัยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิาเมื่อเดอืนกันยายน  
ค.ศ. 2015

“บางคนในกลุ่มอายุเท่าท่านสงสัย
วา่เหตใุดกลุ่มศาสนาจึงข้องเกี่ยวกับ
การเมือง และพวกเขามักจะสงสัย
เจตนาของคนเครง่ศาสนาเมื่อพวก
เขาเกี่ยวข้องกับการเมือง”  

ท่านกล่าว กลุ่มคนที่รูสึ้กวา่ศาสนาไม่
ควรมีบทบาทในเรือ่งการเมืองพากัน
ส่งเสียงดงัมากขึน้ในช่วงปีหลังๆ ก่อให้
เกิด “อันตรายของการสรา้งอีกชนชัน้
หน่ึงที่ตกเป็นเหยื่อ น่ันคอื คนนับถือ
ศาสนา เช่นท่านและข้าพเจ้า”

เอ็ลเดอรร์าสแบนดบ์อกนักศึกษา
วา่โลกตอ้งการให้คนรุน่พวกเขามี
ส่วนเกี่ยวข้องมากขึน้ในเรือ่งน้ี “เรา
ตอ้งการความเข้าใจตามธรรมชาตขิอง
คนรุน่ท่านในเรือ่งความเห็นอกเห็นใจ 
ความเคารพ และความยุตธิรรม เรา
ตอ้งการการมองโลกในแง่ดขีองท่าน
และความตัง้ใจแน่วแน่ของท่านวา่จะ
แก้ ไขปัญหาสังคมที่ซับซ้อนเหล่าน้ี 
ท่านกล่าววา่ ค�าตอบคอืตอ้งเริม่จาก
พระบัญญัตขิองพระผู้ช่วยให้รอดที่วา่ 
“เรารกัพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็
จงรกักันและกันดว้ยอย่างน้ัน” (ยอห์น 
13:34) ◼

ทีก่ารประชุมทางศาสนาในแคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  
เอ็ลเดอร์โอ๊คส์ขอให้มีความเคารพระหว่างศาสนจกัรกบัรัฐ

ทีก่ารชุมนุมของคนนับถอืศาสนาใน
บราซิล เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันกล่าว
ว่า “เสรีภาพทางศาสนาเป็นศิลามุมเอก
ของสันติภาพ”

ดขู้อมูลข่าวสารและเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ของศาสนจักร
เพิ่มเตมิที ่news. lds. org 

เอ็ลเดอร์ราสแบนด์แนะน�า 
นักศึกษาทีม่หาวทิยาลยับริคมั ยงัก์ 
ให้ท�าตามค�าสอนของพระคริสต์ 
คอืรักดงัทีพ่ระองค์ทรงรัก
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จ านีย ์(นามสมมต)ิ น้องสะใภ ้
ของดฉัินเตบิโตในพระกติตคิณุ 

และเป็นสมาชิกทีซ่ื่อสัตยม์ากของ
ศาสนจกัร หลงัจากการแตง่งานในพระ
วหิารทีด่เูผนิๆ เหมอืนมคีวามสุขสิน้
สุดลง คนในชมุชนเล็กๆ ของเธอเริม่
แพรข่า่วลอืและตดัสินเธอ เธอท�าตวั
เหนิหา่งจากเพือ่นๆ และในทีสุ่ดก็เหนิ
หา่งจากศาสนจกัร

เธอเริม่ออกเดทกับแอนดชีายหนุ่ม
ที่ ไมน่านก็ยา้ยเข้ามาอยู่กับเธอ ดฉัิน
กงัวลไมท่ราบจะบอกลกูๆ วา่อย่างไร 
ลกูสาวสามคนของดฉัินรกัคณุน้าจานีย์
ของพวกเขา ไมเ่พยีงสนิทกับครอบครวั
เรามากเทา่น้ัน แตเ่ธอเป็นครสูอน
เตน้ร�าของพวกเขาดว้ย เพราะเหตน้ีุ
พวกเขาจึงพบเธอสัปดาหล์ะหลา  
ยครัง้

เป็นเวลาหลายเดอืนที่พวกเขาคดิ
วา่แอนดแีวะเวยีนมาบ่อยมาก แต่ ใน
ที่สุดก็ตอ้งบอกพวกเขาวา่จานีย์กับ
แอนดอียู่ดว้ยกัน ดฉัินอธิบายวา่การ
เลือกที่พวกเขาท�าเป็นบาปรา้ยแรง  
ดเูหมือนลูกสาวของดฉัินจะเข้าใจ 
เราสนทนาเรือ่งราวดีๆ  เกี่ยวกับความ
ส�าคญัของการด�าเนินชีวติตาม 
หลักธรรมพระกิตตคิณุ

ดฉัินกลัดกลุ้มนานหลายสัปดาห์  
ไม่อยากบอกข่าวล่าสุดน้ีกับลูกๆ  
เดอืนตอ่มาจานีย์กับแอนดตีดัสินใจ 
แตง่งาน ท�าไมพวกเขาไม่รอ 
ประกาศการตัง้ครรภ์หลังจากแตง่ 
งานแล้ว

ความไม่พอใจของดฉัินเดอืดพล่าน 
ดฉัินจะรกัจานีย์แต่ไม่รกัส่ิงที่เธอ
ท�าไดอ้ย่างไร ดฉัินจะสอนให้ลูกๆ รกั
คณุน้าของพวกเขาแต่ไม่รกัส่ิงที่เธอ
เลือกท�าไดอ้ย่างไร

เรำพูดถงึพระคริสต์

รักคนท่ีมีค่านิยมต่างจากเรา
สงวนนำม

แตแ่ล้วก็เกิดเรือ่งน่าตกใจ จานีย์
ประกาศอย่างมีความสุขกับครอบครวั
วา่เธอกับแอนดกี�าลังจะมีลูก ดฉัิน
กังวลอีกครัง้ไม่ทราบวา่ข่าวน้ีจะมีผล
ตอ่ลูกๆ ของดฉัินอย่างไร พวกเขา
ตระหนักหรอืไม่วา่น่ีไม่ ใช่วธิีที่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้น�าบุตร
ธิดาของพระองคม์าแผ่นดนิโลก ถ้า
พวกเขารบัรูส้ถานการณ์น้ี พวกเขาจะ 
คดิวา่เป็นเรือ่งยอมรบัไดห้รอืเป็นเรือ่ง 
ปกตหิรอืไม่

ยดึมัน่สัจธรรม

“ขนัติธรรมและความเคารพท่ีเรามีต่อผูอ่ื้นและความเช่ือของพวก
เขามิไดท้�าใหเ้ราเลิกยดึมัน่สจัธรรมท่ีเราเขา้ใจและพนัธสญัญาท่ี
เราท�า . . . เราตอ้งยนืหยดัสนบัสนุนความจริง แมข้ณะท่ีเราใชข้นัติ
ธรรมและเคารพความเช่ือตลอดจนความคิดท่ีแตกต่างจากเรา รวม
ไปถึงเคารพคนท่ียดึถือส่ิงเหล่านั้นดว้ย . . .

“ในท�านองเดียวกนั กบับุตรธิดาและคนอ่ืนๆ ท่ีเรามีหนา้ท่ีสอน หนา้ท่ีของเราต่อ 
ความจริงมีความส�าคญัสูงสุด แน่นอนวา่ความพยายามในการสอนจะเกิดผลผา่นสิทธ์ิ 
เสรีของผูอ่ื้นเท่านั้น ดงันั้นเราตอ้งสอนดว้ยความรัก ความอดทน และการชกัชวน”

เอล็เดอร์ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “สร้ำงสมดุลสัจธรรมและขนัตธิรรม,”  
เลยีโฮนา, ก.พ. 2013, 32, 33

ดิฉันพยำยำมเลีย้งดลูกูๆ ให้มีค่ำนิยมสูงทำงศีลธรรม แต่เม่ือ
ต้นแบบคนหน่ึงของพวกเขำเลือกผิด ดิฉันสงสัยว่ำทุกอย่ำงท่ีพร�่ำ
สอนพวกเขำจะสูญเปล่ำหรือไม่
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วนัหน่ึงน้องสาวของดฉัินบอกวา่
หญิงสาวคนหน่ึงในวอรด์ของเธอตัง้
ครรภ์ หญิงสาวคนน้ียังไปโบสถ์และ
ดเูหมือนจะมีความสุขและตืน่เตน้
กับเหตกุารณ์ที่จะเกิดขึน้ในชีวติเธอ 
หญิงสาวคนอื่นๆ สับสนกับท่าทีที่ดู
เหมือนไม่สนใจใยดขีองเธอเกี่ยวกับ
สถานการณ์น้ี

แตน้่องสาวของดฉัินที่เป็นผู้เยี่ยม
สอนคณุแม่หญิงสาวคนน้ีทราบวา่
ลูกสาวของเธอนอนรอ้งไห้จนหลับ
ไปแทบทุกคนืเพราะทุกข์ ใจกับการ
เลือกที่ท�าให้เธอตอ้งตกอยู่ ในสภาพ
กลืนไม่เข้าคายไม่ออกดงักล่าว หลัง
จากทรมานอยู่หลายสัปดาห์ หญิงสาว
ตดัสินใจวา่เธอจะเศรา้โศกเสียใจกับ
การกระท�าของเธอตอ่ไป หรอืเธอจะ
ก้าวไปข้างหน้าและมีความสุข เพราะ
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้
ของพระครสิต ์เธอจึงยอมรบัผลการภา

พ
ป

ระ
กอ

บ
โด

ย 
จูลี

 โ
รเ

จอ
ร์ส

ตดัสินใจของเธอและสะอาดอีกครัง้
ผ่านการกลับใจ

ดฉัินสงสัยวา่จานีย์ผ่านเรือ่งราวบาง
อย่างคล้ายกันหรอืไม่ เธอเสียใจกับ
การเลือกของเธอแตย่อมรบัผลที่ ไม่
สามารถเปลี่ยนไดแ้ละตดัสินใจก้าวไป
ข้างหน้าหรอืไม่

ดฉัินรูสึ้กละอายใจที่ตดัสินเธออย่าง
รนุแรง และที่ดฉัินไม่สามารถรกัอย่าง
ที่พระเยซูครสิตท์รงคาดหวงัให้เรารกั 
ขณะใครค่รวญพระชนม์ชีพของพระ
ผู้ช่วยให้รอด ดฉัินจ�าไดว้า่พระองค์
ทรงหาวธิีช่วยคนบาปเสมอ โดยทรง
สอนพวกเขาผ่านพระวจนะและแบบ
อย่างของพระองค ์และทรงรกัพวก
เขา ความรกัน้ีท�าให้ ใจอ่อนลงและ
เปลี่ยนผู้คน

ดฉัินตระหนักวา่บ่อยเหลือเกิน
ที่ดฉัินรกัผู้คนตราบใดที่พวกเขาท�า
อย่างที่ดฉัินคดิวา่ควรท�า แตท่ันทีที่

พวกเขาท�าผิด ดฉัินกล่าวโทษพวก
เขาในใจ ดฉัินช่างเป็นคนหน้าซ่ือ 
ใจคดอะไรเช่นน้ี! ดฉัินตระหนักวา่
ดฉัินตอ้งกลับใจ ดฉัินตอ้งเรยีนรูท้ี่จะ
รกัคนบาปโดยไม่เห็นชอบกับบาป  
ในที่สุดดฉัินก็หายโกรธจานีย์และรกั
เธอจรงิๆ ไดอ้ีกครัง้

ดฉัินสนทนาเรือ่งราวดีๆ  ดกีับลูก
อีกครัง้ ดฉัินเน้นความส�าคญัของ
การแตง่งานก่อนมีบุตร เราสามารถ
ตัง้ตารอการเกิดของทารกคนใหม่ ใน
ครอบครวั เราทุกคนตอ้งการให้ก�าลัง
ใจจานีย์และมีส่วนในช่วงเวลาพิเศษ
น้ีของชีวติเธอ ลูกๆ ของดฉัินรบัรูว้า่
คณุน้าจานีย์ท�าผิด แตพ่วกเขายังรกั
เธอกับคณุน้าแอนด ีและหวงัวา่สักวนั
หน่ึงครอบครวัที่น่ารกัของทัง้สองจะ
ตดัสินใจกลับเข้ามาในอ้อมพระพาหุ
ของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิตท์ี่
รอคอยพวกเขา ◼

ดฉัินจะสอนให้ลกูๆ รักคณุน้าของพวกเขาแต่ไม่รักส่ิงทีเ่ธอเลอืกท�าได้อย่างไร



12 เลียโฮนา

โดย แซนดรำ แคทเทล

ดิฉันมีอายุมากแล้ว ดงัน้ันเมื่อดฉัินไดร้บัเรยีกให้สอน
เยาวชนหญิง ดฉัินคดิวา่ “คณุพระช่วย ดฉัินสงสัย
วา่พวกเขาเรยีกดฉัินท�าไม”

ดฉัินพยายามอยา่งมากในการเตรยีมบทเรยีนใหเ้หมาะสม
กบัความตอ้งการของเยาวชนหญิง ดฉัินหวงัวา่พวกเธอจะ
เต็มใจแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูแ้ละท�าจากบทเรยีนระหวา่ง
สัปดาห ์แตค่�าถามของดฉัินมกัจะไดร้บัแตค่วามเงยีบ

ในการประชุมสภาครคูรัง้แรกของวอรด์เรา มีครคูนหน่ึง 
พูดวา่เธอพบวา่การส่ือสารกับเยาวชนระหวา่งบทเรยีนเป็น 
เรื่องยากเช่นกัน ครอูีกคนหน่ึงในการประชุมพูดวา่ “คณุ

ปล่อยให้เงียบบ้างก็ ไดน้ะ” บางครัง้คนตอ้งการเวลาสักเล็ก
น้อยเพื่อใครค่รวญค�าถามก่อนตอบ

ความคดิเห็นน้ันในการประชุมสภาครสูรา้งความแตก
ตา่งไม่เพียงวธิีที่ดฉัินสอนแตก่ับนักเรยีนของดฉัินดว้ย
เช่นกัน ดฉัินนึกถึงเรือ่งน้ีบ่อยๆ ในบทเรยีนเยาวชนหญิง
ของดฉัินครัง้ตอ่ไป ดฉัินขอให้ชัน้เรยีนแบ่งปันหลักธรรม
พระกิตตคิณุที่พวกเธอประยุกต์ ใช้ระหวา่งสัปดาห์ มีแต่
ความเงียบเหมือนเดมิ แตแ่ทนที่จะรบีท�าลายความเงียบ 
ดฉัินนึกถึงการสนทนาในสภาครขูองเราและพูดเรยีบๆ วา่ 
“ ไม่ตอ้งรบีรอ้น”

ความคดิเห็นอย่างหน่ึงในการประชุมสภาครเูปลีย่นไปมากกวา่การสอนของดฉัิน

ความแตกตา่งทีเ่กดิขึน้ 
จากสภาครู

การประชุมสภาครูช่วยแซนดรา แคทเทล (กลาง) ปรับปรุงความสามารถในการสอนของเธอ
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วนิาทีที่ดฉัินพูดค�าน้ัน การสนทนาเริม่พรัง่พร ูเยาวชน
หญิงเริม่เปิดใจและพวกเธอแบ่งปันประสบการณ์ที่อ่อน
โยน โดยฉับพลันน้ันดฉัินอยากจะขอบคณุครทูี่ ให้ความ
คดิเห็นเรยีบง่ายในการประชุมสภาครเูกี่ยวกับความเงียบ 
ดฉัินประหลาดใจที่การปฏิบัตหิลักธรรมเพียงหน่ึงเดยีวน้ัน
สรา้งความแตกตา่งอย่างมากและรวดเรว็อะไรเช่นน้ี

แตด่ฉัินไมรู่จ้นตอ่มาวา่มคีวามแตกตา่งอย่างมากและหลกั
ธรรมอืน่ๆ ทีด่ฉัินเรยีนรูก้�าลังสรา้งความแตกตา่ง หลงัเลกิ
โบสถค์ณุแมข่องเยาวชนหญงิคนหน่ึงบอกดฉัินวา่ลกูสาวของ
เธอบอกวา่เธอรูว้า่ดฉัินไดร้บัเรยีกจากพระผูเ้ป็นเจา้ 

ดฉัินไม่สามารถบอกคณุไดว้า่การที่ ไดย้ินความคดิเห็น
น้ันมีความพิเศษตอ่ดฉัินมากเพียงใด ดฉัินก�าลังคดิวา่ 
“ดฉัินสอนอะไรให้เยาวชนหญิงเหล่าน้ีบ้าง” แตด่ฉัินตอ้ง
สอนบางอย่างแก่พวกเธอแน่นอน ดฉัินไดร้บัเรยีกมาโดย
มีจุดประสงค ์และการประชุมสภาครชู่วยดฉัินท�าให้จุด
ประสงคน้ั์นเกิดสัมฤทธิผล ◼

ผูเ้ขียนอาศยัอยูใ่นสกอ็ตแลนด์

เพื่อเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกบัวธีิท่ีท่านสามารถช่วยเปล่ียนชีวติโดยเปล่ียนวธีิท่ี
ท่านสอน เยีย่มชมไดท่ี้ teaching.lds.org

เหตุใดจึงมีการประชุมสภาครู
เพราะเราทุกคนคือบุตรธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ ทุกคนท่ีเตม็ใจ

เรียนรู้และด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณสามารถเป็นเหมือนพระบิดา
บนสวรรคข์องเรามากข้ึนได ้ครูมีบทบาทส�าคญัในวธีิท่ีเราเรียนรู้
และด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณ

เพื่อเป็นการช่วยครู ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอคัรสาวกสิบ
สองไดเ้ช้ือเชิญใหว้อร์ดและสาขาต่างๆ ทัว่ศาสนจกัรจดัการประชุม
สภาครู การประชุมท่ีจดัข้ึนเป็นประจ�าทุกเดือนน้ีจะช่วยใหค้รูและ
ผูน้�าเรียนรู้ดว้ยกนัขณะท่ีพวกเขาแบ่งปันแนวคิดเก่ียวกบัการสอน

การประชุมเหล่าน้ีเป็นเร่ืองใหม่ แต่ไดส่้งผลในทางบวกมาแลว้
ทั้งฝ่ายครูและผูเ้รียน ต่อไปน้ีคือความคิดเห็นจากสมาชิกท่ีช่ืนชม
และช่ืนชอบการประชุมสภาครู

•  “การมีระบบใหค้วามสนบัสนุนนั้นท�าใหดิ้ฉนัเขม้แขง็  
บางคร้ังในฐานะครู เรารู้สึกวา่การสอนเป็นงานของคน 
คนเดียว แต่ส่ิงนั้นเปล่ียนไปเม่ือมีสภาและพื้นท่ีแลก 
เปล่ียนความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันประเดน็ปัญหา ความคิด 
ความรู้สึก และไดรั้บความคิดเห็นจากกลุ่มท่ีเขา้ใจการเรียก”  
—เพรสตนั สแตรทฟอร์ด

•  “การประชุมสภาครูช่วยใหดิ้ฉนัตระหนกัในเหตุผลส�าคญัท่ี
ดิฉนัพยายามสนบัสนุนการเรียนรู้” —มาการ์เร็ต ทูเอลเลอร์

•  “ผมช่ืนชอบการไดรั้บแนวคิดท่ีครูจะเรียนรู้วธีิ ‘สอนผูค้น’ 
ใหดี้ข้ึนแทนท่ีจะ ‘สอนชั้นเรียน” —ริชาร์ด แพตตี

•  “การสนทนาถึงวธีิปรับปรุงการถามค�าถามและการกระตุน้
ใหมี้ส่วนร่วมมากข้ึนนั้นมีประโยชนอ์ยา่งยิง่ การไดพ้ดูถึง
ความส�าเร็จและความผดิหวงัใหข้อ้คิดกบัผมเช่นกนั.”  
—เคน็ ซนัเนนเบิร์ก

•  “สภาน้ีช่วยพฒันาทกัษะการสอนซ่ึงจะท�าใหเ้ราเป็นครูท่ีดี
ข้ึน ถา้คุณเป็นครูท่ีมีทกัษะมากข้ึน ทุกคนในชั้นเรียนของคุณ
จะไดรั้บประโยชน ์ขณะท่ีอยูใ่นสภาครู ผมรู้สึกวา่ผมก�าลงั
เติบโตทางวญิญาณเช่นกนั” —เบรนท ์เนลสนั

•  “เป็นเร่ืองน่ายนิดีท่ีจะใหค้วามคิดของดิฉนัเปิดกวา้งมากข้ึน
เพ่ือรับทกัษะการสอนท่ีปรับปรุงแลว้” —คามิลล ์ฟรองค์

เพื่อเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกบัการประชุมสภาครูและ กำรสอนในวิธี
ของพระผู้ช่วยให้รอด เยีย่มชมไดท่ี้ teaching.lds.org



โดย เอล็เดอร์เควนทนิ แอล. คุก
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ชี
วิตคงไม่ยุ่งเกินไปกว่าน้ีอีกแล้ว 
ส�าหรับเดลและรูธ เรนลันด์ ทัง้สอง 
อายุยี่สิบปลายๆ อาศัยอยู่ ในเมือง 

บอลทิมอร์ รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา  
เดลเรียนจบแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
แห่งรัฐยูทาห์ ท่านกับรูธย้ายข้ามประเทศ
มาเรียนแพทย์เฉพาะทางที่ โรงเรียนแพทย์
จอห์นส์ ฮ็อพคินส์ซ่ึงเป็นการเรียนที่เรียก
รอ้งเวลามากและมีเกียรติ พวกท่านมีบุตร
สาวตัวน้อยน่ารักช่ือแอชลีย์ รูธภรรยาที่รัก
ของท่านก�าลังรับการบ�าบัดมะเร็ง และเดล
ยอมรับการเรียกให้รับใช้เป็นอธิการอย่าง 
เช่ือฟัง

เมื่อไปเยี่ยมสมาชิกวอรด์ บางครัง้เดล
พาแอชลีย์ ไปดว้ย วนัหน่ึงพวกเขาไปเยี่ยม
สมาชิกที่แข็งขันน้อยคนหน่ึง “ผมรูว้า่ไม่มี
ใครสามารถเบือนหน้าหนีลูกสาวน่ารกัคนน้ีที่
อยู่ข้างๆ ผมได”้ เอ็ลเดอรเ์รนลันด ์ท่านเคาะ
ประตบู้านของชายคนหน่ึงซ่ึงเคย
ไล่ที่ปรกึษาของอธกิารเรนลนัด ์
อย่างฉุนเฉียวมาแล้ว

เมือ่ชายคนน้ันเปิดประต ู
เขาตวัใหญ่มากจนคบัประต ู
เขาจอ้งมองอธกิาร
เรนลนัด ์แอชลยี ์
วยัส่ีขวบพดู
โพลง่ออกมาวา่ 

เอ็ลเดอร์ 

ผูรั้บใชท่ี้เช่ือฟัง 

“เราจะเขา้ไปขา้งในได้ ไหมคะหรอืวา่ไงคะ”
น่าแปลกที่ชายคนน้ันตอบวา่ “คดิวา่ไดน้ะ 

เข้ามาสิ”
เมื่อพวกเขาน่ังในบ้าน ชายคนน้ันบอก 

อธกิารเรนลนัดว์า่เขาไมเ่ช่ือวา่ศาสนจกัรน้ีจรงิ 
และไม่เช่ือในพระเยซูครสิตด์ว้ย เขายังคง
พูดอย่างขุ่นเคอืงขณะแอชลีย์เล่นของเล่น 
ในที่สุดเธอก็ลุกจากเก้าอี ้เอามือป้องหูบิดา 
และกระซิบดงัๆ วา่ “คณุพ่อคะ บอกความ
จรงิกับเขาสิคะ”

เขาท�าตามน้ัน อธิการเรนลันดแ์สดง
ประจักษ์พยานกับชายดงักล่าว ท่านจ�าได ้
วา่ “ท่าทีของชายคนน้ันอ่อนลง และ 
พระวญิญาณเข้ามาในบ้านของเขา”

บดัน้ี ในฐานะสมาชิกโควรมัอคัรสาวกสิบ 
สอง อธกิารเรนลนัดม์ี โอกาสบอกความจร ิ
งกบัคนทัง้โลก (ด ูคพ. 107:23) “ปีติ ใหญ่
หลวงทีสุ่ดทีเ่กดิขึน้” อธกิารเรนลนัดก์ลา่ว 
“ก�าลงัช่วยน�าการชดใช้ของพระครสิตเ์ขา้มา
ในชีวติคนทกุหนแหง่ ขา้พเจา้คดิวา่การ 

เรยีกน้ีเปิดโอกาสให้ท�า
เช่นน้ันได้ ในฐานะ
พยานของ 
พระครสิตต์อ่คน

ทัง้โลกในระดบัที่
ใหญข่ึน้ หลาย

แหง่มากขึน้”

หนา้ตรงขา้ม: เอล็เดอร์เรน-
ลนัดก์บัพ่ีชายและนอ้งสาว 
(อนิตา ลินดา และแกรีย)์ 
เติบใหญ่ในยทูาห์ พดูภาษา
สวเีดน อเคและมาเรียนา
บิดามารดาของพวกท่าน
ยา้ยจากสวเีดนมายทูาห์ในปี 
ค.ศ. 1950 เพ่ือรับการผนึก
ในพระวหิารเพราะเวลานั้น
ไม่มีพระวหิารในสแกน-
ดิเนเวยีหรือยโุรป ขวา: 
เอล็เดอร์และซิสเตอร์เรน-
ลนัดก์บัแอชลียบุ์ตรสาว
อาศยัอยูใ่นเมืองบอลทิมอร์ 
รัฐแมริแลนด ์สหรัฐอเมริกา
หกปี ท่านเรียนจบแพทย์
เฉพาะทางท่ีนัน่และเป็น
แพทยโ์รคหวัใจท่ีโรง
พยาบาลจอห์นส์ ฮอ็พคินส์ 
ส่วนเธอเรียนนิติศาสตร์ท่ี
มหาวทิยาลยัแห่งแมริแลนด ์

เดล จี. เรนลันด์   
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1955) ทัง้คูจ่ึงมายูทาห์เพื่อจะรบัการผนึกในพระวหิาร
ซอลท์เลค

ลินดา ซี. มูเรอร์น้องสาวที่อายุน้อยกว่าเอ็ลเดอร ์
เรนลนัดเ์จ็ดปีกลา่ววา่ขณะลกูๆ ทัง้ส่ีคนอายุมากขึน้ “พวก 
เขาทราบดีว่าบิดามารดาของพวกเขาน่าทึ่งและเป่ียมด้วย
ศรัทธามากเหลือเกินเมื่อพวกท่านย้ายถิ่นฐานทัง้ที่ ไม่มี

การอบรมเลีย้งดูแบบชาว 
สแกนดเินเวยี

เดล กันนาร ์เรนลันด ์
เกิดในซอลท์เลคซิตี ้รฐัยูทาห์  
สหรฐัอเมรกิาเมื่อวนัที่ 13 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1952 ท่าน 
กับพี่น้องโตมากับการพูดภาษา
สวเีดน มาเรยีนา แอนเดริส์ซัน 
มารดาของพวกท่านมาจาก
สวเีดน และแมทส์ อเค เรนลันด์
บิดาของพวกท่านมาจากเมืองที่
พูดภาษาสวเีดนทางตะวนัตกของ
ฟินแลนด ์พวกท่านอพยพจาก
สวเีดนมายูทาห์ ในปี ค.ศ. 1950

บิดามารดาของเดลพบกันที่ โบสถ์ ในสตอกโฮล์ม หลัง
จากตดัสินใจแตง่งานกัน พวกท่านตัง้ใจวา่จะแตง่งานใน
พระวหิารเท่าน้ัน เพราะไม่มีพระวหิารในยุโรปเวลาน้ัน 
(พระวหิารเบิรน์ สวติเซอรแ์ลนด์ ไดร้บัการอุทิศในปี ค.ศ. 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษและมีความช่วยเหลือน้อยมาก
เพื่อจะได้รับพรของพระกิตติคุณและแต่งงานใน 
พระวิหาร”

เมื่อเดลอายุ 11 ขวบ บิดาของท่านซ่ึงเป็นช่างไม้และ
ช่างก่อสรา้งฝีมือดีไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาดา้น
การก่อสรา้งในสวเีดนสามปี ครอบครวัใช้เวลาน้ันในเมือง
เฮลซิงกิ ฟินแลนด ์และเมืองกอเทนเบิรก์ สวเีดน พวก
ท่านเข้ารว่มการประชุมในสาขาเล็กๆ ของศาสนจักร และ
ลูกๆ เข้าโรงเรยีนรฐับาลของสวเีดน อนิตา เอ็ม. เรนลันด์
น้องสาวที่อายุน้อยกวา่เดลหน่ึงปีจ�าความยุ่งยากอย่างหน่ึง
ในการย้ายครัง้น้ันวา่ “ตอนแรกเราตกใจมากเพราะถึงแม้จะ
พูดภาษาสวเีดนที่บ้าน แตเ่ราไม่รู้ ไวยากรณ์หรอืตวัสะกด
ของภาษาน้ัน”

สมัยยังเด็กเดลมีประสบการณ์ที่ท�าให้ประจักษ์พยาน
เข้มแข็งขึน้หลังจากอ่านพระคมัภีรม์อรมอน ประธานคณะ
เผยแผ่ ในสวเีดนเชือ้เชิญเยาวชนชายฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนให้อ่านพระคมัภีรม์อรมอน ดว้ยเหตน้ีุแกรยี์พี่ชาย
ของเดลซ่ึงเวลาน้ันอายุ 12 ขวบจึงยอมรบัค�าท้าทาย เดล

เดล จี. เรนลนัด์   
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เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม “งานเผยแผ่
เปลี่ยนชีวติในแง่ของการให้ค�ามั่นสัญญาและ
การตดัสินใจท�าให้ดทีี่สุดเท่าที่จะท�าได้ ใน
ฐานะสานุศิษย์ของพระครสิต”์

พรอนัน่ำทึง่ทีสุ่ด
หลังกลับจากงานเผยแผ่ ในปี ค.ศ. 1974 

เดลเข้าเรยีนที่มหาวทิยาลัยแห่งรฐัยูทาห์ 
ท่านเป็นนักศึกษาดเีดน่และไดร้บัปรญิญาตร ี
สาขาเคมี พี่น้องกับเพื่อนสนิทของท่าน
ทุกคนจ�าไดว้า่ท่านมีความสามารถ มุ่งมั่น 
ท�างานหนัก และตัง้ใจแน่วแน่ในภาระหน้าที่
ทุกอย่าง—อันเป็นคณุลักษณะที่ท่านยัง
คงแสดงให้เห็น แกรยี์บอกวา่ “เขาเป็นคน
ท�างานหนักที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น”

ในวอรด์ของทา่น เดลพบหญงิสาวคนหน่ึง 
ช่ือรธู เธอเป็นบุตรสาวของเมอรล์ิน อาร.์  
ลิบเบิรต์ สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานภาค
ผูซ่ึ้งตอ่มารบัใช้ ในโควรมัสาวกเจ็ดสิบ เดลจ�า
ไดว้า่ทา่นรวบรวมความกลา้เพือ่ขอรธูออกเดท 
แตเ่ธอปฏเิสธ เมือ่ทา่นพยายามอกีครัง้ในอกี
ไมก่ีเ่ดอืนตอ่มา เธอตกลง ค�าบอกเลา่ของรธู
ตา่งออกไปเล็กน้อย เธอจ�าไดว้า่เมือ่ท่านพดู
ในการประชมุศีลระลกึเกีย่วกบังานเผยแผ่
ของทา่น เธอรูสึ้กประทบัใจ พวกทา่นรูจ้กั
กนัมากขึน้ และเธอตืน่เตน้เมือ่ทา่นขอเธอ
ออกเดท แตเ่ธอก�าลงัจดังานเลีย้งทีท่�าให้ตอ้ง
ปฏเิสธ เธอยนิดรีบัปากเมือ่ทา่นขออกีครัง้

เดลกับรธูแตง่งานกันในปี ค.ศ. 1977 
ในพระวหิารซอล์เลคขณะท่านเรยีน
แพทยศาสตรท์ี่มหาวทิยาลัยแห่งรฐัยูทาห์
และเธอสอนอยู่ที่ โรงเรยีนมัธยมเซาธ์ ใน
ซอลท์เลคซิตี ้“นอกเหนือจากการตดัสินใจ 
วา่จะแข็งขันในศาสนจักรแล้ว” เอ็ลเดอร ์
เรนลันดก์ล่าวชัดเจนวา่ “การแตง่งานกับรธู
เป็นเรือ่งน่าพิศวงที่สุดในชีวติข้าพเจ้า”  
แอชลีย์บุตรสาวของพวกท่านเกิดหลัง 
จากเอ็ลเดอรเ์รนลันดเ์รยีนจบแพทย์หน่ึง
สัปดาห์ ในปี ค.ศ. 1980

วยัสิบเอ็ดขวบรบัค�าท้าทายเช่นกัน หลังจาก
อ่านพระคมัภีรม์อรมอน ท่านสวดอ้อนวอน
และทูลถามวา่พระคมัภีรม์อรมอนจรงิหรอื
ไม่ เอ็ลเดอรเ์รนลันดจ์�าไดว้า่ “ผมมีความรูสึ้ก
ชัดเจนมากบอกวา่ ‘เราบอกเจ้ามาตลอดวา่
เป็นความจรงิ’ และน่ันเป็นประสบการณ์ที่
น่าทึ่งมาก”

เดลกับพี่ชายและน้องสาว—แกรยี์ อนิตา 
และลินดา—จ�าไดว้า่เมื่อครอบครวัย้ายกลับ
ไปสหรฐั พวกท่านยังคงพูดและสวดอ้อนวอน
เป็นภาษาสวเีดน พวกท่านจ�าไดเ้ช่นกันวา่ 
บิดามารดาเน้นมากเรือ่งความรูเ้กี่ยวกับ
พระคมัภีร ์พวกท่านกล่าววา่ “วธิีดทีี่สุดที่จะ
ชี ้ให้พ่อแม่เห็นประเด็นใดประเด็นหน่ึงคอื
ใช้พระคมัภีร”์ อนิตาพูดตดิตลกวา่ “การรู้
พระคมัภีร์ ในครอบครวัเราถือเป็นทักษะการ
เอาตวัรอด ไม่ ใช่ทางเลือก”

น่าแปลกที่แกรยี์กับเดลไดร้บัเรยีกให้รบั
ใช้ ในคณะเผยแผ่สวเีดนพรอ้มกัน ทัง้สอง
ไม่เคยเป็นคูก่ัน แตส่ามารถใช้ทักษะการ
พูดภาษาสวเีดนรบัใช้พระเจ้าในฐานะผู้สอน
ศาสนาตลอดสองปี เอ็ลเดอรเ์รนลันดอ์ธิบาย
วา่งานเผยแผ่ของท่านเป็นงานหนักแต่

กบัภรรยาและบุตรสาว 
(บน) เอล็เดอร์เรนลนัด์
พดูท่ีการประชุมประวติั
ครอบครัว RootsTech 2016 
ในซอลทเ์ลคซิต้ี หนา้
ตรงขา้ม: แต่งงานใน
พระวหิารซอลทเ์ลค ค.ศ. 
1977 เอล็เดอร์และซิสเต
อร์เรนลนัดรั์บใชพ้ระเจา้
ไม่วา่ท่ีใดกต็ามและเม่ือ
ใดกต็ามท่ีไดรั้บเรียก
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ตอ่จากน้ันเอ็ลเดอรเ์รนลันดด์ี ใจที่ โรงพยาบาลจอห์นส์ 
ฮ็อพคนิส์รบัท่านเข้าศึกษาตอ่ น่ันเป็นแห่งแรกที่ท่าน
เลือกศึกษาตอ่ดา้นการแพทย์ ครอบครวัย้ายไปอยู่เมือง
บอลทิมอร ์รฐัแมรแิลนด ์ท่านเป็นเจ้าหน้าที่แพทย์คน
หน่ึงของโรงพยาบาลที่น่ัน

เตบิโตผ่ำนกำรทดลอง
ในเดอืนตลุาคม ค.ศ. 1981 ซิสเตอรเ์รนลันด์ ไดร้บัการ

วนิิจฉัยวา่เป็นมะเรง็รงัไข่ เธอรบัการผ่าตดัสองครัง้และ
รบัเคมีบ�าบัดเก้าเดอืน เอ็ลเดอรเ์รนลันดจ์�าไดว้า่ขณะ
พยายามดแูลรธูและบุตรสาว “ข้าพเจ้าทุกข์ ใจมาก และดู
ประหน่ึงค�าสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าจะขึน้ไม่ถึงสวรรค”์

เมื่อท่านพารธูกลับจากโรงพยาบาล เธออ่อนแอ แต ่
พวกท่านตอ้งการสวดอ้อนวอนดว้ยกัน ท่านถามซิสเตอร ์
เรนลันดว์า่เธออยากสวดอ้อนวอนไหม “เธอเริม่ตน้การ
สวดอ้อนวอนวา่ ‘พระบิดาในสวรรค ์พวกข้าพระองค์
ขอบพระทัยส�าหรบัอ�านาจฐานะปุโรหิตที่ท�าให้เราสามารถ
อยู่ดว้ยกันช่ัวนิรนัดร์ ไม่วา่จะเกิดอะไรขึน้ก็ตาม’”

ขณะน้ันทา่นรูสึ้กใกล้ชิดกับภรรยาและกับพระผูเ้ป็นเจา้ 
เป็นพิเศษ “ส่ิงที่ข้าพเจ้าเคยเข้าใจเกี่ยวกับครอบครวั 
นิรนัดร์ ในความคดิข้าพเจ้า บัดน้ีข้าพเจ้าเข้าใจ 
ในใจข้าพเจ้า” เอ็ลเดอรเ์รนลันดก์ล่าว “ความ 
เจ็บป่วยของรธูเปลี่ยนวถิีชีวติของเรา”

เพือ่ไม่ ใหนึ้กถงึความเจ็บป่วย ซิสเตอร ์
เรนลนัดจึ์งตดัสินใจเรยีนนิตศิาสตร ์“ดฉัิน
แคค่ดิวา่ ‘เรือ่งน้ีจะเป็นเพยีงประสบการณ์
ทีเ่ลวรา้ยหากเราไมท่�าบางอย่างจาก
ประสบการณ์น้ันใหด้’ี” ซิสเตอรเ์รนลนัด์
กลา่ว “การเป็นมะเรง็และการมลีกูคน
เดยีวไม่ไดอ้ยู่ ในแผนของดฉัินเมือ่ครัง้
เป็นหญงิสาวคนหน่ึง และเราไมแ่น่ใจวา่
ดฉัินจะรอดตายหรอืไม ่แตเ่รารูสึ้กวา่การ
เรยีนนิตศิาสตรเ์ป็นส่ิงถกูตอ้งควรท�า”

เธอเรยีนทัง้ที่ยังบ�าบัดอาการป่วยและ
สามีเธอยังเรยีนแพทย์เฉพาะทาง

อธิกำรในเมอืงบอลทมิอร์
เมื่อเอ็ลเดอรเ์รนลันดสิ์น้สุดการ

เป็นเจ้าหน้าที่แพทย์สามปีและย้าย

ไปเป็นแพทย์ โรคหัวใจ ท่านไดร้บัการสัมภาษณ์เป็น 
อธิการวอรด์บอลทิมอร ์เบรนท์ เพททีที่ปรกึษาที่หน่ึงใน 
สเตคบอลทิมอร ์รฐัแมรแิลนดเ์วลาน้ัน จ�าการสัมภาษณ์ดงั 
กล่าวได ้ทัง้เขากับสตเีฟน พี. ชิพลีย์ประธานสเตครูสึ้กถึง  
“อิทธิพลแรงกล้าของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์” ขณะ
สัมภาษณ์ท่าน

บราเดอรเ์พททีจ�าไดว้า่ “ท่านเป็นอธิการที่ยอด
เยี่ยม” แม้ก�าลังประสบความท้าทายดา้นอาชีพและ
ครอบครวั เมื่อเอ็ลเดอรเ์รนลันด์ ไดร้บัการเรยีกสู่
โควรมัอัครสาวกสิบสองปีที่แล้ว บราเดอรเ์พทที

สังเกตวา่สมาชิกวอรด์บอลทิมอรแ์ละเพื่อน
รว่มงานของเอ็ลเดอรเ์รนลันดซ่ึ์งส่วนใหญ่
ไม่ไดเ้ป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ายตา่งดี ใจกัน
ถ้วนหน้า พวกเขาแสดงความรกัตอ่ท่าน 
ช่ืนชมการรบัใช้และความประพฤตทิี่ดงีาม
เป็นพิเศษของท่าน

อำชีพทีโ่ดดเด่น
ครสิตศั์กราช 1986 หลงัจากซิสเตอรเ์รน

ลนัดเ์รยีนจบนิตศิาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัแหง่
แมรแิลนด ์เอ็ลเดอรเ์รนลนัดจ์บโปรแกรม

แพทยเ์ฉพาะทางสามปีและเป็นแพทย์ โรคหวัใจ
มาแลว้สามปี พวกทา่นกลบัไปยทูาห ์ซิสเตอร ์
เรนลนัดเ์ริม่อาชีพทนายความทีส่�านักงานอยัการ
สูงสุดยทูาห ์และเอ็ลเดอรเ์รนลนัดเ์ป็นอาจารย ์
แพทยท์ีม่หาวทิยาลยัแหง่ยทูาห ์ทา่นเป็น ซ
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ผูอ้�านวยการแพทย์โปรแกรมการปลกูถ่ายหวัใจ
ของโรงพยาบาลในเครอืปลกูถ่ายของยทูาห์ 

ครสิตศั์กราช 2000 ท่านเป็นผู้อ�านวยการ
โปรแกรมการป้องกันและการบ�าบัดภาวะ
หัวใจล้มเหลวที่ศนูย์สุขภาพอินเตอรเ์มาเทน 
ในซอลทเ์ลคซิตี ้โปรแกรมดงักลา่วรวม 
ถึงป๊ัมหัวใจแบบฝังในตวัและหัวใจเทียม
ทัง้หมด โดนัลด ์บี. โดที พ.บ. (แพทย์ศาสตร ์
มหาบัณฑิต) เป็นศัลยแพทย์หัวใจที่นานา 
ประเทศยอมรบั เขาเป็นเพื่อนและเพื่อน 
รว่มงานของดร.เรนลันดท์ี่ โรงพยาบาล 
แอลดเีอส ดร. โดทกีลา่ววา่ “การฝึกอบรมที่ ไม ่
ธรรมดา ความสนใจที่ลึกซึง้ การบรหิารที่มี
ประสิทธิภาพ และการณุยธรรมในใจท่าน
ถือวา่หาตวัจับยาก”

ดร. เอ. จ.ี คฟูร ีชาวคาทอลกิทีม่ี ใจศรทัธา
ผูท้�างานใกลชิ้ดกบั ดร. เรนลนัดม์าหลายปี
กลา่ววา่ ดร. เรนลนัดเ์ป็นหวัหน้าแพทยป์ลกู
ถา่ยหวัใจในภมูภิาคน้ัน “ ไมม่ี ใครเทยีบได้
ในเรือ่งอปุนิสัย ความซ่ือตรง ความออ่นน้อม

ถอ่มตน และการณุยธรรมของทา่น” เขา

กลา่ววา่ ดร. เรนลนัด ์“น�าส่วนดทีีสุ่ดในตวั
คนออกมา ทา่นท�าเช่นน้ันอยา่งเงยีบๆ ทา่น
ฟังอยา่งถีถ่ว้นและใส่ใจ และทา่นสนใจอย่าง
มากในความส�าเรจ็ของคนทีท่า่นท�างานดว้ย” 
ดร. เรนลนัดน์�าอยา่งเงยีบๆ โดยแบบอย่าง
และหว่งใยครอบครวัของผูร้ว่มงานเสมอ

ดร. คฟูรสัีงเกตเห็นเป็นพิเศษวา่ดร. เรน
ลันดม์ีความกรณุาตอ่ผู้ป่วย ตวัอย่างเช่น ถ้า 
ผู้ป่วยไม่มีเงินคา่เดนิทาง ดร. เรนลันดจ์ะ 
ขับรถไกลพอสมควรไปรบัผู้ป่วยที่บ้าน พยุง 
ผู้ป่วยขึน้รถของท่าน แล้วขับพาผู้ป่วยมา 
โรงพยาบาล ดร. คฟูรกีลา่ววา่น่ีไมธ่รรมดาเลย

รับใช้ในสำวกเจด็สิบ
หลังจากรบัใช้เป็นประธานสเตคห้าปีใน 

สเตคมหาวทิยาลัยซอลท์เลคที่หน่ึง เอ็ลเดอร ์
เรนลันด์ ไดร้บัเรยีกในปี ค.ศ. 2000 ให้รบั
ใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาคในภาคยูทาห์ จาก
น้ันในเดอืนเมษายน ค.ศ. 2009 ท่านไดร้บั
เรยีกเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ 
งานมอบหมายแรกของท่านคอืรบัใช้ ในฝ่าย

ประธานภาคแอฟรกิาตะวนั
ออกเฉียงใต ้ภาคที่มีหน่วย
ศาสนจักรในประเทศตา่งๆ 
25 ประเทศ

ซิสเตอรเ์รนลันดพ์ูด
ถึงการตอบรบัการเรยีก
ครัง้น้ีวา่ “แน่นอนวา่เรา
ประหลาดใจมาก และมีคน
พูดวา่ ‘คณุก�าลังทิง้อาชีพ
ของคณุขณะอยู่ตรงจุด
สูงสุด’ และน่ันอาจจะจรงิ 
แตถ่้าพระเจ้าทรงตอ้งการ 
จุดสูงสุดของอาชีพเราและ 
 น่ีเป็นเวลาที่เราสามารถรบั 
ใช้ ได ้น่ันคอืเวลาที่เราตอ้ง 
ไป”

เมื่อพูดถึงภรรยาวา่เป็น
วรีสตรขีองท่าน เอ็ลเดอร ์

เอล็เดอร์เรนลนัดท้ิ์ง 
อาชีพแพทยท่ี์ประสบ 
ความส�าเร็จในฐานะ 
แพทยโ์รคหวัใจเพื่อ 
ยอมรับการเรียกเป็นเจา้ 
หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ งานมอบ 
หมายแรกคืออยูใ่นฝ่าย 
ประธานภาคแอฟริกา 
ตะวนัออกเฉียงใต ้หนา้ 
ตรงขา้ม: เอล็เดอร์เรนลนัด ์
เลือกภาพวาดของพระผู-้
ช่วยใหร้อด โดย ไฮนริ์ค 
ฮอฟแมนนม์าแขวนไวใ้น
หอ้งท�างานหลงัจากสะดุด
ตาภาพนั้นในหอ้งท�างาน
ของประธานมอนสนั
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เรนลันดก์ล่าววา่ “เธอเสียสละมากกวา่” ซิสเตอรเ์รนลันด ์
ออกจากงานประธานส�านักงานทนายความของเธอและทิง้
ต�าแหน่งในคณะกรรมการมีช่ือหลายชุดเพื่อรบัใช้กับท่าน 
“เราถูกส่งไปแอฟรกิาและไดร้บัการสอนจากวสุิทธิชนวา่
อะไรส�าคญัจรงิๆ” เอ็ลเดอรเ์รนลันดก์ล่าว

วนัอาทิตย์วนัหน่ึงทางภาคกลางของคองโก ท่านถาม
สมาชิกวา่พวกเขาก�าลังประสบความท้าทายอะไรบ้าง แต่
พวกเขานึกไม่ออก ท่านถามอีกครัง้ ในที่สุด สุภาพบุรษุสูง
วยัคนหน่ึงทีอ่ยูห่ลงัหอ้งลกุขึน้ยนืและพดูวา่ “เอ็ลเดอรเ์รน
ลันดค์รบั เราจะมีความท้าทายไดอ้ย่างไรละครบั เรามีพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต”์ เมื่อนึกถึงประสบการณ์น้ัน 
เอ็ลเดอรเ์รนลันดอ์ธิบายวา่ “ข้าพเจ้าตอ้งการเป็นเหมือน 
วสุิทธชินชาวคองโกเหลา่น้ัน ผูส้วดออ้นวอนขออาหารทุกวนั 
ส�านึกคณุทุกวนัส�าหรบัอาหาร และส�าหรบัครอบครวัของ
พวกเขา พวกเขาไม่มีอะไร แตพ่วกเขามีทุกอย่าง”

เอ็ลเดอรเ์รนลันดร์บัใช้ ในฝ่ายประธานภาคห้าปี และ
เดนิทางหลายพันไมล์ ไปทั่วภาคแอฟรกิาตะวนัออกเฉียง
ใตเ้พื่อเยี่ยมเยียนสมาชิกและผู้สอนศาสนา ท่านศึกษา
ภาษาฝรัง่เศสเพราะตอ้งพูดในประเทศเหล่าน้ันหลาย
ประเทศ

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดผ์ู้เป็นสมาชิกอัคร
สาวกสิบสองที่ ไดร้บัมอบหมายให้ท�างานกับฝ่ายประธาน 
ภาคแอฟรกิาตะวนัออกเฉียงใตเ้วลาน้ันพูดถึงเอ็ลเดอร ์
เรนลันดว์า่ “ ไม่มี ใครทุ่มเทให้กับภาค ผู้คนในภาคน้ัน 
และความตอ้งการของพวกเขามากไปกวา่เอ็ลเดอรเ์รนลันด ์
เขาท�างานไม่หยุดเพื่อรูจ้ักผู้คน รกัวฒันธรรมของคนเหล่า
น้ัน และช่วยให้วสุิทธิชนก้าวหน้าไปถึงแสงแห่งการไถ่”

ได้รับเรียกให้เป็นพยำนพเิศษ
วนัที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2015 ท่านไดร้บั

โทรศัพท์ที่ ไม่ ไดค้าดหมายจากส�านักงาน
ของฝ่ายประธานสูงสุด ที่อาคารบรหิารงาน
ศาสนจักร “ประธานโธมัส เอส. มอนสันกับ
ที่ปรกึษาทัง้สองของท่านตอ้นรบัข้าพเจ้า

อย่างอบอุ่น หลังจากเราน่ังลงแล้ว ประธานมอนสันมอง
ข้าพเจ้า และพูดวา่ ‘บราเดอรเ์รนลันด ์เรามอบการเรยีกให้
คณุรบัใช้เป็นสมาชิกคนหน่ึงของโควรมัอัครสาวกสิบสอง’”

เอ็ลเดอรเ์รนลันดต์ะลึงงัน ท่านยอมรบัการเรยีกอย่าง
นอบน้อมและจ�าไดว้า่ “ข้าพเจ้าคดิวา่ประธานมอนสันรูสึ้ก
ไดว้า่ข้าพเจ้าทรงตวัไม่อยู่ ท่านจึงมองข้าพเจ้าและพูดวา่ 
‘พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกคณุ พระเจ้าทรงบอกให้ผมทราบ’”

เอ็ลเดอรเ์รนลันดก์ลับไปที่ท�างาน ปิดประต ูและ
คกุเข่าสวดอ้อนวอน หลังจากตัง้สติไดแ้ล้ว ท่านโทรศัพท์
หาภรรยา “ปฏิกิรยิาของเธอคอืประหลาดใจ” ท่านกล่าว 
“แตทุ่่มเทเต็มที่ตอ่พระเจ้า ศาสนจักรของพระองค ์และ
ตอ่ข้าพเจ้า”

แอชลยีบ์ตุรสาวของพวกทา่นยอมรบัวา่ “คณุพ่อเกง่มาก 
เพราะพรจากสวรรคแ์ละไดร้บัการเตรยีมมาช่ัวชีวติเพื่อ
รบัใช้ ในการเรยีกน้ี ท่านเป็นคนใจกวา้ง ใจที่เป่ียมไปดว้ย
ความรกั”

แกรยี์พี่ชายของเอ็ลเดอรเ์รนลันดก์ล่าวท�านองเดยีวกัน
วา่เอ็ลเดอรเ์รนลันด ์“ ไดร้บัการเตรยีมมานานแล้ว ทัง้โดย
ความท้าทายตา่งๆ และการรบัใช้เพื่อให้พรอ้มรบัการเรยีก
ที่มาถึงเขา น่ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนยิ่งใหญ่กวา่ที่ก�าหนดไว้
แล้ว และผมสนับสนุนเขาไดง้่ายๆ”

เมื่อนึกถึงความส�าคญัของการเรยีกน้ี เอ็ลเดอรเ์รนลันด์
กล่าววา่ “ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่ไม่คูค่วร แตรู่ว้า่พระเยซูครสิตท์รง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ข้าพเจ้าสามารถเป็นพยาน
ถึงการทรงพระชนม์อยู่จรงิของพระองค ์พระองคท์รงเป็น
พระผู้ช่วยให้รอดของท่านและของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารูว้า่น่ี
เป็นความจรงิ” ◼ซ
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การเดนิทางของผม 
ในฐานะผูบุ้กเบิกจากอินเดีย



 กรกฎาคม 2016 21

โดย มงักำล ดำน ดปิต ี
ตำมทีเ่ล่ำให้จอห์น  
แซนตอช มูรำลำฟัง

ผมเกิดที่หมู่บ้านเล็กๆ ในป่าซ่ึงโอบล้อมดว้ยเทือก
เขากาตตะวนัออกในอินเดยี เมื่อผมอายุ 18 เดอืน 
เราย้ายไปอยู่หมู่บ้านดงักราปาลลิรมิฝ่ังแม่น� ้าโคลับ  

พ่อแม่อุ้มผมใส่ตะกรา้พาผมไปไหนมาไหนดว้ยขณะที่
พวกท่านเดนิ หมู่บ้านน้ันมีครอบครวัประมาณ 20–25 
ครอบครวั อาศัยอยู่ ในกระท่อมเล็กๆ ที่ ไม่มี ไฟฟ้า เราไม่มี
โรงเรยีน โรงพยาบาล หรอืสถานีรถโดยสาร เราขุดหลุมใน
รอ่งน� ้าเพื่อให้มีน� ้าดืม่ ผมใช้วยัเด็กเล่นในป่าและท้องทุ่ง  
ใช้ ไม้ตอ่ขาเดนิในหนองน� ้า และวา่ยน� ้าในแม่น� ้า

บรรพบุรษุของผมเป็นพระประจ�าวดัฮินดอูยู่ ในความ
ปกครองของมหาราชา (กษัตรยิ์) บาสตารแ์ห่งจักดาลปุระ  
แตก่ารไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในเวลาน้ันเริม่เป็น
อันตราย คณุตาผมกับครอบครวัท่านจึงหนีไปอยู ่
โกตะปาดะ พวกทา่นไดท้ีล่ีภ้ยัในเขตเผยแผศ่าสนาเยอรมัน 
ลูเธอรนั คณุตาท�างานเป็นภารโรงและแพทย์อายุรเวท 
(แพทย์แผนโบราณ) ของที่น่ัน ที่น่ีเองที่คณุตาเลือก
เปลี่ยนใจเลื่อมใสศาสนาครสิต์

คณุพ่อของผมยังคงนับถือศาสนาครสิตฺ์ โดยเลือกเป็นผู้
เผยแพรข่่าวประเสรฐิและเป็นกูร ู(คร)ู เมื่อผมเกิด พ่อแม่
ตัง้ช่ือให้ผมวา่ มังกาล ดาน ดปิต ี(หมายถึง “ความด”ี “ของ
ขวญั” และ “แสงสวา่ง”) ตามประเพณีของศาสนาครสิต์

สมัยผมเป็นเด็กผมเข้าโบสถ์เยอรมันลูเธอรนัเป็นประจ�า 
เราจะไปสวดออ้นวอนทีภ่เูขาดว้ยกนับอ่ยๆ วนัฝนตกวนัหน่ึง  
ทุกคนในกลุ่มสวดอ้อนวอนตวัเปียกโชก และนักเทศน์ 
คนหน่ึงกล่าวค�าสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธาแรงกล้าทูลขอ 
พระเจ้าให้ทรงห้ามฝน ยังความประหลาดใจแก่พวกเรา  
ฝนหยุดตก น่ันเป็นจุดเริม่ตน้ของศรทัธาที่ผมมีตอ่ 
พระผู้เป็นเจ้าและการสวดอ้อนวอน

ควำมเช่ือแบบชำวมอรมอนเป็นชำวคริสต์ไหม
หลังจากเรยีนมัธยมปีที่สอง ผมเลิกเรยีนหนังสือเพื่อเข้า

เรยีนศาสนาสามปีที่ โกตะปาดะ และไดร้บัแตง่ตัง้เป็นผู้

ผมนึกถึงการเดนิทางของผม
จากการเป็น “เด็กบ้านป่า”  

ในเขตชนบทของอินเดยีมา
อยู่ทีน่ี่ทีผ่มอยู่ ในปัจจุบัน ผม

รูว้า่ชีวติและศาสนาของผม
เป็นปาฏิหารยิ์อย่างแท้จรงิ

ในฐานะผูบุ้กเบิกจากอินเดีย
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22 เลียโฮนา

เผยแพรข่่าวประเสรฐิเช่นเดยีวกับคณุพ่อ หลังจากด�าเนิน
การประชุมในเมืองและรอบเมืองโกตะปาดะอยู่สามส่ีปี 
ผมย้ายไปอยู่ทางภาคเหนือของอินเดยี ที่น่ันผมเริม่ขาย
หนังสือจากสมาคมวรรณกรรมครสิตศาสนิกชนอีแวนเจลิ
คอล ผมบังเอิญเห็นหนังสือเล่มหน่ึงช่ือวา่ ความเชือ่แบบ
ชาวมอรมอนเป็นชาวครสิต์ ไหม บางอย่างเกี่ยวกับหนังสือ
ท�าให้ผมเกิดความสนใจ และตดัสินใจอ่านหนังสือเล่มน้ัน

หนังสือมบีทวพิากษ์วจิารณ์มากมายเกีย่วกบัชาวมอรมอน
และความเช่ือของพวกเขา แมก้ระน้ันหลายส่วนของหนังสือ
ก็ท�าให้ผมเกดิความสนใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวคดิของ
พวกเขาเกีย่วกบัพระผู้เป็นเจา้สามพระองค ์องคป์ระกอบ
การนมัสการของพวกเขา และประวตัเิก่ียวกบัการแตง่ภรรยา
หลายคน แตส่ิ่งทีท่�าใหผ้มสนใจมากทีสุ่ดคอืศาสนจกัรของ
พวกเขาตัง้ช่ือตามพระเยซคูรสิต ์ผมอยากรูม้ากขึน้

วนัหน่ึงขณะสวดอ้อนวอน ผมรูสึ้กวา่ตอ้งคน้หาความ
จรงิของนิกายมอรมอน ผมทราบวา่ซอทล์เลคซิตี ้ยูทาห์
เป็นส�านักงานใหญ่ของศาสนจักร ผมตดัสินใจเขียน
จดหมายและจ่าหน้าถึง “ผู้รบัผิดชอบดแูลศาสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย ซอลท์เลคซิตี ้ 
ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา”

เรียนรู้จำกอคัรสำวก
ครสิตศั์กราช 1959 เพื่อตอบจดหมายของผม บราเดอร์

ลามาร ์วลิเลียมส์จากแผนกผู้สอนศาสนาของศาสนจักรส่ง
ประจักษ์พยานของโจเซฟ สมิธ หลักแห่งความเช่ือ และ
พระคมัภีรม์อรมอนมาให้ผม ผมศึกษาทัง้หมดและเช่ือมั่น
ในความจรงิของหนังสือเหล่าน้ี แต่ไม่มีผู้สอนศาสนาหรอื
สมาชิกสอนผมในอินเดยี

จากน้ันในเดอืนมกราคม ค.ศ. 1961 เอ็ลเดอรส์เป็นเซอร ์
ดบัเบลิย.ู คมิบลัล ์(1895– 1985) แหง่โควรมัอคัรสาวกสิบ 
สองมาเยอืนเดล ีผมใช้เวลาสามวนัเดนิทางไปทชัมาฮาล 
ทีเ่มอืงอกัราและไปเมอืงธรรมศาลากบัทา่น ผม
เป็นเหมอืนฟองน� ้าทีด่ดูซับบทเรยีนพระกติตคิณุ
ทัง้หมดทีท่า่นสอน วนัสุดทา้ยทีท่า่นมาเยอืน ผม
พรอ้มรบับพัตศิมา วนัที ่7 มกราคม ค.ศ. 1961  
ผมรบับพัตศิมาโดยเอ็ลเดอรค์มิบลัล์ ในแมน่� ้า
ยามนุา ซิสเตอรค์มิบลัลเ์ป็นพยานอยา่งเป็น
ทางการ แมจ้ะมคีนเฝ้าดดูว้ยความสนใจใคร่
รูม้ากมายหลายคน ผมไดร้บัการยนืยนัใน
เย็นวนัน้ัน

สามวนัน้ันเมือ่อคัรสาวกของพระเจา้สอน
ผมโดยไมม่กีารขดัจังหวะใดๆ ถอืเป็นช่วง

วนัเวลาทีด่ท่ีีสุดช่วงหน่ึงของชีวติผม การจากกนัท�าใหผ้ม
เศรา้ใจเพราะท่านเป็นเพือ่นชาวมอรมอนคนพเิศษของผม

โหยหำวสุิทธิชน
หลังจากเอ็ลเดอรค์มิบัลล์จากไปแล้ว ผมแบ่งปัน

ประสบการณ์การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของผมกับเพื่อนๆ พวก
เขาหัวเราะเยาะผม แตผ่มรูว้า่พระกิตตคิณุเป็นความจรงิ
และไม่อาจปฏิเสธได ้ผมจึงตดัสินใจหาอาชีพใหม่ ผมเริม่
ธุรกิจเสือ้ผ้าเหมือนคณุพ่อ ผมตระหนักทีละนิดวา่ผมจะ
ก้าวหน้าไม่ไดเ้วน้แตผ่มจะมีการศึกษามากขึน้ ผมอายุ 
25 ปี และหวัน่ใจเมื่อคดิเรือ่งกลับไปเรยีนแตก็่ ใช้เวลาเก้า
ปีตอ่จากน้ันเรยีนหนังสือ ผมท�าธุรกิจของผมในช่วงเช้า
และเรยีนในช่วงเย็น ผมใช้เงินทัง้หมดที่หาได้ ไปกับการ
ศึกษา ผมตัง้ใจแน่วแน่และสวดอ้อนวอนทูลขอความช่วย
เหลือ ผมไดร้บัปรญิญาตรสีาขาจิตวทิยา สังคมวทิยา และ
ศิลปศาสตรจ์ากมหาวทิยาลัยอักรา ในที่สุด ผมเข้าเรยีน
นิตศิาสตรท์ี่มหาวทิยาลัยมีรตั

ช่วงแรกๆ ของเก้าปีน้ัน มีครอบครวัวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ครอบครวัหน่ึงในเดลี คอืครอบครวัชอรท์เลฟท์ พวกเขา
ท�างานในสถานทูตอเมรกิัน ผมเดนิทางไปรว่มการประชุม
ศีลระลึกที่บ้านของพวกเขาในเดลี ครสิตศั์กราช 1962  
เอ็ลเดอรร์ชิารด์ แอล. อีแวนส์ (1906– 1971) แห่งโควรมั 
อัครสาวกสิบสองมาเยี่ยมเรา และครสิตศั์กราช 1964  
เอ็ลเดอรก์อรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ (1910– 2008) แห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองมา ผมจ�าไดว้า่สวมพวงมาลัยให้เอ็ลเดอร์
ฮิงคล์ีย์และยื่นกระปุกเงินส่วนสิบซ่ึงผมสะสมมาหลายปีให้
ท่าน

น่าเสียดายที่ช่วงเวลาเหล่าน้ันของการผูกมิตร—แม้
จะเป็นประโยชน์—แตก็่เกิดขึน้ไม่บ่อย และขณะอยู่ ใน
อินเดยีผมขาดการผูกมิตรตอ่เน่ืองจากวสุิทธิชนคนอื่นๆ 
เรือ่งน้ีท�าให้ผมกังวลใจมาก หลายปีผ่านไป ความอ้างวา้ง
เริม่ส่งผลเสียตอ่ผม และผมไม่เห็นอนาคตส�าหรบัผมใน
อินเดยี ผมอยากมีฐานะปุโรหิต และอยู่ท่ามกลาง 

วสุิทธิชน

เป็นผู้บุกเบิก
เมื่อผมรูสึ้กวา่ถึงเวลาตอ้งใกล้ชิดกับวสุิทธิชน  

ผมจึงเลิกเรยีนกฎหมายและอพยพไปแคนาดา  
เมื่อผมลงเครือ่งที่เมืองเอดมันตนั รฐัแอลเบอร ์
ตา ผมไปวอรด์ที่อยู่ ใกล้ที่สุด ผมพบอธิการ 
แฮรร์ยี ์สมธิและรูสึ้กถงึความสนิทสนมและความ 
เป็นมิตรในวอรด์น้ันทันที ผมไปเยือน ภา
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พระวหิารคารด์สตนั แอลเบอรต์า  
แม้จะยังรบัเอ็นดาวเม้นท์ ไม่ได้

ผมตอ้งการไปเยือนซอลท์เลคซิตี ้
และท�าให้เอ็ลเดอรค์มิบัลล์และ 
บราเดอรล์ามาร ์วลิเลียมส์เพื่อนที่
แสนดขีองผมประหลาดใจ ในที่สุด 
ฤดใูบไม้ผลิปี 1969 แปดปีหลังจากรบั
บัพตศิมา ผมไปเยือนซอลท์เลคซิตี ้
และพบกับเอ็ลเดอรค์มิบัลล์ ท่านดี ใจ
และใช้เวลาที่เหลือของวนัน้ันกับผม

ขณะอยู่ ในซอลท์เลคซิตี ้ผมไป
ตดัผมที่รา้น ผมแบ่งปันประจักษ์
พยานกับช่างตดัผมที่เป็นผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใส สุภาพบุรษุคนหน่ึงรอควิ
ตดัผม และบังเอิญไดย้ินส่ิงที่ผมพูด 
เขาบอกผมวา่เขาเดนิทางไปอินเดยี
หลายครัง้ เขาจ่ายคา่ตดัผมให้ผม ชวน
ผมไปรบัประทานอาหารเย็น และ 
ขบัรถพาผมไปมหาวทิยาลยับรคิมั ยงัก์  
ผมประทับใจมหาวทิยาลัยแห่งน้ี ผม
บอกวา่ผมอยากเรยีนตอ่ที่น่ีแต่ไม่มี
เงิน ชายคนน้ันจ่ายคา่เรยีนให้ผม 
1,000 เหรยีญ ผมประหลาดใจและ
ส�านึกคณุอย่างมาก

ผมเข้ารว่มโปรแกรมงานสังคม
ที่บีวายยู ครสิตศั์กราช 1972 หลัง
จากเรยีนจบบีวายยู ผมย้ายไปอยู่
ซอลท์เลคซิตีเ้พื่อศึกษาปรญิญาโท
จากมหาวทิยาลัยแห่งยูทาห์ ตอ่มาผม
ย้ายไปอยู่แคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา

เพื่อเรยีนปรญิญาเอกสาขาจิตวทิยา
คลีนิก สอนหลักสูตรเกี่ยวกับวธิี
หยุดความรนุแรงในครอบครวั และ
เขียนหนังสือเล่มหน่ึง เวลาน้ีผม
เกษียณแล้วและอยู่กับเวนดภีรรยา
ของผมในรฐัเนวาดา สหรฐัอเมรกิา

มีเวลาที่ผมตอ้งตอ่สู้ดิน้รนดว้ย
ตนเอง ประสบปัญหาท้าทาย และ
ความยากล�าบาก แตก่ารจดจ่อกับ
พระกิตตคิณุและพรของพระวหิาร
ช่วยให้ผมเอาชนะปัญหาท้าทาย
มากมายของชีวติ

แผนของพระองค์น่ำพศิวง
ผมมักจะนึกถึงการเดินทางของ

ผมจากการเป็น “เด็กบ้านป่า” ในเขต
ชนบทของอินเดียมาอยู่ที่น่ีที่ผมอยู่
ในปัจจุบัน ผมรูว้า่ชีวติและศาสนา
ของผมเป็นปาฏิหารย์ิอย่างแท้จรงิ 
พระเจ้าทรงรอ้ยเรยีงชีวติผมได้
สวยงามกวา่ท่ีผมคาดไว ้นับเป็นเรือ่ง
วเิศษยิ่งท่ีมีสเป็นเซอร ์ดับเบิลยู.  
คิมบัลล์ศาสดาพยากรณ์ท่ี ได้รบัการ
เจิมของพระเจ้าส่ังสอนผมและเดิน
กับผมในช่วงเวลาส�าคัญๆ ในการเดิน
ทางของชีวติผม

ผมมักจะนึกถึงเวลาที่ผมอยู่กับ
ประธานคมิบัลล์ ท่านจะชวนผมไป
เที่ยวพักแรม ปิกนิก รบัประทาน
อาหารเย็นวนัขอบคณุพระเจ้าและ
วนัครสิตม์าสกับครอบครวัท่าน ผมรู้
ตัง้แตต่อนน้ันวา่ท่านเป็นอัครสาวก
และศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า 
พระเยซูครสิตจ์รงิๆ

ผมพบประธานคมิบัลล์ครัง้สุดท้าย
เมื่อท่านป่วยหนัก แตท่่านยังยิม้ให้ผม
และกอดผม ท่านเป็นแอลดเีอส 
คนแรกทีต่ดิตอ่ผม และผมรูว้า่ท่านจะ 
ไม่มีวนัปล่อยผมแน่นอน

ผมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า
ส�าหรบัศาสดาพยากรณ์ของเรา
และพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู 
ศาสนจักรของเราเป็นตน้แบบที่ โลก
ตอ้งการในปัจจุบัน เพราะศาสนจักร
ผมจึงไดร้บัการศึกษาและเตบิโต 
ผมรูสึ้กซาบซึง้ใจในวนัน้ันที่ผมรู้
วา่การสวดอ้อนวอนเป็นจรงิและผม
เต็มใจฟังสุรเสียงสงบแผ่วเบาและ
คน้หาความจรงิของศาสนจักร ผม
ปลาบปลืม้ยินดทีี่ผมยอมให้พระเจ้า
หล่อหลอมชีวติผม ผมรูว้า่ถ้าเรา
แสวงหาอาณาจักรของพระองค ์
พระองคจ์ะทรงเพิ่มเตมิส่ิงทัง้ปวง 
ให้เรา (ด ูมัทธิว 6:33) ◼
ผู้เขียนมาจากตลิันกะนะ อินเดยี

บน: บราเดอร์ดปิตีเป็นนักศึกษาในอินเดยี 
ล่าง: บราเดอร์ดปิตี (ซ้าย) กบัพอล ทริทู
วาดาส สมาชิกศาสนจกัรจากอินเดยีซ่ึง
เป็นผู้บุกเบิกอีกคนหน่ึง บริเวณเทมเปิล 
สแควร์ในซอลท์เลคซิต้ี ซ้าย: ประธาน
สเป็นเซอร์ ดบัเบิลย.ู คมิบัลล์มีบทบาท
ส�าคญัในการเดนิทางบุกเบิกของ 
บราเดอร์ดปิตี
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โดย โป เนียน (เฟลเิป) ชู และเปตรำ ชู

หลายครอบครวัทั่วโลกประสบความเดอืดรอ้นดา้นการเงิน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงวกิฤตเิศรษฐกิจ 1 หลายปีก่อนวอรด์ในท้องที่ของเรารูสึ้กถึงผล 
กระทบของวกิฤตเิช่นน้ัน เมื่อเราเห็นหลายครอบครวัตอ้งการความช่วย

เหลือ ในช่วงตน้ปีน้ัน อธิการของเราแบ่งปันค�าเชือ้เชิญจากประธานสเตคให้เรา
บรจิาคเงินอดอาหารดว้ยความเอือ้เฟ้ือเพื่อช่วยคนตกทุกข์ ไดย้าก

ถึงแม้ผู้น�าขอให้เราส�ารวจสถานการณ์ของเราแตล่ะคนและพิจารณาวา่เรา
สามารถบรจิาคเงินอดอาหารดว้ยความเอือ้เฟ้ือมากขึน้ไดห้รอืไม่ แตพ่วกเขาไม่ได ้
ระบุวา่เราควรให้มากน้อยเท่าใด แตพ่ระวญิญาณทรงเตอืนให้เรานึกถึงค�าแนะน�า 
เมื่อหลายปีก่อนจากประธานมาเรยีน จี. รอมนีย์ (1897– 1988) ที่ปรกึษาที่หน่ึงใน 

ฝ่ายประธานสูงสุด ท่านกล่าววา่ “ข้าพเจ้าเป็นผู้เช่ือมั่นวา่ท่านจะสละให้ศาสนจักร 
และให้แก่การเสรมิสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและยากจนเงินทองยิ่งกวา่เดมิ 
ไม่ได ้. . . คนๆ หน่ึงจะถวายเปลอืกขนมปังแดพ่ระเจา้โดยไม่ไดร้บัขนมปังหน่ึงแถว 
เป็นการตอบแทนไม่ได ้น่ันเป็นประสบการณ์ของข้าพเจ้า ถ้าสมาชิกของศาสนจักร
จะบรจิาคเงินอดอาหารเพิ่มเป็นสองเท่า ความเข้มแข็งทางวญิญาณในศาสนจักรจะ
เพิ่มเป็นสองเท่า เราตอ้งจ�าเรือ่งน้ีไวเ้สมอและบรจิาคดว้ยความเอือ้เฟ้ือ” 2

เฉกเช่นหญิงม่ายชาวศาเรฟัท: 

ขณะพิจารณาเรือ่งการบรจิาคอดอาหารดว้ย
ความเอือ้เฟ้ือมากขึน้ เราจ�าไดว้า่คนๆ หน่ึงจะ
ถวายเปลือกขนมปังแดพ่ระเจ้าโดยไม่ไดร้บั
ขนมปังหน่ึงแถวเป็นการตอบแทนไม่ได้
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ปาฏหิารยิเ์รือ่ง 
เงนิบรจิาคอดอาหาร
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เรารูว้า่การเพิ่มเงินบรจิาคอดอาหารจะเป็นการเสียสละ
ส�าหรบัครอบครวัเรา แตเ่ราพิจารณาค�าสอนและค�าสัญญา
ของประธานรอมนีย์อย่างถี่ถ้วน ครอบครวัเราไดร้บัพรอย่าง
มากและเรารูสึ้กปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเพิ่มเงินบรจิาค
อดอาหารของเรา

นอกจากน้ี เรายังต้องการให้ครอบครัวเราเอาชนะ
นิสัยเห็นแก่ตัวด้วย เพราะเราอยู่ ในสังคมที่มุ่งเสาะหา
ทรัพย์สินและเติมเต็มความปรารถนาของเราเอง เราจึง
เป็นห่วงว่าลูกๆ ของเราจะเห็นแก่ตัวเมื่อเติบใหญ่ แต ่
เรามีความหวังในค�าพูดของประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.  
คิมบัลล์ (1895– 1985) ที่ว่า “เมื่อปฏิบัติกฎแห่งการ 
อดอาหาร เราจะพบแหล่งพลังเอาชนะการตามใจตนเอง
และความเห็นแก่ตัว” 3

ภายในสามเดอืนแรกของการบรจิาคเงินอดอาหารดว้ย
ความเอือ้เฟ้ือมากขึน้ เราเริม่เห็นพรมากมาย เราสามารถ
ใช้เงินน้อยลงกับรา้นขายของช�า และน� ้ามันรถของเราดู
เหมือนจะใช้ ไดน้านขึน้ ลูกๆ ของเราขอส่ิงของน้อยลง และ
ความเห็นแก่ตวัในบ้านเราแทบจะหายไปหมด

ตวัอย่างเช่น เมื่อเราบรจิาคเงินคา่อาหารให้หน่วยงานใน
ท้องที่ ลูกๆ เริม่กระตุน้ให้เราบรจิาคมากขึน้ เมื่อเราส�ารวจ
เสบียงอาหารประจ�าปี เราพบวา่เรามีอาหารเท่ากับสองปี 
นอกจากน้ี แตก่่อนเราใช้ข้าวสารเดอืนละหน่ึงกระสอบ 50 
ปอนด ์(22.7 กิ โลกรมั) ตอนน้ีข้าวสารกระสอบน้ันใช้ ได้
นานสองเดอืน ดเูหมือนเราจะสะสมอาหารไดม้ากขึน้
ทวคีณู

เรานึกถึงเรือ่งราวของหญิงม่ายชาวศาเรฟัท ในช่วง
อดอยาก ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ขอให้หญิงม่ายที่ ไม่มีเงิน
ซือ้อาหารเลีย้งท่านจัดหาน� ้าและขนมปังให้ท่าน และนาง
ตอบวา่ “พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงพระชนม์อยู่แน่
ฉันใด ดฉัินไม่มีขนมปังเลย มีแตแ่ป้งสักก�ามือหน่ึงในหม้อ
และน� ้ามันเล็กน้อยในไห ดสิู ดฉัินก�าลังเก็บฟืนสองสาม
อันเพื่อจะเข้าไปท�าขนมส�าหรบัตวัเองและลูกชายเพื่อเรา
จะไดก้ินแล้วก็ตาย” (1 พงศ์กษัตรยิ์ 17:12)

ศาสดาพยากรณ์สัญญากับเธอวา่ “แป้งในหม้อน้ันจะไม่
ขาด และน� ้ามันในไหน้ันจะไม่หมด . . .

“นางก็ ไปท�าตามค�าของเอลียาห์ แล้วนางและครอบครวั
กับเอลียาห์ก็รบัประทานอยู่หลายวนั” (1 พงศ์กษัตรยิ์ 
17:14–15) หม้อแป้งของเธอซ่ึงมีพอแคม่ือ้สุดท้ายส�าหรบั
ครอบครวัเธอทวขีึน้จนท�าให้เธอกับคนอื่นๆ กินไดห้ลายวนั 

ปาฏิหารยิ์แบบเดยีวกัน—จากการบรจิาคของเรา—ก�าลัง
เกิดขึน้ในครอบครวัเรา

ในช่วงขัดสนเงินทอง การบรจิาคอดอาหารดว้ยความ
เอือ้เฟ้ือและการช่วยดแูลคนขัดสนท�าไดย้าก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเราเองอยู่ ในหมู่คนยากไรเ้หมือนหญิงม่ายชาว
ศาเรฟัท การบรจิาคเงินอดอาหารดว้ยความเอือ้เฟ้ือ ไม่วา่
จ�านวนเท่าใด เรยีกรอ้งศรทัธาในพระเจ้าและค�าสัญญาของ
พระองคว์า่จะดแูลเรา แตพ่ระเจ้าทรงท�าให้สัญญาของ 
พระองคเ์กิดสัมฤทธิผล และประสบการณ์ของครอบครวั
เราสอนเราวา่ยิ่งเราเต็มใจแบ่งปัน เราจะยิ่งไดร้บัพร

ดงัที่ประธานรอมนีย์กล่าววา่ “อย่าให้เพียงเพื่อประโยชน์
สุขของคนยากจน แตจ่งให้เพื่อความผาสุกของท่านเอง 
จงให้มากพอเพื่อท่านจะสามารถถวายตวัในอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าผ่านการอุทิศถวายเงินทองและเวลาของ
ท่าน” 4 การบรจิาคเงินอดอาหารดว้ยความเอือ้เฟ้ือมากขึน้
ช่วยให้ครอบครวัเราพบปีติ ในการดแูลคนยากจนและพบ
ความเข้มแข็งในความผาสุกทางวญิญาณของเรา

การที่เราเต็มใจบรจิาคขนมปังป่นท�าให้เราไดข้นมปัง
หลายแถวเป็นการตอบแทน การที่เราเต็มใจบรจิาคเงิน
อดอาหารดว้ยความเอือ้เฟ้ือท�าให้อาหารที่เราสะสมเพิ่มขึน้
มากกวา่สองเท่า โดยแท้แล้ว เดชานุภาพของพระเจ้าในการ
ทวคีณูขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตวัเพื่อเลีย้งคน 5,000 
คน นอกจากสตรแีละเด็ก และยังมีเหลืออีก 12 ตะกรา้เต็ม 
(ด ูมัทธิว 14:16– 21) เป็นเดชานุภาพเดยีวกันกับที่ท�าให้
หม้อแป้งของหญิงม่ายชาวศาเรฟัทเต็มและอาหารสะสม 
ของครอบครวัเราทวคีณู แตป่ระโยชน์สูงสุดของเราไม่ได ้
มาในรปูของอาหารท่ีเพิม่ขึน้แตม่าในรปูของความเห็นแกต่วั 
ที่น้อยลงและความเข้มแข็งทางวญิญาณเพิ่มขึน้ในบ้าน
ของเรา

น่ีเป็นพยานของเราวา่เมื่อเราบรจิาคเข้ากองทุนเงิน
บรจิาคอดอาหารของศาสนจักรดว้ยความเอือ้เฟ้ือ รวมทัง้
เมื่อเรามีเงินทองจ�ากัด พระเจ้าจะทรงขยายความพยายาม
ของเราและทรงอวยพรเราเกินกวา่เราจะเข้าใจ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
อ้ำงองิ
 1. ดตูวัอย่างใน เฮนรยี์ บี. อายรงิก์ “เราเลือกการอดอาหารอย่างน้ีไม่ ใช่หรอื?” 

เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 22– 25.
 2. มาเรยีน จี. รอมนีย์, Welfare Agricultural Meeting, Apr. 3, 1971, 1.
 3. สเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์, “Becoming the Pure in Heart,”  

Ensign, May 1978, 80.
 4. มาเรยีน จี. รอมนีย์, “The Blessings of the Fast,” Ensign, July 1982, 4. ขน
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กำรอดอำหำร:  
ใส่ใจสิทธิพเิศษอนั
ศักดิ์สิทธ์ิของท่ำน

“ขา้พเจา้เป็นพยานถึง
ปาฏิหาริย ์ทั้งทางวญิญาณ
และทางโลก ท่ีเกิดข้ึน
กบัคนเหล่านั้นผูรั้กษา
กฎแห่งการอดอาหาร 
ขา้พเจา้เป็นพยานถึง
ปาฏิหาริยท่ี์เกิดข้ึนกบั
ขา้พเจา้ โดยแทแ้ลว้ ดงัท่ี
อิสยาห์บนัทึกไว ้ขา้พเจา้
ร้องทูลขณะอดอาหาร
มากกวา่หน่ึงคร้ัง และ
พระผูเ้ป็นเจา้ตรัสตอบวา่ 
‘เราอยูน่ี่’ (อิสยาห์ 58:9) 
จงใส่ใจสิทธิพิเศษอนั
ศกัด์ิสิทธ์ินั้นอยา่งนอ้ย
เดือนละคร้ัง จงเอ้ือเฟ้ือ
ตามแต่สภาวการณ์ของ
ท่านจะเอ้ืออ�านวยใน
การบริจาคเงินอดอาหาร
และการบริจาคอ่ืนๆ เพื่อ
มนุษยธรรม การศึกษา 
และผูส้อนศาสนา ขา้พเจา้
สญัญาวา่พระผูเ้ป็นเจา้
จะทรงเอ้ือเฟ้ือท่าน และ
คนเหล่านั้นผูไ้ดรั้บการ
สงเคราะห์จากมือท่านจะ
เรียกท่านวา่ผูไ้ดรั้บพร 
ตลอดกาล”

เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อำร์. ฮอลแลนด์ 
แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “เรำ
ทั้งหลำยไม่ได้เป็นขอทำนหรอก
หรือ?” เลยีโฮนา, พ.ย. 2014, 42
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เ ยาวชนจ�านวนมากมีความกระตอืรอืรน้และพลัง
ชีวติที่สามารถท�าให้การสอนและการให้ค�าปรกึษา
พวกเขาเป็นเรือ่งน่ายินด ีแตบ่างคนอาจเผชิญความ

ท้าทายขณะพวกเขาเตบิโตเป็นผู้ ใหญ่—ทุกอย่าง ตัง้แต่
การปรบัตวัให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในรา่งกายของพวก
เขา ไปจนถึงความเครยีดที่ โรงเรยีน และแรงกดดนัทาง
วฒันธรรมที่พยายามชักน�าให้พวกเขาตอ่ตา้นการด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุ เยาวชนตอ้งการครทูี่เข้าใจและ
ห่วงใยพวกเขา พวกเขาตอ้งการผู้ ให้ค�าปรกึษาที่ส่งเสรมิ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้พวกเขาไดเ้รยีนรูแ้ละท�าตาม
ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้

บางส่ิงตอ่ไปน้ีอาจจะช่วยใหรู้จ้กัเยาวชนขณะท่ีทา่น
วางแผน เตรยีม และสอนพวกเขาในวธิขีองพระผูช่้วยใหร้อด

1. เยาวชนต้องการและจ�าเป็นต้องเรยีนรูห้ลักค�าสอน 
ในโลกที่ก�าลังออกห่างจากมาตรฐานของพระกิตติคุณมาก
ขึน้ทุกที เยาวชนก�าลังหิวกระหายความจรงินิรนัดร ์พวก
เขาต้องการให้สอน “เรือ่งดังที่มันเป็นจรงิ, และถึงเรือ่ง 
ดังที่มันจะเป็นจรงิ” (เจคอบ 4:13) ส่ิงเหล่าน้ีพบในหลัก 
ค�าสอนพระกิตติคุณ ขณะที่ท่านสอน จงมุ่งเน้นหลัก 
ค�าสอนที่พบในพระคมัภีร ์ค�าสอนของศาสดาพยากรณ์และ 
อัครสาวกที่มีชีวติ ตลอดจนส่ือการเรยีนการสอนอย่างเป็น
ทางการอื่นๆ ของศาสนจักร กระตุ้นให้เยาวชนศึกษาแหล่ง
ข้อมูลเหล่าน้ีด้วยตนเอง หลักค�าสอนมีผลอันทรงพลัง  
(ดู แอลมา 31:5)

2. เยาวชนก�าลังสรา้งอัตลักษณ์ของตน พวกเขา
พยายามจะคดิให้ออกวา่พวกเขาเป็นใครและตอ้งการเป็น
อะไร ขณะพวกเขาเตรยีมรบับทบาทในอนาคต พวกเขา
อาจสงสัยวา่พระเจ้าทรงวางแผนอะไรให้พวกเขาและพวก
เขาจะสามารถท�าทัง้หมดที่คาดหวงัจากพวกเขาไดห้รอืไม่ 

การเขา้ใจ  
เยาวชนท่ีท่านสอน

ในฐานะบิดามารดาหรอืคร ูท่านสามารถสรา้งความเช่ือมั่น
เกี่ยวกับอนาคตและให้การน�าทางในการเตรยีมรบัส่ิงน้ี จง
ช่วยให้พวกเขาใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้และสรา้งชีวติ
พวกเขาบนมาตรฐานของพระกิตตคิณุ จงสอนให้พวกเขา
รูค้วามส�าคญัของพระวหิารและบทบาทของพวกเขาในการ
สรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

การพยายามเรยีนรูเ้กีย่วกับเยาวชนทีท่่านสอนสามารถ 

ไขประตสูู่การเปลีย่นใจเลือ่มใสของพวกเขาได้

กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด
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3. เยาวชนรูเ้มือ่ท่านห่วงใย เพื่อให้เยาวชนมีส่วนรว่ม
อย่างแท้จรงิในการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ พวกเขาจ�าเป็นตอ้ง
รูว้า่ท่านรกัพวกเขาและสนใจพวกเขาแตล่ะคน จงฟังพวก
เขา มองหาส่วนดี ในพวกเขาและเสรมิสรา้งส่ิงน้ัน แสดง
ความเช่ือมั่นของท่านในตวัพวกเขาและให้ความมั่นใจวา่
พวกเขามีคา่และเป็นที่ตอ้งการ

4. เยาวชนมีความสนใจหลากหลาย เยาวชนแตล่ะคน
เป็นคนพิเศษไม่เหมือนใคร จงรูค้วามสนใจ ความตอ้งการ 
และความท้าทายส่วนตวัของพวกเขา ทัง้หมดน้ีอาจตอ้ง
เอือ้มออกไปหาพวกเขานอกเหนือจากการประชุม ชัน้
เรยีน และกิจกรรมตามปกต ิโดยรูจ้ักพวกเขา ท่านจะได้
ความเข้าใจและการดลใจผ่านพระวญิญาณเกี่ยวกับความ
ตอ้งการของพวกเขาซ่ึงจะมีผลตอ่วธิีที่ท่านสอนพวกเขา 
เมื่อเยาวชนรูสึ้กวา่ท่านสนใจชีวติพวกเขาจรงิๆ ใจพวกเขา
จะเปิดรบัการสอนและประจักษ์พยานของท่านมากขึน้

5. เยาวชนสามารถพบค�าตอบของค�าถามทีพ่วกเขาม ี 
ผู้เรยีนทุกวยัชอบคน้หาความเข้าใจลึกซึง้ในพระกิตตคิณุ 
แตเ่รือ่งน้ีส�าคญัเป็นพิเศษส�าหรบัวยัรุน่ขณะพวกเขา
พัฒนาคา่นิยมและความเช่ือของตนเอง บทเรยีน 

พระกิตตคิณุมีผลอันยั่งยืนเมื่อเรยีนรูด้ว้ยตนเอง—และ
ด�าเนินชีวติตาม แทนที่จะให้ค�าตอบเยาวชน ท่านสามารถ
ใช้วธิีสอนที่เชือ้เชิญและสรา้งแรงบันดาลใจให้พวกเขาหา
ค�าตอบของพวกเขาเอง การท�าเช่นน้ีจะท�าให้การเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสลึกซึง้ขึน้—อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสอน
พระกิตตคิณุทัง้หมด

6. เยาวชนสามารถสอนกันได ้เยาวชนมีความสนใจใน
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงที่ท่านสอนพวกเขาและตืน่เตน้กับ
การแบ่งปันส่ิงที่พวกเขารู ้โดยแบบอย่างและการสอนของ
ท่าน ท่านสามารถช่วยพวกเขาฝึกสอนในวธิีของพระผู้ช่วย
ให้รอด ดว้ยการน�าทางของท่าน พวกเขาอาจจะเริม่สอนบท
เรยีนส่วนหน่ึงหรอืน�าการสนทนาสัน้ๆ เมื่อพวกเขาไดร้บั
ประสบการณ์และเกิดความเช่ือมั่นแล้ว ท่านอาจให้ โอกาส
สอนบทเรยีนทัง้บทเป็นบางครัง้ เมื่อเยาวชนเรยีนรูจ้ากกัน 
พวกเขาจะช่วยเพิ่มพลังให้กันตา้นแรงกดดนัจากคนที่ม ี
คา่นิยมตา่งจากพวกเขา

7. เยาวชนก�าลงัเรยีนรูก้ารเป็นผูน้�า ฝ่ายประธานชัน้เรยีน 
และฝ่ายประธานโควรมัมกีารเรยีกอนัศักดิสิ์ทธิท์ีจ่ะ 
น�าเพือ่นวยัเดยีวกนักบัพวกเขา แตถ่งึแมพ้วกเขาเคยมี
ประสบการณ์การเป็นผูน้�ามาแลว้ แตก็่ยงัตอ้งไดร้บัการชีน้�า
จากทา่นเกีย่วกบัวธิดี�าเนินการประชมุ ช่วยใหผู้อ้ืน่เรยีนรู ้
และปฏิบัติศาสนกิจ โอกาสอ่ืนในการเป็นผู้น�าอาจเกิดขึน้
ที่บา้นเมือ่ใหค้วามรบัผดิชอบทีม่คีวามหมายแกเ่ยาวชน

8. เยาวชนเรยีนรูจ้ากต้นแบบของบิดามารดาและผู้ ใหญ ่
คนอืน่ๆ ส่วนส�าคัญของความรบัผิดชอบของท่านในฐานะ
ครคูือช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหวา่งเยาวชน ผู้น�า และ
บิดามารดาของพวกเขา ท่านสามารถช่วยเยาวชนหาค�า
ตอบของค�าถามมากมาย แต่บางค�าถามบิดามารดาหรอื
ผู้น� าของพวกเขาจะตอบได้ดีกวา่ แนะน�าให้เยาวชนไปหา
บิดามารดาและกระตุ้นพวกเขาให้กระชับความสัมพันธ์
ในครอบครวั ส่ือสารกับบิดามารดาเป็นประจ�าเกี่ยวกับส่ิง
ที่ท่านก�าลังศึกษาในชัน้เรยีนและบอกเรือ่งพรสวรรค์ การ
เติบโต และคุณความดีท่ีท่านสังเกตเห็นในบุตรธิดาของ
พวกเขา ถามวา่ท่านจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือช่วยพวกเขา
ขณะสอนบุตรธิดา

การช่วยให้เยาวชนเปลี่ยนใจเลื่อมใสเรยีกรอ้งความ
พยายามรว่มกันของบิดามารดา ผู้น�า ผู้ ให้ค�าปรกึษา และ
คร ูรวมถึงครเูซมินารดีว้ย ท่านจะสามารถช่วยกันสรา้ง
ประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่มีประสิทธิภาพให้เยาวชนไดม้าก
ยิ่งกวา่ท่านท�าเอง ◼

ส�าหรบัแนวคดิเพิ่มเตมิ, ด ู“การสอนเยาวชน” ในคูม่ือเล่มใหม่  
การสอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด (ดอูอนไลน์ที ่การสอน.lds.org).
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ห ากท่านเป็นบิดามารดาหรอืไดร้บัเรยีกให้สอนเด็ก 
แสดงวา่ท่านไดร้บัของขวญัชิน้ใหญ่ เอ็ลเดอร ์
เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวก 

สิบสองสอนวา่ “[ท่าน] เป็นคนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงก�าหนด
ให้ โอบเด็กๆ สมัยน้ีไวด้ว้ยความรกัและไฟแห่งศรทัธาและ
ความเข้าใจวา่พวกเขาเป็นใคร” 1

เด็กจะท�าให้ท่านเกิดปีตแิละกระตุน้ให้ท่านเป็นแบบ
อย่างที่ด ีเมื่อท่านรบัรูค้วามซ่ือสัตย์ ความรกั ความวางใจ 
และความหวงัของเด็ก ท่านจะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้และ
เข้าใจพระบัญญัตขิองพระองค์ ให้ “เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ” 
มากขึน้ (มัทธิว 18:3)

ตอ่ไปน้ีเป็นส่ิงส�าคญัแปดข้อที่ท่านพึงจ�าเกี่ยวกับ 
เด็กขณะพยายามรกัและสอนพวกเขาตามอย่าง 
พระผู้ช่วยให้รอด

1. เด็กพรอ้มจะฟัง พวกเขารบัความจรงิไดง้่าย จงสอน
หลักค�าสอนที่ถูกตอ้งแก่พวกเขาอย่างเรยีบง่ายและชัดเจน 
ดว้ยค�าพูดและตวัอย่างที่พวกเขาเข้าใจได้

2. เด็กสามารถรบัรูอ้ิทธิพลของ 
พระวญิญาณ จงสอนพวกเขาวา่ความ
รูสึ้กสงบ ความรกั และปีตทิี่พวกเขา
มีเมื่อพวกเขาพูดหรอืรอ้งเพลงเกี่ยว
กับพระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุ
มาจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ จงช่วยให้
พวกเขาเข้าใจวา่ความรูสึ้กเหล่าน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของประจักษ์พยาน

3. เด็กเข้าใจแนวคดิตา่งๆ ตามตวั
อักษร อุปมาที่ซับซ้อนอาจท�าให้พวก
เขาสับสน เมื่อท่านสอน จงพูดถึง
เหตกุารณ์และกิจกรรมที่คุน้เคย บ้าน 
ครอบครวั และโลกรอบตวัพวกเขา

4. เด็กปรารถนาจะเรยีนรู ้พวกเขาชอบเรยีนรูผ้่าน
ประสบการณ์หลากหลายและประสาทสัมผัสหลายอย่าง 
พวกเขาตอบสนองไดด้เีป็นพิเศษตอ่ทัศนอุปกรณ์และ 
การมส่ีวนรว่มในบทเรยีน จงใหพ้วกเขาไดเ้คลือ่นไหว ส�ารวจ  
และลองส่ิงใหม่ๆ

5. เด็กปรารถนาจะแบ่งปันและช่วยเหลือ พวกเขามีส่ิง
ที่สอนกันและสอนท่านได ้เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู ้เปิดโอกาสให้พวกเขาอ่านพระคมัภีร ์
ถือรปูภาพ ตอบค�าถาม หรอืเขียนบนกระดาน

6. เด็กรกัและตอ้งการให้คนรกั มองหาโอกาสส่งเสรมิ
พฤตกิรรมอันดงีามและน่ารกัที่เกิดขึน้กับพวกเขาตาม
ธรรมชาต ิสรา้งความเช่ือมั่นของพวกเขาโดยแสดงความรกั
ความช่ืนชม และตัง้ใจฟังส่ิงที่พวกเขาพูด

7. เด็กท�าตามแบบอย่างของท่าน ท่านสอนอยู่เสมอ 
แม้เมื่อท่านไม่รู้ตัว เด็กจะสังเกตว่าท่านด�าเนินชีวิตตาม 
พระกติตคิณุทีท่า่นก�าลงัสอนอยา่งไร แบบอยา่งอนั 
ชอบธรรมของท่านจะมีอิทธิพลลึกซึง้ตอ่การพัฒนา

ประจักษ์พยานของพวกเขา
8. เด็กเล็กๆ มักมีช่วงความสนใจ

สัน้ พฤตกิรรมไม่สนใจอาจหมายความ
วา่พวกเขาเหน่ือยหรอืหิว พวกเขา
ไม่เข้าใจส่ิงที่ท่านพูด พวกเขาตอ้ง
เคลื่อนไหว หรอืพวกเขาเบื่อ พวกเขา
ชอบเรยีนรูผ้่านการพูดซ�า้ท�าซ�า้ ความ
หลากหลาย เรือ่งง่ายๆ เพลง และ
กิจกรรม จงกระตุน้ให้พวกเขามีส่วน
รว่มในบทเรยีน ◼

อ้ำงองิ
 1. เอ็ม. รสัเซลล ์บลัลารด์, “Great Shall Be the 

Peace of Thy Children,” Ensign, Apr. 1994, 60.

“จงดเูด็กเล็กๆ ของเจ้า”  
เรียนรู้วธีิสอนเดก็
“[พระเยซู] ทรงพาเด็กเล็กๆ ของพวกเขามา, ทีละคน, และประทานพรให้พวกเขา, 
และทรงสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาเพือ่พวกเขา. . . . และพระองคร์บัส่ังกับฝูงชน, 
และตรสักับพวกเขาวา่: จงดเูด็กเล็กๆ ของเจ้า” (3 นีไฟ 17:21, 23)

แหล่งข้อมูลของบทเรียน

ต้องการเร่ืองเล่า ทศันอุปกรณ์ 
หรือวดิีทศันเ์สริมบทเรียน

สงัสรรคใ์นครอบครัวหรือปฐมวยั
หรือไม่ เขา้ไปดูไดท่ี้ LDS.org!

กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด

ส�าหรับแนวคิดเพิ่มเติม, ดู “การสอนเดก็”  
ในคู่มือเล่มใหม่ กำรสอนในวิธีของ
พระผู้ช่วยให้รอด (ดูออนไลนท่ี์ 
การสอน.lds.org) 



“ขอใหเ้สียงหวัเราะ
ของเดก็ท�าใหใ้จ
เราเบิกบาน ขอ
ใหศ้รัทธาของเดก็
ปลอบประโลม 
จิตวญิญาณของเรา 
ขอใหค้วามรักของ
เดก็ส่งเสริมการ 
กระท�าของเรา”
ประธำนโธมสั เอส. มอนสัน, 
“Precious Children— 
A Gift from God,” Ensign,  
Nov. 1991, 70.
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ข้ าพเจ้าจ�าการสนทนาที่จรงิจังและน่ากังวลช่วงแรกๆ 
ครัง้แรกกับผู้เข้าพระวหิารคนหน่ึงไดด้หีลังจากการ
รบัใช้เป็นประธานพระวหิารของข้าพเจ้าเริม่ตน้ใน

พระวหิารซอลท์เลค หญิงสาวช่างคดิคนหน่ึงไดอ้่าน 
พระคมัภีรห์ลายข้อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพระวหิาร
ในการเป็นบ้านแห่งการเรยีนรูแ้ละการสอน เธอรบัรู้ ไดม้าก
พอจะตระหนักวา่การรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าและพระครสิต ์
“ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องคเ์ดยีว และรูจ้ักพระเยซู
ครสิตท์ี่พระองคท์รงใช้มา” คอื “ชีวตินิรนัดร”์ (ยอห์น 
17:3) เธอรูเ้ช่นกันวา่เราตอ้งรูจ้ักพระบิดาและกลับไปหา
พระองค์ ในท้ายที่สุดผ่านพระครสิต์

ประจักษ์พยานที่ข้าพเจ้าแสดงตอ่เธอคอื ส�าหรบั
ข้าพเจ้าแล้วทุกอย่างในพระวหิารชี ้ไปที่พระครสิตแ์ละ
พระบิดาของเรา ประสิทธิผลของศาสนพิธีและพันธสัญญา
อยู่ ในความรกัเพื่อการชดใช้ของพระองคแ์ละสิทธิอ�านาจ
ที่มอบให้—สิทธิอ�านาจของ “ฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์, ตาม
ระเบียบของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า” (คพ. 107:3) แต่
เธอยังไม่ไดท้�าการเช่ือมโยงชัดเจนในความคดิและในใจ
เธอวา่การนมัสการในพระวหิารจะเป็นกุญแจดอกส�าคญัสู่
การรูจ้ักพระเจ้าไดอ้ย่างไร . . .

พระคริสต์ พระคมัภร์ี พระวหิำร ครอบครัว
พระวหิารมีความส�าคญัสูงสุดในการให้สภาวะแวดล้อม

ส�าหรบัการท�าให้บรสุิทธิ์และดว้ยเหตน้ีุจึงช�าระตวัเราให้
บรสุิทธิ์ ซ่ึงเมื่อเราเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระครสิต ์สามารถน�าเรา

ให้รูจ้ักพระองคเ์ป็นการส่วนตวัและเป็นพยานถึงพระองค์
ซ่ึงน�าไปสู่ของขวญัล�า้คา่ที่สุดของชีวติ

การเรยีนรูแ้ละการนมัสการในพระวหิารสามารถเป็น
มหาวทิยาลัยแห่งชีวตินิรนัดรผ์่านพระเยซูครสิต ์ในค�าสวด
อ้อนวอนอุทิศที่เคริท์แลนด ์ไดม้ีการวงิวอนถึงพระเจ้าดงัน้ี 
“ขอพระองคท์รงยอม, พระบิดาบรสุิทธิ์, ให้คนทัง้หลาย 
ทัง้ปวงเหล่าน้ันผูท้ีจ่ะนมสัการในพระนิเวศน์แหง่น้ีไดร้บัการ 
สอนถ้อยค�าแห่งปัญญา . . . ;

“และให้พวกเขาเตบิโตขึน้ในพระองค,์ และไดร้บัความ
สมบูรณ์แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์” (คพ. 109:14–15)

พิธีการและพิธีกรรมท�าให้ค�าสวดอ้อนวอนดงักล่าวน้ี
บรรลุผลส�าเรจ็หรอืไม่ ใช่บางส่วนถ้าเราเข้าใจจุดประสงค ์
สัญลักษณ์ แม้เหมือนอาดมัและเอวาเข้าใจเรือ่งน้ีในช่วง
แรกของความเป็นมรรตยั แต่ โดยพืน้ฐานแล้วเราเรยีนรู้
ผ่านเน้ือหาของข่าวสาร หลักธรรมเกี่ยวกับความก้าวหน้า 
นิรนัดร ์เกีย่วกบัชีวตินิรนัดร ์น่ีเป็นเพยีงหลกัธรรมเรยีบงา่ย 
สองสามประการที่เราท�าพันธสัญญากับพระเจ้า ลองนึกถึง
ข้อความของเปาโลถึงชาวโรมันที่บอกให้เราคนืดกีับพระ 
ผู้เป็นเจ้าโดยการสิน้พระชนม์ของพระครสิต ์และรอด 
“ โดยพระชนมชี์พของพระองค”์ ( โรม 5:10) ส�าหรบัขา้พเจา้  
ขอ้ความน้ีบอกวา่หลกัธรรมเรือ่งพระชนมชี์พอนับรสุิทธิ์
ของพระองคน์�าเราไปสู่ความบรบิูรณ์ของความรอดที่เรยีก
วา่ความสูงส่ง—รกั เรยีนรู ้รบัใช้ เตบิโต ชีวติที่สรา้งสรรค์
ในระดบัพระผู้เป็นเจ้ากับคนที่เรารกัและกับพระบิดาและ
พระบุตร ในพระวหิารเราสามารถเรยีนรูว้ธิีด�าเนินชีวติ 

โดย เอล็เดอร์ 
มำเรียน ด.ี แฮงค์ส 
(1921– 2011)
รับใชเ้ป็นสมาชิก 
สาวกเจด็สิบตั้งแต่  
ค.ศ. 1953 ถึง ค.ศ. 1992

การนมัสการในพระวหิาร   
กญุแจสู่การรู้จกัพระผูเ้ป็นเจา้

ในพระวหิารเราสามารถเรยีนรูว้ธิีด�าเนินชีวติเฉกเช่นพระครสิตท์รงด�าเนินบน 
แผ่นดนิโลกและเตรยีมด�าเนินชีวติเฉกเช่นพระองคแ์ละพระบิดาทรงด�าเนินอยู่ขณะน้ี
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เฉกเช่นพระครสิตท์รงด�าเนินบนแผน่ดนิโลกและเฉกเช่น 
พระองคก์ับพระบิดาทรงด�าเนินขณะน้ี

หลกัธรรมส�ำคญัเกีย่วกบัพระชนม์ชีพของพระคริสต์
หลักธรรมเหล่าน้ันซ่ึงส�าคญัในพระชนม์ชีพของ

พระองคท์ี่สอนกันในพระวหิารและเกี่ยวข้องกับ 
พันธสัญญาที่เราท�ากับพระเจ้ามีอะไรบ้าง . . .

พระองคท์รงรกัอย่างที่อาจมีเพียงพระองคแ์ละพระบิดา
เท่าน้ันที่เข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ แตเ่ราอยู่ที่น่ีเพื่อเรยีนรู้
ความรกัน้ัน เรยีนรูว้า่ตอ้งรกัมากพอจะให้ ในสนามรบ ใน
ห้องที่ โรงพยาบาล และในวรีกรรมเงียบๆ ของการอุทิศตน
อย่างไม่เห็นแก่ตวัตอ่บิดามารดาหรอืบุตรธิดาไดแ้สดงให้
ข้าพเจ้าเห็นวา่มีคนที่ ไดเ้รยีนรูว้ธิีรกัและเสียสละแบบ 
พระองคจ์รงิๆ

ขณะที่เราเลือกและเดนิตามวถิีของการให้ ความห่วงใย 
ความสุภาพอ่อนน้อม และความอ่อนโยน เราเข้าใจวา่น่ี
ไม่ ใช่องคป์ระกอบของพระกิตตคิณุที่จะมีหรอืไม่มีก็ ได ้
แตน่ี่คอืหัวใจของพระกิตตคิณุ ความประพฤตดิแีละความ
หยิ่งในศักดิศ์ร ีความไม่เห็นแก่ตวั มารยาทด ีและรสนิยมดี
ล้วนคาดหวงัจากเรา สุดท้ายแล้ว ส่ิงส�าคญัจรงิๆ คอืเราเป็น
คนแบบใด เราเต็มใจให้อะไร . . . เราตดัสินใจเรือ่งน้ีทุก
วนัทุกช่ัวโมงขณะที่เราเรยีนรูแ้ละยอมรบัการน�าทางจาก
พระเจ้า

หลังการตรงึกางเขน การฟ้ืนคนืพระชนม์ และการเสด็จ
ขึน้สวรรคข์องพระผู้ช่วยให้รอด บางอย่างเกิดขึน้กับเหล่า
สาวกที่รอดชีวติและมีเปโตรเป็นผู้น�า เขาท�าให้พระองค์
ทรงผิดหวงัในช่วงเวลาของความตงึเครยีด เพ็นเทคอสต์
เกิดขึน้—การเสด็จมาของพระวญิญาณ—และคนที่เคย
หวัน่ไหวตา่งยืนหยัดมั่นคงในประจักษ์พยานและเป็น
พยาน บทที่ 1 ถึง 5 ของหนังสือกิจการของอัครทูตเล่าเรือ่ง
น้ี ข้อท้ายๆ ของบทที่ 5 มีผลอันน่าตืน่ตาตืน่ใจ กามาลิเอล
เข้ามาขวางมิตรสหายของเขาเพื่อให้ โอกาสเหล่าสาวกอีก
ครัง้ อีกสักครัง้ ดว้ยเหตน้ีุท่านเหล่าน้ันจึงไดร้บัการเตอืน
อีกครัง้ให้หยุดส่ังสอนและประกาศเรือ่งพระครสิต ์ถูก
เฆี่ยนอีกครัง้ และไดร้บัการปล่อยตวั บันทึกกล่าววา่พวก
ท่านออกจากสภาดว้ยความยินดทีี่พระเจ้าทรงนับวา่พวก
ท่านมีคา่ควรทนทุกข์เพื่อเห็นแก่พระครสิต ์จากน้ันพวก
ท่าน “ส่ังสอนและประกาศวา่พระเยซูทรงเป็นพระครสิต์
ทุกๆ วนัไม่ไดข้าดทัง้ในบรเิวณพระวหิารและตามบ้าน
เรอืน” (กิจการของอัครทูต 5:42)

ในท�านองเดยีวกัน บางส่ิงจะเกิดขึน้กับเราเมื่อเราออก
จากพระวหิารดว้ยวญิญาณของ 3 นีไฟ 17:3: “ฉะน้ัน, เจ้า
จงไปบ้านของเจ้า, และไตรต่รองถึงเรือ่งที่เราพูด, และ

ทูลถามพระบิดา, ในนามของเรา, เพื่อจะไดเ้ข้าใจ, และจง
เตรยีมจิตใจไวส้�าหรบัวนัพรุง่, และเราจะมาหาเจ้าอีก.”

พลงัท�ำให้บริสุทธ์ิของกำรนมสักำรในพระวหิำร
วญิญาณของการท�าใหบ้รสุิทธิส์ามารถท�าใหเ้ราผูซ่ึ้งเวลาน้ี

คุน้เคยเป็นพเิศษกับเส้นทางทีพ่ระเจ้าทรงด�าเนินและท�าให้
สวา่ง—และรกัพระองค—์เป็นคนใหม ่โดยฝึกฝนความรกั
และความเป็นพีน้่อง พรอ้มใจกันท�าตามพระประสงคข์อง
พระเจ้า รบัใช้ แบง่ปัน รกั และภกัดตีอ่มาตรฐานทีด่งีามโดย
แสวงหาอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้กอ่น

เราจ�าเป็นตอ้งท�าใหชี้วติครอบครวัเราบรสุิทธิแ์ละท�าให้
บา้นเราเป็นสถานทีซ่ึ่งเรา “ส่ังสอนและประกาศ” เรือ่ง
พระเยซคูรสิตท์กุวนัแตท่�าตามพระองคเ์สมอ บา้นของเรา 
ครอบครวัเรา และชีวติเราแตล่ะคนควรเป็นศนูยร์วมของ
การเรยีนรู ้ศนูยร์วมของความไมเ่ห็นแกต่วัและการรบัใช้ ใน
ถอ้ยค�าของรฟูัส โจนส์ “วสุิทธชินไม่ไดเ้ป็นคนดงีามเสมอ
ไปและไม่ไดเ้ป็นทีม่าของแรงบนัดาลใจ พวกเขาถกูท�าให้
เป็นจดุโฟกสัของแสงสวา่งและพลงัอ�านาจ วสุิทธชินทีแ่ท้
จรงิเป็นมารดาทีด่ ีเพือ่นบา้นทีด่ ีพลงัสรา้งสรรคท์ีด่ี ใน
สังคม ความหอมกรุน่และพร วสุิทธชินทีแ่ทจ้รงิเป็นครสิต์
ศาสนิกชนทีม่พีลงัผูแ้สดงใหเ้ห็นรปูแบบชีวติชัดเจนพอ
สมควร รปูแบบซ่ึงจะเห็นไดอ้ยา่งชัดเจนในสวรรค”์ 1

ลองพิจารณาส่ิงที่เป็นประเด็นส�าคญัและชัดเจนส�าหรบั
ข้าพเจ้าสู่ความหมายของพระวหิารและการนมัสการใน 
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พระวหิาร พระเจ้าทรงเปิดเผยตอ่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  
สมิธในปี 1836 ซ่ึงเป็นค�าสวดอ้อนวอนที่การอุทิศ 
พระวหิารเคริท์แลนด ์ค�าสวดอ้อนวอนน้ันกลายเป็นหลัก
ค�าสอนและพันธสัญญาภาค 109 คนที่ปรารถนาจะเข้าใจ
ความหมายพืน้ฐานของพระวหิารจรงิๆ จะอ่านหลายครัง้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยี่สิบส่ีข้อแรกที่สัมผัสใจและเป่ียมดว้ย
พลัง ข้อ 5 เป็นข้อความไพเราะที่สมควรพิจารณาอย่างลึก
ซึง้ “เพราะพระองคท์รงทราบวา่พวกข้าพระองคท์�างาน
น้ีผ่านความยากล�าบากแสนสาหัส; และจากความยากจน
ของพวกข้าพระองค ์พวกข้าพระองคถ์วายทรพัย์สินของ
พวกข้าพระองคเ์พื่อสรา้งพระนิเวศน์แดพ่ระนามของ
พระองค,์ เพือ่บุตรแห่งพระมหาบุรษุจะไดม้ีสถานทีแ่สดง
พระองค์ ให้ประจักษ์ตอ่ผู้คนของพระองค”์ (คพ. 109:5; 
เน้นตวัเอน)

พระองคท์รงแสดงองค์ ให้ประจักษ์ตอ่ผู้คนของพระองค์
ในพระวหิารอย่างไร

โดยส่วนใหญ่ ข้าพเจ้าเช่ือผ่านความสวยงามและความ
น่าเช่ือของหลักธรรม ศาสนพิธี และพันธสัญญาพระวหิาร 
ผ่านการนมัสการในพระวหิาร—ผ่านวญิญาณแห่งการ
เปิดเผยและพรอื่นๆ ของพระวญิญาณที่มี ให้คนเหล่าน้ัน
ผู้ซ่ึงความคดิและจิตใจพวกเขาสอดคล้อง ผู้อดทนและ
ขวนขวายเรยีนรูแ้ละด�าเนินชีวติจนเป็นเหมือนพระครสิต ์
(ด ู3 นีไฟ 27:21, 27)

ตวัอย่างหน่ึงที่อาจพอแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง
ทางวญิญาณที่เกิดกับผู้มุ่งมั่นรบัใช้พระเจ้าในพระวหิาร 
ข้าพเจ้ามาพระวหิารเช้าวนัหน่ึงราว 4:30 น. ส�านึกคณุที่
สามารถฝ่าหิมะหนาเตอะจากบ้านของเรามาถึงพระวหิารได ้
ในห้องที่แยกตา่งหาก ข้าพเจ้าพบเพื่อนสูงวยัที่น่าช่ืนชม
มากคนหน่ึงก�าลังน่ังใช้ความคดิขณะพิงไม้เท้าของเขา เขา
สวมชุดขาวของเจ้าหน้าที่พระวหิารเช่นเดยีวกับข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าทักทายเขาอย่างรา่เรงิและถามวา่เขาท�าอะไรที่น่ัน
เช้าขนาดน้ัน

เขาตอบวา่ “คณุรูน่ี้ครบัวา่ผมท�าอะไรที่น่ี ประธาน
แฮงคส์ ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีที่มาท�างานมอบหมาย
ของผมไงครบั”

“น่ันผมรู”้ ข้าพเจ้าบอก “แตผ่มสงสัยวา่คณุฝ่าพายุหิมะ
มาที่น่ีไดอ้ย่างไร ผมเพิ่งไดย้ินวทิยุประกาศวา่พารล์ีย์ส 
แคนยอนปิดการจราจร ถูกกัน้ไม่ ให้ผ่าน”

เขาตอบวา่ “ผมมีรถขับเคลื่อนส่ีล้อที่ปีนตน้ไม้ ได”้
ข้าพเจ้าพูดวา่ “ผมก็มี ไม่อย่างน้ันคงจะไม่อยู่ที่น่ี และ

ผมอยู่ห่างแค่ไม่กี่ ไมล์”
จากน้ันข้าพเจ้าถามเขาวา่เขาฝ่าเครือ่งกัน้ถนนที่ผู้

ประกาศข่าวบอกวา่วางอยู่ ในหุบเขาลึกไดอ้ย่างไร ค�าตอบ

ของเขาไม่ ใช่เรือ่งแปลกส�าหรบัเจ้าของฟารม์ปศสัุตวแ์ละ
ประธานสเตคคนน้ีที่ข้าพเจ้าเคยพบครัง้แรกสมัยเขาเป็น
ชายแข็งแรงก�าย�าควบม้าของเขาเมื่อข้าพเจ้าพบปะสนทนา
กับเขาในบ่ายวนัหน่ึงก่อนการประชุมใหญ่สเตค ข้ออักเสบ
และวยัท�าให้เขาตวัเล็กลงและจะครา่ชีวติเขาอีกไม่นาน 
เขาปวดมากเวลาเคลื่อนไหว ค�าตอบของเขาเช้าวนัน้ันคอื 
“ประธานแฮงคส์ครบั ผมรูจ้ักเจ้าหน้าที่ทางหลวงหลายคน
ตัง้แตพ่วกเขาเกิด พวกเขารูว้า่ผมตอ้งผ่านทางน้ันและ
ถ้าไปไม่ ได้ผมก็จะไปทางอื่น พวกเขารูจ้ักรถบรรทุกและ
ประสบการณ์ของผม และพวกเขาแคย่้ายเครือ่งกัน้ถนน 
ถ้าตอ้งท�า”

เขาอยู่ที่น่ันเช้าวนัน้ัน ซ่ือสัตย์และภักด ีเพื่อเริม่งาน
ศักดิสิ์ทธิ์ของเขา บุคคลที่มีศรทัธาและความภักดเีช่นน้ัน
คอืบุคคลที่พระวหิารช่วยพัฒนา ◼
จากค�าปราศรยัในเดอืนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1993 ทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ 
บทความเต็มพิมพ์อยู่ ใน Temples of the Ancient World, ed. Donald W. Parry 
(1994)

อ้ำงองิ
 1. Rufus Jones Speaks to Our Time (1961), 199.ภา

พ
ถ่า

ยข
อง

พ
ระ

วหิ
าร

มะ
นิ

ลา
 ฟิ

ลิป
ปิ

น
ส์

; ห
ญิ

งช
ำว

ส
ะม

ำเ
รีย

 โ
ดย

 แ
ฮร์

รีย
 ์แ

อน
เด

อร์
ส

นั



36 เลียโฮนา

ครสิตศั์กราช 1985 ข้าพเจ้ากับซิสเตอรซิ์ตาตพิบ
ชายคนหน่ึงช่ือโรเจอร ์ฮาเวริด์ในเมืองไนโรบี 
ประเทศเคนยา เขากับไอลีนภรรยารบัใช้เป็นผู้

สอนศาสนาอาวโุส พวกเขาเชิญเราไปรว่มการประชุมกลุ่ม
เล็กที่พบกันในบ้านของพวกเขา น่ันเป็นครัง้แรกที่เราเข้า
รว่มการประชุมของศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย เรารูสึ้กถึงพระวญิญาณที่การประชุม
ครัง้แรกน้ัน และเราไปโบสถ์ทุกวนัอาทิตย์นับแตน้ั่น

ไม่กี่เดอืนตอ่มา โรเจอร์ ให้บัพตศิมาเรา พรอ้มกับลูกชาย
วยัเก้าขวบของเรา ไม่นานหลังจากน้ัน โรเจอรก์ับไอลีนกลับ
บ้านเมื่อจบงานเผยแผ่ เรายังคงไดข้่าวจากพวกเขาทุกสอง
สามปี

ตน้ปี 2010 ข้าพเจ้ากับซิสเตอรซิ์ตาตพิบโรเจอรอ์ีกครัง้ 
เวลาน้ีเขาอายุย่าง 90 ปี เพราะอายุมากแล้วและสุขภาพ
ไม่ดนัีก เขาจึงตอ้งใช้เครือ่งช่วยเดนิ ขณะที่เรายืนมอง
หน้ากันเป็นครัง้แรกในรอบหลายปี เรารูสึ้กปีตเิกินบรรยาย 
น� ้าตาไหลไม่หยุดขณะที่เราโอบกอดกันอย่างอ่อนโยน เรา
รูสึ้กส�านึกคณุอย่างสุดซึง้ตอ่กันและตอ่ของประทานอันน่า
อัศจรรย์ของพระกิตตคิณุ เราเป็นหน่ึงเดยีวกันดว้ยศรทัธา
ในฐานะพลเมืองในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

ขณะข้าพเจ้าดืม่ด�า่ช่ัวขณะน้ัน พระคมัภีรข์้อหน่ึง
เข้ามาในจิตใจ “จ�าไวว้า่คา่ของจิตวญิญาณยิ่งใหญ่ ในสาย
พระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า; . . .

“และหากเป็นไปวา่เจา้จะท�างานตลอดวนัเวลาของเจา้ใน
การป่าวรอ้งการกลับใจแกค่นพวกน้ี, และน�า, แมจ้ติวญิญาณ

เดยีวมาหาเรา, ปีตขิองเจา้พรอ้มกบัเขาจะใหญห่ลวงเพียงใด
ในอาณาจกัรแหง่พระบดิาของเรา!” (คพ. 18:10, 15)

พรประเสรฐิสุดบางประการของพระผูเ้ป็นเจา้สัญญาไวก้บั
คนท่ีน�าจติวญิญาณเขา้มาสู่อาณาจกัรของพระองค ์พระผู้ช่วย 
ใหร้อดทรงเปิดเผยวา่ “ท่านไม่ไดเ้ลอืกเรา แตเ่ราเลอืกพวก
ท่านและแตง่ตัง้ท่านให้ ไปเกดิผลและเพ่ือใหผ้ลของทา่น
คงอยู ่เพือ่วา่เมือ่ท่านทูลขอส่ิงใดจากพระบดิาในนามของเรา 
พระองคจ์ะประทานส่ิงน้ันแกท่่าน” (ยอหน์ 15:16)

โรเจอรถ์งึแกก่รรมปลายปีน้ัน ขา้พเจา้มคีวามรูสึ้กชัดเจน
วา่เขาเป็นคนทีอ่ยูอ่ยา่งมสัีนตสุิขกบัพระผูเ้ป็นเจา้ เขามี
อทิธพิลตอ่ชีวติเราอยา่งลกึซึง้โดยการแบง่ปันพระกติตคิณุ 
แบบอยา่งการอทุศิตนรบัใช้เพือ่นมนุษยข์องเขา พรอ้ม
ดว้ยแบบอยา่งของกองทพัอนัเกรยีงไกรของผูส้อนศาสนา
หนุ่มสาวและผูส้อนศาสนาอาวโุสท่ีก�าลงัรบัใช้ ในศาสนจกัร 
แสดงใหเ้ห็นวธิหีน่ึงทีเ่ราถวายเกยีรตพิระผูเ้ป็นเจา้

ควำมสัมพนัธ์แบบพนัธสัญญำของเรำกบัพระผู้เป็นเจ้ำ
เพราะการเป็นสมาชิกในศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ

พระเยซูครสิต ์เราแตล่ะคนจึงมีความสัมพันธ์แนบแน่น
เป็นส่วนตวักับพระบิดาบนสวรรคผ์่านพันธสัญญา  
พันธสัญญาแตล่ะอย่างยืนยันโดยศาสนพิธี ซ่ึงเราเต็มใจ
ยอมรบัและให้ค�ามั่นวา่จะรกัษาพันธสัญญาน้ัน โดยผ่าน
การชดใช้ของพระเยซูครสิต ์พระองคท์รงเปิดทางให้เราท�า
ตามข้อผูกมัดในพันธสัญญาแตล่ะข้อขณะที่เราใช้ศรทัธา
ในพระองค์

โดย เอล็เดอร์ 
โจเซฟ ดบัเบิลยู. ซิตำติ
แห่งสาวกเจด็สิบ

ถวายเกยีรตพิระผูเ้ป็นเจา้  
โดยใหเ้กียรติพนัธสญัญาของเรา

พรประเสรฐิสุดของศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้าอยู่ ในการถวายเกียรติ
พระองค์ โดยรกัษาพันธสัญญาของเรา
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เราถวายเกียรติพระบิดาบนสวรรค์เมื่อเราท�าให้ความ
สัมพันธ์ของเรากับพระองค์ลึกซึง้ขึน้โดยท�าและรกัษา
พันธสัญญาตลอดจนศาสนพิธีแห่งความรอดทัง้หมด 
พระองค์ประทานพรคนที่รกัษาพันธสัญญาของพวกเขา
ด้วยพระวญิญาณของพระองค์เพื่อน�าทางและท�าให้พวก
เขาเข้มแข็ง ต่อไปน้ีเป็นความสัมพันธ์แบบพันธสัญญา
ครัง้ส�าคัญที่สุดที่เราสามารถสรา้งกับพระบิดาบนสวรรค์
ได้

พนัธสัญญำบัพตศิมำ
บัพตศิมาน�าเราเข้าสู่ความสัมพันธ์แบบพันธสัญญาครัง้

แรกกับพระผู้เป็นเจ้า เรามีคณุสมบัตคิูค่วรรบัศาสนพิธี
น้ีเมื่อเรา “นอบน้อมถ่อมตนตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า 
. . . ออกมาดว้ยใจที่ชอกช�า้และวญิญาณที่ส�านึกผิด, และ
เป็นพยานตอ่หน้าศาสนจักรวา่ [เรา] กลับใจอย่างแท้จรงิ
จากบาปทัง้หมด [ของเรา] . . . และแสดงให้ประจักษ์อย่าง
แท้จรงิดว้ยงาน [ของเรา] วา่ [เรา] ไดร้บัส่วนหน่ึงของ
พระวญิญาณของพระครสิต์ ไปสู่การปลดบาป [ของเรา]” 
(คพ. 20:37)

เมื่อเราแสดงให้เห็นโดยการกระท�าของเราวา่เรา “รบั
พระนามของพระเยซูครสิต ์[ไวก้ับเรา], โดยมุ่งมั่นรบัใช้
พระองคจ์นกวา่ชีวติจะหาไม่” (คพ. 20:37) “แบกภาระ 
ของกันและกัน, เพื่อมันจะไดเ้บา; . . . และปลอบโยนคน 
ที่ตอ้งการการปลอบโยน, และยืนเป็นพยานเกี่ยวกับ 
พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกส่ิง, และในทุกแห่งที่ [เรา] 
อยู่, แม้จนถึงความตาย” ( โมไซยาห์ 18:8–9) เท่ากับเรา
รกัษาพันธสัญญา

ในทางกลับกัน พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เกียรตเิราดว้ยของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ซ่ึงท�าให้เรามีสิทธิ์รบั
ความเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ผู้ทรง
น�าทางและทรงก�ากับดแูลในกิจการงานทุกอย่างของเรา
ขณะน�าเราไปสู่ชีวตินิรนัดร”์ (ดโูมไซยาห์ 18:9–10)

ข้าพเจ้ารูสึ้กปีตยิินดอีย่างยิ่งและเป่ียมดว้ยพระวญิญาณ
หลังจากรบับัพตศิมา ซ่ึงข้าพเจ้ายังคงประสบทุกครัง้ 
ที่ ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษ

ค�ำปฏิญำณและพนัธสัญญำของฐำนะปุโรหิต
บุรษุผู้รกัษาพันธสัญญาบัพตศิมามีคณุสมบัตคิูค่วรเข้า

สู่ค�าปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต เราไดร้บั
พันธสัญญาน้ันผ่านศาสนพิธีของการวางมือ พันธสัญญา
ของฐานะปุโรหิตเป็นพันธสัญญาแห่งการรบัใช้เพื่อความ
รอดของบุตรธิดาพระผู้เป็นเจ้า เราถวายเกียรตพิระผู้เป็น
เจ้าเมื่อเราขยายการเรยีกของเรา (ด ูคพ. 84:33) และ “รบั

ใช้พระองคด์ว้ยสุดใจ, พลัง, ความนึกคดิและพละก�าลัง 
[ของเรา]” (คพ. 4:2) และดว้ย “ศรทัธา, ความหวงั,  
จิตกุศลและความรกั, โดยดวงตาที่เห็นแก่รศัมีภาพของ 
พระผู้เป็นเจ้าอย่างเดยีว” (คพ. 4:5)

พรของพระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตที่
ซ่ือสัตย์รวมถึงการช�าระให้บรสุิทธิ์ โดย “พระวญิญาณ . . . 
จนถึงการท�าให้รา่งกายของพวกเขาใหม่อีกครัง้” (คพ. 
84:33) พวกเขากลายเป็นผู้สืบทอดพรของโมเสสและ 
อับราฮัม (ด ูคพ. 84:34) ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก 
ยุคสุดท้ายเป็นแบบอย่างที่ดขีองผู้ขยายฐานะปุโรหิตของ
พวกท่าน ชีวติพวกท่านเป็นประจักษ์พยานวา่พระเจ้าทรง
ให้เกียรตพิวกท่าน

ศำสนพธีิและพนัธสัญญำพระวหิำร
บุรษุผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตที่สูงกวา่อย่างมีคา่ควรและ

สตรผีู้มีคา่ควรสามารถรบัศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์และท�าพันธ
สัญญาศักดิสิ์ทธิ์ ในพระวหิาร เราเรยีนรูผ้่านศาสนพิธีและ
พันธสัญญาพระวหิารเพื่อเข้าใจจุดประสงคข์องชีวติน้ีและ
พรอ้มรบัชีวตินิรนัดร ์เราไดร้บัศาสนพธิแีละเขา้สู่พนัธสัญญา 
ของการแตง่งานนิรนัดรแ์ละการผนึกกับครอบครวัของเรา  
เรารบัปากวา่จะอุทิศถวายชีวติเราเพื่อพระผู้เป็นเจ้า
และเพื่องานแห่งความรอดส�าหรบับุตรธิดาทัง้หมดของ
พระองค ์การรกัษาพันธสัญญาเหล่าน้ีอย่างซ่ือสัตย์ท�าให้เรา
มีสิทธิ์ ไดร้บัการน�าทางและพลังทางวญิญาณเพื่อเอาชนะ
การทดลองของความเป็นมรรตยัและไดร้บัความสูงส่ง พร
ประเสรฐิสุดที่พระผู้เป็นเจ้าสามารถประทานแก่บุตรธิดา
ของพระองค์ ได ้(ด ูคพ. 14:7) ความสูงส่ง หรอืชีวตินิรนัดร ์ 
คอืการที่ครอบครวัมีคณุภาพชีวติอย่างที่พระบิดา 
บนสวรรคท์รงมี

ศีลระลกึ
ส�าหรบัสมาชิกของศาสนจักร การรบัศีลระลึกอย่างมี

คา่ควรทุกวนัสะบาโตเป็นเรือ่งจ�าเป็น โดยศาสนพิธีน้ี เรา
ยืนยันวา่เรายังคงเต็มใจรบัพระนามของพระเยซูครสิต์ ไว้
กับเรา และให้ค�ามั่นอีกครัง้วา่จะรกัษาพันธสัญญาทัง้หมด
ที่เราท�าไว ้เราทูลขอพลังแห่งการชดใช้ของพระเยซูครสิต์
เพื่อช่วยให้เราอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ ในความชอบธรรม 
ขณะท�าเช่นน้ันเราท�าให้ตนเองมีคณุสมบัตคิูค่วรรบัพร
ทัง้หมดของพันธสัญญาทัง้หมดที่เราท�าไว้

ควำมปรำรถนำอนัชอบธรรม
การฝ่าฝืนพันธสัญญาท�าให้พระผู้เป็นเจ้าขุ่นเคอืง

พระทัยและท�าให้พรที่สัญญาไว้ ไม่มีผล (ด ูคพ. 82:10)
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ใน 1 ซามูเอล 2:12– 17, 22– 34 เราเรยีนรูเ้กี่ยวกับความ
ช่ัวรา้ยที่พวกบุตรของปุโรหิตเอลีท�า พวกเขาถือโอกาสใช้
ต�าแหน่งของบิดาฝ่าฝืนพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต พวก
เขาหมายมั่นท�าให้ตนสมหวงัตามความปรารถนาอันเป็น
ตณัหาราคะขณะพวกเขาหมกมุ่นอยู่กับการประพฤตผิิด
ศีลธรรมกับพวกผู้หญิงที่มานมัสการ และเมื่อพวกเขาน�า
เอาเน้ือจากเครือ่งบูชาของคนอิสราเอลมาเป็นของตนเอง 
พระเจ้าทรงประกาศการพิพากษาที่รนุแรงกับพวกบุตร
ของเอลีและกับเอลีที่ ไม่ห้ามปรามบุตรของตน

ความปรารถนาทางเน้ือหนังเช่นน้ันเอาชนะได้ โดยตัง้ใจ
รกัษาพันธสัญญาของเรากับพระผู้เป็นเจ้า ตามที่ โยเซฟ
แห่งอียิปตแ์สดงให้เห็นเมื่อประจันหน้ากับผู้ ไม่เช่ือที่เต็ม

ไปดว้ยตณัหาราคะ (ด ูปฐมกาล 39:9, 
12) พระผูเ้ป็นเจา้ทรงใหเ้กยีรติโยเซฟ 
และช่วยให้เขาเอาชนะแผนช่ัว
ทัง้หมดที่ตอ่ตา้นเขา เขากลายเป็นผู้
มีอ�านาจสูงสุดอันดบัสองในอียิปตแ์ละ
เป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระ
ผู้เป็นเจ้าเพื่อพิทักษ์ครอบครวัของ
อิสราเอล (ด ูปฐมกาล 45:7– 8)

ถ้าเราพ่ายแพ้ตอ่การล่อลวง ความ
ปรารถนาจะฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับ
พระบิดาบนสวรรคจ์ะน�าเราให้กลับใจ
อย่างจรงิใจ จากน้ันการชดใช้ของ 
พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิตจ์ะ
ช่วยให้เรามีคา่ควรอีกครัง้

กำรท�ำตำมศำสดำพยำกรณ์
เมื่อพระครสิตท์รงสถาปนา

ศาสนจกัร พระองคท์รงเลอืกอคัรสาวก  
ศาสดาพยากรณ์ ผู้ประกาศข่าว
ประเสรฐิ ศิษยาภิบาล และผู้สอนเพื่อ 
“เสรมิสรา้งพระกายของพระครสิต์

“จนกวา่เราทุกคนจะบรรลุถึงความ
เป็นน� ้าหน่ึงใจเดยีวกันในความเช่ือ
และในความรูถ้ึงพระบุตรของพระเจ้า 
บรรลุถึงความเป็นผู้ ใหญ่ คอืโตเต็มถึง
ขนาดความบรบิูรณ์ของพระครสิต”์ 
(เอเฟซัส 4:12–13)

ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มี
ชีวติอยู่สอนเราวา่ “ความสุขในชีวติ
ครอบครวัส่วนมากจะส�าเรจ็ไดเ้มื่อมี
พืน้ฐานบนค�าสอนของพระเจ้า 

พระเยซูครสิต ์การแตง่งานและครอบครวัที่ประสบความ
ส�าเรจ็ไดร้บัการสถาปนาและธ�ารงไวด้ว้ยหลักธรรมแห่ง
ศรทัธา การสวดอ้อนวอน การกลับใจ การให้อภัย ความ
เคารพ ความรกั ความเห็นอกเห็นใจ การท�างาน และ
กิจกรรมนันทนาการที่ดงีาม” (“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่
โลก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 169)

บ้านของเราและครอบครวัเราให้รากฐานส�าหรบัการสรา้ง
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพระผู้เป็นเจ้าบนพืน้ฐาน
ของพนัธสัญญา การท�าตามค�าสอนที่ ไดร้บัการดลใจของ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติอยู่จะช่วยให้เรามีครอบครวัที ่
เข้มแข็ง ให้เรามีพลังรกัษาพันธสัญญาของเรา และจะให้
พรประเสรฐิสุดตามศรทัธาของเรา ◼

โดยผ่านการชดใช้
ของพระเยซูครสิต ์

พระองคท์รงเปิดทาง
ให้เราท�าตามข้อผูกมัด
ในพันธสัญญาแตล่ะ

ข้อขณะทีเ่ราใช้ศรทัธา
ในพระองค์
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เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

ต้นทศวรรษ 1980 ครอบครวัผม
อาศัยอยู่ ในเยอรมนีตะวนัตก  

และเราเป็นสมาชิกของสเตคทหาร
ไคเซอรส์เลาเทิรน์ เยอรมนี เวลาน้ัน
ผู้น�าในท้องที่เน้นเรือ่งงานเผยแผ่
ศาสนา พวกเขาบอกเราวา่พระเจ้า
ทรงวางลูกที่พิเศษทางวญิญาณของ
พระองคบ์างคนไว้ ในแวดวงมิตรสหาย
ของเรา ผู้ก�าลังแสวงหาพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต์

ผมกับเจนนีภรรยาเช่ือวา่น่ันเป็น
ความจรงิ ผู้น� าของเรากระตุ้นให้
เราแตล่ะคนระบุช่ือเพื่อนที่ ไม่เป็น
สมาชิกคนที่เราคดิวา่น่าจะสนใจฟัง
พระกิตตคิณุ เราตอ้งท�ารายช่ือราว 
10 คน จากน้ันจึงอดอาหารและสวด
อ้อนวอนเกี่ยวกับรายช่ือเพื่อนของเรา
และตดัสินใจวา่จะไปหาใครก่อน เรา
ตดัสินใจตดิตอ่กับชายสองคนที่เป็น
เพื่อนรว่มงานในที่ท�างานของผม ผม
พูดกับหนุ่มโสดคนหน่ึงช่ือครสิก่อน 
แตต่อนน้ันเขาสนใจเล็กน้อย ตอ่มา 
เราตดัสินใจวา่จะไปหาบรซู แฮมบี 
ชายที่ดแีละมีน� ้าใจกับครอบครวัเล็กๆ 
ของเขา

ขอบคุณท่ีแนะน�าผมใหรู้้จกัพระกิตติคุณ
แตห่ลายวนัผ่านไป ผมพบวา่ผมไม่

กล้าพูดกับเขาเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ 
ในที่สุด วนัหน่ึงเจนนีโทรมาที่ท�างาน
ของผมและถามวา่ “คณุพูดกับบรซู
หรอืยัง” ผมตอบวา่ “ยัง แตจ่ะพูด
เรว็ๆ น้ี” จากน้ันเธอถามวา่บรซูอยู่ ใน
ที่ท�างานวนัน้ันหรอืเปล่า และผมตอบ
วา่อยู่ ณ จุดน้ันเธอพูดวา่ “สก็อตต ์
วางโทรศัพท์คะ่ ฉันจะรอขณะคณุพูด
กับเขา!”

ผมวางโทรศัพท ์เดนิไปหาบรซูอ
ยา่งประหมา่และถามวา่ “บรซู คณุรู้
ไหมวา่ผมเป็นสมาชิกศาสนจกัรของ 
พระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทา้ย” 
เขาตอบวา่รู ้และผมถามวา่ “คณุสนใจ
จะเรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกบัศาสนจกัร
ไหม” เขาตอบวา่ “ครบั ผมสนใจ”

ตลอดสองสามสัปดาห์ตอ่มา บรซู 
กับเอลลาภรรยา และทันย่าลูกสาว
ของพวกเขามารบัประทานอาหารเย็น
ที่บ้านเราและพบกับผู้สอนศาสนา 
พวกเขาเรยีนบทสนทนา เข้ารว่มการ
ประชุมของศาสนจักรกับเรา ยอมรบั
พระกิตตคิณุ และรบับัพตศิมา น่ัน
เป็นวนัที่มีความสุขและน่ายินดอีย่าง
ยิ่ง บรซูขอบคณุที่เราแนะน�า 
พระกิตตคิณุกับครอบครวัเขา แม้แต ่
ครสิ เด็กหนุ่มในที่ท�างานของเราก็เข้า
รว่มพิธีบัพตศิมาและประทับใจ ตอ่มา 
บรซูกับเอลลาบอกครสิเกี่ยวกับ 
พระกติตคิณุ เน่ืองจากการผกูมติรของ 
พวกเขา ครสิจึงเรยีนกับผู้สอนศาสนา
และเข้ารว่มศาสนจักรดว้ย ◼

สกอ็ตต ์เอดการ์, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา
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“สกอ็ตต ์วาง
โทรศพัทค่์ะ” 

ภรรยาผมบอก  
“ฉนัจะรอขณะคุณ
พดูกบับรูซเก่ียวกบั
พระกิตติคุณ”
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เมื่อดฉัินไดร้บัเรยีกเป็นประธาน
สมาคมสงเคราะห ์ดฉัินเป็นคณุ

แมท่ีล่กูยงัเล็กและยุง่มาก ดฉัินเตบิโต
ในศาสนจกัรและด�าเนินชีวติตามค�า
สอนของศาสนจกัร แตด่ฉัินรูว้า่ดฉัิน
ไมด่พีรอ้มและรูสึ้กกงัวลกบัความ
สามารถของตนเองในการช่วยพ่ีน้อง
สตรท่ีีก�าลงัล�าบากในวอรด์ของดฉัิน

วนัอาทิตย์วนัหน่ึงที่ โบสถ์ ดฉัิน
รูสึ้กท้อแท้ ใจอย่างยิ่ง พี่น้องสตรทีี่
ตอ้งการให้ดฉัินช่วยตา่งก็แวะเวยีนมา
ทัง้วนั บางคนตอ้งการความช่วยเหลือ
ดา้นสวสัดกิาร บางคนก็แคต่อ้งการ
ให้ดฉัินฟังพวกเขา ตอ่จากน้ันพระ
วญิญาณทรงกระตุน้เตอืนดฉัินไม่ ให้
เข้าไปในการประชุมศีลระลึกขณะ
ก�าลังจะเริม่ และยังความประหลาด
ใจแก่ดฉัิน ดฉัินพบพี่น้องสตรทีี่แข็ง
ขันน้อยคนหน่ึงในโถงทางเดนิ เธอ
ตอ้งการการปลอบโยนและความช่วย
เหลือ เธอไม่อาจรอจนจบการประชุม

พอเลิกโบสถ์ ดฉัินหมดแรง! ดฉัิน
รอ้งไห้ ในรถตลอดทางกลับบ้าน ใน
ใจดฉัินมีแตค่�าพูดพวกน้ี “คยุกับ
อธิการสิ!” ดฉัินรูสึ้กวา่อธิการคงจะ

ดิฉนัรู้สึกไม่คู่ควร มีบางอย่างบอกดฉัินวา่ดฉัินจะรูสึ้ก
หนักใจน้อยลงกับการเรยีกของดฉัิน
ไดอ้ย่างไร แตด่ฉัินไม่ตอ้งการรบกวน
เขาในช่วงสิน้วนัอันแสนยาวนานที่
โบสถ์ ดฉัินตดัสินใจวา่จะยังไม่ โทรหา
เขาขณะที่ โทรศัพท์ดงัขึน้ อธิการของ
ดฉัินน่ันเอง เขารูสึ้กไดร้บัการกระตุน้
เตอืนวา่ตอ้งโทรหาดฉัิน

ดฉัินบอกอธิการวา่ดฉัินเหน่ือย
อ่อนกับการตอ้งแก้ ไขหลายเรือ่งใน
คราวเดยีวและรูสึ้กเสียใจมากที่ ไม่
สามารถช่วยพี่น้องสตรีไดม้ากกวา่น้ี 
เขาฟังอย่างอดทน เราสนทนาค�าถาม
บางอย่างดา้นสวสัดกิารที่เกิดขึน้
ระหวา่งวนัน้ัน และดฉัินรูสึ้กดขีึน้

เมื่อจบการสนทนา ดฉัินพูดวา่ 
“ดฉัินคดิวา่คณุน่าจะมีค�าแนะน�าดีๆ  
บอกดฉัินวา่ดฉัินจะไม่รูสึ้กหนักใจได้
อย่างไร” เขาตอบวา่เขาอยากพูดอะไร
บางอย่างท�านองน้ันแตน่่าเสียดายที่
เขาไม่มีอะไรให้พูด

ถึงแม้เขาไม่ตอบค�าถามของ
ดฉัิน แตด่ฉัินรูสึ้กมีความสุขเมื่อวาง
หูโทรศัพท์ ดฉัินรูสึ้กวา่พระเจ้าได้
ประทานการน�าทางและการสนับสนุน
ที่ดฉัินตอ้งการ

ในช่วงหลายสัปดาห์ตอ่จากน้ัน

ความรูสึ้กไม่แน่ใจกลับมาอีก ดฉัิน
สวดอ้อนวอนขอให้เข้าใจวา่ตอ้ง
ท�าอะไรจึงจะเป็นประธานสมาคม
สงเคราะห์ที่ดกีวา่น้ี วนัหน่ึง ขณะ
ฟังการประชุมใหญ่สามัญ ค�าพูดบาง
ค�าดงึดดูความสนใจของดฉัิน และ
พระวญิญาณตรสัอย่างแรงกล้ากับใจ
ดฉัิน ดฉัินเข้าใจวา่เหตผุลที่ดฉัินรูสึ้ก
วา่ตนเองไม่คูค่วรเพราะดฉัิน ท�าให ้
ตนเองไม่คูค่วร

โดยผ่านแบบอย่างของอธิการ เขา
แสดงใหด้ฉัินเห็นวา่การฟังพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ส�าคญัมาก พระวญิญาณ 
คอืกุญแจไขสู่การเรยีกของเราใน
ศาสนจักร ไม่ ใช่พรสวรรคห์รอืทักษะ
ของเรา เป็นครัง้แรกในเวลายาวนานที่
ดฉัินรูสึ้กสงบและมั่นใจ

ดฉัินยังขาดประสบการณ์และยุ่ง
กับครอบครวัเหมือนเดมิ แตด่ฉัินไม่
เช่ืออีกแล้ววา่ดฉัินตอ้งท�าการเรยีก
ให้สมบูรณ์ พระบิดาบนสวรรคท์รง
สามารถจัดหาส่ิงที่ดฉัินตอ้งการเพื่อ
ท�าตามพระประสงคข์องพระองค์
และสามารถขยายความพยายามของ
เราตราบที่เรารกัษาพระบัญญัตขิอง
พระองค ์◼
สงวนนาม, สตอกโฮลม์ สวเีดนภา
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ยังความประหลาดใจแก่
ดิฉนั ดิฉนัพบพี่นอ้งสตรี

ท่ีแขง็ขนันอ้ยคนหน่ึงใน
โถงทางเดิน เธอตอ้งการการ
ปลอบโยนและความช่วยเหลือ
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เ รือ่งหน่ึงที่ผมเสียใจคอืผมไม่เคยน่ัง
คยุกับคณุย่าของผมเกี่ยวกับชีวติ

ท่านและบันทึกความทรงจ�าของท่าน
ไว้ ให้ลูกหลาน หลังจากท่านสิน้ชีวติ 
คณุพ่อกับคณุอาของผมบอกวา่คณุย่า
ไม่ประทับใจตนเองเลยและถึงกับถาม
ครัง้หน่ึงวา่ “ท�าไมใครๆ ก็อยากรูเ้รือ่ง
ของฉัน”

เมื่อปัญหาการเงินบีบครอบครวัเรา
ให้ตอ้งย้ายไปอยู่บ้านเก่าของคณุย่า 
ความทรงจ�าที่เป็นสุขมากมายคนืกลับ
มาพรอ้มๆ กับความเสียใจ คนืหน่ึง
หลังจากย้ายเข้ามาไดส้องสามวนั ผม
ดอูัลบัม้รปูเก่าๆ ของคณุย่าและกล่อง
ของที่ระลึก ซ่ึงมีจดหมายเก่าๆ ที่คณุ
อาเคยเขียน ใบรบัรองพระวหิารเก่าๆ 
และแม้กระทั่งโปรแกรมพิธีศพของ
คณุปู่ หลังจากดส่ิูงที่น่าจดจ�าเหล่าน้ี 
ผมสงสัยวา่มีอีกไหม

ผมรูสึ้กวา่ตอ้งดใูนห้องใตห้ลังคา
และตรงดิง่ไปทีถ่งุบรรจแุฟ้มสีน� ้าเงนิ
เก่าๆ แฟ้มหน่ึงซ่ึงดเูหมือนจะเตรยีม
ไวท้ิง้ลงถังขยะ ในแฟ้มน้ันผมคน้พบ
จุดเริม่ตน้ของเรือ่งราวชีวติที่คณุย่า
เขียนไวเ้มื่อ 30 ปีก่อน ผมพบในเวลา
ตอ่มาวา่ไม่มีสักคนในครอบครวัรูว้า่
มีแฟ้มน้ี น่ีท�าให้ผมประหลาดใจมาก 
คณุพ่อกับคณุอาพูดถูก—คณุย่าไม่
ประทับใจตนเองเลยที่ท่านไม่ไดบ้อก
ใครวา่ท่านไดเ้ริม่เขียนเรือ่งราวชีวติ!

คนืน้ันผมอ่านทุกค�าทัง้แปดหน้า
น้ัน และขณะอ่าน ผมเรยีนรูม้ากมาย
เกี่ยวกับคณุย่า—ชีวติท่านสมัยเรยีน
มัธยมปลายเป็นอย่างไร ท่านพบคณุปู่
ไดอ้ย่างไร และยากเพียงใดที่ท่านตอ้ง
ปิดกิจการโรงภาพยนตรท์ี่ท่านกับคณุ
ปู่ท�ามาดว้ยกัน

ผมรูสึ้กวา่ท่านอยู่ที่น่ันขณะผม

หาคุณยา่
อ่านหน้ากระดาษเหล่าน้ัน ประหน่ึง
ท่านก�าลังบอกผมวา่อย่าวติกอีกเลยที่
ไม่ ไดท้�าประวตัจิากค�าบอกเล่าให้เสรจ็
ตามที่ผมตัง้ใจไว ้การอ่านเรือ่งราวชีวติ
ของคณุย่าในมือท่านเองมีคา่อย่างยิ่ง
และบรรเทาความเสียใจที่ผมรูสึ้กมา
นาน น่ีเป็นการยืนยันถึงพระเมตตา
อันละเอียดอ่อนของพระเจ้าและเป็น
พยานหลักฐานวา่ประวตัคิรอบครวั
ไม่ ใช่แคสื่บหาบรรพชนที่เราไม่รูจ้ักใน
ชีวติน้ีเท่าน้ัน แตเ่ป็นการคน้หาเพิ่ม
เตมิเกี่ยวกับคนที่เรารกัมากและคนที่

เราใช้เวลาอันมีคา่กับพวกเขาบน 
แผ่นดนิโลกเช่นกัน

เมื่อผมน่ังเขียนประวตัขิองพวก
เขากับสมาชิกครอบครวัคนอื่นๆ และ
พวกเขาถามวา่ท�าไมใครๆ ถึงอยากรู้
เกี่ยวกับพวกเขา ผมจะบอกพวกเขา
วา่เรือ่งราวของพวกเขามีคา่ควรแก่
การเล่าขานและลูกหลานของพวกเขา
จะขอบคณุพวกเขา เช่นเดยีวกับผม
ขอบคณุคณุย่าที่ท่านทิง้เรือ่งราวมีคา่
ของท่านไว ้◼
รูเบน็ วดัสเวร์ิธ, ยทูาห์, สหรัฐอเมริกา ภา
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ดิฉันเข้ารว่มศาสนจักรในช่วงวยัรุน่
ตอนปลาย ขัดกับความประสงค์

ของครอบครวั เมื่อดฉัินอายุ 20 ปีเศษ 
ดฉัินเริม่ท�าประวตัคิรอบครวัหลังจาก
คณุพ่อถึงแก่กรรม ไม่นานหลังจาก
น้ัน ดฉัินกลายเป็นภรรยาและมารดา
ที่วุน่อยู่กับการเลีย้งดลููกๆ และงาน
ประวตัคิรอบครวัหยุดชะงัก

เพราะดฉัินไม่มีครอบครวัอยู่ ใน
ศาสนจักร ดฉัินจึงมีความปรารถนา
แรงกล้าที่จะคน้ควา้ประวตัคิรอบครวั
ของตนเอง ดฉัินชอบท�าและมักจะ

อยากมีเวลาท�างานน้ีมากขึน้เสมอ
เมื่ออายุ 33 ปี ชีวติดฉัินพลิกผัน

อย่างคาดไม่ถึง สุขภาพของดฉัิน
เริม่แย่ลง จากที่เคยเดนิทางไกลกับ
ครอบครวัได ้แคเ่ดนิแถวบ้านก็ยาก
แล้ว การท�าความสะอาดบ้านสอง
ช่ัวโมงในวนัเสาร์ ไม่อยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้
และดฉัินคงจะมีความสุขถ้าดดูฝุ่น
ได ้จากที่เคยมีเพื่อนกลุ่มใหญ่ ตอน
น้ีกลุ่มเพื่อนลดลงเพราะดฉัินไม่
สามารถอยู่กับพวกเขาอย่างที่เคยท�า
ในอดตี

ช่วงน้ีเป็นเวลาที่ดฉัินเริม่ท�าประวตัิ
ครอบครวัอีกครัง้ ลูกสาวของดฉัินเริม่
คน้ควา้ฝ่ายพ่อของเธอและค�า่วนัหน่ึง
เธอก็ท�างานที่ดฉัินท�ามาหลายปีเสรจ็ 
ดฉัินท�าไดห้ลายรุน่ในสายของดฉัิน
และส่งช่ือไปท�างานพระวหิาร ดฉัิน
ตอ้งการท�างานพระวหิารให้สมาชิก
ครอบครวัดว้ยตนเองมาตลอด แต่
สุขภาพและระยะทางจากพระวหิารไม่
เอือ้อ�านวย

หลังจากส่งรายช่ือ ดฉัินเริม่รอ้งไห้ 
รูสึ้กเหมือนตนเองปล่อยให้สมาชิก 
ครอบครวัผิดหวงัเน่ืองจากดฉัินจะ 
ไมอ่ยูท่ีน่ั่นกบัพวกเขาในวนัพเิศษ 
น้ันซ่ึงเป็นวันท�าศาสนพิธี ให้พวก 
เขา สัปดาห์ตอ่มาขณะลงช่ือเข้าไปใน 
FamilySearch.org เพื่อตรวจเช็คความ
ก้าวหน้าของงานพระวหิาร ดฉัินเห็น
บางอย่างน่าอัศจรรย์ ใจมาก ไม่เพียง
ท�างานเสรจ็เท่าน้ัน แตส่มาชิกในพระ
วหิารอักกรา กานาเป็นคนท�า! ดฉัิน
ประหลาดใจมากที่เห็นสมาชิกอีกซีก
โลกหน่ึงท�างานพระวหิารให้ครอบครวั
เล็กๆ ของดฉัิน ดฉัินน� ้าตาไหลพราก
อีกครัง้ขณะนึกถึงการเสียสละของ
ผู้คนในกานาเมื่อพวกเขาเดนิทางไป
ท�างานพระวหิารให้ครอบครวัดฉัิน 
ดฉัินส�านึกคณุอย่างยิ่งตอ่สมาชิก
เหล่าน้ันของเขตพระวหิารอักกรา 
กานาผู้ท�าส่ิงที่ดฉัินไม่อาจท�าได ้น่ัน
คอื เข้าพระวหิารและท�าให้ครอบครวั
ของดฉัินไดร้บัพรจากศาสนพิธ ี
พระวหิาร ◼
รอบิน เอสตาบรูคส์, เวอร์จิเนีย, 
สหรัฐอเมริกา

พระวหิารอีกซีกโลกหน่ึง

ผมรู้สึกวา่ตอ้งดูใน
หอ้งใตห้ลงัคาและ

ตรงด่ิงไปท่ีถุงบรรจุ
แฟ้มสีน�้าเงินเก่าๆ แฟ้ม
หน่ึงซ่ึงดูเหมือนจะ
เตรียมไวท้ิ้งลงถงัขยะ
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โดย เจนนีย์ รอลลนิส์

คุณพ่อออกนอกเมืองไปท�า
ธุระ ดว้ยเหตน้ีุคนเดยีวที่อยู่
ตอ้นรบัดฉัินเมื่อดฉัินเดนิ

ปวกเปียกลงเครือ่งกลับจากงาน
เผยแผ่คอืคณุแม่ ท่านโอบกอด
ดฉัินและรอ้งไห้

ดฉัินรบัการตรวจสุขภาพมาก
เท่าที่จะท�าได ้แตแ่พทย์ ไม่พบ
ปัญหา การถอดป้ายช่ือผู้สอน
ศาสนาก่อนก�าหนดเก้าเดอืนเป็น
เรือ่งยากที่สุดที่ดฉัินเคยท�ามา 
ดฉัินรูสึ้กเหมือนตนเองล้มเหลว
ที่ ไม่จบงานเผยแผ่

ตั้งใจจะเป็นผู้สอนศำสนำ
การเป็นผู้สอนศาสนาอยู่ ในแผน

ของดิฉันเสมอ เมื่อพี่ชายไปเป็นผู้
สอนศาสนา ดิฉันแต่งตัวและติด
ป้ายผู้สอนศาสนาที่ท�าขึน้เองตอน
ไปส่งเขา เมื่อประกาศเปลี่ยนอายุ
ผู้สอนศาสนาในปี 2012 ดิฉันอายุ
ครบ 19 ปีพอดีและรูว้า่ค�าประกาศ
ครัง้น้ันเป็นค�าตอบการสวดอ้อนวอน
ของดิฉัน ดิฉันกระโดดโลดเต้นไป
ทั่วบ้าน กรอกใบสมัครวนัน้ัน นัด
ตรวจสุขภาพ และส่งใบสมัครภายใน
สัปดาห์น้ัน ดิฉันได้รบัหมายเรยีกให้

ใจมากไปกว่าการเป็นผู้สอน
ศาสนา

ราวแปดเดอืนในงานเผยแผ่ 
ดฉัินกับคู่ ใช้จักรยานเพราะมี
รถยนต์ ไม่พอ ดฉัินไม่ไดป่้ัน
จักรยานมานานและไม่แน่ใจวา่
จะนุ่งกระโปรงป่ันได ้แตด่ฉัินก็
รูสึ้กตืน่เตน้มาก ไม่กี่สัปดาห์หลัง
จากน้ันดฉัินรูสึ้กเจ็บสีข้าง เจ็บๆ 
หายๆ ดฉัินไม่สนใจและท�างาน
ไม่หยุด

ความเจ็บปวดรนุแรงขึน้และ
ถี่ขึน้จนคนืหน่ึงคูต่อ้งพาดฉัิน
ไปส่งห้องฉุกเฉิน ดฉัินรบัการ
ตรวจหลายอย่างแตแ่พทย์ ไม่พบ

สาเหตขุองความเจ็บปวด
หลายสัปดาห์ตอ่จากน้ัน ดฉัินสวด

อ้อนวอนพระบิดาบนสวรรคข์อทรง
ท�าให้ความเจ็บปวดหายไปและไดร้บั 
พรฐานะปุโรหติหลายครัง้ แตอ่าการ 
กลับแย่ลง ดฉัินเจ็บเกือบทั่วตวั และ
เจ็บตลอด แตด่ฉัินตดัสินใจวา่จะตอ้ง
ชินกับมันให้ ไดแ้ละท�างานตอ่

วนัหน่ึงดฉัินล้มพับอยู่ข้างถนน ไม่
สามารถขยับตวัไดอ้ีก ดฉัินถูกส่งไป
โรงพยาบาลเพื่อรบัการตรวจอีกครัง้

แตก็่ ไม่มีผล ดฉัินพยายามไม่

ไปคณะเผยแผ่แคลิฟอรเ์นีย  
แอนะไฮม ์ในอกีสองสัปดาหต์อ่มาและ 
รายงานตัวที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอน
ศาสนาสองเดือนหลังจากน้ัน

ดิฉันไปถึงสนามเผยแผ่ด้วยไฟ
ของ “น้องเขียว” และไม่ต้องการ
ชะลอความเร็ว ดิฉันกับผู้อบรม
ศึกษาบทเรียนบางบททันทีเพราะ
เราตื่นเต้นกับการสอน ส�าหรับดิฉัน
แล้ว การเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
เป็นเรื่องธรรมชาติที่สุดในโลก ดิฉัน
เคอะเขินและตัง้ตัวไม่ทันบาง
ครัง้ แต่ ไม่มีส่ิงใดน่าอัศจรรย์
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รับมอืกบั การกลบั 
บา้นก่อนก�าหนด

กำรกลบัจำกงำนเผยแผ่
ก่อนก�ำหนด แม้จะด้วย
เหตุผลด้ำนสุขภำพ ก็

สำมำรถเป็นประสบกำรณ์
ทีบ่ั่นทอนจติใจได้ น่ันเกดิ
กบัดฉัิน แต่ท่ำนสำมำรถ
ท�ำให้เป็นก้ำวเดนิหน้ำได้ 

ไม่ใช่ก้ำวถอยหลงั
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กังวลและน่ังบนม้าน่ังที่ป้ายรถประจ�า
ทางกับคู ่สอนผู้คนขณะพวกเขารอ
รถประจ�าทาง ดฉัินน่ังสอนบทเรยีน
หลายบท พลางกัดรมิฝีปากดว้ยความ
เจ็บปวด ดฉัินผลักดนัตนเองมากเกิน
ไปจนตอ้งลงเอยในโรงพยาบาลอีกครัง้ 
ดฉัินรูต้วัวา่ดฉัินอาจท�าลายตนเอง
อย่างถาวรถ้ายังขืนเป็นผู้สอนศาสนา
ตอ่ไป หลังจากสวดอ้อนวอนอย่างหนัก 
ดฉัินไดร้บัค�าตอบวา่ควรกลับบ้านไป
แก้ปัญหาสุขภาพ

ก้ำวเดนิหน้ำ
เมื่อดฉัินทราบวา่ตอ้งอยู่บ้านอย่าง

ถาวร ดฉัินหดหู่ ใจมาก แตด่ฉัิน
พยายามสุดความสามารถเพื่อจรรโลง
รกัษาศรทัธาและศึกษาพระคมัภีรต์อ่
ไป ครอบครวัรบัมือเรือ่งน้ีไดด้ ีแต่
คนรอบข้างไม่แน่ใจวา่จะตอบสนอง
สถานการณ์ของดฉัินอย่างไร พวกเขา
ถามดฉัินไม่ไดข้าดและดฉัินแทบจะ
เก็บอารมณ์เศรา้ไม่อยู่ แตจู่่ๆ ชายคน
หน่ึงก็ โทรศัพท์มาหาดฉัินและบอก
วา่ลูกชายเขากลับจากงานเผยแผ่ก่อน
ก�าหนดเมื่อนานมาแล้วเช่นกัน เขา
บอกดฉัินวา่การทดลองครัง้น้ีมีแนว
โน้มจะท�าลายศรทัธาและความสุข
ของดฉัิน และท�าเช่นน้ันบ่อยๆ กับผู้
สอนศาสนาหลายคนที่กลับบ้านก่อน
ก�าหนด “ส่ิงที่คณุตอ้งจ�า” เขากล่าว 
“คอืตราบใดที่คณุพยายามอย่างหนัก
เพื่อด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม น่ัน
เป็นก้าวเดนิหน้าเสมอไม่วา่จะเกิด
อะไรขึน้นอกเหนือการควบคมุของ
คณุ”

น่ันกลายเป็นคตปิระจ�าใจดฉัิน 
และดฉัินพึ่งส่ิงน้ีมากในปีตอ่มา ดฉัิน
เดนิแทบไม่ไดเ้ป็นเวลาแปดเดอืน 
แตผู่้คนยังคงตดัสินดฉัินเมื่อทราบ
วา่ดฉัินกลับบ้านก่อนก�าหนด พวก
เขาพูดวา่มีคนอาการแย่กวา่น้ีที่รบัใช้
จนจบ พวกเขาไม่เข้าใจวา่ท�าไมดฉัิน
ไม่สามารถจบไดท้ัง้ที่เห็นวา่ดฉัินมี
ปัญหาสุขภาพ ดฉัินเจ็บปวดมากเมื่อ
ไดย้ินเช่นน้ีแม้วา่ดฉัินรกังานเผยแผ่
มาก แตด่ฉัินมีศรทัธาวา่พระบิดา 
บนสวรรคท์รงมจีดุประสงคส์�าหรบัการ 
ทดลองของดฉัินและน่ันจะเป็นก้าว
เดนิหน้า

ดฉัินเริม่เรยีนหนังสืออีกครัง้และ
เริม่ออกเดท ดฉัินเห็นไดว้า่ดฉัินก�าลัง
ก้าวหน้า แตรู่สึ้กวา่ดฉัินมักจะมอง
งานเผยแผ่ของดฉัินดว้ยความขมขื่น
เล็กน้อย ตอ่จากน้ันเพื่อนคนหน่ึง
เตอืนดฉัินวา่การชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอดสามารถเยียวยาความเจ็บปวด
และความขมขื่นทัง้หมดได ้และดว้ย

ความช่วยเหลือจากพระองคด์ฉัินจะมี
ความสุขเมื่อคดิถึงงานเผยแผ่

ดฉัินคกุเข่าสวดอ้อนวอนพระบิดา
บนสวรรค ์ดฉัินบอกพระองคเ์กี่ยว
กับความเจ็บปวดและความพยายาม
ของดฉัินที่จะท�าให้ตนเองหายป่วย
และสบายใจ ดฉัินทูลถามวา่พระองค์
วา่จะทรงน�าเอาความขมขื่นที่ดฉัิน
รูสึ้กออกไปไดห้รอืไม่ หลังจากสวด
อ้อนวอนพระเจ้าทรงเปิดตาดฉัิน
ให้มองงานเผยแผ่จากมุมมองของ
พระองค ์ทัง้การรบัใช้และการกลับ
บ้านก่อนก�าหนดเป็นส่วนหน่ึงใน
แผนของพระเจ้าเพื่อช่วยท�าให้ดฉัิน
เป็นคนที่พระองคท์รงตอ้งการให้
เป็น ดฉัินสามารถมองเห็นอนาคตที่
พระองคท์รงเตรยีมไวต้ัง้แตด่ฉัินกลับ
บ้าน น่ันเป็นเส้นทางที่ยาก แตบ่ัดน้ี
ดฉัินสามารถนึกถึงการกลับบ้านก่อน
ก�าหนดไดด้ว้ยความสงบโดยรูว้า่ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงตอ้งการให้ดฉัินได้
รบัประโยชน์สูงสุด

ตราบใดทีท่่านพยายามอย่างหนักเพือ่ด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม ส่ิงน้ันมักจะเป็นก้าวเดนิ
หน้าเสมอ
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ส�าหรับคนท่ีท่านรัก:  
5 วธีิช่วยผู้สอนศำสนำทีก่ลบับ้ำนก่อนก�ำหนด

ส�าหรับผูส้อนศาสนาท่ีกลบับา้น:  
6 วธีิรับมอืกบักำรกลบับ้ำนก่อนก�ำหนด

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอ้งการใหท่้าน “ท�างาน
อยา่งทุ่มเท” ในอุดมการณ์ดี (ดู คพ. 58:27) 
เพราะนัน่คือส่ิงท่ีจะช่วยใหท่้านมีความสุข

สวดอ้อนวอนทูลขอควำมช่วยเหลอื 
พระบิดาบนสวรรคท์รงก�าลงัรอประทาน
พรแห่งการปลอบโยนและการน�าทาง 
ทั้งหมดท่ีท่านตอ้งท�าคือทูลขอ การ
เอาชนะการทดลองตอ้งใชค้วามช่วยเหลือ
จากพระเจา้

คดิว่ำผู้อืน่มเีจตนำด ีท่านอาจจะไม่
พอใจคนท่ีอาจห่วงใยท่านจริงๆ แต่ไม่รู้
วธีิตอบสนองต่อสถานการณ์ของท่าน ให้
ความสนใจกบัคนท่ีก�าลงัส่งเสียงเชียร์
ท่านและใหอ้ภยัคนท่ีตดัสินท่าน

ช่วยให้พวกเขำมงีำนยุ่งตลอดเวลำ  
การปรับตวัจากระเบียบและกิจกรรม
ของงานเผยแผม่าอยูใ่นช่วงไม่ไดท้�างาน
และการเลือกใหม่ๆ ท่ีบา้นเป็นเร่ืองท�าใจ
ล�าบาก จงช่วยพวกเขาหาส่ิงดีงาม สนุก 
และก่อเกิดประโยชนท์�า

สามารถ ส่ิงท่ีดูเหมือนจะถ่วงความเจริญ
สามารถท�าใหท่้านกา้วหนา้ได้

ศึกษำพระคมัภร์ีต่อไป พระผูเ้ป็นเจา้
ตรัสผา่นพระวญิญาณบริสุทธ์ิท่ีเราเขา้
ถึงผา่นส่ิงหน่ึงในหลายๆ ส่ิงนัน่คือการ
ศึกษาพระคมัภีร์อยา่งจริงใจและประยกุต์
ใช ้ท่านอาจจะพบวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรง
เขียนทุกบททุกตอนเพียงเพื่อใหท่้าน
สบายใจ

มงีำนยุ่งเสมอ การเปล่ียนวถีิชีวติจากผู ้
สอนศาสนาท่ีมีงานยุง่และมีวนิยัเคร่งครัด
มาเป็นคนท่ีไม่ท�าอะไรอาจท�าใหท่้านจม
อยูก่บัความหดหู่ใจ รู้สึกไม่คู่ควร และ
เสียใจ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีซาตานตอ้งการ  

ปล่อยให้พวกเขำได้รับกำรเปิดเผยของ
ตนเอง ไม่วา่ผูส้อนศาสนาเลือกกลบัเขา้สู่
สนามเผยแผห่รือไม่กลบัเป็นเร่ืองระหวา่ง
พวกเขากบัพระบิดาบนสวรรค ์จงกระตุน้
ใหพ้วกเขาทูลขอค�าแนะน�าจากสวรรค์
และวางใจวา่พวกเขาจะไดรั้บค�าตอบ

เป็นเพือ่น ส่วนใหญ่แลว้ส่ิงน้ีน่าจะ
เป็นการทดลองยากท่ีสุดอยา่งหน่ึงในชีวติ

ผูส้อนศาสนาท่ีกลบับา้นก่อนก�าหนด 
หลายคนถกูทดสอบศรัทธาอยา่งหนกั 
นัน่ไม่ไดห้มายความวา่พวกเขาจะมี
ความสุขหรือกา้วหนา้ไม่ได ้แต่พวก

เขาตอ้งการเพื่อนท่ียนิดีรักพวกเขา
อยา่งไม่มีเง่ือนไข ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

การกลบับา้นเป็นเร่ืองยาก แต่ดว้ยความ
พยายามท่านสามารถท�าใหก้ารกลบับา้น
ก่อนก�าหนดเป็นกา้วเดินหนา้ท่ีก่อเกิด
ประโยชนแ์ละมีเกียรติ ส่ิงต่อไปน้ีช่วย
ดิฉนั

มำหำพระคริสต์ ไม่วา่อะไรจะเป็น
สาเหตุท่ีท�าใหท่้านกลบับา้น พระคริสต์
ทรงช่วยท่านแกไ้ขได ้การชดใชข้อง
พระองคไ์ม่เฉพาะส�าหรับการกลบัใจ
เท่านั้น แต่ส�าหรับการปลอบใจ การเขา้ใจ 
และการเยยีวยาดว้ย

จ�ำไว้ว่ำส่ิงน้ันสำมำรถเป็นก้ำวเดนิหน้ำ
ได้ ตราบใดท่ีท่านด�าเนินชีวติอยา่งมีค่า
ควรแก่การมีพระวญิญาณและท�าสุดความ

เม่ือดิฉนักลบับา้น ดิฉนัพบวา่คนอ่ืนๆ  
ไม่ทราบวธีิปฏิบติัต่อดิฉนั ต่อไปน้ีเป็น
เกร็ดน่ารู้บางประการท่ีดิฉนัตอ้งการให้
คนอ่ืนๆ รู้

อย่ำตดัสิน คนท่ีกลบับา้นก่อนก�าหนด
ก�าลงัอยูร่ะหวา่งรักษาตวัหรือแกไ้ขบาง
อยา่ง ไม่วา่จะเป็นร่างกาย จิตใจ วญิญาณ 
หรือแมแ้ต่ครอบครัวของพวกเขา จง
เมตตาคนท่ีก�าลงัซวดเซและพยายาม

เลกิถำมค�ำถำม ถึงแมก้ารมีคนห่วงใย
เป็นเร่ืองดี แต่การสืบสาวราวเร่ืองจะ
ใหโ้ทษ แมท่้านมีเจตนาดี แต่อยา่ซกัไซ้
ไล่เลียงอดีตผูส้อนศาสนาท่ีจบก่อน
ก�าหนด จงแสดงความรักของท่านผา่น
การสนบัสนุนแบบอ่ืน



48 เลียโฮนา

โดย มนิด ีแอนน์ เซลู
นิตยสารศาสนจกัร

ก ารฝึกเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์
ไม่ ใช่ โอกาสที่คนส่วนใหญ่ได้
รบั แตเ่มื่อปิแอร ์โอ. วยั 24  

ปีตดัสินใจสมคัรเขา้ประจ�าการกองทพั 
ฝรัง่เศส เขาไดร้บัโอกาสน้ัน เวลา
น้ี ในปีที่สองของการฝึกส่ีปี ปิแอร์
ท�าสุดความสามารถเพื่อด�าเนินชีวติ
เป็นแบบอย่างของผู้เช่ือ แม้ ในสภาพ
แวดล้อมของเขา

ปิแอรป์ระจ�าการอยู่นอกเมอืงบอร์  โด  
ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้อง 
ฝรัง่เศสหน่ึงช่ัวโมงครึง่ ท�าให้เขาอยู่
ห่างจากมิตรสหาย ครอบครวั และ
แรนเมืองบ้านเกิด อาคารประชุม
ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปหน่ึงช่ัวโมง 
น่ันหมายความวา่เขาปฏิสัมพันธ์
กับสมาชิกได้ ไม่มากนักในระหวา่ง
สัปดาห์ “การเป็นสมาชิกศาสนจักร
ในกองทัพไม่ง่ายเลย” ปิแอรก์ล่าว 
“เพราะมีการล่อลวงมากมายและเป็น
โลกสองโลกที่ตา่งกันโดยสิน้เชิง คณุ
ถูกตดัสินมากในกองทัพจากส่ิงที่
คณุเป็นไม่ ใช่จากส่ิงที่คณุท�า” ปิแอร์
ตอ้งการให้คนรอบข้างเห็นวา่เขาไม่ดืม่
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี ่ไม่ดู

ภาพลามก หรอืไม่ไปงานเลีย้งสังสรรค์
—กิจกรรมที่เกิดขึน้บ่อยๆ ในกองทัพ
—เพราะเขาเป็นสมาชิกศาสนจักร 
แม้เขาจะพยายามให้คนรอบข้าง
เคารพเขา แตก่ารสวดอ้อนวอนและ
การศึกษาพระคมัภีรช่์วยให้ประจักษ์
พยานของเขาเข้มแข็งอยู่เสมอ “ผม
พยายามไม่เข้านอนโดยไม่อ่านพระ
คมัภีรก์่อน” เขาอธิบาย “และพยายาม
สวดอ้อนวอนทุกครัง้ที่ท�าได”้

“การอา่นพระคมัภรีแ์ละการสวด
ออ้นวอนช่วยผมมากในช่วงศึกษาเรยีน
รูท้ัง้หมดเพือ่ใหรู้ว้า่พระผูเ้ป็นเจา้ทรง
ด�ารงอยู ่พระองคท์รงอยูท่ีน่ั่น—โดย
ไมเ่ขา้ใจพระกติตคิณุทีเ่หลอือยา่ง
ถอ่งแท”้ ปิแอรอ์ธบิาย “ผมรูเ้พยีงวา่
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงอยูท่ีน่ั่น และเพือ่
ช่วยใหผ้มอยูบ่นเส้นทางทีถ่กูตอ้ง”

รากฐานของการศึกษาพระคมัภีร์
ค�า้จุนปิแอรต์ลอดช่วงศึกษาเรยีนรู้
ทัง้หมดของเขาและแม้ผ่านการฝึก
ทหารตอนน้ี ก่อนสมัครเป็นทหาร 
ปิแอรร์บัใช้งานเผยแผ่ ในเมืองมอน
ทรอีอล รฐัควเิบก ประเทศแคนาดา ที่
ซ่ึงประจักษ์พยานและความเข้าใจใน

พระกิตตคิณุของเขาฝังแน่น
“พระคมัภีรเ์ป็นวธิีแน่ชัดที่สุดวธิี

หน่ึงที่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบ
เรา” เขากล่าว

โดยผา่นการสวดออ้นวอนและการ
ศึกษาพระคมัภรีท์กุวนั ปิแอร์ ไม่เพยีง
สามารถไดร้บัการดลใจเทา่น้ันแต่
เป็นแบบอยา่งของคนในหน่วยทหาร
ของเขาดว้ย แมเ้ขากบัเพือ่นรว่มชัน้
จะไมค่อ่ยมอีะไรเหมอืนกนัเทา่ไรนัก
นอกจากความภาคภมูิ ใจในชาต ิปิแอร์
รูว้า่โดยท�าตามค�าสอนจากพระคมัภีร ์
เขาจะเป็นคนทีเ่พือ่นๆ สามารถเคารพ
นับถอืไดเ้พราะความเช่ือของเขา ◼

 โพรไฟล์คนหนุ่มสำว

เขม้แขง็ใน 

ในฐำนะสมำชิก
ศำสนจกัรในกองทพั

ฝร่ังเศส ปิแอร์อำศัยกำร
สวดอ้อนวอนและกำร
ศึกษำพระคมัภร์ีเป็น

แบบอย่ำงศรัทธำของเขำ

ฝร่ังเศส
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คน
ห
นุ่
มสาว

ข้อมูลตวัเลขในฝร่ังเศส
ประชากร 66 ลา้นคน (โดยประมาณในปี  

2015)
อาคารสถานท่ีส�าคญั 40,000 (ปราสาท 

คฤหาสถ ์และราชวงัยคุกลาง)
แต่ละปีมีนกัท่องเท่ียว 80 ลา้นคนมาเยอืน

ฝร่ังเศส—นบัเป็นประเทศท่ีคนไป
เยอืนมากท่ีสุดในโลก

ศำสนจกัรในฝร่ังเศส
วสุิทธิชนยคุสุดทา้ย 37,812 
วอร์ดและสาขา 107
ศนูยป์ระวติัครอบครัว 67
คณะเผยแผ ่2
พระวหิาร 1 (ก�าลงัก่อสร้าง)

เพิม่เตมิเกีย่วกบัปิแอร์

เขาชอบรับประทานอะไร
ผมชอบแพนเคก้แผน่ใหญ่ (อาหารคาว
ทางตะวนัตกของฝร่ังเศส) ผมชอบขนมปัง 
เนยแขง็ ไสก้รอก และ pâté ดว้ย

คณุท�าอะไรบ้างเมื่อมีเวลาว่าง
ผมชอบออกไปกบัเพื่อนๆ บางคร้ังเรา
แค่ออกไปรับประทานอาหารและพดูคุย
กนั ผมชอบไปซ้ือของกบัภรรยาหรือไป
ดูภาพยนตร์ ผมชอบอ่านหนงัสือและเล่น
กีฬาดว้ย ผมชอบวิง่และวา่ยน�้าเป็นพิเศษ

การออกเดทในฝร่ังเศสเป็นอย่างไร
การออกไปกบัผูห้ญิงเหมือนเพื่อนเป็น
เร่ืองซบัซอ้น เวน้แต่ผูห้ญิงคนนั้นรู้วา่คน
ออกเดทในสหรัฐเขาท�ากนัอยา่งไร ซ่ึงก็
คือ ออกไปดว้ยกนัเพื่อท�าความรู้จกักนั
และเป็นเพื่อนกนั ผูน้�าศาสนจกัรพยายาม
จดักิจกรรมคนโสดเยอะมากเพราะนัน่
ช่วยใหเ้ราไดพ้บปะผูค้นและมีเดทกลุ่ม
ใหญ่—ผมกบัภรรยาพบกนัดว้ยวธีิน้ี
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พระวหิารเป็นพระนิเวศน์ 
ของพระเจ้าเป็นสถานที ่
ซ่ึงยืนยันค�าสอนของพระ 

ผู้ช่วยให้รอดผ่านศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์  
เช่น บัพตศิมาแทนคนตายและการ 
แตง่งาน ซ่ึงท�าให้ครอบครวัเป็นหน่ึง 
เดยีวกันช่ัวนิจนิรนัดร์

ขา้พเจา้ขอแนะน�าท่าน 
วา่การนมสัการในพระวิหาร
เป็นแบบแผนส�าคญัท่ีแต่ละ 
ท่านพึงก�าหนด—เป็นส่วนตวัและ
เป็นครอบครวั—ขณะพิจารณาดา้น
ที่ท่านพึงเน้นและเอาใจใส่ ขณะท่าน 
วางรากฐานมัน่คงในชีวติท่าน 
ข้าพเจ้าทราบวา่หลายท่านท�าส่ิงน้ีแล้ว 
และเราขอบคณุท่านที่สุด

ฝ่ายประธานสูงสุดส่งค�าเชือ้เชิญ
ถึงสมาชิกทุกคนของศาสนจักรซ่ึง
ประยุกต์ ใช้กับท่านและข้าพเจ้า
ไดแ้น่นอน น่ันคอื “หากเวลาและ
สภาวการณ์เอือ้อ�านวย เราขอกระตุน้
ให้สมาชิก ใชกิ้จกรรมยามวา่ง 
บางส่วนรับใชใ้นพระวหิาร”

ขอให้เรา พิจารณาพรท่ีสญัญา
ไว ้โดยศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้ 
และผู้เปิดเผยขณะที่เราเข้าพระ
วหิารอย่างซ่ือสัตย์ ค�าสัญญาน้ีมาจาก
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน “มา 

พระวหิารกนัเถิด และวางภาระ 
ของท่านเบือ้งพระพักตรพ์ระเจ้าและ
ท่านจะ เตม็ไปดว้ยวญิญาณใหม่
และความเช่ือมัน่ในอนาคต จง
วางใจพระเจ้า และหากท่านท�าเช่น
น้ันพระองคจ์ะทรงอุ้มท่าน กล่อม
ท่าน และน�าท่านทีละก้าวไปตามเส้น
ทางที่น�าสู่อาณาจักรซีเลสเชียลของ
พระผู้เป็นเจ้า” 1

พรที่ ให้การปลอบโยนอีกประการ
หน่ึงของการนมัสการในพระวหิาร
คอืการไดร้บัความคุม้ครองและความ
สงบสุขจากพายุที่ โหมซัดเราในวนั
เวลาของเรา สถานที่ปลอดภัยที่สุด
แห่งหน่ึงซ่ึงพระบิดาบนสวรรคท์รง
ก�าหนดไว้ ให้รวมผู้คนของพระองคค์อื
ในพระวหิารของพระเจ้า

ข้อความดา้นหน้านอกพระวหิาร
ทุกแห่งอ่านไดว้า่ “ความศักดิสิ์ทธิ์แด่
พระเจ้า / พระนิเวศน์ของพระเจ้า” 
ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระวหิารทุกแห่ง
ของพระเจ้าเป็นสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์ของ 
พระองคบ์นโลกน้ี ขา้พเจา้เชือ้เชิญ 
ให้ทุกท่าน เขา้พระวิหารบ่อยข้ึน 
เท่าที่สภาวการณ์ของท่านเอือ้อ�านวย 
เรียกร้องพรและความคุม้ครอง
ของท่าน ที่ศาสดาพยากรณ์ของ 
พระผู้เป็นเจ้าสัญญาไวก้ับท่าน ◼

จากค�าปราศรยัใหข้อ้คดิทางวญิญาณทีม่หาวทิยาลยั 
บรคิมัยงัก์วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 2009 ดู
บทความเต็มเป็นภาษาองักฤษที ่speeches.byu.edu

อ้ำงองิ
 1. โธมัส เอส. มอนสัน, อ้างใน เดลล์ แวน 

ออรเ์ด็น, “San Diego Temple: 45th House 
of the Lord Dedicated in ‘Season for Temple 
Building,’” Church News, May 8, 1993, 12.

วธีิ เรียกร้องพรพระวหิำร

โดย เอล็เดอร์ 
โรนัลด์ เอ.  
รำสแบนด์
แห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง

ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร

บางส่ิงท่ีช่วยใหรู้้สึกอยา่งแรงกลา้วา่

พระวหิารเป็นพระนิเวศนข์องพระเจา้คือ

สนัติสุขท่ีดิฉนัรู้สึกทุกคร้ังท่ีไปพระวหิาร 

เพราะครอบครัวดิฉนัอยูใ่นวงการทหาร 

ดิฉนัจึงไปเยอืนพระวหิารหลายแห่งทัว่

โลกและมีความรู้สึกเหมือนกนั—ความ

สงบ ความสบายใจ และพระวญิญาณ 

สนัติสุขของพระวหิารช่วยใหดิ้ฉนัเขา้ใจ

บทบาทของดิฉนัในชีวติน้ีถ่องแทม้ากข้ึน

และวธีิท�าใหต้นเองดีข้ึน อีกทั้งท�าใหดิ้ฉนั

สามารถรับมือกบัความเครียดของชีวติ

ประจ�าวนัไดดี้ข้ึนดว้ย

จีนีส บี., รัฐยทูาห์, สหรัฐอเมริกา
ภา
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ท่ำนประยุกต์ใช้ส่ิงนีอ้ย่ำงไร
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เยาวชน

ป าฏหิารยิข์องพระผูช่้วยให้รอดเป็น “กจิของพระเจา้”  
และเป็น “ส่วนหน่ึงของการสอนจากพระเจ้า” (Bible  

Dictionary, “Miracles”) การรกัษาและปาฏหิารยิอ์ืน่ๆ ยงัม ี
อยู่ ในศาสนจักรปัจจุบัน แม้ ไม่น่าตืน่ตาตืน่ใจเสมอไปและ
มักจะไม่พูดกันอย่างเปิดเผยเพราะคนที่ประสบถือเป็นเรือ่ง
ศักดิสิ์ทธิ์ ท่านอาจตอ้งการมองหาปาฏิหารยิ์ ในชีวติท่าน
หรอืชีวติสมาชิกครอบครวัหรอืบรรพชนของท่าน ถึงแม้เรา
จะตอ้งการปาฏิหารยิ์ แตเ่ราพึงจ�าไวว้า่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนในเวลาของพระองคแ์ละในวธิีของ
พระองค์

ปาฏิหารยิ์เป็นส่วนหน่ึงของพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต ์ปาฏิหารยิ์เป็นเครือ่งหมายแสดงวา่ศรทัธาอยู่บน 
แผ่นดนิโลก (ด ูอีเธอร ์12:12) และเป็นของประทานแห่ง
พระวญิญาณ (ด ูคพ. 46:21) ◼

เจาะประเดน็

แ น่นอนวา่ความรูสึ้กเสน่หาใช่จะเลวรา้ย
ในตวัมันเองและของตวัมันเอง และ

สุดท้ายแล้วจะส่งเสรมิจุดประสงคอ์ันสูงส่ง
ในชีวติแตง่งาน แตเ่หตใุดเราจึงมีความรูสึ้ก
เหล่าน้ีหลายปีก่อนที่เราจะสามารถท�าตาม
ความรูสึ้กเหล่าน้ีไดอ้ย่างเหมาะสม

ชีวติน้ีเป็นการทดสอบการเช่ือฟัง และกฎ
แห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศเป็นกฎส�าคญัที่สุด
กฎหน่ึงทีต่อ้งเช่ือฟัง การทดสอบยากขึน้ 

หลังจากเริม่เป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อฮอร์ โมน 
(และวฒันธรรมที่เปิด) ก�าลังบอกเราวา่  
“ ไป ไป ไป” แตแ่สงสวา่งของพระครสิตแ์ละ 
พระวญิญาณบรสุิทธิ ์(เช่นเดยีวกบัพระคมัภรี ์ 
ศาสดาพยากรณ์ บิดามารดา และผู้น�า)  
ก�าลังบอกให้เรา “รอ รอ รอ” เมื่อเราเอาใจ 
ใส่ข่าวสารจากกลุ่มหลัง เท่ากับเราพิสูจน์ให้
เห็นวา่เรามีคา่ควร มีวฒุิภาวะ และมีวนัิยทาง
ศีลธรรม ซ่ึงคอื “การใช้สิทธิ์เสรเีลือกส่ิงถูก
ตอ้งเสมอเพราะน่ันถูกตอ้งแม้จะยากก็ตาม” 
(ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “วนัิยทาง 
ศีลธรรม,” เลียโฮนา, พ.ย. 2009, 129)

เช่นเดยีวกับการทดสอบมากมายในชีวติ 
ส่ิงน้ีช่วยให้เราไดพ้ิสูจน์ตนเองวา่เรามีคา่ควร
รบัพรประเสรฐิกวา่ที่จะมาถึง—รวมทัง้การ
ผนึกในพระวหิารเพื่อกาลเวลาและนิรนัดร ◼

เหตุใดพระผูเ้ป็นเจา้จึง
ประทาน ควำมรู้สึกรักใคร่  

ใหเ้รา เร็วมำกเมือ่เทยีบกบั 

ช่วงชีวติท่ี เหมำะ  
จะ แต่งงำน?

เหตุใด ปำฏิหำริย์ จึงไม่เกิดข้ึน 

ในปัจจุบันเหมอืนที ่เกิดข้ึนใน  

สมยัของพระคริสต์?
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แรงกดดนัจำกเพือ่นวยัเดยีวกนั  
& พิสโต ในท่ีสุดดิฉันกอ็ยู่ ท่ีงำนเลีย้งกับเพ่ือนๆ 

แต่ทุกคนด่ืมเหล้ำกันหมด
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เพือ่นทีด่สี�ำคญั
“จงคบคา้สมาคม
กบัคนท่ีก�าลงั

วางแผนท�าส่ิงส�าคญัท่ีสุดเหมือน
ท่าน—คนท่ีมีเป้าหมายนิรันดร์”

ประธานโธมสั เอส. มอนสนั, “Decisions 
Determine Destiny” (ไฟร์ไซดร์ะบบการศึกษาของ
ศาสนจกัร, 6 พ.ย. 2005), 4, speeches.byu.edu.

เด็กผู้หญิงเหล่าน้ีจ่ายคา่เบียร์
ในที่สุด เจ้าของวนัเกิดก็มาถึง— 

ช้าหน่ึงช่ัวโมง ดฉัินแสดงความยินดี
กับเธอ และขณะที่เราพูดคยุกัน รถ
บรรทุกคนัใหญ่ก็มาถึง ชายห้าคนลง
จากรถ ขนเบียรล์งมาดว้ยสองลัง ทุก
คนมามุงอยู่รอบๆ และเริม่แจกเบียร ์
เพื่อนผู้หญิงของดฉัินไปรบัเบียร ์
เหลือดฉัินอยู่คนเดยีว ก�าลังดพูวกเขา
แข่งกันดืม่เบียร์

พวกเพื่อนผู้หญิงเดนิมาหาดฉัิน
พรอ้มกับยื่นเบียร์ ให้ “ ไม่ ขอบคณุ” 
ดฉัินบอกพวกเธอ พวกเธอยืนกราน
อีกครัง้ ดฉัินตอบปฏิเสธ หัวใจเริม่
เตน้เรว็ และรูสึ้กแปลกๆ เหมือนใน
ภาพยนตรร์ะทึกขวญัที่ดฉัินเป็นตวั
แสดงหลักและตดิอยู่ท่ามกลางดนิ
แดนที่ ไม่รูจ้ัก จากน้ันดฉัินไดย้ินเสียง
แตรรถ—พ่อแม่ของดฉัินน่ันเอง! 
ดฉัินกล่าวลาแคค่รัง้เดยีวและออก
จากงานเลีย้งวิง่ไปที่รถ

ดฉัินขึน้รถและหายใจแรงมาก 
ดฉัินเริม่คดิวา่สภาพแวดล้อมที่ดฉัิน
อยู่น่าอึดอัดเหลือเกิน คณุแม่ถามวา่
ดฉัินเป็นอะไรหรอืเปล่า “คะ่” ดฉัิน
ตอบ “แตบ่างอย่างท�าให้หนูประหลาด
ใจ”

“อะไรท�าให้ลูกประหลาดใจ” คณุ
พ่อถาม

“เพื่อนๆ ดืม่กันหมดและหนูใจคอ

ไม่ดขีณะรอให้ส่ิงดีๆ  เกิดขึน้ หนู
อยากให้พ่อกับแม่มาที่น่ี และตอนน้ี
หนูอยูน่ี่แลว้” ดฉัินมองนาฬกิาทีร่ถ 
ตอนน้ันยังไม่ส่ีทุ่ม

คณุแม่บอกวา่ “งานเลีย้งในโลก
ก็เป็นแบบน้ี น่ันคอืสาเหตทุี่เราไม่
อนุญาตให้ลูกไปงานเลีย้งครัง้ก่อนๆ”

คนืน้ันเมื่อดฉัินสวดอ้อนวอน ดฉัิน
ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรคท์ี่พ่อ
แม่มาถึงเรว็

เราเหล่าสมาชิกศาสนจักรอยู่ ใน
โลก แต่เราไม่เหมือนโลก ดิฉันได้
เรยีนรูว้า่ถ้าดิฉันยังขืนไปรว่มงาน
เลีย้งเหล่าน้ันอีก ดิฉันอาจพลาด
พลัง้ท�าผิดพระค�าแห่งปัญญาและ
แม้กระท่ังกฎแห่งความบรสุิทธิ์ทาง
เพศ หลายคนท่ีดิฉันรูจ้ักพลาดพลัง้
ไปแล้ว พวกเขาส่วนใหญ่เป็นคนนอก
ศาสนจักร แต่แม้กระทั่งสมาชิก
ศาสนจักรเองก็สามารถไปถึงจุดน้ันได้
ถ้าพวกเขาไม่หนักแน่น

ดฉัินรูสึ้กมีความสุขกับการตดัสิน
ใจไม่ดืม่ ดฉัินคดิวา่ดฉัินคงจะถูก
หัวเราะเยาะภายหลังแน่นอน แต่
ปรากฏวา่เพื่อนๆ เคารพดฉัินมาก
ขึน้เพราะพวกเขารูม้าตรฐานของ
ดฉัิน หลังจากน้ันดฉัินไม่กลัวอีกเลย
เมื่อตอ้งปฏิเสธส่ิงที่ดฉัินรูว้า่จะเป็น
อันตรายตอ่ดฉัิน ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในซัลตีโย เม็กซิโก

โดย เคยีรำ บลงัโก

เ มื่อดฉัินอายุ 12 ปี เด็กผู้หญิง
บางคนในโรงเรยีนใหม่ของดฉัิน
ชวนดฉัินไปงานวนัเกิด น่ันเป็น

งานเลีย้งสังสรรคค์รัง้แรกกับเพื่อน
นักเรยีนที่ชวนดฉัินไป เมื่อดฉัินถาม
พ่อแม่วา่จะไปได้ ไหม พวกท่านไม่
อนุญาตเพราะงานเลีย้งเริม่ดกึเกินไป

ตอ่มาไม่นาน ดฉัินไดร้บัเชิญอีก
ครัง้ ดฉัินขอพ่อแม่ แตพ่วกท่านไม่ ให้
ไป และดฉัินโกรธมาก ดฉัินจะสนุก
บ้างไม่ไดห้รอื

ตอ่จากน้ันเพื่อนสนิทที่สุดคนหน่ึง
ของดฉัินวางแผนจดังานเลีย้ง ดฉัิน
เป็นคนแรกๆ ที่เธอเชิญ งานเลีย้ง
ครัง้น้ีเริม่เรว็กวา่ครัง้อื่นๆ เป็นส่วน
ตวัและจัดใกล้บ้านของดฉัิน ดฉัิน
ขออนุญาตพ่อแม่ และพวกท่านตอบ
ตกลง! ดฉัินตืน่เตน้

วนัน้ันมาถึง ขณะพ่อแม่ขับรถไป
ส่ง พวกท่านบอกวา่จะมารบัส่ีทุ่ม เมื่อ
ไปถึงงานเลีย้ง ดฉัินเจอพวกเพื่อน 
ผู้หญิงของดฉัิน ยี่สิบนาทีตอ่มา ดฉัิน
ยังไม่เห็นเด็กผู้หญิงเจ้าของวนัเกิด

ไม่กี่นาทีตอ่จากน้ัน เยาวชนชาย
คนหน่ึงเดนิมาหาเราและถามวา่ “คณุ
เอาเงินคา่ พิสโต มาดว้ยหรอืเปล่า” 
เขาท�าท่าทางบอกให้ดฉัินรูว้า่ “พิสโต” 
คอืเบียร ์เพื่อนผู้หญิงให้เงินตามที่ขอ 
ดฉัินไม่มีเงินตดิมาดว้ย จึงตดัสินใจ
ออกไปกับเด็กผู้หญิงคนอื่นๆ ขณะที่
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วทิยำศำสตร์  
กบัการแสวงหา  

ควำมจริง
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ไม่จ�ำเป็นต้องวิตกถ้ำดเูหมือนจะมีควำมขดัแย้งระหว่ำงควำมเข้ำใจ 

พระกิตติคุณของท่ำนกับส่ิงท่ีท่ำนเรียนรู้ผ่ำนวิทยำศำสตร์

วทิยำศำสตร์  

โดย อลเิซีย เค. สแตนทนั

ท่ านพอจะนึกภาพออกไหมวา่ก�าลังไปพบแพทย์
ผิวหนังเพราะท่านมีสิวเยอะมากและแพทย์บอก
วา่วธิีรกัษาคอืจะตอ้งถ่ายเลือดของท่านออกบ้าง 

น่ันอาจฟังดไูม่สมเหตสุมผลส�าหรบัท่าน แต่ไม่น่าเช่ือวา่
เมื่อสองรอ้ยปีก่อนไม่เป็นเช่นน้ัน สมัยน้ัน การถ่ายเลือด
จ�านวนมากถือเป็นการรกัษามาตรฐานส�าหรบัอาการส่วน
ใหญ่ รวมทัง้อาการท้องอืดแน่นท้อง วกิลจรติ และแม้
กระทั่งสิว ไม่มี ใครตัง้ค�าถามเรือ่งน้ี วา่เหตใุดพวกเขาจึง
ควรรกัษาวธิีน้ัน หลายวฒันธรรมใช้วธิีถ่ายเลือดมาเป็น
พันๆ ปี

จนกระทั่งแพทย์เริม่คดิเรือ่งการใช้ยาจากมุมมองทาง
วทิยาศาสตรท์ี่ ใครๆ ก็ตัง้ค�าถามดา้นเวชปฏิบัต ิในที่สุดเมื่อ
ส�ารวจเรือ่งการถ่ายเลือดละเอียดขึน้ แพทย์จึงหยุดใช้วธิีดงั
กล่าวยกเวน้บางอาการเท่าน้ัน 1

จากตวัอย่างข้างตน้ เราเห็นวา่เพียงเพราะยอมรบัความ
เช่ือหน่ึงอย่างกวา้งขวางหรอืใช้มานานก็มิไดห้มายความ
วา่จะถูกตอ้งเสมอไป เราเห็นวา่วทิยาศาสตรส์ามารถเป็น
เครือ่งมืออันดยีิ่งในการเผยความจรงิแท้แน่นอน

น่ันเป็นเรือ่งใหญ่ส�าหรบัวสุิทธิชนยุคสุดท้าย การรู้
ความจรงิไม่เพียงให้พืน้ฐานการตดัสินใจที่ดขีึน้เท่าน้ัน 
(“ ไม่ ฉันจะไม่ ให้ถ่ายเลือดวนัน้ี ขอบคณุ!”) แตเ่พิ่มความ
เข้าใจพระกิตตคิณุให้เราดว้ย ดงัที่ประธานบรคิมั ยังก์ 
(1801– 1877) สอนวา่ “ ไม่มีความจรงิที่ ไม่ ไดเ้ป็นของ
พระกิตตคิณุ . . . หากท่านสามารถพบความจรงิในสวรรค ์
[หรอื] แผ่นดนิโลก . . . น่ันเป็นหลักค�าสอนของเรา” 2

เหตุใด กบั อยา่งไร
แน่นอนวา่เมื่อเราพูดเกี่ยวกับวทิยาศาสตรเ์อือ้ประโยชน์

อย่างไรตอ่ความจรงิที่เรารู ้เราตอ้งเข้าใจให้แน่ชัดก่อน
วา่วทิยาศาสตรส์ามารถเผยความจรงิแบบใด—และไม่
สามารถเผยความจรงิแบบใด วธิีหน่ึงที่จะทราบคอืถามวา่
วทิยาศาสตรส์ามารถและไม่สามารถตอบค�าถามแบบใด

ซิสเตอรเ์อลเล็น แมนกรมัศึกษาวศิวกรรมเคมีที่สถาบัน
โพลิเทคนิคเรนส์ซีเลอร์ ในนิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา เธอ
อธิบายท�านองน้ี “วทิยาศาสตรอ์ธิบายอย่างไร แต่ไม่ได้
อธิบายเหตใุด” เธอเพิ่มเตมิวา่ศาสนาคอืส่ิงที่อธิบายเหตใุด 

เช่น เหตใุดจึงสรา้งแผ่นดนิโลก และเหตใุดเราจึงอยู่ที่น่ี
อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ที่มีช่ือเสียงเช่ือเช่นกันวา่

ศาสนาและวทิยาศาสตรม์ีจุดประสงคต์า่งกันแตเ่สรมิกัน
“วทิยาศาสตรสื์บสวนไดเ้พยีงวา่เป็นอะไร แต่ไม่ ใช่ควร

เป็นอะไร” เขาเขยีน “นอกเหนือขอบเขต [ของวทิยาศาสตร]์ 
แลว้ การคาดคะเนท่ีมคีณุคา่ทุกรปูแบบยงัจ�าเป็น” 3

น่ันหมายความอย่างไรตอ่วทิธิชนยุคสุดท้าย หน่ึง เรารูว้า่
ความเข้าใจทางวทิยาศาสตรจ์ะเปลี่ยนแปลงเสมอ อย่างไร
ก็ตาม วทิยาศาสตรก์�าลังพยายามหาวธิีเข้าใจ “อย่างไร” ของ
โลกรอบตวัเรามากขึน้ เมื่อรูเ้ช่นน้ี เราจึงไม่จ�าเป็นตอ้งมอง
หางานวจิัยล่าสุดเพื่อเข้าใจ “เหตใุด” หรอื “ควร” ของชีวติ 
เราสามารถพึ่งพาพระกิตตคิณุที่ ไม่เปลี่ยนแปลงของ 
พระเยซูครสิตเ์พื่อช่วยเราตดัสินใจระหวา่งถูกกับผิด

ทุกอยา่งสอดคลอ้งกนั
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานโควรมั

อัครสาวกสิบสองและศัลยแพทย์หัวใจ
ที่มีช่ือเสียง พูดเกี่ยวกับวา่
ศาสนาและวทิยาศาสตร์
รวมเป็นหน่ึงเดยีว
อย่างไร
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บราเดอรด์าวน์รูสึ้กเช่นกันวา่ศรทัธาของเขาช่วยเรือ่ง
การท�างานวทิยาศาสตรข์องเขา

“ผมมักจะท�างานดว้ยศรทัธาวา่มีตรรกและระเบียบใน
ทุกส่ิง ถ้าเราตามหาค�าตอบนานพอและหนักพอ ในที่สุด
พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงเปิดความคดิเราให้รบัค�าตอบ” 
เขากล่าว

ช่ืนชมยนิดีในการคน้พบทางวทิยาศาสตร์
ศรทัธาของเราในพระครสิตแ์ละพระกิตตคิณุของ

พระองคส์ามารถช่วยให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนและเปิด
รบัความจรงิที่เราก�าลังแสวงหาไดเ้ช่นกัน ไม่วา่ทาง
วทิยาศาสตรห์รอืทางวญิญาณ

“มีมากมายในวทิยาศาสตรท์ี่เราไม่รู ้และมากมาย
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าที่พระองคย์ังไม่ทรงเปิดเผย” 
ศาสตราจารย์การด์เนอรก์ล่าว “ฉะน้ัน ส�าคญัที่ตอ้งเปิด
ความคดิเรารบัข้อมูลที่เข้ามามากขึน้ และไม่กังวลใน
ระหวา่งน้ัน”

ตวัอย่างเช่น บางคนเช่ือในพระผู้เป็นเจ้าเพียงเพราะ
พวกเขาไม่เห็นค�าอธิบายอื่นส�าหรบัการสังเกตโลกของ
พวกเขา น่ีเรยีกวา่การเช่ือใน “พระผู้เป็นเจ้าแห่งช่องวา่ง” 
และน่ันท�าให้ผู้คนรูสึ้กกลัวการคน้พบทางวทิยาศาสตร ์
ศาสตราจารย์การด์เนอรย์กตวัอย่างวา่

“บางคนเช่ือในพระผู้เป็นเจ้าเพราะมีช่องวา่งในบันทึก
เรือ่งฟอสซิล (ส�าหรบัพวกเขาหมายความวา่ววิฒันาการไม่
สามารถอธิบายไดว้า่เราอยู่ที่น่ีไดอ้ย่างไร) แตเ่กิดอะไรขึน้
กับศรทัธาของเราเมื่อการคน้พบฟอสซิลใหม่ๆ ปิดช่องวา่ง
เหล่าน้ี แทนที่จะเป็นเช่นน้ัน เราจ�าเป็นตอ้งไดห้ลักฐาน
แน่ชัดเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า ผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
และเมื่อน้ันเราจึงสามารถช่ืนชมยินดี ในการคน้พบทาง 
วทิยาศาสรแ์ทนที่จะวติกกังวล”

เมื่อเราใช้วธิีน้ี เราจดจ�าวา่ทัง้วทิยาศาสตรแ์ละศาสนา
สามารถช่วยเราระหวา่งการคน้หาความจรงิ และสุดท้าย
แล้ว ความจรงิน้ันทัง้หมดล้วนมาจากแหล่งเดยีวกัน น่ัน
คอืพระผู้เป็นเจ้า

“พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่พระองค์
ทรงประสงค ์รวมทัง้ข้อเท็จจรงิทางวทิยาศาสตรท์ัง้หมด” 
ศาสตราจารย์การด์เนอรก์ล่าว “และแน่นอนวา่พระองค์
ทรงดลใจนักวทิยาศาสตร ์นักประดษิฐ์ และวศิวกร—แต่
พระองค์ ไม่ประทานค�าตอบทัง้หมดให้พวกเขา พระองค์
ทรงตอ้งการให้พวกเขา และเราใช้สมองของเรา ดว้ยเหตน้ีุ

“ ไม่มีความขัดแย้งระหวา่ง
วทิยาศาสตรก์ับศาสนา” ท่านกล่าว 

“ความขัดแย้งเกิดจากความรูท้ี่ ไม่สมบูรณ์
ในเรือ่งวทิยาศาสตรห์รอืศาสนาเท่าน้ัน หรอื

ทัง้สองอย่าง . . . ไม่วา่ความจรงิจะมาจากห้อง
ทดลองทางวทิยาศาสตรห์รอืโดยการเปิดเผยจากพระเจ้า 
ความจรงิน้ันเข้ากันได”้ 4

ฉะน้ัน ถา้ทา่นเคยมคี�าถามวา่อายุของแผน่ดนิโลกหรอื
ไดโนเสารห์รอืววิฒันาการหรอืเรือ่งใดๆ ทีท่า่นเรยีนรู้ ในชัน้
เรยีนวทิยาศาสตรส์อดคลอ้งกับพระกิตตคิณุอย่างไร น่ันดี
มาก! ทัง้หมดสอดคลอ้งกัน แตย่งัมคี�าถามมากมายเพราะ
ยงัมอีกีมากทีเ่ราก�าลงัเรยีนรู ้บราเดอร์ ไบรอนั ดาวน์ นัก
วทิยาศาสตรด์า้นเภสัชกรรมในควเิบก แคนาดา กลา่ววา่เขา
ตัง้ตารอเวลาทีท่กุอยา่งจะเปิดเผยตอ่เรา (ด ูคพ. 101:32– 34)

ระหวา่งน้ี “เราถูกจ�ากัดความสามารถในการเข้าใจความ
ลีล้ับทัง้หมดของโลกรอบตวัเราผ่านความพยายามทาง
วทิยาศาสตร”์ เขากล่าว “เราถูกจ�ากัดเช่นกันในความรูเ้รือ่ง
ความลีล้ับของพระผู้เป็นเจ้าและแบบแผนอันยิ่งใหญ่ของ
พระองคส์�าหรบับุตรธิดาของพระองค”์

ไม่จ�าเป็นตอ้งวติกถ้าดเูหมือนจะมีความขัดแย้งระหวา่ง
ความเข้าใจพระกิตตคิณุของท่านกับส่ิงที่ท่านเรยีนรูผ้่าน
วทิยาศาสตร ์ในความเป็นจรงิ ไม่มีส่ิงใดที่วทิยาศาสตรเ์ปิด
เผยจะหักล้างศรทัธาของท่านได้

ฉะน้ันถ้าท่านชอบวทิยาศาสตร ์จงเรยีนรูท้ัง้หมดที่ท่าน
เรยีนได้ ในดา้นที่ท่านสนใจ ศรทัธาของท่านจะท�าให้ท่าน
ไดเ้ปรยีบ บราเดอรร์ชิารด์ การด์เนอรผ์ู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาชีววทิยาที่มหาวทิยาลัยเซาเธิรน์ เวอรจ์ิเนียกล่าววา่
ศรทัธาของเขาในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตช่์วยเขา
ไดม้าก

“หลายครัง้ที่งานวจิัยมีอุปสรรค และดเูหมือนไม่มีผล
ใดๆ—งานวจิัยส่วนมากเป็นแบบน้ัน—การมองเห็นพรของ
พระกิตตคิณุช่วยให้ผมผ่านมาได”้ เขากล่าว
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จึงทรงให้เราทดสอบดา้นวทิยาศาสตร ์
และการเปิดเผยของพระองคต์อ่
ศาสนจักรจึงเกี่ยวข้องกับวธิีจัด
ระเบียบศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วธิีที่เราจะมาหาพระครสิตแ์ละรอด

“การเปิดเผยของพระองคต์อ่เรา
อาจเป็นเรือ่งใดก็ ได ้แต่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อให้เรารูว้า่พระองคท์รง
พระชนม์และทรงรกัเรา พระครสิต์
ทรงท�าให้แผนแห่งความรอดเกิด
ผล เรามีศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ เรา
สามารถท�าตามแผนของพระผูเ้ป็นเจา้ 
ได ้และน่ันคุม้คา่ที่จะท�า” ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
อ้ำงองิ
 1. ดตูวัอย่างใน K. Codell Carter and Barbara R. 

Carter, Childbed Fever: A Scientific Biography 
of Ignaz Semmelweis (1994).

 2. ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: บรคิมั ยัง 
(1997), 17, 18.

 3. อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ ใน “Science and 
Religion,” in Ken Wilber, Quantum Questions: 
Mystical Writings of the World’s Greatest 
Physicists (1984).

 4. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ใน Marianne Holman 
Prescott, “Church Leaders Gather at BYU’s Life 
Sciences Building for Dedication,” Church 
News, Apr. 17, 2015, LDS.org.

คณุสนใจวทิยาศาสตร์ได้อย่างไร
คุณพอ่ผมเป็นนกัพฤกษศาสตร์ ท่านท�าใหผ้มสนใจวทิยาศาสตร์ ผมโต
มากบัการเล่นกลอ้งจุลทรรศนแ์ละอุปกรณ์หอ้งทดลองอ่ืนๆ ของท่าน 
ผมไดย้นิท่านพดูเร่ืองพืชและเช้ือรา คุณปู่ของผมเป็นนกัพนัธุศาสตร์ 
ท่านน�าเอาแมลงตวัเลก็ๆ มาใหผ้มศึกษาเม่ือผมอายรุาวเกา้ขวบ ผม
เรียนวทิยาศาสตร์ทั้งหมดท่ีเรียนไดใ้นโรงเรียนมธัยมปลาย และชอบ
เป็นพิเศษคืองานมอบหมายใหส้ะสมแมลง ผมตั้งใจเม่ืออายยุงันอ้ยวา่
จะเรียนปริญญาเอกดา้นวทิยาศาสตร์เพราะอยากรู้วา่ส่ิงต่างๆ ท�างาน
อยา่งไรและผมชอบเรียนรู้

การเรียนวทิยาศาสตร์ของคณุเสริมสร้างศรัทธาของคณุอย่างไร
ยิง่ผมเรียนรู้เก่ียวกบัความซบัซอ้นในเซลล์ๆ  เดียว ผมยิง่อศัจรรยใ์จ ผม
มีโปสเตอร์แผน่ใหญ่สองแผน่เป็นแผนภมิูภาพพิมพข์องปฏิกิริยาเคมี
ส่วนใหญ่ในเซลล ์ปฏิกิริยาทั้งหมดนั้นถกูควบคุมอยา่งเขม้งวด คร้ัง
หน่ึงผมน�าโปสเตอร์ไปชั้นเรียนฐานะปุโรหิตท่ีผมสอน ผมเตือนให้
พวกเขานึกถึงรูปป้ัน Christus บนเทมเปิลสแควร์และท่ีศนูยบ์ริการนกั
ท่องเท่ียวของแอลดีเอส หลงัรูปป้ันคือภาพวาดของจกัรวาล และนัน่
บอกเป็นนยัวา่ “น่ีคือพระผูส้ร้างทั้งหมดน้ี!” แต่ผมขอแนะน�าใหเ้ราวาง
โปสเตอร์เหล่าน้ีไวห้ลงัรูปป้ันนั้น แมไ้ม่สวยเท่าภาพวาดจกัรวาล แต่
พระองคท์รงสร้างคุณสมบติัทางเคมีของเซลลน้ี์ดว้ยและเขา้พระทยั 
รายละเอียดทั้งหมด!

ศรัทธาของคณุช่วยคณุในการศึกษาวทิยาศาสตร์อย่างไร
เม่ือผมท�างานวจิยัและตอนน้ีผมสอนวทิยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ศรัทธา
ของผมส�าคญัต่อผมเพราะผมจะมีความรู้ท่ีสมบูรณ์ไม่ไดห้ากปราศจาก
ศรัทธา การเรียนรู้วา่เซลลท์�างานอยา่งไรแต่ไม่ไดเ้รียนรู้วา่เหตุใดเซลล์
เหล่านั้นหรือเราจึงอยูบ่นโลกน้ีจะยงัไม่เป็นท่ีพอใจส�าหรับผม

ถาม & ตอบ  

กบั ดร. ริชำร์ด กำร์ดเนอร์  
นักชีววิทยำโมเลกลุและเซลล์
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ข้
    าพเจ้าเป็นครเูซมินารมีาหกปี 
เราพบกันตอนหกโมงทุกเช้าที่
บ้านของข้าพเจ้าในเปอร์ โตริโก 

การเตรยีมบทเรยีนทุกวนัจันทรถ์ึงวนั

ศกุรเ์ป็นงานหนัก แตข่้าพเจ้าชอบ 
และน่ันช่วยให้ข้าพเจ้ารกัเยาวชนและ
ศาสนจักรมากขึน้

ข้าพเจ้าสังเกตวา่นักเรยีนได้
ประโยชน์จากเซมินารมีากน้อยขึน้อยู่
กับการเตรยีมของพวกเขา ฉะน้ันถ้า
ท่านประสงคจ์ะไดม้ากจากบทเรยีน
เซมินาร ีข้าพเจ้าขอเชือ้เชิญให้ท่าน
ศึกษาบทเรยีนล่วงหน้าและไตรต่รอง
อย่างจรงิจัง มาชัน้เรยีนดว้ยความ
กระหายใครรู่ ้มาเหมือนเด็กเล็กๆ คอื
อยากเรยีนรูเ้สมอ เตรยีมมามีส่วนรว่ม
เพื่อท่านจะสอนกันได ้และมาพรอ้ม
ค�าถาม เยาวชนอีกคนหน่ึง พระคมัภีร์
หน่ึงข้อที่อ่าน หรอืความคดิเห็นของ
ครอูาจจะตอบค�าถามของท่าน

การเรยีนการสอนที่ดทีี่สุดใน
ช่วงชัน้เรยีนหรอืการประชุมของ
ศาสนจักรเกิดขึน้เมื่อท่านเตรยีม

พรอ้มและท่านไดร้บัการกระตุน้เตอืน
ทางวญิญาณที่มาในรปูของความคดิ 
จดไว ้แล้วปฏิบัตติาม มองหาพระ
คมัภีรเ์พิ่มเตมิหรอืค�าพูดจากการ
ประชุมใหญ่สามัญหรอืบทความจาก
นิตยสารศาสนจักรเกี่ยวกับแนวคดิ
เหล่าน้ัน ไตรต่รองในความนึกคดิ
และในใจท่าน และพรอ้มรบัใช้ เพราะ
เมื่อท่านมีความจรงิเหล่าน้ีในใจท่าน 
พระเจ้าจะทรงใช้ท่านช่วยคนอื่นๆ

ตอ่มา เมื่อข้าพเจ้ารบัใช้เป็น
ประธานคณะเผยแผ่กับภรรยา 
ข้าพเจ้าตระหนักวา่เซมินารเีป็นการ
เตรยีมครัง้ส�าคญัส�าหรบัการรบัใช้
เป็นผู้สอนศาสนา ตลอดหลายปีมาน้ี
ข้าพเจ้าเห็นพลังอันน่าอัศจรรย์ของ
พระกิตตคิณุเป็นพรแก่คนเหล่าน้ัน
ผู้เป็นนักเรยีนเซมินารทีี่ซ่ือสัตย์ พวก

เขาไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีนรู้ ในบท
เรยีนเหล่าน้ันกับความท้าทายส�าคญัๆ 
ในชีวติและผ่านพ้นความท้าทายมาได ้
แม้กลับเข้ามาในศาสนจักรหลังจาก
ช่วงเวลาของความแข็งขันน้อย

ท่านมีความส�าคญัมากตอ่พระเจ้า 
ท่านส�าคญัจรงิๆ งานของเยาวชนคอื
เตรยีมท�างานเผยแผ่ศาสนาแล้วจึง
ท�างานเผยแผ่ศาสนา ตอนน้ีท่านตอ้ง
เข้าใจวา่เมื่อท่านยังคงท�างานเผยแผ่
ศาสนา และเมื่อท่านยังคงเตรยีม
พรอ้ม ส่ิงน้ีจะผลักดนัและน�าท่านให้
พัฒนาขึน้ในฐานะผู้สอนศาสนาของ
พระเจ้า ท่านไม่จ�าเป็นตอ้งมีป้ายช่ือจึง
จะท�างานเผยแผ่ศาสนา เพราะท่านมี
พระนามของพระเยซูครสิตจ์ารกึในใจ
ท่านเพราะพันธสัญญาของท่าน

งานพระวหิารและประวตัคิรอบครวั
ก็เช่นกัน ยกตวัอย่างเช่น ในเขต
แครบิเบียนที่ข้าพเจ้ารบัใช้ สเตคที่
ใช้เยาวชนเป็นผู้ ให้ค�าปรกึษาดา้น
ประวตัคิรอบครวัมีเปอรเ์ซ็นตส์มาชิก
หาช่ือส�าหรบังานพระวหิารและ
ท�างานพระวหิารสูงขึน้ ในสเตคหน่ึง
มีเยาวชน 20 คนไดร้บัเรยีกให้เป็น
ที่ปรกึษาดา้นประวตัคิรอบครวัหน่ึง
ปีก่อนพวกเขามีอายุมากพอจะเป็น
ผู้สอนศาสนา ขณะพวกเขาไปเยี่ยม

กำรเตรียมตัวท่ำนให้พร้อมและกำรท�ำงำนของพระเจ้ำจะเปล่ียนชีวิตท่ำน

เอล็เดอร์ 
ฮูโก อ.ี มำร์ตเินซ
แห่งสาวกเจด็สิบ

จงมาพร้อมความปรารถนา 
จะเรียนรู้

จงเตรียมพร้อมเพื่อจะมีส่วนร่วม

ท่านท�างานน้ีได้

เตรียม— 
และท�ำ
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สมาชิกที่บ้านเพื่อแสดงวธิีท�าประวตัิ
ครอบครวั พวกเขาจะพูดคยุกับผู้คน
ตลอดทางและบอกคนเหล่าน้ันเกี่ยว
กับประวตัคิรอบครวัและพระวหิาร 
น่ันคอืงานเผยแผ่ศาสนา!

ข้าพเจ้าหวงัวา่เมื่อพวกเขารบัใช้
งานเผยแผ่ พวกเขาเคยรูสึ้กถึงพระ
วญิญาณอย่างแรงกล้ามาแล้ว—หวงั

อย่างยิ่งวา่จะรูสึ้กในบ้านของพวกเขา 
แตถ่้าไม่ พวกเขาจะรูสึ้กแน่นอนเมื่อ
ท�างานเผยแผ่ศาสนา งานประวตัิ
ครอบครวั และงานพระวหิาร ตอ่จาก
น้ัน เมื่อพวกเขาเข้าศนูย์ฝึกอบรมผู้
สอนศาสนา ข้าพเจ้าหวงัวา่จะไม่มี ใคร
ในพวกเขาบอกข้าพเจ้าวา่ “ผมรูสึ้กถึง
พระวญิญาณอย่างแรงกล้าที่น่ีมากกวา่
แตก่่อนในชีวติผม” พวกเขาควรจะ
เคยรูสึ้กถึงอิทธิพลของพระองคอ์ย่าง
แรงกล้าก่อนหน้าน้ัน

พระเจ้าทรงรกัท่าน วสัิยทัศน์ของ
พระองคต์อ่งานประวตัคิรอบครวั งาน
พระวหิาร และงานเผยแผ่ศาสนา
ตอ้งให้ท่านผลักดนั ท่านมีทักษะ
และความรู ้เมื่อท่านเตรยีมตวัด ีท่าน
ท�างานน้ีได ้ส่ิงน้ันจะเป็นพรและ
เปลี่ยนชีวติท่าน ◼

ส่ิงนั้นจะเป็นพรและ 
เปล่ียนชีวติท่าน



60 เลียโฮนา

แ ตล่ะสัปดาห ์เราไดร้บัพรดว้ยโอกาสใน
การรบัส่วนศีลระลกึเมือ่เราเขา้รว่มการ
ประชมุที่ โบสถ ์น่ันเป็นเหตผุลหลกั

ประการหน่ึงทีเ่ราไปโบสถ์ ในวนัอาทิตย ์แต่
ทา่นทราบหรอืไม่วา่เหตใุดศีลระลกึจงึส�าคญั มี
ส่ิงหน่ึงทีเ่ราสัญญาจะท�าซ่ึงท�าใหศี้ลระลกึเป็น
ศาสนพธีิศักดิสิ์ทธิแ์ละส�าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึง
ในศาสนจกัร น่ันคอื ระลกึถงึพระเยซคูรสิต์

ลองพิจารณาดงัน้ี การระลึกถึงพระผู้ช่วย
ให้รอดเป็นส่วนส�าคญัของค�าสวดอ้อนวอน
ศีลระลึก ในค�าสวดอ้อนวอนเราสัญญาวา่
เราจะ “ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา” (คพ. 
20:77, 79) ไม่เฉพาะวนัอาทิตย์เท่าน้ันแต ่

โดย เอริค บี. เมอร์ดอ็ค
นิตยสารศาสนจกัร

ระลึกถึง  

พระผูช้ว่ยใหร้อด
ตลอดเวลา เมื่อเราระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด
ตลอดเวลา ชีวติเราจะสะท้อนมาตรฐานและ
ค�าสอนของพระองค ์และเราจะพบอิทธิพล
สนับสนุนอันเป่ียมดว้ยพลังในชีวติเรา

การระลึกถึงช่วยชายหนุ่มคนหน่ึงอยา่งไร
ตวัอย่างเช่น เมื่อเทพของพระผู้เป็นเจ้า

ทรงขอรอ้งให้แอลมาผู้บุตรกลับใจ แอลมา
ล้มลงบนพืน้ดนิและพูดหรอืขยับตวัไม่ได้
เป็นเวลาหลายวนั ระหวา่งน้ี ท่านทรมานดว้ย
ความทรงจ�าถึงบาป แตจ่ากน้ันท่าน “จ�าได ้
. . . วา่ไดย้ินบิดา [ของท่าน] พยากรณ์ . . . 
เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูครสิตอ์งค์
หน่ึง, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อทรง
ชดใช้บาปของโลก.” ท่านกล่าวตอ่จากน้ัน
วา่ “บัดน้ี, เมื่อจิตของพ่อนึกไดถ้ึงความคดิ
น้ี, พ่อรอ้งอยู่ภายในใจพ่อ : ข้าแตพ่ระเยซู, 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ขอพระองค์
ทรงเมตตาข้าพระองค,์ ผู้อยู่ ในดแีห่งความ
ขมขื่น, และถูกล้อมรอบดว้ยโซ่อันเป็นนิจ
แห่งความตาย. และบัดน้ี, ดเูถิด, เมื่อพ่อคดิ
ดงัน้ี, พ่อจ�าความเจ็บปวดของพ่อไม่ไดอ้ีก” 
(แอลมา 36:17–19)

การนึกถึงพระครสิตน์�าแอลมาให้สวด
อ้อนวอนขอพระเมตตา ซ่ึงน�าเอาความรูสึ้ก
ผิดของท่านออกไป คลายความเจ็บปวดของ
ท่าน และช่วยให้ท่านกลับใจ เฉกเช่นแอลมา 
เราสามารถผันชีวติเราไปหาพระครสิตแ์ละ
ประสบปีตทิี่มาจากการด�าเนินชีวติตาม 
พระกิตตคิณุ ทัง้หมดเริม่จากการเลือกระลึก
ถึงพระเยซูครสิตแ์ละเดชานุภาพแห่ง 
การชดใช้ของพระองค์
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พรประเสริฐต่ำงๆ เกิดขึน้เม่ือเรำ

ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผ่ำน 

กำรรับส่วนศีลระลึกพระผูช้ว่ยใหร้อด

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
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เค
วนิ

 คี
ลี

พรอีกหา้ประการต่อไปน้ีมาจากการรักษาสญัญาวา่
จะระลึกถึงพระผูช่้วยใหร้อดตลอดเวลา

1. พระวญิญาณจะอยูก่บัเรา
เมื่อท่านรบัศีลระลึกวนัอาทิตย์ ท่านนึกถึงสัญญาที่วา่ถ้าท่าน

ระลึกถึงพระครสิต ์รกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์และรบัพระนาม
ของพระองค์ ไวก้ับท่าน ท่านจะมีพระวญิญาณของพระองคอ์ยู่กับ
ท่านตลอดเวลา ในโลกที่เต็มไปดว้ยความท้าทาย ท่านถูกชักน�าให้
หลงผิดไดง้่าย แตถ่้าท่านมีพระวญิญาณบรสุิทธิ์อยู่กับท่าน “ โดย
อ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ท่านจะรูค้วามจรงิของทุกเรือ่ง” 
( โมโรไน 10:5) พระวญิญาณของพระเจ้าสามารถเป็นผู้น�าทางท่าน
และประทานพรท่านดว้ยการน�าทาง การแนะน�าส่ังสอน และความ
คุม้ครอง

2. พระองคส์ามารถประทานพลงัใหเ้ราต่อตา้นการล่อลวง
เครือ่งป้องกันการล่อลวงที่ดทีี่สุดและแน่นอนที่สุดคอืศรทัธา

ของเราในพระเยซูครสิต ์(ด ูแอลมา 37:33) เมื่อเรามุ่งความคดิไปที่
พระครสิต ์เราจะรบัรูค้�าเท็จของซาตานและมองออกวา่เขาพยายาม
หลอกลวงเรา เพราะพระเยซูทรงเผชิญการล่อลวงแตม่ิทรงยอม 
เราจึงสามารถพึ่งพาพระองคเ์มื่อเราประสบการล่อลวง นีไฟสอน
วา่คนที่ “ยึดมั่นในพระวจนะ [ของพระผู้เป็นเจ้า] แล้ว, พวกเขา
จะไม่พินาศเลย; ทัง้ส่ิงล่อลวงและลูกศรเพลิงของปฏิปักษ์ก็ ไม่อาจ
ครอบง�าพวกเขา” (1 นีไฟ 15:24) เมื่อเราระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด
และค�าสอนของพระองค ์พระองคจ์ะทรงสามารถยกเราและเพิ่ม
พลังให้เราตอ่ตา้นการล่อลวง

3. แบบอยา่งของพระองคจ์ะน�าทางเรา
พระเยซูไม่เพียงรบัส่ังให้เราไปที่ ใดเพื่อรบัชีวตินิรนัดรเ์ท่าน้ัน 

แตพ่ระองคท์รงน�าทางเราดว้ย พระองคต์รสัวา่ “เราเป็นทางน้ัน 
เป็นความจรงิ และเป็นชีวติ” (ยอห์น 14:6) พระครสิตท์รงเป็นแบบ
อย่างที่ดพีรอ้มของเรา ระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจขณะทรงเป็น
มรรตยั พระเยซูทรงสอนและทรงเป็นแบบอย่างของความรกั ความ
อ่อนโยน ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเห็นอกเห็นใจ พระองค์



ทรงใช้เวลาสอน รบัใช้ และรกัผู้อื่น
ในทุกส่ิงที่พระองคท์รงท�า พระองคท์รงเช่ือฟังพระประสงคข์อง

พระบิดา (ด ูยอห์น 5:30) พระผู้ช่วยให้รอดทรงวางแบบฉบับในส่ิง
ทัง้ปวงเพื่อให้เรารูว้า่ควรด�าเนินชีวติอย่างไร และพระองคท์รงเชือ้
เชิญเราทุกคนให้ท�าตามแบบอย่างของพระองค์

หากท่านเคยพบวา่ท่านไม่ทราบจะไปที่ ใดหรอืท�าอะไร จงระลึก
ถึงพระผู้ช่วยให้รอด พระองคต์รสัวา่ “เราเป็นความสวา่งของโลก 
คนที่ตามเรามาจะไม่ตอ้งเดนิในความมืด แตจ่ะมีความสวา่งแห่ง
ชีวติ” (ยอห์น 8:12)

4. พระองคท์รงสามารถช่วยใหเ้รารับใชผู้อ่ื้น
พระเยซูทรงให้ความตอ้งการของผู้อื่นอยู่เหนือความตอ้งการ

ของพระองคเ์สมอ พระองค ์“เสด็จไปท�าคณุประโยชน์” (กิจการ
ของอัครทูต 10:38) พระองคท์รงรกัษาคนป่วยและทรงช่วยคนรอบ
ข้าง เมื่อเราระลึกถึงพระเยซู เราระลึกถึงการรบัใช้ โดยไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนซ่ึงแสดงให้เห็นในพระชนม์ชีพของพระองค ์เรา
ระลึกเช่นกันวา่พระองคท์รงขอให้เรารบัใช้พระองค์ โดยรบัใช้ผู้อื่น 
“เมื่อท่านอยู่ ในการรบัใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ ในการรบั
ใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านน่ันเอง” ( โมไซยาห์ 2:17)

พระเจา้ทรงเปิดตาทา่นใหม้องเห็นคนรอบขา้งผูส้ามารถใช้ความ
ช่วยเหลอืของทา่นได ้ทา่นจะไดร้บัการน�าทางเช่นกนัวา่ทา่นจะรบั
ใช้พวกเขาใหด้ทีีสุ่ดไดอ้ยา่งไร ชีวติทา่นจะมคีวามสุขมากขึน้และ
สมหวงัมากขึน้เมือ่ทา่นใหก้ารรบัใช้เล็กๆ น้อยๆ และเรยีบงา่ยอย่างมี
เมตตา การรบัใช้ผูอ้ืน่จะน�าความรูสึ้กสงบและปีตเิขา้มาในชีวติท่าน

5. เรากลบัใจได้
เราทุกคนบกพรอ่งในการรกัษาพระบัญญัต ิแม้เมื่อเราพยายาม

อย่างจรงิใจ แตเ่พราะพระชนม์ชีพและพระพันธกิจของพระเยซู
ครสิต ์จึงมีทางกลับ

การระลึกถึงพระเยซูครสิตเ์ตอืนให้เรานึกถึงของประทานแห่ง
การกลับใจที่มอบให้ผ่านการชดใช้ของพระองค ์พระเยซูทรงเชือ้
เชิญให้เราทุกคนกลับใจ และเราประสบปีตเิมื่อเราหันหลังให้บาป
และหันมาหาพระองค ์เมื่อเรามีความปรารถนาที่จรงิใจอยากเปลี่ยน
และรกัษาพระบัญญัต ิพระเจ้าทรงสัญญาวา่ “คนที่กลับใจจากบาป
ของเขา, คนคนน้ันไดร้บัการให้อภัย, และเรา, พระเจ้า, ไม่จ�ามันอีก” 
(คพ. 58:42)

เมือ่ทา่นรบัส่วนศีลระลกึ ทา่นใหค้�ามัน่สัญญาวา่จะระลกึถงึ 
พระผูช่้วยใหร้อดตลอดเวลา ยิง่ทา่นนึกถงึพระครสิตอ์ยูเ่สมอ 
พระองคจ์ะยิง่เป็นศนูยก์ลางของชีวติทา่นและพระองคจ์ะยิง่ทรง
น�าทางและชีแ้นวทางใหท้า่นบรรลศัุกยภาพอนัสมบรูณ์ของทา่น การ
ระลกึถงึพระผูช่้วยใหร้อดตลอดเวลาจะเป็นพรแกชี่วติทา่นเสมอ ◼

ข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัศีลระลกึ

เพือ่เรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกีย่วกับพระผู้ช่วยให้รอด 

และศลีระลึก ท่านอ่านได้ ใน
•  เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “‘This Do  

in Remembrance of Me,” Ensign,  

Nov. 1995, 67.
•  เชอรลิ เอ. เอสพลิน, “ศลีระลึก—การเริม่

ใหม่ส�าหรบัจิตวญิญาณ,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2014, 12.
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กอบกูว้นัสะบาโตของดิฉนั
โดย แมค็เคนซี บราวน์

ดิฉันมาสาย! ดฉัินรบีสวมชุดสวย 
ควา้ผ้าผูกผม ขับรถไปโบสถ์ จอด

รถ และรบีเข้าไปข้างใน วิว้! ดฉัินพบ
ที่น่ังบนยกพืน้ขณะอธิการลุกขึน้เริม่
การประชุมศีลระลึกพอดี

ดฉัินตอ้งเป็นผู้พูดวนัอาทิตย์น้ัน 
ดว้ยเหตน้ีุจึงรบีตรวจดขู้อความที่
เขียนไวเ้พื่อให้แน่ใจวา่ไม่ไดล้ืมอะไร 
ดเูหมือนการประชุมศีลระลึกผ่านพ้น
ไปเรว็มากและดฉัินจะตอ้งไปโรงเรยีน
วนัอาทิตย์ ศีลระลึกประสบความ
ส�าเรจ็อีกครัง้!

แตส่�าเรจ็จรงิหรอื 
ตลอดสัปดาห์ตอ่ไปดฉัินเริม่สงสัย 

วนัอาทิตย์เวยีนมาอีกครัง้ และขณะ
น่ังอยู่ ในการประชุมศีลระลึก พลาง
พิจารณาวา่ศีลระลึกมีความหมายอะไร

ตอ่ดฉัิน ความคดิหน่ึงก็เข้ามา น่ันคอื 
ดฉัินให้ค�ามั่นในแตล่ะสัปดาห์วา่จะ
ระลึกถึงพระเยซูครสิตต์ลอดเวลา  
แตด่ฉัินท�าเช่นน้ันจรงิจังเพียงใด

ดฉัินตอ้งการเปลี่ยน จึงตดัสินใจ
วางแผนประจ�าสัปดาห์
•  ระหวา่งสัปดาห์ ดฉัินจะใช้เวลา

พิจารณาความประพฤตขิองดฉัิน
และทูลขอการให้อภัยบาป ดฉัินจะ
ตอ้งมาถึงโบสถ์ก่อนเวลาเพื่อจะได้
ฟังเพลงก่อนการประชุมและรูสึ้ก
ถึงพระวญิญาณ

•  ระหวา่งศีลระลึก ดฉัินจะระลึกถึง
พระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของ
พระองค ์ดฉัินทบทวนส่ิงที่ดฉัิน
ท�าถูกและส่ิงที่ท�าผิดรว่มกับการ
สวดอ้อนวอน ดฉัินถามตนเองวา่ 

“พระเจ้า ข้าพระองคย์ังขาดอะไร
อีกบ้าง?” (ด ูมัทธิว 19:20)

•  ทุกวนัหลังศีลระลึก ดฉัินจะสวด
อ้อนวอนขอให้ทรงช่วยปรบัปรงุ
และระลึกถึงพระครสิต์
เมื่อท�าตามแผนน้ัน ดฉัินรกั 

ศีลระลึกเพิ่มขึน้มาก ดฉัินชอบสวด
อ้อนวอนพระบิดาบนสวรรคแ์ละพูด
คยุกับพระองคเ์กี่ยวกับชีวติดฉัิน ไม่
วา่ความประพฤติ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
เป็นอย่างไร ดฉัินส�านึกคณุอยู่เสมอ
ส�าหรบัการชดใช้ของพระเยซูครสิต์
รวมทัง้โอกาสเปลี่ยนแปลงและท�าให้ดี
ขึน้ เวลาน้ีดฉัินไดเ้รยีนรูว้า่ศีลระลึกไม่
เฉพาะส�าหรบัวนัอาทิตย์เท่าน้ัน แต่
ส�าหรบั ทุก วนัดว้ย
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา



“ท่านไตร่ตรองเก่ียวกบัพระผูช่้วยใหร้อดและการพลีพระชนมชี์พเพื่อการชดใช้
ใหท่้านเม่ือขอใหท่้านเตรียม ใหพ้ร ส่งผา่น หรือรับส่วนศีลระลึกหรือไม่”

เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ดแห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง  
(“คนหนุ่มสาวรุ่นเยีย่มยอด,”  

เลียโฮนำ, พ.ค. 2015, 68)

ใจลอยหรือ
ถ่า
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เยาวชน

โดย วคิเตอร์ เดเยซูส ครูซ วำร์กสั

ผมเกิดในสาธารณรฐัโดมินิกันและได้
รบัการเลีย้งดใูนศาสนจักร ผมเตบิโต
ท่ามกลางผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ผู้พยายามช่วย

ผมให้เดนิตามเส้นทางที่ถูกตอ้ง ผมฝันถึง
การรบัใช้งานเผยแผ่และการช่วยเหลือผู้คน

เพราะคณุพ่อของผมย้ายไปอยู่สหรฐัเพื่อ
พยายามหาชีวติที่ดกีวา่ให้เรา คณุแม่จึงเลีย้ง
ผมกับพี่สาวน้องสาวตามล�าพัง บางครัง้ผม
รูสึ้กโดดเดีย่ว แต่ไม่เคยโดดเดีย่วเพราะผม
สามารถพูดกับผู้น�าศาสนจักรเกี่ยวกับความ
ยากล�าบากในชีวติผมได้

เมื่อเราย้ายไปอยู่สหรฐั การทดลองมากมาย
เริม่เกิดขึน้กับผม เราเข้ารว่มการประชุมของ
สาขาเล็กๆ ผมมีผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ผู้ตอ้งการช่วย
ผม แตเ่พื่อนนักเรยีนพยายามดงึผมออกจาก
เส้นทางพระกิตตคิณุ ผมเริม่พูดไม่ดกีับคณุ
แม่และมักไม่ฟังค�าแนะน�าของท่าน

ผมจะไปโบสถ์ทุกวนัอาทิตย์แตจ่รงิๆ แล้ว
ไม่มีความปรารถนาจะไป และผมไม่รูว้า่ผมยัง
ตอ้งการเป็นผู้สอนศาสนาอีกหรอืไม่

เช้าวนัหน่ึงผมเปิดพระคมัภีรม์อรมอน
ตรงหน้าที่มีพระคมัภีรข์้อโปรดของผมพอด ี
3 นีไฟ 12:14– 16:

“ตามจรงิแล้ว, ตามจรงิแล้ว, เรากล่าวแก่
เจ้า, เราให้แก่เจ้าเพื่อจะเป็นแสงสวา่งของ
คนเหล่าน้ี. เมืองที่ตัง้อยู่บนเนินเขาจะซ่อน
ไว้ ไม่ได้

“ดเูถิด, มนุษย์จะจุดเทียนแล้วเอาถัง
ครอบไวห้รอื? ไม่เลย, แตจ่ะวางไวบ้นเชิง
เทียน, และมันให้แสงสวา่งแก่คนทัง้ปวงที่อยู่
ในบ้าน;

“ฉะน้ันจงให้แสงสวา่งของเจ้าส่องเช่นน้ัน
ตอ่หน้าคนเหล่าน้ี, เพื่อพวกเขาจะเห็นงานดี
ของเจ้าและสรรเสรญิพระบิดาของเจ้าผู้ทรง
สถิตอยู่ ในสวรรค.์”

ผมรูสึ้กปีตอิย่างยิ่งที่อ่านข้อน้ีเพราะช่วย
ให้ผมระลึกถึงส่ิงที่ผมเรยีนรู้ ในเซมินารแีละ
แผนของพระบิดาช่างน่าอัศจรรย์นัก ดว้ย
เหตน้ีุผมจึงตดัสินใจวา่จะพยายามเป็นแสง
สวา่งส่องโลก

ผมชวนลูกพี่ลูกน้องสองคนไปโบสถ์ คน
หน่ึงแข็งขันน้อย และเขากลับมาแข็งขัน  
อีกคนไม่เป็นสมาชิก และผมสามารถให ้
บัพตศิมาเขา

หน่ึงปีตอ่มา ผมไดร้บัหมายเรยีกให้รบั
ใช้ ในแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา ขณะรบั
ใช้ ผมเห็นโดยไม่สงสัยวา่น่ีคอืพระกิตตคิณุ
ที่แท้จรงิของพระเยซูครสิต ์เมื่อผมช่วยเหลือ
ผู้คน ประจักษ์พยานของผมเตบิโตมากขึน้
ทุกวนั และทุกครัง้ที่อ่านพระคมัภีร ์ผมจะ
ท่องข้อความใน 3 นีไฟเสมอวา่ตอ้ง 
เป็นแสงสวา่งส่องโลก ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในสาธารณรฐัโดมินิกัน

เรียนรู้วิธีเป็น  
แสงสว่ำงส่องโลก

ฉันรู้ได้อย่ำงไร
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หลังจากประชุมศีลระลึกก็ ไดเ้วลา 
เรยีนปฐมวยั แอนดชีอบอยู่ ในชัน้ 
เรยีนอศัวนิของบราเดอรแ์ละซิสเตอร ์
ลอง พวกเขาใจด ีและบทเรยีนของ
พวกเขาดทีี่สุดเสมอ

“วนัน้ีเราจะพูดถึงพระวหิาร”  
ซิสเตอรล์องบอก “เรารูอ้ะไรบ้าง
เกี่ยวกับพระวหิาร”

แอนดรีูค้�าตอบเดยีว น่ันคอื  
“เราท�าบัพตศิมาในพระวหิารได”้ 
เธอตืน่เตน้กับเรือ่งน้ีเพราะทุกปี
เยาวชนหญิงในวอรด์ของเธอจะเดนิ
ทางไปท�าบัพตศิมาในพระวหิาร อีก
ไม่นานแอนดก็ีจะไปดว้ยได!้

“เยี่ยม แอนด ีเรารูอ้ะไรอีกคะ”
“เราสามารถแตง่งานในพระวหิาร”  

อัลลิสันเพื่อนของแอนดตีอบ
“ดมีากจ้ะ” ซิสเตอรล์องกล่าว 

“อะไรอีก”

ไม่ส�าคญัวา่ทา่นเป็นใคร
“ครอบครวัสามารถอยู่ดว้ยกันช่ัว

นิรนัดรเ์มื่อพวกเขารบัการผนึกใน
พระวหิาร” อัลลิสันเพิ่มเตมิ

“แต่ไม่ ใช่ครอบครวัของฉัน” 
แอนดคีดิ “พ่อกับแม่ไม่ไดผ้นึกใน
พระวหิาร!” หน้าเธอรอ้นผ่าวขึน้มา
ทันที และดวงตาเริม่มีน� ้าตา

“หนูเป็นอะไรหรอืเปล่า แอนด”ี 
ซิสเตอรล์องถาม

“คะ่” แอนดที�าจมูกฟุตฟิตขณะ
พยายามกลัน้น� ้าตา แตเ่ธอรูสึ้กวา่
หัวใจเตน้แรงตลอดบทเรยีนที่เหลือ

เมื่อชัน้เรยีนเลิก ซิสเตอรล์องมา ภา
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“ โอ้ ไม่นะ” แอนดคีดิ “จะเกิดอะไรขึน้เน่ืองจากฉันไม่ไดผ้นึกกับ
ครอบครวัของฉัน”

“ฉันลกูพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคส่์งฉัน
มาน่ี” (หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 2)
“ดดูน่ีี” แอนดคีดิขณะส่อง

กระจกอยา่งรวดเรว็ เธอสวม
ชดุกระโปรงตวัโปรดของเธอ เธอ
ตอ้งการใหด้ดูทีีสุ่ดในวนัอาทติย์
เสมอ เธอวิง่ไปรบัประทานอาหารเช้า

แอนดกิีนขนมปังป้ิงชิน้สุดทา้ย
เสรจ็พอดเีมือ่รถของครอบครวัรดี
เดอรก์ดแตรจากถนน “ ไปนะคะแม!่ 
ไปนะคะพอ่!” แอนดกีลา่วลาพลาง
จบูพวกเขาขณะวิง่ออกนอกประตู

ถงึแมพ้อ่และแม่ไมเ่ป็นสมาชิก
ของศาสนจกัร แตพ่วกเขาสนับสนุน
แอนดี ให้ ไปโบสถท์กุวนัอาทติย์ 
ครอบครวัรดีเดอรม์ารบัเธอเกอืบทกุ
อาทติยต์ัง้แตเ่ธอรบับพัตศิมาและ
รบัการยนืยนั แอนดชีอบทีพ่วกเขา
ท�าใหเ้ธอรูสึ้กอบอุ่นและรกัเธอเสมอ

โดย ลนิดำ เดวสิ
เรียบเรียงจากเร่ืองจริง
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เดก็ไม่ส�าคญัวา่ทา่นเป็นใคร

ท่ำนจะท�ำอะไรได้บ้ำง
ท่านจะท�าอะไรไดบ้า้งถา้

บิดามารดาหรือคนในครอบครัว
ไม่ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของ
ศาสนจกัร

•  จ�าไวว้า่พวกเขามีอิสระท่ี
จะเลือกและพระบิดาบน
สวรรคท์รงรักพวกเขา

•  ใหพ้วกเขารู้วา่ท่านรักพวก
เขา

•  เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อพวกเขา
โดยด�าเนินชีวติตาม 
พระกิตติคุณ

•  จดจ�าเร่ืองดีๆ ทั้งหมดเก่ียว
กบัพวกเขา

•  สวดออ้นวอนขอให ้
พระบิดาบนสวรรคท์รง 
ช่วยใหพ้วกเขารู้สึกถึงความ
รักของพระองคแ์ละน�าพวก
เขามาสู่ศาสนจกัร

น่ังข้างๆ แอนด ีและโอบกอดเธอ  
“มีอะไรหรอืเปล่า” เธอถาม

“หนูจะไม่ไดอ้ยูก่บัพอ่แม่ช่ัวนิรนัดร”์ 
แอนดตีอบ “พวกเขาไม่ไดแ้ตง่งานใน
พระวหิาร แลว้หนูจะไปอยูก่บัใครละ่
คะหลงัจากหนูตายแลว้ พระบดิาบน
สวรรคจ์ะยงัรกัหนูทัง้ทีพ่อ่กบัแม่ไม่
เป็นสมาชิกไหมคะ”

ซิสเตอรล์องมองตาแอนด ี 
“ ไม่ส�าคญัวา่หนูเป็นใครและไม่วา่
ครอบครวัหนูจะไปพระวหิารหรอื
ไม่ได้ ไป หนูยังคงเป็นส่วนหน่ึงของ
ครอบครวัพระบิดาบนสวรรคจ์้า หนู 

สามารถอยู่ ใกล้ชิดพระองคแ์ละเป็น
แบบอย่างตอ่ผู้อื่น ไม่วา่อะไรก็ตาม 
พระองคจ์ะทรงรกัหนู น�าทาง และ
ทรงคุม้ครองหนูเสมอ พระองค ์
ทรงประสงคจ์ะประทานพรหนู 
กับครอบครวั หนูเป็นลูกของ 
พระผู้เป็นเจ้านะคะ แอนด”ี

ทันใดน้ันหัวใจของแอนดดีู
เหมือนจะเตน้ตกึตกั แตห่ยุดเตน้
แรงไปแล้ว ตอนน้ีความรูสึ้กอบอุ่น
เข้ามาในใจแทน เธอรูว้า่ส่ิงที่ครพููด
เป็นความจรงิ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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โดย ลอรี ฟูลเลอร์
นิตยสารศาสนจกัร
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

คลาเรนซ์จ้องออกไปนอก
หน้าตา่งรถเมื่อเริม่มองเห็น

ท่าเรอื เรอืหลายล�าลอยอยู่ ในน� ้า
หน้าบ้านเรอืนและรา้นรวงหลากสี 
โคเปนเฮเกน เดนมารก์เป็นเมือง
สวยงามที่เต็มไปดว้ยพระราชวงั 
ปราสาท และสวนสาธารณะ ไม่
เหมือนบ้านเกิดของคลาเรนซ์ ในรฐั
ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิาเลย คลาเรนซ์
นึกภาพถนนดนิที่เขาวิง่แข่งสมัย
เด็กได ้ตอนน้ีเขาเป็นสมาชิกของ
ทีมกรฑีาสหรฐั และพรุง่น้ีเขาจะ
ตอ้งแข่งกับนักวิง่ชาวเดนมารก์ที่
มีช่ือเสียงในการแข่งนัดส�าคญั

คลาเรนซ ์กบั แชมเป้ียน
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ชิงพูดกอ่นคลาเรนซ์จะตอบ “เพราะ
เขาด�าเนินชีวติตามพระค�าแหง่ปัญญา”  
เขาเปิดพระคมัภรี์ ไปที ่หลกัค�าสอน
และพันธสัญญา 89 เขาอา่นค�าสัญญา
วา่คนทีร่กัษาพระค�าแหง่ปัญญา “จะ
วิง่และไมเ่หน็ดเหน่ือย, และจะเดนิ
และไมอ่อ่นลา้” (ขอ้ 20)

คลาเรนซ์จะพูดอะไรได ้เขา รูว้า่
พระค�าแห่งปัญญาเป็นความจรงิ 
และสมัยที่เขาเป็นเด็กเขาสัญญาไว้
วา่จะรกัษากฎน้ีเสมอ แตน่ั่นอย่าง
เดยีวไม่ไดห้มายความวา่เขาจะชนะ
การแข่งขันครัง้น้ี การชนะตอ้งอาศัย
การฝึกฝนและทักษะดว้ย ขณะออก
จากการประชุม คลาเรนซ์คดิวา่ “คน
ที่ โบสถ์ ไม่ไปดกูารแข่งขันพรุง่น้ี
หรอก”

รถจอดที่ โบสถ์เล็กๆ ซ่ึงการ
ประชุมของศาสนจักรเริม่แล้ว

ขณะคลาเรนซ์เดนิเข้าไปหลัง
ห้องประชุมเงียบๆ ผู้สอนศาสนา
คนหน่ึงที่น่ังบนยกพืน้จ�าเขาไดจ้าก
บทความข่าวเกี่ยวกับการวิง่แข่งพรุง่
น้ี ประธานสาขาขอให้คลาเรนซ์ขึน้
มาพูด

หลังจากคลาเรนซ์บอกวา่เหตใุด
เขาจึงมาเยี่ยม เด็กผู้ชายคนหน่ึง
ยืนขึน้และยกมือ “คณุคดิวา่คณุจะ
ชนะแชมเป้ียนชาวเดนมารก์ได้ ไหม
ครบั” เขาถาม

คลาเรนซ์ ไม่ทราบจะตอบอย่างไร
ด ีนักวิง่ชาวเดนมารก์ ท�า เวลาไดด้ี
กวา่เขาในฤดกูาลน้ัน

“เขาชนะแน่นอน” ผู้สอนศาสนา
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เย็นวนัรุง่ขึน้ขณะคลาเรนซ์
อบอุ่นรา่งกายก่อนการแข่งขัน เขา
เงยหน้าและเห็นผู้สอนศาสนาสอง
คนกับกลุ่มเด็กชายประมาณ 17 คน 
พวกเขามา แล้ว !

เมื่อพวกเขาเดนิเข้ามาใกล้ ผู้
สอนศาสนาคนหน่ึงกระซิบบอก
คลาเรนซ์วา่ “ถ้าคณุเคยวิง่มาแล้ว
ในชีวติ คนืน้ีคณุจะตอ้งวิง่ให้ดขีึน้” 
เด็กผู้ชายหลายคนไม่ไดเ้ป็นสมาชิก
ของศาสนจักรแตม่ากับเพื่อนๆ  
เพื่อดวูา่พระค�าแห่งปัญญาเป็นจรงิ
หรอืไม่

คลาเรนซ์วติก ในการแข่งขันครัง้
น้ี ดทีี่สุดของเขาอาจไม่ดพีอ แตเ่ขา
ก�าลังวิง่เพื่อหลักธรรมพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต ์เขา ตอ้ง ชนะ 

เขาไม่เคยสวดอ้อนวอนขอให้ชนะ
มาก่อน แตเ่ขาพบห้องวา่งให้เข้าไป
สวดอ้อนวอน

เขาสวดอ้อนวอนวา่ “พระบิดา
ในสวรรค ์ข้าพระองคท์ราบวา่พระ
ค�าแห่งปัญญาเป็นความจรงิ และ
ข้าพระองค์ ไม่เคยละเมิด โปรด
ประทานชัยชนะให้ข้าพระองค์ ใน
การแข่งขันครัง้น้ีดว้ยเถิด” ขณะวิง่
ออกไปที่จุดเริม่วิง่ เขารูว้า่พระบิดา
บนสวรรคท์รงไดย้ินค�าสวดอ้อนวอน
ของเขา เขาวางใจพระประสงคข์อง
พระบิดาบนสวรรค์

เย็นวนัน้ันฝนตกและเฉอะแฉะ 
ขณะคลาเรนซ์เริม่วิง่ ดเูหมือนจะ
คล้ายกับหลายๆ ไมล์ที่เขาเคยวิง่มา
แล้ว คอืนักวิง่ส่วนใหญ่วิง่เรว็ และ

แชมเป้ียมชาวเดนมารก์อยู่ข้างหน้า 
แตเ่มื่อคลาเรนซ์วิง่จบรอบสาม จู่ๆ 
เขาก็ ไม่รูสึ้กเหน็ดเหน่ือยอีกเลย เขา
เริม่วิง่เรว็ขึน้ และเขาไม่เจ็บ แม้จะ
วิง่เรว็ขึน้แตเ่ขาก็ ไม่เจ็บ เขาวิง่แซง
แชมเป้ียนชาวเดนมารก์และ ยังคง 
วิง่เรว็กวา่

เมื่อคลาเรนซ์มาถึงทางโคง้ โคช้
ตะโกนบอกเขาวา่ “ช้าลงหน่อย! 
คณุไม่มีแรงวิง่ถึงเส้นชัยหรอก!” แต่
คลาเรนซ์รูว้า่เขาวิง่ตอ่ไปได ้เมื่อจบ
การแข่งขัน เขาวิง่น�าหน้านักวิง่ชาว
เดนมารก์ 50 หลา (46 เมตร)! เขารู้
วา่เขาชนะเพราะพระบิดาบนสวรรค์
ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเขา
และเพราะพระค�าแห่งปัญญาเป็น
ความจรงิ ◼

กำรเลอืกของคลำเรนซ์
คลาเรนซ์ เอฟ. โรบิสนัวิง่
แข่งในโอลิมปิกฤดูร้อนปี 
1948 และกลายเป็นโคช้กรีฑา
มหาวทิยาลยัท่ีเก่งมาก เม่ืออายุ
ยงันอ้ย เขาสญัญาวา่จะรักษา
พระค�าแห่งปัญญาเสมอ เขารู้
วา่น่ีจะไม่ท�าใหเ้ขาชนะทุกการ
แข่งขนั แต่เขารู้วา่พระบิดาบน
สวรรคจ์ะทรงช่วยใหเ้ขาท�าได้
ดีท่ีสุดเม่ือเขาสะอาด มีค่าควร 
และมีศรัทธา
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เดก็ทีย่นือย่ำงภำคภูมิ

ฉันเรียนโรงเรียนคาทอลกิหญงิล้วน ความเช่ือ
บางอย่างของฉันต่างจากของเพือ่นร่วมช้ันและ
ครู แต่พวกเขาเคารพฉัน และฉันเคารพพวก
เขา พวกเขาอยากรู้เกีย่วกบัศาสนาของฉัน และ
ฉันต้องแบ่งปันกบัพวกเขา! ฉันอยู่ทีน่ี่กบั
เพือ่นช่ือลยุซา

เพ่ือน 

สวสัดค่ีะ!  
ฉันชือ่อิวานา 

ฉันอยูใ่นเมืองโบโกตา 
ประเทศโคลอมเบีย  

และฉันยืนอยา่งภาคภมิู
โดยแบง่ปันพระกิตติคณุ 

กบัเพ่ือนๆ  
และครอบครวั

ศรทัธาและ 
โดย เมลสิซำ ฮำร์ท, รัฐยูทำห์ สหรัฐอเมริกำ
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ฉันชวนเพือ่นนักเรียนคนหน่ึงมา
ทีพ่ธีิบัพติศมาของฉัน และเธอ
มา! ฉันดใีจทีไ่ด้มีประสบการณ์

น้ันกบัเธอ

เคลด็ลบักำรยนือย่ำง 
ภำคภูมขิองอวิำนำ

ยิม้และแบ่งปันเร่ืองราวจาก
ศาสนจกัรและพระคมัภีร์กบัคนอ่ืนๆ

เขา้ร่วมการประชุมของ
ศาสนจกัรทุกวนัอาทิตย์

จดัสงัสรรคใ์นครอบครัว

พยายามอ่านพระคมัภีร์
ทุกวนั

พระวหิารโบโกตา 
โคลอมเบียสวยมาก สักวนั
ฉันอยากเข้าไปข้างในเพือ่
จะเรียนรู้พระกติติคณุได้
มากขึน้ ลอราเพือ่นของ
ฉันมาด้วย

คณุพ่อของฉันไม่เป็น
สมาชิกศาสนจกัร แต่
ท่านมาร่วมกจิกรรม

บ่อยๆ ฉันล้อท่านว่าท่าน
เป็น “คาทอรมอน” 

(คาทอลกิ มอรมอน)

ครูถามฉันว่าเราเช่ือเหมือน
คาทอลกิไหม ฉันบอกเธอว่าเรา
เช่ือในพระเยซูคริสต์ ฉันพูดถงึ
พระคมัภร์ีมอรมอน พระคมัภร์ี

ไบเบิล พระคมัภร์ีหลกัค�าสอน
และพนัธสัญญาด้วย

เพ่ือน 
เราไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญที่
ซอลท์เลคซิต้ีและได้ยนิประธาน 
มอนสันพูด ค�าพูดของท่านไพเราะมาก  
และสอนเกีย่วกบัพระกติติคณุศรทัธา
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ศาสนจกัรเรียก 
ผูส้อนศาสนาอยา่งไร

ค�ำตอบจำกอคัรสำวก

โดย เอล็เดอร์
เอม็. รัสเซลล์  
บัลลำร์ด
แห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง

จากนั้นโดยอ�านาจของพระวญิญาณของ 
พระเจา้ พวกท่านมอบหมายใหท่้านไป 

คณะเผยแผห่น่ึงใน 409 แห่งของศาสนจกัรพวกท่านมองตาท่าน

ต่อจากนั้น อคัรสาวก 
ท่านหน่ึงจากโควรัม 

อคัรสาวกสิบสองดูรูปและ
ขอ้มูลของท่านบนหนา้จอ

คอมพิวเตอร์

หน่ึง อธิการและประธานสเตค
ของท่านสมัภาษณ์ท่าน
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จาก “คนหนุ่มสาวรุน่เยีย่มยอด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 67– 70



 กรกฎาคม 2016 73

เดก็

เม่ือพ่อแม่เถียงกนั  
ฉันรูสึ้กกงัวลมากและเสียใจ  
ฉันจะท�าอะไรไดบ้า้ง?

มุมค�ำถำม

ค�ำถำมคร้ังต่อไป
“ฉันรู้ได้อย่ำงไรว่ำฉันโตพอจะเร่ิมอดอำหำร”

ท่านมีค�าแนะน�าเก่ียวกบัเร่ืองน้ีหรือไม่ ส่งค�าตอบและภาพถ่ายของ

ท่านก่อนวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2016 ส่งออนไลนม์าท่ี liahona.lds.org 

หรืออีเมลมาท่ี liahona@ldschurch.org (เขียนค�าวา่ “มุมค�าถาม”  

ไวต้รงบรรทดัช่ือเร่ือง) อยา่ลืมแนบค�าอนุญาตของผูป้กครองมาดว้ย!

คณุสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์
ได ้น่ันท�าให้ผมรูสึ้กดขีึน้เสมอ
เฮย์เดน เอช., อำยุ 6 ขวบ, 
แอลเบอร์ตำ แคนำดำ

เพื่อท�าให้พวกท่านมีความสุขฉั 
นจะเล่าเรือ่งข�าขันสนุกๆ ให้ฟังและ
บอกวา่โรงเรยีนเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อ
พวกท่านเริม่หัวเราะ ฉันรูสึ้กวา่ 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ก�าลังบอกวา่
ฉันท�าส่ิงถูกตอ้ง
เอเลนำ เอม็. อำยุ 12 ขวบ, 
แคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ

แม็กซ์: ผมจะกอดพวกท่านและ
รอ้งเพลงปฐมวยัให้ฟังเพื่อเตอืนให้
พวกท่านนึกถึงพระเยซู

เกบ: ท�าให้พ่อแม่ของคณุรูสึ้กดี
ขึน้โดยวาดรปูครอบครวัของคณุใน
สวรรค์
แมก็ซ์และกำเบ ซี. อำยุ 6 ขวบ
และ 10 ขวบ, โคชิ อนิเดยี

คณุสามารถกล่าวค�าสวดอ้อนวอนเพื่อ
ช่วยให้พ่อแม่ของคณุผ่านพ้นปัญหา
ของพวกท่านและฮัมเพลงศาสนจักร
บางเพลงเพื่อท�าให้ท่านรูสึ้กดขีึน้
แอดดสัิน เอส. อำยุ 10 ขวบ, 
วอชิงตนั สหรัฐอเมริกำ

ผมกับพี่ๆ น้องๆ เข้าห้องนอนของ
เราและฟังคณะนักรอ้งประสาน
เสียงแทเบอรน์าเคลิ น่ีช่วยให้เรา
รูสึ้กสงบ
เบ็น เอม็. อำยุ 11 ขวบ, 
บริสเบน ออสเตรเลยี

ผมจะสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์
และขอให้พระองคท์รงช่วยพ่อกับแม่
เมื่อพวกท่านเถียงกันเพื่อพวกท่านจะ
รูสึ้กถึงพระวญิญาณและแก้ ไขปัญหา
ของพวกท่าน
เอธำน เอม็. อำยุ 11 ขวบ, 
แคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ
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แ ม่ทัพโมโรไนน�ากองทัพชาวนีไฟ ท่านชอบเช่ือฟังพระบิดาบนสวรรค ์ท่านช่วยทหารชาวนีไฟปกป้อง
ตนเองจากชาวเลมัน ท่านเตอืนให้พวกเขานึกถึงพรของพระบิดาบนสวรรค ์ท่านเตอืนให้พวกเขานึกถึง

เสรภีาพและครอบครวัเพื่อพวกเขาจะไดก้ล้าหาญ

แม่ทพัโมโรไนกลา้หาญ
วรีบุรุษพระคมัภร์ีมอรมอน
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□   ท่องจ�า แอลมา 48:11–12: อ่าน ขอ้ 17 ดว้ย!

□   ช่วยใหค้นท่ีกงัวลหรือกลวัมีความกลา้หาญ 
แบ่งปันประจกัษพ์ยานเร่ืองพระบิดา 
บนสวรรคก์บัพวกเขา

□   ดูเร่ืองราวพระคมัภีร์มอรมอนบทท่ี 31–33 
และ 35 ท่ี scripturestories.lds.org

□  ฉนัทา้ทายตนเองให ้. . .

เดก็หลายคนท่ีโรงเรียนใชค้ �าพดู
ท่ีท�าใหฉ้นัอึดอดั ฉนักบัแม่สวด
ออ้นวอนขอความกลา้หาญและ
ขอใหรู้้วา่ตอ้งท�าอะไรจึงจะดี
ท่ีสุด วนัรุ่งข้ึนเม่ือพวกเขาเร่ิมใช้
ค �าพดูนั้น ฉนัพดูอยา่งสุภาพวา่ 

“ไดโ้ปรดหยดุใชค้ �าพดูพวกนั้นเถอะ มนัท�าใหฉ้นัรู้สึก
อึดอดั” พวกเขาบอกวา่ “โอเค ขอโทษนะ” นัน่ท�าให้
ฉนัรู้สึกสุขใจ และดีใจท่ีไดรู้้วา่พระบิดาบนสวรรคจ์ะ
ทรงช่วยฉนัเม่ือฉนัทูลขอความช่วยเหลือ

เบลลำ ท.ี อำยุ 10 ขวบ, เวอร์จเินีย สหรัฐอเมริกำ

ฉันกล้ำหำญได้!

แม่ทพัโมโรไน

แกรนท์ แอล. อาย ุ10 ขวบ, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ตดั พบั และเกบ็บตัรค�าทา้แผน่น้ีไว!้
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ท่านสามารถพิมพส์�าเนาเพิ่มเติมไดท่ี้ liahona.lds.org

ฉันอ่ำนพระคมัภร์ีมอรมอนได้

ธงแห่งเสรีภำพ

พระคมัภร์ีของเดอืนนี้
หลงัจากอ่านขอ้ความในพระคมัภีร์
แลว้ ใหร้ะบายสีบริเวณตวัเลขท่ีเขา้คู่
กนับนธงแห่งเสรีภาพ!

1  แอลมา 43:9–12, 16–23, 47–54

2  แอลมา 44:1–10, 12, 19–20

3  แอลมา 46:10–16, 21–22

4  แอลมา 53:10–21

5  แอลมา 56:2–11, 41–48, 55–56

6  ฮีลามนั 5:20–44

7  ฮีลามนั 8:1, 4, 10, 25–28

8  ฮีลามนั 9:1–5, 19–24, 39–40

1

2
3

6

5

4
7 8

โ มโรไนน�าชาวนีไฟท�าสงครามกับชาวเลมันเพื่อปกป้องบ้านและ
ครอบครวัของพวกเขา แม่ทัพโมโรไนท�า “ธงแห่งเสรภีาพ” จากเสือ้

คลุมของท่าน ท่านเขียนข่าวสารพิเศษเพื่อเตอืนให้ชาวนีไฟจดจ�าวา่
พวกเขาก�าลังตอ่สู้เพื่ออะไร “เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าของเรา, 
ศาสนาของเรา, และอิสรภาพ, และสันตภิาพของเรา, ภรรยา, และลูกๆ 
ของเรา” (แอลมา 46:12) อ่านเพิ่มเตมิเกี่ยวกับเรือ่งน้ีในหน้า 76 และ
มองหาค�าท้าให้อ่านในฉบับหน้า! ◼
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ธงของแม่ทพัโมโรไน
เร่ืองรำวในพระคมัภร์ีมอรมอน

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เอ
พ

ริล
 ส

ตอ็
ตต

์

โมโรไนเป็นแม่ทัพของทหารชาว
นีไฟ ท่านเป็นคนแข็งแรง และ
รกัพระผู้เป็นเจ้า

ครัง้หน่ึงมีกษัตรยิ์ช่ัวรา้ย 
คนหน่ึง เขาตอ้งการ
ปกครองผู้คนชาวนีไฟ
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เดก็

ท่านตดัสินใจท�าธงให้ผู้คนของท่าน

แม่ทัพโมโรไนตอ้งการ
คุม้ครองผู้คนจากกองทัพของ
กษัตรยิ์ช่ัวรา้ยคนน้ัน
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ธงของแม่ทัพโมโรไนเตอืนผู้คนให้จดจ�าวา่พวก
เขาควรตดิตามพระผู้เป็นเจ้าและคุม้ครอง

ครอบครวัของตน พวกเขาจึงจะมีสันตสุิข ◼
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อนุญาตใหท้�าส�าเนาเพลงน้ีไวใ้ชท่ี้บา้นหรือท่ีโบสถไ์ดโ้ดยไม่หวงัผลในเชิงพาณิชย์

ขอใหร้ะบุหมายเหตุน้ีในส�าเนาทุกฉบบั

 2. เม่ือ ฟัง เร่ือง ราว ของ เดก็ ผู ้ บุก เบิก ฉนั มุ่ง หวงั พ - ลงั ความ เขม้

 1. เม่ือ ฟัง เร่ือง ราว ของ เดก็ ผู ้ บุก เบิก ทุกข ์ ทน กลา้ หาญ เป่ียม ดว้ย ศรัท -

ดว้ยความเช่ือมัน่ ค �าร้องและท�านอง โดย เจนิซ แคปป์ เพอร์รีย์

 ธา ฉนั ปรา - รถ - นา จะ เตม็ ใจ เช่น นั้น พึ่ง

 พา - พระ เจา้ ทูล ขอ พ - ลงั จะ เช่ือ ฟัง ศา - ส - ดา พ -

 แขง็ ฉนั จะ พาก เพียร รัก ษา พระ บญั ญติั เป็น

 ว ิ - สุท - ธิ - ชน ท่ี ซ่ือ สตัย ์ จะ ยนื หยดั เป็น แบบ อยา่ง อนั

เม่ือฟังเร่ืองราวของเดก็ผูบุ้กเบิก

 ยา - กรณ์ ฉนั ตอ้ง การ สร้าง ไซ อนั เช่น กนั! จะ

 มี ศรัท ธา มัน่ ท�า ส่ิง ท่ี ยาก หาก มี พระ ประ สงค ์ ให ้ ฉนั ท�า

 ดี งาม ท่ี ผู ้ อ่ืน ทั้ง หลาย ด�า เนิน ตาม ฉนั

 จะ เป็น เหมือน เดก็ ผู ้ บุก เบิก นั้น พระ เจา้ พระ องค ์ ทรง วาง ใจ ฉนั

เม่ือฟังเร่ืองราวของเด็กผูบ้กุเบิก
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ข้  าพเจ้าใฝ่ฝันอยากไปดสัูตวท์ี่
แอฟรกิามานาน และในที่สุดโอกาส

ก็มาถึง . . .
เราจอดรถที่แอ่งน� ้าเพื่อดสัูตวม์ากิน

น� ้า ฤดน้ัูนแล้งจัดและมีน� ้าไม่มาก มี
เพียงหล่มโคลน เมื่อฝูงช้างเหยียบลง
ไปในโคลนนุ่มๆ น� ้าจะซึมขึน้มาตรง
รอยโคลนที่ยุบตวัและสัตวต์วัอื่นจะ
กินน� ้าจากรอยเท้าช้าง

ละมั่งตืน่กลัวมากเป็นพิเศษ พวก
มันจะมาใกล้หลุมโคลนแล้วหัน
หลังวิง่หนีดว้ยความตกใจ ข้าพเจ้า
เห็นวา่ไม่มีสิงโตอยู่แถวน้ัน จึงถาม
มัคคเุทศก์วา่ท�าไมพวกกวางไม่กินน� ้า 
ค�าตอบของเขา และน่ีเป็นบทเรยีน 
คอื “จระเข้”

ข้าพเจ้ารูว้า่เขาตอ้งพูดเล่นจึงถาม
อย่างจรงิจังวา่ “อะไรคอืปัญหาครบั” 
เขาตอบอีกครัง้วา่ “จระเข้”

“เหลวไหลน่า” ข้าพเจ้าพูด “ ไม่มี
จระเข้ตรงน้ันหรอก” . . .

เขาคงดอูอกวา่ข้าพเจ้าไม่เช่ือและ
ข้าพเจ้าคดิวา่เขาตัง้ใจจะสอนบท
เรยีนข้าพเจ้า เราขับรถไปอีกที่หน่ึง รถ
จอดอยู่บนคนัดนิเหนือหลุมโคลนที่

เราสามารถมองลงไปได ้“น่ันไงครบั” 
เขาบอก “ดใูห้เห็นกับตา”

ข้าพเจ้าไม่เห็นอะไรนอกจาก
โคลน น� ้าเล็กน้อย และสัตวท์ี่ตืน่กลัว
อยู่ ไกลๆ ทันใดน้ันข้าพเจ้าก็เห็น!
—จระเขต้วัใหญน่อนน่ิงอยู่ ในโคลน 
ก�าลังรอสัตวพ์าซ่ือบางตวัที่กระหาย
น� ้ามากพอจะมากินน� ้า . . .

มัคคเุทศก์เมตตาข้าพเจ้าเกินกวา่
ข้าพเจ้าสมควรไดร้บั “ความอวดรู”้ 
ของข้าพเจ้าที่ท้าทายค�าตอบแรกของ
เขาวา่ “จระเข้” น่าจะท�าให้เกิดค�าเชือ้
เชิญที่วา่ “ออกไปดใูห้เห็นกับตาสิ!”

ข้าพเจ้าเห็นกับตาวา่ไม่มีจระเข้ 
ข้าพเจ้าเช่ือมั่นในตนเอง ข้าพเจ้าคดิ
วา่น่าจะเดนิออกไปดวูา่อะไรอยู่ตรง
น้ัน ความโอหังเช่นน้ันอาจท�าให้ถึง
ตายได!้ แตเ่ขาอดทนมากพอจะสอน
ข้าพเจ้า

จระเขท้าง
วญิญาณ
“เหลวไหลน่ำ” ข้ำพเจ้ำพูด  
“ไม่มีจระเข้ตรงน้ันหรอก”

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

เพื่อนเยาวชนทัง้หลาย  
ข้าพเจ้าหวงัวา่ท่านจะฉลาดพูดกับ 
มัคคเุทศก์ของท่านมากกวา่ข้าพเจ้า
ในคราวน้ัน ความคดิอหังการที ่
วา่ข้าพเจ้ารูทุ้กอย่างไม่คูค่วรกับ 
ข้าพเจ้าเลย ทัง้ไม่คูค่วรกับท่านดว้ย  
ข้าพเจ้าไม่ภาคภูมิ ใจกับความคดิน้ัน  
และคดิวา่ข้าพเจ้าน่าจะละอายใจที ่
เล่าเรือ่งน้ีให้ท่านฟัง แตก็่เล่าเผื่อจะ 
ช่วยท่านได้

คนที่ผ่านชีวิตมาก่อนท่านได้
ตรวจสอบแอ่งน� ้ามาบ้างแล้วและ
เปล่งเสียงเตือนเรื่องจระเข้ ไม่ ใช่แค่
จระเข้ตัวใหญ่สีเทาเท่าน้ันที่สามารถ
ฉีกท่านเป็นชิน้ๆ ได้ แต่ จระเข้ทาง
วิญญาณ เป็นอันตรายกว่า ลวงตา
มากกว่า และมองเห็นยากกว่าสัตว์
เลือ้ยคลานที่พรางตัวเก่งเหล่าน้ัน
ของแอฟริกา

จระเข้ทางวญิญาณเหล่าน้ีสามารถ
ฆ่าหรอืท�าลายจิตวญิญาณของท่าน
ได ้พวกมันสามารถท�าลายสันตสุิขใน
ใจท่านและสันตสุิขในใจคนที่รกัท่าน 
จระเข้เหล่าน้ันเป็นจระเข้ที่ถูกเตอืน
ให้ระวงั และปัจจุบันแทบจะไม่มี
แหล่งน� ้าใดในความเป็นมรรตยัที่พวก
มันไม่เข้าไปรงัควาน . . .

โชคดทีี่มีมัคคเุทศก์ ในชีวติมาก
พอจะป้องกันไม่ ให้เรือ่งเช่นน้ีเกิดขึน้
หากเราเต็มใจรบัค�าแนะน�าเป็นครัง้
คราว ◼

จาก “Spiritual Crocodiles,” Ensign,  
May 1976, 30–31. ภา
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โดย ประธำน
บอยด์ เค. แพคเกอร์ 
(1924–2015)
ประธานโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง



เอล็เดอร์เควนทนิ แอล. คุก แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง “พระเจา้เป็นแสงฉนั,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2015, 63

“ในฐานะบุคคลท่ีเป็นสานุศิษยข์องพระคริสตแ์ละอาศยัอยูใ่นโลกอนัโหดร้ายโกลาหลอยา่งแทจ้ริง เราสามารถ
เติบโตและเบ่งบานไดถ้า้เราหยัง่รากอยูใ่นความรักท่ีเรามีต่อพระผูช่้วยใหร้อดและท�าตามค�าสอนของพระองค ์
อยา่งนอบนอ้ม”

เรำจะรุ่งเรืองในโลกทีโ่หดร้ำยได้อย่ำงไร

ข้อคดิ



อ่ืน ๆ ในฉบบัน้ี
ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

รับมอืกบั การกลบั
บา้นก่อนก�าหนด
การกลบัจากเป็นผูส้อนศาสนาก่อน
ก�าหนดเป็นเร่ืองบัน่ทอนจิตใจ แต่ดิฉนั
พบวา่นัน่สามารถเป็นกา้วเดินหนา้ไดเ้ม่ือ
ดิฉนัจดจ่อกบัส่ิงส�าคญัหกอยา่งต่อไปน้ี

น. 44

ส�ำหรับเยำวชน

แต่ละสปัดาห์ เราท�าสญัญาวา่จะระลึกถึง 
พระเยซูคริสตต์ลอดเวลา และแต่ละวนัเรา 
สามารถรับพรจากการรักษาสญัญานั้น

น. 60

ส�ำหรับเดก็

ธงของแม่ทพั 
โมโรไน
แม่ทพัโมโรไนท�าธงเพื่อช่วยใหผู้ค้นของท่าน
จดจ�าส่ิงส�าคญัท่ีสุด อยา่งเช่น ครอบครัวและ
พระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขา ท่านจดจ�าส่ิงส�าคญั
ท่ีสุดในชีวติท่านอยา่งไร

น. 76

ส่งค�ำติชมเก่ียวกับ เลียโฮนา มำได้ท่ี liahona@ ldschurch. org.

ระลึกถึง  
พระผู้ช่วยให้รอด
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