
บิดำเป็นพรแก่ชีวติบุตร
ธิดำอย่ำงไร น. 4, 10
ผู้สอนศำสนำในญีปุ่่น อธิกำร 
ควบคุม อคัรสำวกคนใหม่: เอล็เดอร์ 
แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน น. 14
พระคมัภร์ีมอรมอนฟ้ืนฟูสำยตำ
ทำงวญิญำณอย่ำงไร น. 20
ค�ำถำม 14 ข้อพร้อมค�ำตอบเกีย่ว
กบัชีวติหลงัควำมตำย น. 32

ศ า ส น จัก ร ข อ ง พ ร ะ เ ย ซู ค ริ ส ต์ แ ห่ ง วิ สุ ท ธิ ช น ยุ ค สุ ด ท้ า ย  •  มิ ถุ น า ย น  2 0 1 6
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ปกิณกะ
8 ส่ิงทีเ่รำเช่ือ: เรำเช่ือในกำรท�ำตำม

ศำสดำพยำกรณ์

10 บ้ำนเรำ ครอบครัวเรำ:  
แบบอย่ำงควำมรักของคุณพ่อ
สงวนนาม

12 เพลง: จงมำหำพระองค์
โดย ธีโอดอร์ อี. เคอร์ติส และฮิวจ ์
ดบัเบิลย.ู ดกักอลล์

40 ภำพสะท้อน: ไชโย!
โดย จี. เครก ไคเซอร์

41 กำรรับใช้ในศำสนจกัร:  
ไม่มทีำงเกดิขึน้ขณะทีผ่มรับใช้!
โดย เบรตต ์เจ. พอร์เตอร์

42 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย 

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี:  
แสดงประจกัษ์พยำนเร่ืองอะไร  
ท�ำไม และอย่ำงไร
โดย ประธานสเป็นเซอร์ ดบัเบิลย.ู  
คิมบลัล์

เลียโฮนา มิถุนายน 2016

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด:  

พระบิดำของเรำ ครูพีเ่ลีย้งของเรำ
โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ

7 ข่ำวเยีย่มสอน: ศำสนพธีิและพนัธสัญญำ 
พระวหิำร

บทความพิเศษ
14 เอล็เดอร์แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน:  

ใจทีเ่ข้ำใจ
โดย เอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
เอ็ลเดอรส์ตเีวนสันรบัใช้ดว้ยใจทีเ่ข้าใจ 
การกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ  
พรแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด  
และความสามารถของศาสนจักรในการ 
เป็นพรแก่คนตกทุกข์ ไดย้าก

20 ตำของคนตำบอดจะมองเห็น
โดย เอล็เดอร์ลินน ์จี. รอบบินส์
พระคมัภีรม์อรมอนเป็นสักขีพยาน 
ปากทีส่องของพระเยซูครสิตแ์ละ 
พระกิตตคิณุอันรุง่โรจน์ของพระองค์

26 ปำฏิหำริย์ทีล่ะเอยีดอ่อนเจด็ประกำร
ระหว่ำงทำง
โดย เอเฟรม สมิธ
การเดนิทางของผมตัง้แตจุ่ดเริม่
ตน้อันต�่าตอ้ยเมือ่เป็นเด็กก�าพรา้ไป
จนถึงการรบัใช้พระเจ้าเมือ่เป็นผู้สอน
ศาสนาเป็นปาฏิหารยิ์ โดยแท้

28 จงตามเรามา: สอนพืน้ฐำนทีบ้่ำน
โดย อลิเซีย สแตนตนั และนาตาลี 
แคมพเ์บลล์
แนวคดิส�าหรบัการเรยีนเกีย่วกับหวัข้อ
เยาวชนประจ�าเดอืนเป็นครอบครวั

32 เรำรู้อะไรเกีย่วกบัชีวติหลงัควำมตำย
โดย เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์
เราช่วยตอบค�าถามของผู้อืน่เกีย่วกับ
ชีวติหลังความตายไดเ้พราะความจรงิ
อันแจ้งชัดและมีคา่ของพระกิตตคิณุ
ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู

36 ประสบกำรเปลีย่นแปลงในใจ
โดย เอล็เดอร์เอด็เวร์ิด ดูเบ
เมือ่ลูกสาวของเราล้มป่วย ข้าพเจ้า
ตระหนักวา่ใจข้าพเจ้าตอ้งเปลีย่นมาก
เท่าๆ กับใจแอลมา

ภำพปก
ปกหนา้: ภาพถ่ายโดย โคดีย ์เบลล ์ปกหนา้ดา้นใน: 
ภาพถ่ายโดย iStock/Thinkstock. ปกหลงัด้ำนใน:  
ภำพถ่ำยโดย เลสล ีนิลส์สัน
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46 ควำมมุ่งมัน่และกำรเป็นสำนุศิษย์
โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอฟ. อีแวนส์
เราจ�าตอ้งมีความมุ่งมั่นเพือ่จะเป็น
สานุศษิย์ทีแ่ท้จรงิของพระผู้ช่วยให้
รอดและบรรลุเป้าหมายทีด่จีรงิๆ  
เป้าหมายทีพ่ระบิดาบนสวรรคท์รง
ทราบวา่เราตอ้งบรรลุเพือ่เตรยีมรบั
ความเป็นนิรนัดร์

50 แชมป์สนับสนุนวนัสะบำโต
โดย ซาแมนธา แมค็แฟดเยน
การเลือกเป็นของเรา เราจะลงแข่งวนั
อาทิตย์และพยายามเป็นแชมป์ระดบั
ประเทศให้ ได ้หรอืเราจะสละสิทธิ์รอบ
น้ันและรกัษาวนัสะบาโตให้ศกัดิสิ์ทธิ์

คนหนุ่มสำว

52 ส่วนทีย่ำกทีสุ่ดของกำรเป็นผู้สอน
ศำสนำ
โดย เวนดีย ์อุลริช
ท่านเคยอ่านพระคมัภีรม์อรมอน
และ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรามาแล้ว 
แตท่่านรูว้ธิีพูดคยุกับคนแปลกหน้า
และเผชิญกับการถูกปฏิเสธหรอืไม่ 
ปรบัปรงุทักษะอืน่ๆ บางอย่างทีท่่านจะ
ตอ้งมีเมือ่เป็นผู้สอนศาสนา

57 ห้องสนทนำ

58 จำกสนำมเผยแผ่: จติวญิญำณร้องทูล
โดย สตีเฟน ดกัเดล
ดเูหมือนเขาไม่เป็นมิตร เข้าใกล้ยาก 
และออกจะน่ากลัว แตเ่ขาเป็นเพียง
คนทีต่อ้งการค�าตอบนิรนัดรบ์างอย่าง

61 ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร:  
วธีิช่วยผู้สอนศำสนำ
โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์

62 ค�ำถำม & ค�ำตอบ
พ่อแม่ของฉันสบถ ฟังเพลงเสียงดงั 
และดรูายการทีวทีี่ ไม่เหมาะสม ฉัน
จะท�าอะไรไดบ้้างเพือ่ให้รูสึ้กถึงพระ
วญิญาณทีบ่้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วนัอาทิตย์

64 กำรเป็นเพือ่นทีด่ี
โดย เดวดิ มอราเลส
เราทุกคนตอ้งการเพือ่น ตอ่ไปน้ีเป็นวธิี
สรา้งเพือ่นทีด่แีละเป็นเพือ่นทีด่ดีว้ย

เยำวชน

66 เดก็ทีย่นือย่ำงภำคภูม:ิ  
ยดึมัน่ควำมถูกต้อง
โดย อายเซีย แทน

68 คู่ศึกษำของจอร์แดน
โดยคริสตีน ไอดี
จอรแ์ดนไม่ทราบจะท�าอย่างไรเมือ่ไม่มี
คูศ่กึษาพระคมัภีรม์อรมอนของเขา  
แตแ่ล้วเขาก็เกิดความคดิทีด่มีากๆ!

70 ยุทธภณัฑ์ทั้งชุดของพระผู้เป็นเจ้ำ
ทา่นจะท�าส่ิงใดไดบ้า้งเพือ่คุม้ครอง
วญิญาณทา่นใหป้ลอดภยัและมีความสุข

72 ค�ำตอบจำกอคัรสำวก: เรำท�ำสัญญญำ
อะไรบ้ำงเมือ่รับบัพตศิมำ
โดย เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

73 หน้ำนีข้องหนู

74 วรีบุรุษพระคมัภร์ีมอรมอน:  
เอบิชเป็นผู้สอนศำสนำ

75 ฉันอ่ำนพระคมัภร์ีมอรมอนได้

76 เร่ืองรำวในพระคมัภร์ีมอรมอน:  
แอลมำสอนวธีิสวดอ้อนวอน

79 หน้ำระบำยสี: ฉันจะมคีวำมคำรวะ

เดก็

ดูวา่ท่านจะ
หาเลียโฮนา
ท่ีซ่อนอยู่ ใน

ฉบับน้ีได้หรอื
ไม่ ค�าใบ้: ท่าน
สวดอ้อนวอน

ได้ท่ี ไหน

76

52

46

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

หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
ครอบครัว, 10, 28, 36, 43, 

44, 62
ความคารวะ, 79
งานเผยแผ่ศาสนา, 52, 58, 

61, 74
งานพระวหิาร, 7
เจตคติ, 52
ชดใช้ (การ), 36
เช่ือฟัง (การ), 8, 28, 70
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน, 41
แต่งงาน (การ), 28
บัพติศมา, 72, 73
บิดา (การเป็น), 4, 10
ประจกัษ์พยาน, 80

ปาฏิหาริย์, 26
เปลีย่นใจเลือ่มใส (การ), 36
เป้าหมาย, 46
แผนแห่งความรอด, 32, 58
พระคมัภร์ีไบเบิล, 20
พระคมัภร์ีมอรมอน, 20, 

57, 68, 74, 75
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา, 4
พระเยซูคริสต์, 12, 28, 40
พระวหิาร, 44, 73
พนัธสัญญา, 7, 28, 72
พึง่พาตนเอง (การ), 28
มิตรภาพ, 64

มุ่งม่ัน (ความ), 46
เยาวชน, 41
รับใช้ (การ), 41
วนัสะบาโต, 45, 50, 62
ศรัทธา, 36, 46, 75
ศาสดาพยากรณ์, 8, 42, 44
ศาสนพธีิ, 7, 28
ศีลระลกึ, 40
สวดอ้อนวอน (การ), 12, 

58, 61, 66, 76
สอน (การ), 28, 43
สานุศิษย์ (การเป็น), 46
อ่อนน้อมถ่อมตน (ความ), 52

“ส่ิงทีเ่รำเช่ือ” หนา้ 8: บทความน้ีสอนวา่ 
“เม่ือเราสนบัสนุนศาสดาพยากรณ์และอคัร
สาวก เราไดรั้บประจกัษพ์ยานวา่พวกท่าน
เป็นผูรั้บใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้” ท่านสามารถ
เพิ่มพนูประจกัษพ์ยานของท่านเก่ียวกบั
ศาสดาพยากรณ์โดยอ่านหรือฟังค�าพดูการ
ประชุมใหญ่สามญั ท่านกบัครอบครัวอาจจะ
อ่านค�าพดูเม่ือเร็วๆ น้ีของประธานมอนสนั
สกัหน่ึงเร่ืองและเลือกค�าแนะน�าหน่ึงอยา่งท่ี
ท่านจะด�าเนินชีวติตาม ขณะด�าเนินชีวติตาม
ส่ิงท่ีศาสดาพยากรณ์ขอ ใหพ้ยายามคิดวา่
ท่านไดรั้บพรอยา่งไร

“จงตำมเรำมำ: สอนพืน้ฐำนทีบ้่ำน” 
หนา้ 28: ประธานสเป็นเซอร์ ดบัเบิลย.ู  

คิมบลัล ์(1895–1985) สอนวา่ “ความส�าเร็จ
ของเราแต่ละคนและของศาสนจกัรส่วนใหญ่
จะข้ึนอยูก่บัวา่เรามุ่งด�าเนินชีวติตามพระ
กิตติคุณในบา้นซ่ือสตัยเ์พียงใด” ท่านอาจจะ
ศึกษาหวัขอ้ จงตามเรามา กบัครอบครัวเป็น
เวลาหน่ึงเดือน ท่านอาจจะศึกษาแง่มุมต่างๆ 
ของหวัขอ้ท่ีท่านเลือกในแต่ละสปัดาห์ โดย
ใชพ้ระคมัภีร์หรือส่ิงช่วยศึกษาอ่ืนๆ เช่น ส่ัง
สอนกิตติคุณของเรา LDS.org คู่มือพระคมัภีร์ 
และ วีดิทัศน์ไบเบิล The Life of Christ ท่าน
อาจแบ่งปันส่ิงท่ีท่านเรียนรู้และรู้สึกท่ีการ
สงัสรรคใ์นครอบครัวแต่ละสปัดาห์ ท่านอาจ
บนัทึกความคิดและความประทบัใจของท่าน
ลงในสมุดบนัทึกการศึกษาและแบ่งปันส่ิงท่ี
ท่านไดเ้รียนรู้กบัเพ่ือนๆ ผา่นส่ือสงัคม

แนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว
ฉบับนีมี้บทความและกิจกรรมท่ีสามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้  
ต่อไปนีคื้อตัวอย่างสองเร่ือง

มถุินำยน 2016 ปีที ่22 เล่มที ่6
เลยีโฮนำ 13286 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชน 
ยคุสุดทา้ย ฉบบัพิมพภ์าษาไทย
ฝ่ำยประธำนสูงสุด: โธมสั เอส. มอนสนั, เฮนรีย ์บี. อายริงก,์  
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ
โควรัมอคัรสำวกสิบสอง: รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั, ดลัลิน เอช. โอค๊ส์, 
เอม็. รัส เซลล ์บลัลาร์ด, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์ 
เดวดิ เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนั, 
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4 เลียโฮนา

ท่ านเคยเปิดกลอ่งชิน้ส่วน ดงึค�าแนะน�าในการประกอบ
ออกมา และคดิวา่ “น่ีไมเ่ขา้ทา่เอาเสียเลย” หรอืไม่

บางครัง้ แม้เราจะมีเจตนาดทีี่สุดและมีความเช่ือ
มั่นในใจ แตเ่ราดงึชิน้หน่ึงออกมาและถามวา่ “น่ีส�าหรบั
อะไร” หรอื “น่ันประกอบอย่างไร”

เราหงุดหงิดมากขึน้เมื่อดทูี่กล่องและสังเกตเห็นค�า
สงวนสิทธิ์การใช้ที่บอกวา่ “อายุที่ก�าหนด—8 ขวบขึน้ไป” 
เพราะเรายังนึกไม่ออกวา่จะประกอบชิน้ส่วนอย่างไร ส่ิงน้ี
จึงไม่เพิ่มความเช่ือมั่นหรอืความนับถือตนเองของเรา

บางครัง้เรามีประสบการณ์คล้ายคลึงกันกับพระกิตตคิณุ 
ขณะมองดพูระกิตตคิณุบางส่วน เราอาจเกาศีรษะและ
สงสัยวา่ส่วนน้ันส�าหรบัอะไร หรอืขณะส�ารวจอีกส่วนหน่ึง 
เราอาจตระหนักวา่แม้หลังจากพยายามเข้าใจอย่างเต็มที่
แล้ว เราก็ยังนึกไม่ออกวา่เหตใุดจึงมีส่วนน้ัน

พระบิดำบนสวรรค์ของเรำทรงเป็นครูพีเ่ลีย้งของเรำ
โชคดทีี่พระบิดาบนสวรรค์ ไดป้ระทานค�าแนะน�าอัน

แสนวเิศษไว้ ให้เราวางองคป์ระกอบของชีวติเราและเป็น
ตวัของตวัเองให้ดทีี่สุด ค�าแนะน�าเหล่าน้ันไดผ้ลไม่วา่เรา
จะอายุเท่าไรและสภาวการณ์ของเราเป็นเช่นไร พระองค์
ประทานพระกิตตคิณุและศาสนจักรของพระเยซูครสิต์ ไว้
ให้เรา พระองคป์ระทานแผนแห่งการไถ่ แผนแห่งความ
รอด แม้แตแ่ผนแห่งความสุขไว้ ให้เรา พระองค์ ไม่ไดท้รง
ปล่อยเราให้อยู่เพียงล�าพังกับความไม่แน่นอนหรอืความ
ท้าทายทัง้หมดของชีวติ โดยตรสัวา่ “เจ้าอยู่ที่น่ีแล้ว โชคดี
นะ คดิให้ออก”

ถ้าเราจะเพียงอดทนและมองดว้ยใจอ่อนน้อมและใจ
กวา้ง เราจะพบวา่พระผู้เป็นเจ้าประทานเครือ่งมือมากมาย
ไว้ ให้เราเข้าใจค�าแนะน�าของพระองคท์ี่ครอบคลุมความสุข
ของเราในชีวติไดด้ขีึน้

•  พระองคท์รงมอบของประทานอนัประมาณคา่มิได้
แหง่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ใหเ้รา ซ่ึงมศัีกยภาพจะเป็น
ครพูเิศษส่วนตวัจากสวรรคข์ณะทีเ่ราศึกษาพระวจนะ
ของพระผูเ้ป็นเจา้และพยายามท�าใหค้วามคดิและ
การกระท�าของเราสอดคลอ้งกบัพระวจนะของพระองค์

•  พระองคท์รงให้เราเข้าเฝ้าพระองค์ ไดต้ลอด 24 
ช่ัวโมงผ่านการสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธาและการทูล
วงิวอนดว้ยเจตนาแท้จรงิ

•  พระองคป์ระทานอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ยุค
ปัจจุบันผู้เปิดเผยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าในสมัย
ของเราและมีสิทธิอ�านาจในการผูกหรอืผนึกบนแผ่น
ดนิโลกและในสวรรค์

•  พระองคท์รงฟ้ืนฟูศาสนจกัรของพระองค—์องคก์ร
ของผูเ้ช่ือทีท่�างานดว้ยกนัเพือ่ช่วยกนัขณะพวกเขาท�า 
เพือ่ความรอดของตนเองดว้ยความเกรงกลวั ตวัส่ัน 
และปีตอินัหาใดเสมอเหมอืน 1

•  พระองคป์ระทานพระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์ ไว้ ให้เรา— 
พระวจนะที่ทรงเขียนไว้ ให้เรา

•  พระองคป์ระทานเครือ่งมอืมากมายนับไมถ่ว้นของ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ไวช่้วยเราในการเป็นสานุศิษย์ 
เครือ่งมอือนัน่าอศัจรรยม์ากมายเหลา่น้ีพบไดท้ี ่LDS.org

โดย ประธำน 
ดเีทอร์ เอฟ.  
อุคท์ดอร์ฟ
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่าย 
ประธานสูงสุด

พระบดิาของเรา  
ครูพี่เล้ียงของเรา

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด
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กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

ท่ านอาจตอ้งการเร่ิมโดยขอใหค้นท่ีท่านสอนนึกสกัครู่วา่พระบิดาบน
สวรรคท์รงเป็นครูพี่เล้ียงของพวกเขาเม่ือใด จากนั้นท่านอาจจะขอ

ใหพ้วกเขานึกถึงความคลา้ยคลึงระหวา่งชัว่ชณะนั้นกบัชัว่ขณะท่ีพวกเขา
รู้สึกวา่บิดาทางโลกเป็นครูพี่เล้ียงของพวกเขา เช้ือเชิญใหพ้วกเขาจดความ
คลา้ยคลึงในวธีิท่ีพระบิดาบนสวรรคแ์ละบิดาทางโลกเป็นครูพี่เล้ียงพวกเขา 
ท่านอาจทา้ทายใหพ้วกเขาพยายามเลียนแบบส่ิงท่ีจดไวข้ณะพยายามเป็น
แบบอยา่งท่ีดีข้ึนต่อผูอ่ื้น

เหตใุดพระบิดาบนสวรรคจ์ึง
ประทานความช่วยเหลือแก่เรา
มากมายขนาดน้ัน เพราะพระองค์
ทรงรกัเรา และดงัที่พระองคต์รสัถึง
พระองคเ์อง เพราะ “น่ีคอืงานของเรา
และรศัมีภาพของเรา—คอืการท�าให้
เกิดความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดร์
ของมนุษย์.” 2

กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื พระบิดาบน
สวรรคท์รงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเรา 
และพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นครพูี่เลีย้ง
ของเรา

พระบิดาในสวรรคท์รงทราบความ
ตอ้งการของบุตรธิดาของพระองค์
มากกวา่ใคร งานและรศัมีภาพของ
พระองคค์อืช่วยเราตลอดเวลา โดย
ประทานแหล่งช่วยอันน่าอัศจรรย์ทาง
โลกและทางวญิญาณไวช่้วยเราบนเส้น
ทางกลับไปหาพระองค์

บิดำทุกคนเป็นครูพีเ่ลีย้ง
ในบางภูมิภาคของโลก ครอบครวั

และสังคมให้เกียรตบิิดาในเดอืน
มิถุนายน การให้เกียรตแิละเคารพ
บิดามารดาเป็นเรือ่งดเีสมอ บิดา
ท�าส่ิงดมีากมายให้ครอบครวัและมี
คณุลักษณะน่าช่ืนชมหลายอย่าง 

บทบาทส�าคญัที่สุดสองบทบาทที่บิดา
มี ในชีวติบุตรธิดาคอืบทบาทของการ
เป็นแบบอย่างที่ดแีละครพูี่เลีย้ง บิดา
ท�ามากกวา่บอกบุตรธิดาวา่อะไรถูก
หรอือะไรผิด บิดาท�ามากยิ่งกวา่โยน
คูม่ือให้บุตรธิดาและคาดหวงัให้พวก
เขาคดิหาทางออกให้ชีวติตนเอง
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ควำมช่วยเหลอืของพระบิดำบนสวรรค์

เ พราะพระบิดาบนสวรรคท์รงรักเรา พระองคจึ์งประทาน
เคร่ืองมือหรือของประทานมากมายไวช่้วยเรา จบัคู่ของ

ประทานแต่ละอยา่งกบัรูปดา้นล่าง 
ท่านจะใชข้องประทานเหล่าน้ีเป็น
พรแก่ชีวติท่านและเป็นพรแก่ผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งไร

รักผูอ่ื้น

การสวดออ้นวอน

อคัรสาวก 
และ 

ศาสดาพยากรณ์พระคมัภีร์

บิดาเป็นครพูี่เลีย้งของบุตรธิดาที่ล�า้คา่และแสดงให้เห็น
วธิีด�าเนินชีวติอย่างซ่ือสัตย์ โดยแบบอย่างที่ดขีองพวกเขา 
บิดาไม่ปล่อยบุตรธิดาไวต้ามล�าพังแตร่บีไปช่วยพยุงพวก
เขาเมื่อพวกเขาสะดดุล้ม และบางครัง้เมื่อเห็นสมควร บิดา
ปล่อยให้บุตรธิดากระเสือกกระสนดิน้รน โดยทราบดวีา่น่ี
จะเป็นวธิีที่พวกเขาเรยีนรู้ ไดด้ทีี่สุด

เรำทุกคนเป็นครูพีเ่ลีย้ง
ขณะบิดาทางโลกท�าส่ิงน้ีให้บุตรธิดาของตน วญิญาณ

ของการเป็นครพูี่เลีย้งคอืส่ิงที่เราตอ้งมอบให้บุตรธิดาทุก
คนของพระผู้เป็นเจ้าโดยไม่ค�านึงถึงอายุ ต�าแหน่งที่ตัง้ 
หรอืสภาวการณ์ พึงระลึกวา่บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเป็น 
พี่น้องชายหญิงของเรา เราทุกคนเป็นของครอบครวั 
นิรนัดรค์รอบครวัเดยีวกัน

ในความหมายน้ี ขอให้เราทุกคนเป็นครพูี่เลีย้ง—
ปรารถนาจะยื่นมือช่วยเหลือกันให้เป็นตวัของตวัเองให้ดี

ที่สุด เพราะเราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า เราจึงมีศักยภาพ
จะเป็นเหมือนพระองค ์การรกัพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อน
มนุษย์ การรกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า และการ
ท�าตามแบบอย่างของพระครสิตเ์ป็นเส้นทางตรง แคบ 
และเป่ียมดว้ยปีตทิี่น�าเรากลับไปยังที่ประทับของพระบิดา
มารดาบนสวรรคข์องเรา

ถ้าพระผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาลทรงห่วงใยเรามากถึงขนาด
ทรงเป็นครพูี่เลีย้งของเรา เราเองก็น่าจะยื่นมือช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ของเรา โดยไม่ค�านึงถึงสีผิว เชือ้ชาต ิสภาพ
เศรษฐกิจสังคม ภาษา หรอืศาสนา ขอให้เราเป็นครพูี่เลีย้ง
ที่ ไดร้บัการดลใจและเป็นพรแก่ชีวติผู้อื่น—ไม่เฉพาะบุตร
ธิดาของเราเองเท่าน้ันแตบุ่ตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า
ทั่วโลกดว้ย ◼

อ้ำงองิ
 1. ด ูกิจการของอัครทูต 13:52; ฟิลิปปี 2:12.
 2. โมเสส 1:39.

อ�านาจฐานะ 
ปุโรหิต
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ศาสนพิธีและ
พนัธสญัญา 
พระวหิาร

ศ าสนพิธีทัง้หมดที่จ�าเป็นตอ่ความ
รอดและความสูงส่งมีพันธสัญญา

กับพระผู้เป็นเจ้าตดิมาดว้ย “การท�า
และรกัษาพันธสัญญาหมายถึงการ
เลือกผูกมัดตนเองกับพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูครสิต”์ ลินดา  
เค. เบอรต์นั ประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญกล่าว 1

เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น 
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าววา่  
“พระเจ้าตรสัวา่ ‘ ในศาสนพิธี . . . 
พลังอ�านาจของความเป็นเหมือน 
พระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้ประจักษ์’

“มีพรพิเศษจากพระผู้เป็นเจ้า
ส�าหรบัผู้มีคา่ควรทุกคนที่รบับัพตศิมา 
รบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และรบัส่วน
ศีลระลึกเป็นประจ�า” 2

“เมื่อชายและหญิงไปพระวหิาร” 
เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว “พวก
เขาทัง้คู่ ไดร้บัการประสาทพรดว้ย
อ�านาจเดยีวกัน ซ่ึงคอือ�านาจฐานะ
ปุโรหิต . . .

“. . . ชายทุกคนและหญิงทุกคนเข้า
ถงึเดชานุภาพน้ีเพือ่รบัความช่วยเหลอื
ในชีวติพวกเขา ทุกคนทีท่�าพนัธสัญญา
ศักดิสิ์ทธิกั์บพระเจา้และใหเ้กยีรติ
พันธสัญญาเหลา่น้ันยอ่มมสิีทธิ์ ไดร้บั
การเปิดเผยส่วนตวั ไดร้บัพรโดยการ
ปฏบิตัศิาสนกจิของเหลา่เทพ ตดิตอ่
กับพระผูเ้ป็นเจา้ ไดร้บัความสมบรูณ์
แหง่พระกติตคิณุ และสุดท้ายไดเ้ป็น
ทายาทเคยีงขา้งกบัพระเยซคูรสิต์
สืบทอดทัง้หมดทีพ่ระบดิาทรงมี” 3

พระคมัภร์ีเพิม่เติม
1 นีไฟ 14:14; หลักค�าสอนและ 
พันธสัญญา 25:13; 97:8; 109:22

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกบัการสวดออ้นวอนและทลูขอให้รูว้า่จะแบ่งปันอะไร การเข้าใจ “ครอบครวั: 
ถอ้ยแถลงตอ่โลก” จะเพิม่พนูศรทัธาของทา่นในพระผูเ้ป็นเจ้าและเป็นพรแกค่นทีท่่านดแูล
ผ่านการเยีย่มสอนอยา่งไร ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่reliefsociety.lds.org.

เร่ืองจริง
ในปี 2007 ส่ีวนัหลงัเกิดแผน่ดิน 

ไหวคร้ังใหญ่ในเปรู เอล็เดอร์
มาร์คสั บี. แนชแห่งสาวกเจด็สิบ
พบเวสเซสลาโอ คอนเดประธาน
สาขากบัพาเมลาภรรยาของเขา 
“เอล็เดอร์แนชถามซิสเตอร์คอนเด
วา่ลกูเลก็ๆ ของเธอเป็นอยา่งไรบา้ง 
เธอตอบดว้ยรอยยิม้วา่โดยผา่นพระ
กรุณาธิคุณของพระผูเ้ป็นเจา้ลกูทุก
คนปลอดภยัและสบายดี เขาถาม
เร่ืองบา้นของครอบครัวคอนเด

“ไม่เหลือแลว้ค่ะ” เธอตอบ
“. . . ‘แต่’ เอล็เดอร์แนชสงัเกต 

‘คุณกย็งัยิม้ไดข้ณะท่ีเราพดูคุยกนั’
“‘ค่ะ’ เธอตอบ ‘ดิฉนัสวด

ออ้นวอนและดิฉนัรู้สึกสงบ เรา
มีทุกอยา่งท่ีเราตอ้งการ เรามีกนั
และกนั เรามีลกูๆ เราผนึกในพระ
วหิาร เรามีศาสนจกัรท่ียอดเยีย่ม
แห่งน้ี และเรามีพระเจา้ เราสร้าง
ใหม่ไดด้ว้ยความช่วยเหลือของ
พระเจา้’ . . .

“การท�าและรักษาพนัธสญัญา
กบัพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อใหเ้รามีพลงั
ยิม้สูค้วามยากล�าบาก เปล่ียนความ
ทุกขย์ากเป็นชยัชนะ . . . นั้นเป็น
อยา่งไร”

“แหล่งพลงัคือพระผูเ้ป็นเจา้ เรา
จะไดพ้ลงัดงักล่าวผา่นพนัธสญัญา
ของเรากบัพระองค”์ 4

พจิารณาส่ิงน้ี
ศาสนพิธีและพนัธสญัญา 
พระวหิารเสริมสร้างความเขม้
แขง็และใหพ้ลงัแก่เราอยา่งไร

ข่ำวเยีย่มสอน

อ้ำงองิ
 1. ลินดา เค. เบอรต์นั, “พลังอ�านาจ ปีต ิและ

ความรกัจากการรกัษาพันธสัญญา,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2013, 111.

 2. นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “พลังอ�านาจในฐานะ
ปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 92.

 3. เอ็ม. รสัเซลล ์บัลลารด์, “ชายและหญงิในงาน
ของพระเจ้า,” เลยีโฮนา, เม.ย. 2014, 48–49.

 4. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พลังแห่ง 
พันธสัญญา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 23.

ศรัทธำ ครอบครัว 
กำรบรรเทำทุกข์
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บคุคลเดยีวบนแผน่ดนิโลกผู้ ไดร้บัการ
เปิดเผยใหทั้ง้ศาสนจกัร

เพราะประธานศาสนจักรพูดแทน
พระเจ้า (ด ูคพ. 1:38) เราจึงไม่ควร
เลือกค�าแนะน�าของท่านเฉพาะส่วน
ที่เราตอ้งการท�าตาม แตเ่ราปฏิบัตติอ่
ค�าแนะน�าและค�าเชือ้เชิญของท่าน
ประหน่ึงเราไดร้บัโดยตรงจากพระเยซู
ครสิต ์“ดว้ยความอดทนอย่างที่สุด
และศรทัธา” (คพ. 21:5)

เมื่อเราเลือกฟังและท�าตามศาสดา
พยากรณ์ตลอดจนอัครสาวกท่านอื่นๆ 
เราไดร้บัพรขณะพยายามเป็นเหมือน
พระเยซูครสิต ์และเราไดร้บัความ
คุม้ครองจากความไม่ปลอดภัยและ
ส่ิงหลอกลวงของโลก (ด ูเอเฟซัส 
4:11–14)

ตวัอย่างเช่น เราพบความปลอดภัย
ทางวญิญาณในโลกที่ศีลธรรมและคา่

เ ฉกเช่นศาสนจักรตน้แบบที่พระ
เยซูครสิตท์รงสถาปนาในช่วงการ

ปฏิบัตศิาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยั 
ศาสนจักรในปัจจุบัน “ก่อรา่งสรา้ง
ขึน้บนรากฐานของบรรดาอัครทูต
และบรรดาผู้เผยพระวจนะ มีพระ
เยซูครสิตเ์ป็นศิลาหัวมุม” (เอเฟซัส 
2:20) เรามีอัครสาวกสิบสองคน รวม
ทัง้ประธานศาสนจักรและที่ปรกึษา
ของท่านผู้เป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่ง
รู ้และผู้เปิดเผย พวกท่านไดร้บัเรยีก
ให้เป็นพยานถึงพระเยซูครสิตแ์ละส่ัง
สอนพระกิตตคิณุไปทั่วโลก

พระผูช่้วยใหร้อดทรงเลอืกศาสดา
พยากรณ์ของพระองคแ์ละทรงเตรยีม
พวกทา่นผา่นประสบการณ์มากมายให้
พรอ้มก�ากบัดแูลศาสนจกัร เมือ่สมาชิก
ศาสนจกัรพดูถงึศาสดาพยากรณ์ พวก
เขาก�าลังหมายถงึประธานศาสนจกัร 

เราเช่ือในการท�าตามศาสดาพยากรณ์

ส่ิงทีเ่รำเช่ือ

“พระผูเ้ป็นเจา้ตรัส
ใหม่อีกคร้ังและยงัคง
ใหก้ารน�าทางบุตรธิดา
ทุกคนของพระองค์
ผา่นศาสดาพยากรณ์
ท่ีมีชีวติอยูใ่นปัจจุบนั 

นิยมก�าลังเปลี่ยนโดยด�าเนินชีวติตาม
มาตรฐานอันไม่เปลี่ยนแปลงที่ศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกสอน เราพบ
ความปลอดภัยทางโลกเช่นกันในการ
ท�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์
ให้หลีกเลี่ยงหน้ีสิน เก็บส�ารองเงิน
ออม และสะสมอาหาร

ขณะที่ประธานศาสนจักรและอัคร
สาวกอุทิศชีวติเพื่องานของพระเจ้า
—เดนิทางไปทั่วโลกเพื่อเป็นพยาน
ถึงพระครสิต ์สอนวสุิทธิชน และ
ควบคมุดแูลการบรหิารงานศาสนจักร
ทั่วโลก—พระองคท์รงสนับสนุนและ
ทรงอวยพรพวกท่านกับครอบครวั เรา
สนับสนุนพวกท่านเช่นกันเมื่อเรา
สวดอ้อนวอนให้พวกท่าน เช่ือฟังค�า
แนะน�าของพวกท่าน และพยายามให้
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ยืนยันความจรงิ
ที่พวกท่านสอน

เมื่อเราสนับสนุนศาสดาพยากรณ์
และอคัรสาวก เราไดร้บัประจกัษ์พยาน 
วา่พวกท่านเป็นผู้รบัใช้ของพระ 
ผู้เป็นเจ้า ถึงแม้พวกท่านไม่ดพีรอ้ม 
แตพ่ระบิดาบนสวรรคจ์ะไม่ทรงยอม
ให้พวกท่านน�าเราให้หลงผิด (ด ูเฉลย
ธรรมบัญญัต ิ18:18–20) ◼

ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการท�า
ตามศาสดาพยากรณ์โดยอ่าน “การสนบัสนุน
ศาสดาพยากรณ์” (เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
74– 76) โดยประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั 
ประธานโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

เราประกาศวา่ [พระผูเ้ป็นเจา้] ทรง
อยูก่บัผูรั้บใชข้องพระองคเ์สมอและ
ทรงก�ากบัดูแลกิจธุระของศาสนจกัร
ทัว่โลกตามท่ีทรงสญัญาไว”้

ค�าสอนของประธานศาสนจกัร:  
ฮาเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮันเตอร์ (2015), 115

กำรน�ำทำงผ่ำนศำสดำพยำกรณ์ทีม่ชีีวติอยู่
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ในปี 1915 ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ 
(1838–1918) และท่ีปรึกษาของท่านเชือ้
เชิญให้สมาชิกเร่ิมจัดสังสรรค์ในครอบครัว 
ครอบครัวยงัคงเกบ็เก่ียวพรมากมายท่ีพวก
ท่านสัญญาไว้ว่าจะเกิดขึน้

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1998 เม่ือ
ศาสนจักรมีพระวิหารเปิดด�าเนินการ 
51 แห่ง ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 
(1910– 2008) ประกาศโปรแกรม
สร้างพระวิหารขนาดเลก็หลายแห่ง 
พระวิหารเหล่านีปั้จจุบันเป็นพรแก่
สมาชิกศาสนจักรท่ัวโลกมากขึน้
เร่ือยๆ

ต่อไปนีเ้ป็นพรบำงประกำร
ทีม่ำถงึเรำผ่ำนศำสดำ
พยำกรณ์ทีม่ชีีวติอยู่

ภา
พ
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ระ

กอ
บ

โด
ย 

เจ
. เ

บ
ธ 

เจ
พ็

ส
นั

ในปี 2012 ประธาน
โธมสั เอส. มอนสัน
ประกาศลดอายกุารรับ
ใช้เป็นผู้สอนศาสนาของ
ชายและหญิงลงมาเป็น 
18 และ 19 ปีตามล�าดบั 
หลายพันครอบครัวและ
ผู้สอนศาสนาหลายพัน
คนได้รับพรจากจ�านวน
ผู้สอนศาสนาท่ีเพ่ิมขึน้
เพราะเหตดุงักล่าว

คริสต์ศักราช 1936 ในช่วงเศรษฐกิจตกต�า่คร้ัง
ใหญ่ ประธานฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ (1856– 1945) 
ประกาศส่ิงท่ีกลายเป็นโปรแกรมสวสัดิการของ
ศาสนจักร ปัจจุบันโปรแกรมดงักล่าวช่วยเหลือคน
ทุกศาสนาท่ัวโลก

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
(1805– 1844) แปลพระคัมภีร์ 
มอรมอน “โดยของประทานและ
เดชานุภาพของพระผู้ เป็นเจ้า”  
(ดคู�าน�าของพระคัมภีร์มอรมอน) 
ต้ังแต่จัดพิมพ์ในปี ค.ศ. 1830 
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพรแก่
ชีวิตคนหลายล้านคน
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ผมเข้ารว่มศาสนจักรหลังจาก
ยอมรบัค�าชวนของเพื่อนสองคน

ให้ ไปเรยีนเซมินาร ีพ่อแม่สนับสนุน
การตดัสินใจของผมเสมอไม่วา่ผมจะ
รบับัพตศิมา รบัใช้งานเผยแผ่ และ
แตง่งานในพระวหิาร อย่างไรก็ตาม 
ผมจ�าความเจ็บปวดที่รูสึ้กได ้(และคดิ
วา่พ่อแม่ผมรูสึ้กเช่นกัน) เมื่อรูว้า่พวก 
ท่านก�าลังรออยู่ ในห้องรอของพระ 
วหิารโพรโว ยูทาห์ขณะผมกับเจ้าสาว 
รบัการผนึก

ตอ่มาเรามีลูกส่ีคนและผมจ�าความ
ปีตยิินดีไดเ้มื่อรูว้า่ลูกแตล่ะคนไดร้บั
การผนึกกับเราเพราะพวกเขาเกิดใน
พันธสัญญา ลูกของเราเป็นหลานรุน่
แรก และถึงแม้พ่อแม่กับพี่น้องของ
ผมไม่เข้ารว่มศาสนจักรแตพ่วกเขา
สนิทกับลูกๆ แตล่ะคนของผมมาก 
เราอาศัยอยู่ ใกล้กันนานหลายปี พ่อแม่
ไดเ้ห็นลูกๆ ของเราเข้ารว่มกิจกรรม
ของโรงเรยีนและกีฬาเยาวชน พวก
ท่านเข้ารว่มพิธีบัพตศิมาลูกทุกคน
ของเรา

พอลูกๆ ของเราเป็นวยัรุน่ หน้าที่
การงานของผมท�าให้ครอบครวัเราตอ้ง

ย้ายไปอยู่อีกรฐัหน่ึง แต่ ในช่วงปีเหล่า
น้ัน พ่อแม่ก็ยังสนิทกับลูกของเราผ่าน
การเยี่ยมเยียนและจดหมายที่เขียนหา
กันบ่อยๆ

เมื่อพ่อแม่ของผมเข้าสู่วยักลาง
คน คณุแม่เป็นอัลไซเมอรร์ะยะเริม่
ตน้ คณุพ่อจึงตัง้ใจวา่จะท�าหน้าที่

บ้ำนเรำ ครอบครัวเรำ

คุณพ่อแสดงให้ผมเห็นวิธีรักลกูท่ีเถลไถลของผม

ดแูลเธอแม้เมื่ออาการของเธอตอ้ง
ไดร้บัการดแูลตลอดเวลาก็ตาม แม้
กระทั่งช่วงปีหลังๆ น้ีคณุพ่อก็ยัง
ตดิตอ่ผมผ่านโทรศัพท์และจดหมาย
ทุกสัปดาห์ และบางช่วงทุกวนั ผมมี
ความสัมพันธ์แนบแน่นกับพ่อแม่มา
ตลอด แต่ ในช่วงสิบปีหลังของชีวติ

แบบอยา่งความรักของคุณพอ่
สงวนนำม
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คณุพ่อ เราสนิทกันเป็นพิเศษ ตอน
น้ันผมตระหนักดว้ยวา่ท่านประสบ
ความส�าเรจ็ทัดเทียมกันในการสรา้ง
ความสนิทสนมกับพี่น้องสามคนของ
ผมดว้ยวธิีเดยีวกัน—แม้ความสนใจ
และความเช่ือที่เราเลือกเมื่อโตขึน้จะ
ตา่งกัน

พ่อแม่ผมกับครอบครวัผมอยู่คนละ
ฝ่ังของสหรฐัในช่วงปีหลังๆ และพวก
ท่านข้ามประเทศมาเยี่ยมเราสองครัง้
ทัง้ที่อัลไซเมอรข์องคณุแม่มาถึงจุด
ที่คณุพ่อจะช่วยเหลือเธอไดย้ากมาก
ระหวา่งเดนิทางไกล

ในขณะเดยีวกัน ลูกๆ ของผม
ตดัสินใจเลิกไปโบสถ์ทีละคน ในที่สุด
ลูกสองคนให้คดัช่ือพวกเขาออกจาก
บันทึกศาสนจักร แน่นอนวา่น่ีเป็นการ
ทดลองของทัง้ชีวติผมและภรรยา  
ถึงแม้คณุพ่อของผมไม่ไดเ้ป็นวสุิทธิ
ชนยุคสุดท้าย แตท่่านเจ็บปวดและ
สับสนกับการเลือกของลูกเราเช่น
กัน โดยส่วนตวัแล้วท่านเป็นคนเครง่
ศาสนา และท่านรว่มกับเราตลอด
หลายปีน้ันในการสวดอ้อนวอนให ้
พวกเขาซ

า้ย
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ในปี 2005 คณุพ่อสิน้ชีวติหลังจาก
แพทย์วนิิจฉัยวา่ท่านเป็นมะเรง็ และ
คณุแม่สิน้ชีวติอีกสามปีตอ่มา ผมกับ
ภรรยารูสึ้กปลืม้ปีตทิี่ ไดท้�าศาสนพิธี
พระวหิารแทนพวกท่านหลังจากพวก
ท่านสิน้ชีวติ

ผมสวดอ้อนวอนมานานขอให้เข้าใจ
วา่จะเช่ือมสัมพันธ์กับลูกๆ ซ่ึงเวลา
น้ีเป็นผู้ ใหญ่แล้วให้ดทีี่สุดไดอ้ย่างไร 
บางคนมีคูค่รองและมีลูก แต่ไม่มี ใคร
เป็นแอลดเีอส เราสนิทกับลูกทัง้ส่ีคน 
และเรารูสึ้กซาบซึง้ใจที่พวกเขาแสดง
ความรกัตอ่เราบ่อยๆ

ในที่สุดผมจึงไดร้บัค�าตอบที่ชัดเจน

มากวา่ตอ้งวางตวัอย่างไรตลอดชีวติ
ที่เหลือของผมกับลูกๆ ที่เป็นผู้ ใหญ่
เหล่าน้ี ผมตอ้งท�าส่ิงที่คณุพ่อของผม
เคยท�ากับผม แม้เราจะมีชีวติตา่งกัน
และมีมุมมองดา้นศาสนาตา่งกัน แต่
คณุพ่อตัง้ใจจะสนิทกับผมมากขึน้ใน
ฐานะพ่อและเพื่อนขณะที่ผมประสบ
ความเจ็บปวดของการเห็นลูกๆ เลือก
วถิีชีวติและความเช่ือตา่งจากผม ผม
ตระหนักวา่ผมตอ้งท�าตามแบบอย่าง
ของคณุพ่อผู้สอนให้ผมรูว้ธิีปฏิบัตติอ่
ลูกที่นับถือศาสนาตา่งจากท่าน คอื รกั
พวกเขาหมดใจ เช่นเดยีวกับที่พระ 
ผู้ช่วยให้รอดจะทรงรกั ◼

ในช่วงปีเหล่าน้ัน พ่อแม่ผมสนิทกับ
ลูกของเราผ่านการเยีย่มเยียนและ
จดหมายทีเ่ขียนหากันบ่อยๆ
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ขอใหร้ะบุหมายเหตุน้ีในส�าเนาทุกฉบบั 

 3. ไม่ ส�า คญั วา่ จะ เป็น ฉนั ใด

 2. เม่ือ ฉนั เป่ียม ดว้ย พ - ลงั มุ่ง หวงั

จงมาหาพระองค์
คิดค�านึง

 1. ฉนั เดิน ผา่น รา ตรี กาล เงียบ งนั

ค�าร้องโดย ธีโอดอร์ อี. เคอร์ติส 
ท�านองโดย ฮิวจ ์ดบัเบิลย.ู ดกักอลล ์

 เม่ือ ทุก แห่ง พลนั อา้ง วา้ง โดด เด่ียว

 ทูล ขอ พระ คุณ หลัง่ ลง มา ให้

 ภ - ยนั - ต - ราย หมาย มาด มุ่ง ร้าย

 เดียว ดาย ภาย ใต ้ แสง ดา รา พราว

 มอง ไม่ เห็น ปา - ฏิ - หาริย ์ ใด ใด

 พระ ทรง เป็น ปรา การ ป้อง กนั ภยั

 แต่ ฉนั รู้ พระ เจา้ อยู ่ ท่ี นัน่

 แต่ ดวง ใจ ท่วม ทน้ ดว้ย พระ พร

 ทรง ก�า บงั ฉนั ไว ้ จาก ศ ั - ตรู
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 ผู ้ ส้ิน หวงั จง มา หา พระ องค์
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โดย เอล็เดอร์โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

เ มื่อแกรยี์ สตเีวนสันอายุประมาณ 11 
ขวบ บิดาท่านพาไปเดนิเขา “ข้าพเจ้า
กระโดดจากหินก้อนหน่ึงไปอีกก้อนหน่ึง

ข้างหน้าคณุพ่อ” ท่านจ�าได ้“ข้าพเจ้าตัง้ใจจะ
ปีนขึน้ไปบนหินก้อนใหญ่และมองลงมา เมื่อ
ข้าพเจ้าปีนขึน้ไปจนถึงพืน้ผิวดา้นบนของ
หินก้อนน้ัน ท่านก็ควา้เข็มขัดข้าพเจ้าไวแ้ละ
ดงึข้าพเจ้าลงมา

“‘มีอะไรหรอืครบั ข้าพเจ้าถาม และท่าน
ตอบวา่ ‘อย่าปีนขึน้ไปบนหินก้อนน้ัน แคเ่ดนิ
อยู่บนทางเดนิก็พอ’ ครูห่น่ึงตอ่มาเมื่อเรา
มองลงมาจากทางขึน้เนิน เรามองเห็นงูหาง
กระดิง่อาบแดดอยู่บนหินก้อนน้ัน

“‘น่ันคอืสาเหตทุี่พ่อดงึลูกกลับ’ คณุพ่อ
อธิบาย

“ตอ่มาขณะที่เราขับรถกลับบ้าน ข้าพเจ้า
รูว้า่ท่านก�าลังรอข้าพเจ้าถามวา่ ‘คณุพ่อรู้ ได้
อย่างไรครบัวา่งูอยู่ตรงน้ัน’ ท่านตอบวา่ ‘พ่อ
จะสอนลูกเรือ่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์’ เรามี
บทเรยีนที่เกิดขึน้ขณะน้ันเกี่ยวกับบทบาท
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติเรา คอื ผู้
คุม้ครอง ผู้ปลอบโยน และผู้ทรงเป็นพยาน 
‘ ในกรณีน้ี’ คณุพ่อแบ่งปัน ‘พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงคุม้ครองลูกผ่านพ่อ พระองคท์รง
เตอืนพ่อให้ดงึลูกออกมา’”

ประสบการณ์น้ีแม้จะเรยีบง่ายแตช่่วยให้
เอ็ลเดอรส์ตเีวนสันเข้าใจวา่เมื่อไดร้บัการ 

เอ็ลเดอร ์

ใจที่เข้าใจ

กระตุน้เตอืนจากพระวญิญาณ ท่านควรยอมรบั 
และปฏิบัตติาม น่ีเป็นหน่ึงในหลายๆ  
บทเรยีนที่ท่านไดจ้ากบิดา

มำรดำทีย่อดเยีย่ม ครูพีเ่ลีย้งทีย่อดเยีย่ม
ตามทีเ่อ็ลเดอรส์ตเีวนสันกลา่ว มารดา

ท่านเป็นแบบอยา่งของความดงีามอนับรสุิทธิ์ 
“ความคาดหวงัของท่านผลกัดนัขา้พเจา้ การก
ระท�าแทบทุกอยา่งของขา้พเจา้ใช้เกณฑ์ความ
คดิท่ีวา่ ‘ขา้พเจา้ไมต่อ้งการท�าใหแ้มผ่ดิหวงั’”

บิดามารดาของท่านรว่มกันเสรมิหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุระหวา่งการสังสรรค์ ใน
ครอบครวั กิจกรรมและการชุมนุมอื่นๆ ของ
ครอบครวั “พวกท่านยึดครอบครวัไว้ ในค�า
สอนของพระกิตตคิณุ พระกิตตคิณุเป็น
รากฐานของชีวติเรา” ท่านกล่าว

แกรีย ์สตีเวนสนัเติบใหญ่
ในเทศมณฑลแคช รัฐ
ยทูาห์ สหรัฐอเมริกา มี
พระวหิารโลแกน ยทูาห์
อยูใ่กลบ้า้น (ดูหนา้ตรง
ขา้ม) ท่านไดรั้บบทเรียน
มากมายจากค�าสอนของ
บิดาและมารดา บิดา
สอนใหท่้านท�าตามพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ และ
มารดากระตุน้ใหท่้าน
เลือกส่ิงท่ีถกูตอ้ง สมยั
เป็นวยัรุ่นท่านเรียนรู้คุณ
ค่าของการผกูมิตรและ
การรับใชใ้นโควรัมฐานะ
ปุโรหิต ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการเตรียมรับใชใ้น
โควรัมอคัรสาวกสิบสอง
ในปัจจุบนั

แกรยี ์อ.ี สตเีวนสัน  
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ครพูีเ่ลีย้งคนส�าคญัอกีหลายคนน�าทางท่านเช่นกัน 
“ขา้พเจา้จ�าได้ ในการอบรมช่วงแรกๆ ในฐานะเจา้หน้าทีชั่น้
ผู้ ใหญ ่ประธานเฮนรยี ์บี. อายรงิก ์ทีป่รกึษาทีห่น่ึงในฝ่าย
ประธานสูงสุดเสนอใหเ้ราเขยีนรายช่ือคน 20 คนทีส่่งผลทาง
บวกตอ่ชีวติเรา ขา้พเจา้คดิวา่ทุกคนไดป้ระโยชน์จากการท�า
เช่นน้ัน การนึกถงึชายหญงิทีด่ทุีกคนทีค่อยช่วยขา้พเจา้ โดย
เฉพาะในวยัเยาวข์องขา้พเจา้ สรา้งแรงบันดาลใจใหข้า้พเจา้” 

เข้มแขง็เพรำะครอบครัวและมติรสหำย
แกรยี์ อีแวน สตเีวนสันเกิดวนัที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1955 

ท่านเตบิโตในเมืองโลแกน รฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา อีแวน
กับจีน ฮอลล์ สตเีวนสัน บิดามารดาของท่านมีบุตรส่ีคน 
แกรยี์เป็นบุตรคนที่สองและเป็นบุตรชายคนโต

“ข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพี่น้อง เดบบี ้ 
พี่สาวข้าพเจ้าคาดหวงัให้ข้าพเจ้าท�าส่ิงถูกตอ้ง เมรลิีและ
ดกัก์ คาดหวงัวา่ข้าพเจ้าจะเป็นแบบอย่าง เราทุกคนรูสึ้กวา่
ตนมีหน้าที่ตอ้งด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรมและมีส่วนรว่ม
ในกิจกรรมของศาสนจักร” ญาตพิี่น้องของท่านมีความคาด

หวงัสูงเช่นกัน “ตวัอย่างเช่น เมื่อญาตผิู้พี่ของข้าพเจ้าไป
เป็นผู้สอนศาสนา เขาเซ็นธนบัตร 2 ดอลลาร์ ให้ญาตคิน
ถัดไปที่ก�าลังเตรยีมรบัใช้ ธนบัตร 2 ดอลลาร์ ใบน้ันส่งผ่าน
ลูกพี่ลูกน้อง 16 คนที่รบัใช้งานเผยแผ่ทั่วโลกเพื่อเตอืนใจ
แตล่ะคนวา่เราเป็นหน่ึงเดยีวกันในการรบัใช้พระเจ้า”

เพือ่นๆ ฐานะปุโรหติเป็นอทิธพิลดตีอ่ทา่นเช่นกนั 
“ขา้พเจา้เรยีนรู้ ในชีวติวยัเยาวว์า่การสมาคมกบัโควรมัมี
ความหมายอยา่งไร ไมเ่ฉพาะวนัอาทติยเ์ท่าน้ันแต่ ในละแวก
บา้นและในโรงเรยีนดว้ย” ทา่นกลา่ว “น่ันท�าใหข้า้พเจา้รู้
ความหมายของอตัลกัษณ์ การเป็นพวกเดยีวกนั ความเป็น
พีน้่อง และการรบัใช้” ทา่นจ�าไดเ้ป็นพเิศษคราวไปรวบรวม
เงนิบรจิาคอดอาหารกบัสมาชิกโควรมัจากพีน้่องสตรคีนภา
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16 เลียโฮนา

หลังจากงานเผยแผ่ เอ็ลเดอรส์ตเีวนสัน
เกิดความหลงใหลในประวตัศิาสนจักร การ
ศึกษาพระคมัภีรม์อรมอน พระคมัภีรห์ลักค�า
สอนและพันธสัญญา และเจาะลึกเข้าไปใน
บันทึกประวตัศิาสตรแ์ละประวตัคิรอบครวั 
ท่านสนใจเป็นพิเศษเรือ่งโจเซฟ สมิธกับ
ครอบครวั ครอบครวัวติเมอร ์ออลิเวอร ์คาว
เดอร ีและมารต์นิ แฮรร์สิ ท่านคน้ควา้เรือ่ง
การแปลและการจัดพิมพ์พระคมัภีรม์อรมอน
ฉบับตา่งๆ

ท่านเรยีนรูอ้ีกครัง้วา่ศรทัธาและการท�างาน
หนักไปดว้ยกัน “ทุกค�าตอบของค�าถาม
พระกิตตคิณุทุกข้อไม่มาทันที” ท่านแนะน�า 
“พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราอ่าน ศึกษา 
ไตรต่รอง และสวดอ้อนวอน เมื่อเราท�าส่ิงน้ี
ดว้ยศรทัธาและความปรารถนาอันชอบธรรม 
พยานจะมาเมื่อถึงเวลา”

ท่านรูสึ้กไดร้บัพรเป็นพิเศษตลอดวนัเวลาที่
ผา่นมาเมือ่ไดร้บัเรยีกใหส้อนชัน้เรยีนเยาวชน
โรงเรยีนวนัอาทิตย ์ชัน้เรยีนหลกัค�าสอนพระ
กติตคิณุ และชัน้เรยีนเยาวชนชาย การเรยีก
เหลา่น้ีช่วยใหท่้านไดเ้ป็นพยานถงึความรูสึ้ก
ลกึซึง้ทีม่ตีอ่ความจรงิของพระคมัภีร ์ความ
มัน่ใจทีเ่พิม่ขึน้จากการศึกษาหลายปี

เอ็ลเดอรส์ตเีวนสันกลับไปศึกษาดา้นการ
บรหิารธุรกิจและการตลาดที่มหาวทิยาลัย 
ยูทาห์สเตท ท่านใช้เวลาหลายช่ัวโมงในห้อง
สมุด “ทุกครัง้ที่เข้าไป ข้าพเจ้าจะเจอป้าย . . . 
ที่เขียนวา่ ‘จุดเริม่ตน้ของปัญญาเป็นอย่างน้ี
คอื จงเอาปัญญา’  [สุภาษิต 4:7]” พระคมัภีร์

ข้อน้ีจารกึอยู่ ในใจท่านและหลายปี 
ตอ่มากลายเป็นหัวข้อค�าปราศรยัการ
ให้ข้อคดิทางวญิญาณของท่านที ่
มหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์

“ความเข้าใจดงักล่าวมาจาก การ 
ผสมผสานการศกึษากับการสวด 
ออ้นวอน” ท่านอธบิายไว้ ในค�าปราศรยั 
ครัง้น้ัน “เมือ่เราวางใจและพึง่พาพระ 
เจ้า ความเข้าใจที่มาจากพระองคจ์ะ
เข้ามาในใจเรามากขึน้” 1

หน่ึงในวอรด์ทีอ่อกจากบา้นไม่ได ้ตาบอด 
และมรีายได้ ไมม่าก “แมจ้ะอยู่ ในสภาพน้ัน 
แตเ่ธอมกัจะมเีงนิหา้เซนตห์รอืสิบเซนต์
บรจิาคอดอาหารเสมอ” ทา่นจ�าได้

ของประทำนทีเ่รียกร้องให้ฝึกฝน
หลังจากเรยีนจบมัธยมปลายและเข้าเรยีน

มหาวทิยาลัยยูทาห์สเตทได้ ไม่นาน เอ็ลเดอร ์
สตเีวนสันไดร้บัเรยีกให้ ไปรบัใช้ ในคณะ
เผยแผ่ฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น “ข้าพเจ้า
รูสึ้กกังวลกับการเรยีนภาษาญี่ปุ่น ความ
กังวลเพิ่มขึน้เรือ่ยๆ ในศนูย์ฝึกอบรมผู้สอน
ศาสนา แตร่าวหกสัปดาห์หลังจากน้ัน การ
สวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธาแรงกล้าและการ
ศึกษาอย่างขยันหมั่นเพียรท�าให้ข้าพเจ้า
รูสึ้กสงบ ข้าพเจ้าทราบวา่พระเจ้าจะทรง
อวยพรให้ข้าพเจ้าเรยีนภาษาญี่ปุ่นได ้แต่ ใช่
วา่จะไม่ตอ้งฝึกหนัก เรือ่งน้ีสอนข้าพเจ้าวา่
ของประทานแห่งการพูดภาษาก็เหมือนกับ

ศรทัธา การท�างาน และหลักธรรม
พระกิตตคิณุข้ออื่น หลังจาก

ท่านไดท้�าสุดความสามารถ
แล้ว ท่านจะไดร้บัพร”

เอล็เดอร์สตีเวนสนัรับ
ใชง้านเผยแผเ่ตม็เวลา
ในญ่ีปุ่น (ล่างขวา) ท่าน
มีความรักต่อเอเชียและ
คนเอเชีย เม่ือท่านกลบั
บา้น ท่านพบภรรยาใน
อนาคตของท่านเม่ือพวก
ท่านเขา้ชั้นเรียนสถาบนั
ดว้ยกนั พวกท่านแต่งงาน
กนัในพระวหิารไอดา
โฮฟอลส์ ไอดาโฮและ
เป็นบิดามารดาของบุตร
ชายส่ีคน เครก, ไบรอนั, 
เบรททแ์ละไคล ์นยันต์า
ของเอล็เดอร์สตีเวนสนั
เป็นประกายเม่ือท่านพดู
ถึงภรรยาของท่านวา่ เธอ
เป็น “แสงตะวนัในชีวติ
และของชีวติขา้พเจา้”
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เร่ืองรำวควำมรักทีส่ถำบันศำสนำ
ในช่วงชัน้เรยีนพันธสัญญาเดมิที่สถาบันศาสนา ท่านพบ

ลีซา จีน ฮิกลีย์ เธอย้ายจากแคลิฟอรเ์นียมาอยู่ ไอดาโฮและ
เวลาน้ีเป็นนักศึกษาที่รฐัยูทาห์ “ครขูอให้ลีซาแสดงบทบาท
สมมตเิป็นเอวาและให้ข้าพเจ้าแสดงเป็นซาตานล่อลวงเธอ 
ดว้ยเหตน้ีุข้าพเจ้าจึงตอ้งใช้เวลาพักหน่ึงโน้มน้าวให้เธอ
ออกไปกับข้าพเจ้า” ท่านยิม้เมื่อนึกถึงเรือ่งน้ี พวกท่านออก
เดทเพียงปีกวา่และแตง่งานกันในพระวหิารไอดาโฮฟอลส์ 
ไอดาโฮในปี 1979

นัยน์ตาของเอ็ลเดอรส์ตีเวนสันเป็นประกายเมื่อท่าน
พูดถึงลีซา ท่านพูดถึงเธอวา่เธอเป็น “แสงตะวนัในชีวติ
และของชีวติข้าพเจ้า” 2 ซิสเตอรส์ตีเวนสันเรยีนจบ
ปรญิญาคหกรรมศาสตร ์ช่วงแรกหลังจากแต่งงาน เธอ
สอนหนังสือ อุทิศเวลาและพรสวรรค์ ให้ โรงเรยีนต่างๆ 
ให้คณะกรรมการระดับท้องถิ่นและชุมชน องค์กรต่างๆ 
ตลอดจนงานด้านอื่นๆ เสมอ อย่างไรก็ดี เอ็ลเดอรส์ตีเวน
สันพิจารณาวา่ของประทานการเป็นแม่บ้านเป็นหน่ึงใน
คุณสมบัติส่วนใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เธอ “เธอ
มีความสามารถในการสรา้งบ้านที่มีพระกิตติคุณเป็น
ศูนย์กลาง สรา้งสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัยให้พระ
วิญญาณสถิตอยู่” ความสามารถดังกล่าว ควบคู่กับความ
เขา้ใจอยา่งลกึซึง้ทีว่า่ปีตแิทจ้รงิมาจากการรบัใช้ผูอ่ื้น ได้
เป็นพรแก่ชีวติสามีเธอ ครอบครวัเธอ และคนมากมาย
รอบข้าง

เอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอรส์ตเีวนสันเป็นบิดามารดาของ
บุตรชายส่ีคน “เราชอบท�าทุกอย่างดว้ยกันตลอดหลาย
ปีที่ผ่านมา” ท่านกล่าว “ลูกๆ เล่นบาสเกตบอล ฟุตบอล 
เบสบอล และเทนนิส เราทุกคนชอบกิจกรรมนอกบ้าน
เช่น การขับรถโฟรว์ลีเลอร ์ขับรถเล็กส�าหรบัแล่นบนหิมะ 
เล่นสกี สโนวบ์อรด์ และกีฬาทางน� ้าหลายประเภท กระน้ัน
ก็ตาม ลีซายังมีอิทธิพลทางวฒันธรรมตอ่บุตรชายของเรา
ในระดบัหน่ึงเช่นกันโดยท�าให้พวกเขาช่ืนชอบดนตรแีละ
ศิลปะ และเพื่อขยายของประทานแห่งการรบัใช้ ไปถึงผู้อื่น
ผ่านครอบครวัเรา เธอจึงจ�าเป็นตอ้งใช้ ‘แรงม้า’ ของลูกๆ”

กำรสร้ำงธุรกจิ
อาชีพธรุกจิของเอ็ลเดอรส์ตเีวนสันเกิดจากความรกัทีม่ี

ตอ่คนเอเชีย เม่ือทา่นกลบัจากงานเผยแผ ่ท่านกบัเพือ่น
บางคนเริม่น�าเขา้ของขวญัจ�าพวกเครือ่งประดบัจากเอเชีย 
และคอ่ยๆ พฒันาเป็นการขายสินคา้เพือ่สุขภาพ ตลอด

สามสิบปีตดิตอ่กนั ธรุกจิขนาดเล็กของพวกท่านเตบิโตเป็น
บรษัิททีป่ระสบความส�าเรจ็จนมพีนักงาน 2,500 กวา่คน

พนักงานคนหน่ึงจ�าส่ิงที่อยู่ ในใจนักธุรกิจอย่างเอ็ลเดอร ์
สตเีวนสันได ้“เราก�าลังสนทนาเรือ่งธุรกิจที่ตดัสินใจยาก
เรือ่งหน่ึง ผมบอกเขาวา่เราตอ้งแน่ใจวา่เราท�าถูกกฎหมาย 
เขาบอกผมวา่เราตอ้งไม่เพียงท�าถูกกฎหมายเท่าน้ันแตต่อ้ง
ท�าส่ิงที่ถูกตอ้งดว้ย”

“การให้หลักธรรมดีๆ  ซึมซับอยู่ ในธุรกิจเป็นเรือ่งดี
ส�าหรบัธุรกิจ” เอ็ลเดอรส์ตเีวนสันกล่าว “ความซ่ือสัตย์
สุจรติ การท�างานหนัก ความเห็นใจ การปฏิบัตติอ่ผู้อื่นดว้ย
ความเคารพ—และขณะเดยีวกันก็เรยีกรอ้งความรบัผิด
ชอบ—ไม่ ใช่กฎเกณฑ์ที่ท่านพูดถึงและปฏิบัตเิฉพาะวนั
อาทิตย์เท่าน้ัน แตต่อ้งปฏิบัตทิุกวนัของสัปดาห์”

ธุรกิจยิ่งโต ก็ยิ่งเรยีกรอ้งเวลาของท่าน “ข้าพเจ้าเป็น
อธิการวยัหนุ่มที่มีลูกเล็กและเดินทางไปเอเชียหลายครัง้
ในแต่ละปี บิดาข้าพเจ้าเดินมาหาและพูดวา่ ‘พ่อสังเกต
วา่เวลาลูกอยู่กับครอบครวั ลูกไม่ ได้อยู่ กับ พวกเขาจรงิๆ 
พ่อเกรงวา่เวลาลูกอยู่ท่ีท�างาน ลูกไม่ ได้จดจ่อเต็มที่กับ
งาน และเวลาลูกท�าหน้าที่ ในบทบาทของอธิการ ลูกอาจ
จะกังวลเรือ่งงานหรอืครอบครวัของลูก ลูกต้องมีสมดุลใน
ชีวติมากกวา่น้ี”

ค�าแนะน�าดงักล่าวมีผลลึกซึง้ เอ็ลเดอรส์ตเีวนสันกล่าว
วา่ “ข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่การรกัษาสมดลุระหวา่งครอบครวั 
งานอาชีพ และการเรยีกในศาสนจักรเป็นเรือ่งส�าคญั และ
ตอ้งแน่ใจวา่ท่านดแูลตนเองดว้ย”
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ได้รับเรียกให้รับใช้—หลำยคร้ังหลำยครำ
ครัง้หน่ึงผู้น�าธุรกิจที่มีคนนับหน้าถือตา

คนหน่ึงกระตุน้ใหเ้อ็ลเดอรส์ตเีวนสัน “เรยีนรู ้
หารายได ้และรบัใช้” ในปี 2004 เอ็ลเดอร ์
สตเีวนสันไดร้บัการทดสอบในส่วนของการ  
“รบัใช้” จากค�าแนะน�าน้ันเมือ่ทา่นกบั สก็อต 
วตัเตอรสั์น หุน้ส่วนธรุกิจไดร้บัเรยีกเป็น
ประธานคณะเผยแผพ่รอ้มกนั พวกทา่นรูสึ้ก
วา่ตอ้งอธบิายใหผู้ถ้อืผลประโยชน์รว่มและ
ลกูคา้เขา้ใจวา่เหตใุดพวกทา่นจงึตอ้งทิง้บรษัิท
ช่ัวคราว พวกทา่นไปเยีย่มพวกเขาทีละคน

“เมื่อเราอธิบายการเรยีกของเราและบอก
วา่เราจะรบัใช้สามปีโดยไม่ไดเ้งินชดเชยจาก
ศาสนจักร พวกเขาเคารพความดงีามของ
เรือ่งน้ัน” ท่านกล่าว พวกท่านปล่อยให้ธุรกิจ
อยู่ ในมือของทีมผู้บรหิารที่ท่านไว้ ใจ และ
ธุรกิจรุง่เรอืง

เมือ่เป็นประธานคณะเผยแผน่ะโงะยะ 
ญีปุ่่น เอ็ลเดอรส์ตเีวนสันพบวา่ความรกัท่ีท่าน
มตีอ่เอเชียลกึซึง้ย่ิงขึน้ “ข้าพเจา้ถอืวา่เอเชีย
เป็นบา้นหลงัทีส่อง” ทา่นกลา่ว ความรกัอัน 
ลกึซึง้ทีม่ตีอ่ภรรยาของท่านเพิม่ขึน้เช่นกนั 
เมือ่ทา่นเห็นเธอน้อมรบัวฒันธรรมท้องถิน่  
มนี� ้าใจช่วยเหลอืคนอืน่ๆ รวมถงึผูส้อนศาสนา

และสมาชิก และยงัคงเลีย้งดบูตุรชายสอง
คนท่ีไปกบัพวกท่านดว้ย บพัตศิมาผู ้
เปลีย่นใจเลือ่มใสหลายคนส่วนหน่ึง 
เป็นผลจากการทีเ่ธอพยายามเป็นเพือ่น
กบัคนรอบขา้ง

พวกท่านอยู่บ้านไดเ้พียงเจ็ดเดอืนหลัง
จากจบงานเผยแผ่เมื่อเอ็ลเดอรส์ตเีวนสัน
ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ ในโควรมัที่หน่ึงแห่งสาวก
เจ็ดสิบเมื่อปี 2008

“ข้าพเจ้าตกตะลึงและรูสึ้กเจียมตน 
ข้าพเจ้าคดิวา่ ‘มีอีกหลายคนที่รบัใช้ ไดด้กีวา่
ข้าพเจ้ามาก’ แตข่้าพเจ้าก็นึกถึงครัง้ก่อนๆ—
สมัยเป็นประธานโควรมัเอ็ลเดอร ์สมาชิกสภา
สูง อธิการ และที่ปรกึษาในฝ่ายประธานสเตค
—เวลาที่ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่ตนไม่มีประสบการณ์
มากพอจะท�าส่ิงที่ขอให้ท�า ข้าพเจ้าไดเ้รยีน
รูว้า่ก่อนเราไดร้บัการเรยีก เราอาจจะ ไม ่มี
คณุสมบัต ิแตก่ารเรยีก เริม่ ท�าให้เรามี
คณุสมบัตทิี่สวรรคก์�าหนด

“พระคมัภีรท์ี่ข้าพเจ้าช่ืนชอบข้อหน่ึงบอก
เราถึงสองส่ิงที่เราควรท�าเมื่อเราไดร้บัเรยีก 
หน่ึง ‘จงซ่ือสัตย์’ สอง ยืนอยู่ ในหน้าที่ซ่ึง
ก�าหนดให้ท่าน (ด ูคพ. 81:5) ส�าหรบัข้าพเจ้า
น่ีหมายถึงแสดงศรทัธา เรยีนรูส่ิ้งที่จ�าเป็น

ตอ้งรู ้และจากน้ันให้ท�า
สุดความสามารถเพื่อ
ขยายการเรยีก หากเรา
ท�าเช่นน้ี พระเจ้าจะ
ทรงขยายและท�าให้เรามี
คณุสมบัตคิูค่วรเป็นพร
แก่ผู้อื่น”

มำเอเชียอกีคร้ัง
เมื่อครัง้เป็นสาวกเจ็ด

สิบ เอ็ลเดอรส์ตเีวนสัน
ไดร้บัมอบหมายให้เป็น
ที่ปรกึษาในฝ่ายประธาน
ภาคและจากน้ันจึง
เป็นประธานภาคเอเชีย
เหนือ

สมยัเป็นสาวกเจด็สิบและ 
เป็นอธิการควบคุม เอล็เดอร์ 
สตีเวนสนัไดช่ื้อวา่มี 
ความเห็นใจท่ีอ่อนโยน 
เหมือนดอกซากรุะบาน 
อยูบ่นตน้ (ดอกซากรุะ 
เป็นสญัลกัษณ์โด่งดงั 
ของญ่ีปุ่น) ท่านยืน่มือ 
ช่วยเหลือคนใกลบ้า้น 
และคนไกลบา้นเพื่อแบ่ง 
ปัน “ยารักษาจากความ 
รักของพระผูช่้วยใหร้อด 
ของเรา” ในฐานะอคัร
สาวก ท่านจะยงัคงยืน่มือ
ช่วยเหลือคนยากจนและ
คนขดัสน “ช่วยเหลือคน
อ่อนแอ, ยกมือท่ีอ่อนแรง, 
และใหก้�าลงัเข่าท่ีอ่อนลา้” 
(คพ. 81:5)
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ในเดอืนมีนาคม ปี 2011 แผ่นดนิไหวและสึนามิท�าลาย
ล้างญี่ปุ่น แผ่นดนิไหวขนาด 9.0 ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่ครา่
ชีวติผู้คน 20,000 คน ประชาชนอีกหลายพันคนตอ้งย้ายที่
อยู่ และบ้านเรอืน 550,000 หลังถูกท�าลาย

ท่านไปเยือนเขตภัยพิบัตหิลายครัง้ “เมื่อเราพบปะพูด
คยุกับผู้คน อารมณ์ความรูสึ้กของเราเปลี่ยนจากอารมณ์
หน่ึงไปอีกอารมณ์หน่ึง” ท่านเล่า “เราสังเกตเห็นความ
เศรา้สลดและการสูญเสียปนกับความหวงัและการฟ้ืนฟู ใจ
เราตืน้ตนัหลายตอ่หลายครัง้เมื่อเห็นยารกัษาจากความรกั
ของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา”

นอกจากน้ี ท่านยังไดเ้ห็นกับตาวา่ศาสนจักรช่วยเหลือ
คนเดอืดรอ้นอย่างไร “ความสามารถในการตอบสนองภัย
พิบัตแิละช่วยท�าให้การตอบสนองเป็นรปูธรรม—แสดง
ให้เห็นชัดวา่ศาสนจักรของพระเยซูครสิตท์�าความรบัผิด
ชอบประการหน่ึงที่พระองคท์รงก�าหนดให้ท�า น่ันคอื ดแูล
คนยากจนและคนขัดสน” ท่านถือเป็นสิทธิพิเศษอัน
ศักดิสิ์ทธิ์เมื่อไดด้แูลช่วยเหลือคนตกทุกข์ ไดย้ากและเห็น
ผู้อื่นท�าแบบเดยีวกัน “เราเรยีนรูเ้กี่ยวกับความดงีามของ
มนุษยโลก”

มรดกของอธิกำร
ความเข้าใจของท่านเรือ่งความเห็นใจเขา้มาในใจทา่นลกึ

ซึง้ขึน้เมือ่ทา่นไดร้บัเรยีกเป็นอธกิารควบคมุในปี 2012 ใน
ต�าแหน่งดงักลา่ว ท่านบรหิารเครอืขา่ยวงกวา้งของศาสนจกัร
ที่ ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นสวสัดกิารและการตอบสนอง
ภาวะฉุกเฉินตอ่วสุิทธชินยุคสุดทา้ยและคนอืน่ๆ พรอ้มดว้ย
ความช่วยเหลอืเพือ่มนุษยธรรมตอ่บุตรธดิาของพระบดิาบน
สวรรค์ ใน “จุดทีย่ากทีสุ่ดบางแหง่ จดุยากไรท้ีสุ่ดบางแหง่ 
และจุดทีถ่กูกดขีข่ม่เหงมากทีสุ่ดบางแหง่ทัว่โลก” 3

บทบาทของอธิการมีความส�าคญัเป็นพิเศษตอ่เอ็ลเดอร ์
สตเีวนสัน “เมื่อข้าพเจ้าอายุ 12 ขวบ คณุพ่อไดร้บัเรยีก
เป็นอธิการ” ท่านเล่า “วอรด์มีสตรมี่ายหลายคน และคณุ
พ่อมักจะพาข้าพเจ้าไปดว้ยเมื่อท่านไปดแูลช่วยเหลือพวก
เธอ ท่านจะให้ข้าพเจ้าดแูลถังขยะ ท�าความสะอาดบาง

อย่างในบ้าน หรอืพาเพื่อนๆ ของข้าพเจ้าไปช่วยกวาดใบไม้
หรอืตกัหิมะ เมื่อเราออกจากบ้านหลังน้ัน ข้าพเจ้ามักจะ
รูสึ้กดี ในใจเสมอ การเยี่ยมเยียนหญิงม่ายช่วยให้ข้าพเจ้า
ตระหนักวา่ส่วนหน่ึงที่อธิการตอ้งท�าคอืดแูลช่วยเหลือทีละ
คน “อธิการของศาสนจักรเป็นวรีบุรษุตวัจรงิของข้าพเจ้า” 
ท่านกล่าว

ค�ำสัญญำจำกศำสดำพยำกรณ์
วนัอาทิตย์ก่อนการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม ปี 

2015 อธิการสตเีวนสันไดร้บัโทรศัพท์ขอให้ท่านไปพบ
ประธานโธมัส เอส. มอนสันและที่ปรกึษา

“ประธานมอนสัน [ ให้] การเรยีกข้าพเจ้าสู่ โควรมัอัคร
สาวกสิบสอง ท่านถามวา่ข้าพเจ้าจะยอมรบัหรอืไม่ . . . 
ข้าพเจ้าตอบรบั และจากน้ัน . . . ประธานมอนสันเอือ้มมือ
มาแตะข้าพเจ้าอย่างอ่อนโยน ท่านอธิบายวา่หลายปีก่อน 
[เมื่อ] ท่านไดร้บัเรยีกเป็นอัครสาวก . . . ท่านรูสึ้กไม่คูค่วร
เช่นกัน ท่านแนะน�าข้าพเจ้าอย่างสงบวา่ ‘อธิการสตเีวนสัน 
พระเจ้าจะทรงท�าให้คนที่พระองคท์รงเรยีกมีคณุสมบัติ
คูค่วร’ ถ้อยค�าปลอบโยนเหล่าน้ีของศาสดาพยากรณ์เป็น
บ่อเกิดของสันตสุิข [นับแตน้ั่น]” 4

เอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. สตเีวนสันเป็นคนไม่มีมารยาอย่าง
แท้จรงิ ในฐานะอัครสาวกท่านจะยังคงยื่นมือช่วยเหลือ
คนยากจนและคนขัดสนเช่นที่เคยท�าเมื่อครัง้เป็นอธิการ
ควบคมุและสาวกเจ็ดสิบ และเช่นที่ท่านท�ามาตลอดชีวติ 
ท่านจะท�าหน้าที่รบัผิดชอบตามที่พระคมัภีรบ์อก คอื  
“ช่วยเหลือคนอ่อนแอ, ยกมือที่อ่อนแรง, และให้ก�าลังเข่าที่
อ่อนล้า” (คพ. 81:5) น่ีเป็นการเรยีกที่ท้าทาย แตเ่ป็นการ
เรยีกที่เหมาะกับท่านเพราะใจที่เข้าใจของท่าน ◼

อ้ำงองิ
 1. แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, “Lean Not unto Thine Own Understanding” 

(Brigham Young University devotional, Jan. 14, 2014), 2, 3, speeches. 
byu. edu.

 2. แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, “ความจรงิอันล�า้คา่และเรยีบง่าย,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2015, 92.

 3. แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, การแถลงข่าว, 3 ต.ค. 2015.
 4. แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, “ความจรงิอันเรยีบง่ายและล�า้คา่,” 91.ภา
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อิสยาห์พยากรณ์วา่ในยุคสุดท้ายพระเจ้าจะทรงลงพระหัตถ์ท�างาน “ประหลาด
และอัศจรรย์” ท่านมองเห็นการออกมาของพระคมัภีรม์อรมอนล่วงหน้าโดย
กล่าววา่ “ตาของคนตาบอดจะมองเห็นจากความเลือนรางและความมืด”  

(อิสยาห์ 29:14, 18)

“สภำพแห่งควำมมดืบอดอนัน่ำพร่ังพรึง”
ในช่วงเวลาก่อนเกิดนิมิตแรกอันรุง่โรจน์ ความตืน่ตวัทางศาสนาของเมืองแมน

เชสเตอร ์รฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา เป็นที่สับสนอย่างยิ่ง ในถ้อยค�าของโจเซฟ  
สมิธ “ความสับสนและความขัดแย้งในบรรดากลุ่มที่แตกตา่งน้ันมีมากยิ่งนัก,  
จนสุดวสัิยที่ . . . จะสรปุไดแ้น่ชัดวา่ใครถูกและใครผิด” ( โจเซฟ—ประวตั ิ1:8)

พระคมัภีรม์อรมอนเรยีกความสับสนก่อนการฟ้ืนฟูน้ีวา่เป็น “สภาพแห่งความ
มืดบอดอันน่าพรัน่พรงึ . . . เน่ืองจากส่วนที่แจ้งชัดและมีคา่ที่สุดของพระกิตตคิณุ
ของพระเมษโปดกซ่ึงถูกอ�าพรางไว้ โดยศาสนจักรที่น่าชิงชังน้ัน” (1 นีไฟ 13:32; 
เน้นตวัเอน)

ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา สายตาที่เห็นชัดทางวญิญาณซ่ึงมาจากพระคมัภีร์
ไบเบิลเกิดการ พรา่มัว เมื่อส่วนที่แจ้งชัดและมีคา่หายไป บางครัง้เกิดจากการ
แปลที่ขาดตกบกพรอ่งโดยไม่เจตนาและบางคราวจงใจแก้ ให้ผิด “เพื่อพวกเขาจะ
บิดเบือนทางที่ถูกตอ้งของพระเจ้า, เพื่อพวกเขาจะท�าให้ลูกหลานมนุษย์ ตาบอด 
และใจแข็งกระดา้ง” (1 นีไฟ 13:27; เน้นตวัเอน)

โดย เอล็เดอร์ 
ลนิน์ จ.ี รอบบินส์
แห่งฝ่ายประธาน 
โควรัมสาวกเจด็สิบ

ตาของคนตาบอด 

เราอาจถือไดว้า่การออกมาของพระคมัภีรม์อรมอน
เป็นการฟ้ืนฟูสายตาทางวญิญาณเหมือนปาฏิหารยิ์
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“ข้ำพเจ้ำเคยตำบอด แต่เดีย๋วนีข้้ำพเจ้ำมองเห็นได้แล้ว” 
(ยอห์น 9:25)

ปาฏิหารยิ์ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�ามากที่สุดอย่างหน่ึง
คอืการฟ้ืนฟูสายตาให้คนตาบอด 1 แตป่าฏิหารยิ์และพระ
พันธกิจส�าคญักวา่น้ันของพระผู้ช่วยให้รอดคอืการรกัษาคน
ตาบอดทางวญิญาณ “เราเข้ามาในโลก” พระองคต์รสั “เพื่อ
ให้คนทัง้หลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็น” (ยอห์น 9:39)

การใช้อุปลักษณ์ของอิสยาห์และนิมิตของนีไฟเกี่ยวกับ
ความมืดบอดทางวญิญาณในยุคสุดท้ายท�าให้เราเห็นวา่การ
ออกมาของพระคมัภีรม์อรมอนเป็นการฟ้ืนฟูสายตาทาง
วญิญาณเหมือนปาฏิหารยิ์

“ทัง้พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้จะไมท่รงยอมใหค้นตา่งชาตอิยู่
ในสภาพแหง่ ความมดืบอด อันน่าพรัน่พรงึตลอดกาล . . .

“. . . เราจะเมตตาตอ่คนตา่งชาติ ในวนัน้ัน, ถึงขนาดวา่
เราจะน�า, ส่วนใหญ่ของพระกิตตคิณุของเรา, . . . ออกไปสู่
พวกเขา, ดว้ยอ�านาจของเราเอง . . .

“เพราะ, ดเูถิด, พระเมษโปดกตรสั : เราจะแสดงตน
ให้ประจักษ์ตอ่พงศ์พันธุ์ของเจ้า, เพื่อพวกเขาจะเขียน
ข้อความหลายอย่างซ่ึงเราจะสอนพวกเขา, . . . [และ] เรือ่ง
เหล่าน้ีจะถูกซ่อนไว,้ เพื่อจะออกมาสู่คนตา่งชาต,ิ โดยของ
ประทานและเดชานุภาพของพระเมษโปดก.

“และในเรือ่งเหล่าน้ีพระกิตตคิณุของเราจะเขียนไว,้ 
พระเมษโปดกตรสั, และศิลาของเราและการช่วยให้รอด
ของเรา.

“. . . บันทึกชุดสุดท้ายเหล่าน้ี . . . จะยืนยันความจรงิของ
ชุดแรก . . . บันทึกทัง้สองชุดน้ีจะสถาปนาไวด้ว้ยกัน”  

(1 นีไฟ 13:32, 34–36, 40–41; เน้นตวัเอน)—มาดว้ยกัน
เพื่อช่วยให้เราเห็นความจรงิ

ทัง้สองชุดที่ “สถาปนาไวด้ว้ยกัน” เป็นวธิีท�าให้ตาสอง
ข้างมองเห็นหรอืท�างาน เพราะข้าพเจ้าเป็นตอ้หิน ข้าพเจ้า
จึงตอ้งใช้ปาฏิหารยิ์ที่ช่วยให้มองเห็นหยอดตาทัง้สองข้าง
วนัละสองครัง้เพื่อป้องกันไม่ ให้ตาบอด ก่อนแพทย์คน้พบ
วา่ข้าพเจ้าเป็นตอ้หิน ตาข้างหน่ึงของข้าพเจ้าสูญเสียการ
มองเห็นไปแล้วบางส่วน ข้าพเจ้าส�านึกคณุอย่างสุดซึง้ตอ่
การแพทย์แผนปัจจุบันและที่ข้าพเจ้าไม่ตาบอด ข้าพเจ้า
ขอบพระทัยส�าหรบัตาข้างดอีีกข้างหน่ึงเช่นกันซ่ึงชดเชย
ส่วนที่ตาอีกข้างมองไม่เห็น อุปลักษณ์เรือ่งตาสองข้างมี

ความเกี่ยวข้องลึกซึง้เป็นส่วนตวักับข้าพเจ้า
ผลวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรห์ลายครัง้แสดงให้เห็นวา่

ตาสองข้างดกีวา่ตาข้างเดยีว ข้าพเจ้าจะส�ารวจข้อดทีัง้หก
ประการน้ันและการเปรยีบเทียบทางวญิญาณกับพระคมัภีร์
มอรมอนในฐานะ สักขีพยาน ปากที่สองของพระเยซูครสิต์
ในการ ฟ้ืนฟู สายตาทางวญิญาณให้ชาวโลก

1. ตำสองข้ำงเพิม่ขอบเขตกำรมองเห็นและท�ำให้เห็นชัดขึน้
มนุษย์มีขอบเขตการมองเห็นของตาสองข้างตามแนว

นอนสูงสุดราว 190 องศา และตาสองข้างมองเห็นทับซ้อน
กันประมาณ 120 องศา นอกจากขอบเขตการมองเห็นแบบ
รวมสัญญาณแล้ว ตาแตล่ะข้างมีขอบเขตการมองเห็นดา้น
ข้างเฉพาะดวงตาข้างน้ันดว้ย 2

หลังจากส่ิงที่แจ้งชัดและมีคา่หายไปหลายศตวรรษ พระ
คมัภีร์ ไบเบิลมีบางอย่างให้เห็นแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

1. มนุษย์มีขอบเขตการมองเห็นของตาสองข้าง 
ตามแนวนอนสูงสุดราว 190 องศา และตาสองข้าง 

มองเห็นทับซ้อนกันประมาณ 120 องศา

ดวงตาทั้ง
สองขา้ง

เฉพาะตาซา้ย เฉพาะตาขวา 

2ก. ของเล่นเด็กสาธิตให้เห็นพลังของ 
การรบัรูค้วามลึกทีเ่หนือกวา่

2ข. ในอาณาจักรสัตว ์ตาสองข้างท�าให้เหยือ่รบั 
รูค้วามลึกไดแ้ม่นย�าโดยช่วยให้มองเห็นการ

พรางตวัของ [ผู้ล่า] 
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การออกมาของพระคมัภีรม์อรมอนที่ท�าให้การมองเห็น
ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่เพียงเพิ่มขอบเขตการมองเห็นทาง
วญิญาณเท่าน้ันแตท่�าให้มองเห็นส่วนทับซ้อนกันของตา
ทางวญิญาณสองข้างชัดเจนดว้ย (ดภูาพ 1)—ในพระคมัภีร์
เราเรยีกส่ิงน้ีวา่กฎของพยานสองปาก (ด ูมัทธิว 18:16;  
อีเธอร ์5:4; คพ. 6:28)

ขอบเขตการมองเห็นที่ทับซ้อนกัน หรอื ผลรวมการมอง
เห็นดว้ยตาสองข้าง ยกระดบัความสามารถในการตรวจจับ
วตัถุที่มองเห็นรางๆ 3 เรามองเห็นส่ิงตา่งๆ ชัดขึน้เมื่อภาพ
ที่ตาแตล่ะข้างมองเห็นรวมกันเป็นภาพเดยีวเน่ืองจาก
การรวมสัญญาณของ แกนสายตา 4 และดว้ยเหตน้ีุจึงขจัด 
“ความสับสนและความขัดแย้ง” ที่ท�าให้เด็กหนุ่มโจเซฟ
งุนงงมาก (ด ูโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:8)

ข้อเท็จจรงิที่วา่ ตาสองข้างดกีวา่ตาข้างเดยีว เป็นข้อเท็จ
จรงิสากลที่ประจักษ์ชัดในตวัมันเองซ่ึงอิสยาห์ ไม่สามารถ
เลือกอุปลักษ์ ไดด้กีวา่น้ี น่ันคอื “ตาของคนตาบอดจะมอง
เห็น” (อิสยาห์ 29:18) เราหวงัวา่คนที่ปัจจุบันมองเห็นดว้ย
ตาทางวญิญาณเพียงข้างเดยีวซ่ึงคอืพระคมัภีร์ ไบเบิล จะ
รบัรูป้ัญญาของการไมป่ฏเิสธกอ่นลองอา่นวา่พระคมัภรีม์อร
มอนเป็นพยานปากที่สองของพระเยซูครสิต ์พวกเขาจะ
คน้พบวา่ “ ไม้ของยูดาห์” และ “ ไม้ของโยเซฟ” (เอเสเคยีล 
37:19) รวมสัญญาณกันเมื่อตาสองข้างประสานกันเป็น
ภาพเดยีวที่ชัดเจนสมบูรณ์—ประสบการณ์แบบ เปิดตา 

2. กำรมองภำพ 3 มติ—ิหลกีเลีย่งกำรหลอกลวง
“การมองเห็นดว้ยตาสองข้าง . . . ท�าให้มนุษย์เดนิไปถึง

และเดนิเข้าหาส่ิงกีดขวางไดเ้รว็มากขึน้และดว้ยความเช่ือ
มั่นมากขึน้” เพราะรบัรูค้วามลึกไดแ้ม่นย�าขึน้ 5 ตวัอย่าง
ของการรบัรูค้วามลึกที่เหนือกวา่น้ีเห็นได้ ในภาพ 3 มิตทิี่
ชัดกวา่ภาพถ่ายธรรมดา (ด ูภาพ 2ก)

ในอาณาจักรสัตว ์ตาสองข้างท�าให้เหยื่อ เห็นภาพ 3 มิต ิ
หรอืรบัรูค้วามลึกไดแ้ม่นย�า และสามารถแยกแยะความ
แตกตา่งของภาพ 3 มิติได ้ดว้ยเหตน้ีุจึงช่วย “ ให้มองเห็น
การพรางตวัของ [ผู้ล่า]” 6 (ด ูภาพ 2ข)

พระคมัภีรม์อรมอนให้ความคุม้ครองคล้ายกันแก่ชาว
โลกโดยฟ้ืนฟูความชัดเจนและการรบัรูค้วามลึกให้แก่
ขอบเขตการมองเห็นดว้ยตาทางวญิญาณสองข้าง ช่วยให้
เราหลีกเลี่ยงการพรางตวัและการหลอกลวงของซาตาน 
เขาเพิ่มความสับสนอย่างชาญฉลาดโดยท�าให้ความหมาย

ของข้อความหลายตอนในพระคมัภีร์ ไบเบิลคลุมเครอื พระ
คมัภีรม์อรมอนท�าลายการพรางตวัของมารดว้ยการหาหลัก
ฐานที่ชัดเจนมากมายืนยัน “หักล้างหลักค�าสอนที่ผิด” 
(2 นีไฟ 3:12) และ “แยกกลโกงและบ่วงและกลอุบายของ
มารทัง้หมดออกจากกัน” (ฮีลามัน 3:29)

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899– 1994) แบ่งปัน
ค�าสัญญาที่แน่นอนน้ีของพระคมัภีรม์อรมอนวา่ “มีพลังใน
หนังสือซ่ึงจะเริม่หลั่งไหลเข้ามาในชีวติท่านทันทีที่ท่านเริม่
ศึกษาอย่างจรงิจัง ท่านจะพบพลังตา้นทานการล่อลวงมาก
ขึน้ ท่านจะพบพลัง หลีกเลีย่งการหลอกลวง ท่านจะพบ
พลังอยู่บนทางคบัแคบและแคบ” 7

3. กำรมองเห็นส่ิงกดีขวำง
การมองเห็นดว้ยตาทัง้สองข้างช่วยให้บุคคลมองเห็น

วตัถหุลงัส่ิงกดีขวางมากขึน้หรอืทัง้หมด ลีโอนาร์ โด ดาวนิชี 
ชี ้ให้เห็นข้อดขี้อน้ี เขาตัง้ข้อสังเกตวา่เสาที่ตัง้บังวตัถุอาจ
ท�าให้ตาซ้ายมองไม่เห็นวตัถุน้ันบางส่วนหรอืทัง้หมดแตต่า
ขวาจะยังมองเห็น 8 (ด ูภาพ 3)

ตวัอย่างทางวญิญาณของเรือ่งน้ีพบในพระด�ารสัของพระ
ผู้ช่วยให้รอดที่ตรสัแก่ชาวยูเดีย “แกะอื่นที่ ไม่ ไดเ้ป็นของ
คอกน้ีเราก็มอียู่ แกะพวกน้ันเราก็ตอ้งพามาดว้ย และแกะ
พวกน้ันจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดยีวและมีผู้
เลีย้งเพียงผู้เดยีว” (ยอห์น 10:16)

เพราะพระเยซูมิไดท้รงระบุช่ือแกะอื่นเหล่าน้ัน ชาว
ยิวจึงไม่เข้าใจพระด�ารสัของพระองค ์อย่างไรก็ตาม ดว้ย 
ทัศนะเพิ่มเตมิ จากพระคมัภีรม์อรมอน เราจึงมองเห็นส่ิง
ที่ถูกปิดบังไว ้“และตามจรงิแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, วา่เจ้าคอื
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3. การมองเห็นดว้ยตาทัง้สองข้างช่วยให้บุคคลมองเห็นวตัถุหลังส่ิงกีดขวาง
มากขึน้หรอืทัง้หมด ท่านบอกความแตกตา่งไดห้รอืไม่
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คนเหล่าน้ันที่เรากล่าวถึงวา่ : แกะอื่นเราก็มีซ่ึงหาไดเ้ป็น
ของคอกน้ีไม่; เราตอ้งน�าพวกเขามาดว้ย, และพวกเขาจะ
ไดย้ินเสียงของเรา; และจะมีคอกเดยีว, และเมษบาลเดยีว” 
(3 นีไฟ 15:21) ผลคอืขอบเขตการมองเห็นชัดเจนไม่มี
ความเข้าใจผิดในส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงหมายถึง— 
ไม่มีภาพลวงตา กีดขวาง อีก

4. ข้อดขีองกำรมองเห็นด้ำนข้ำงของตำแต่ละข้ำง
“การมองเห็นดา้นข้างเป็นส่วนหน่ึงของการมองเห็นที่

เกิดขึน้นอกศนูย์ควบคมุการมอง” 9 กล่าวอีกนัยหน่ึงคอืเรา
รบัรูส่ิ้งตา่งๆ ในขอบเขตการมองเห็นที่เราไม่ไดเ้พ่งมอง 
ส่วนหน่ึงของขอบเขตการมองเห็นดงักล่าว—ซ่ึงอยู่นอก
ระยะการมองเห็นดว้ยตาทัง้สองข้าง หรอื
การมองเห็น 3 มิต—ิเป็นลักษณะพิเศษ
ของตาแตล่ะข้าง (ด ูภาพ 1)

เราส�านึกคณุอย่างสุดซึง้ตอ่พระคมัภีร์
ไบเบิลตลอดจนส่ิงพิเศษและดเียี่ยมที่
พระคมัภีรเ์ล่มน้ีให้เรา—ส�าคญัที่สุดคอื
พระประวตัขิองพระชนม์ชีพและการ
ปฏิบัตศิาสนกิจของพระเยซูครสิต์

เราส�านึกคณุอย่างลึกซึง้เช่นกันตอ่พระ
คมัภีรม์อรมอนและวสัิยทัศน์ชัดเจนที่
พระคมัภีรเ์ล่มน้ีให้เรา ซ่ึงให้ความกระจ่าง
ในหลักค�าสอนของพระครสิตแ์ละเปิดเผย
ค�าสอนของพระองคผ์่านศาสดาพยากรณ์ในอเมรกิาสมัย
โบราณตลอดจนการเสด็จเยือนและการปฏิบัตศิาสนกิจ
ของพระองคต์อ่ชาวนีไฟ

เฉกเช่นดวงตาสองข้างคูก่ัน พระคมัภีร์ ไบเบิลกับพระ
คมัภีรม์อรมอนเสรมิกัน โดยส่งผลให้เกิดทัศนียภาพที่
งดงามตามที่ตาสองข้างมองเห็น และเกิดทิวทัศน์ตามที่ตา
แตล่ะข้างมองเห็น

5. กำรก�ำจดัจุดบอดของเรำ
เราทุกคนมีจุดบอดในขอบเขตการมองเห็นที่วนิิจฉัย

คอ่นข้างง่าย ถือภาพที่มีรปูวงกลมและรปูดาว (ภาพ 4)  
ไวต้รงหน้าท่านโดยเหยียดแขนให้ตรง ปิดตาซ้ายและให้
ตาขวาเพ่งมองวงกลมเล็กๆ วงน้ัน ขณะที่ตาขวายังจ้อง
วงกลม ให้เริม่เลื่อนภาพเข้ามาหาท่านช้าๆ พอมาไดค้รึง่
ทาง รปูดาวจะหายไปจากระยะที่มองเห็น ดา้นข้าง 

ท่านแปลกใจหรอืไม่ ท่านไม่ทราบหรอืวา่ท่านมีจุดบอด 
ตาอีกข้างชดเชยจุดบอดจุดน้ีฉันใด พระคมัภีรม์อรมอนให้
ประโยชน์คล้ายกันตอ่พระคมัภีร์ ไบเบิลฉันน้ัน

รปูดาวหายไปต่อหน้าต่อตาท่านฉันใด เฮโรดไม่เห็น
ดาวเบธเลเฮมฉันน้ัน และต้องถามนักปราชญ์เรือ่ง “เวลา
ที่ดาวน้ันได้ปรากฏ” (มัทธิว 2:7) น่ันคือจุดบอด ด้านข้าง 
ทางวญิญาณของเขา เฉพาะคนที่ มอง หาดาวเท่าน้ันจึง
สังเกตเห็น

ปัจจบุนัมคีนมากมายเหมอืนเฮโรด คนที่ ไมย่อมมองหา
และดเูรือ่งของพระวญิญาณ “วบิตัแิก่คนมดืบอดที่ ไมย่อมด”ู  
(2 นีไฟ 9:32) ความจองหองเป็นเหตใุหช้าวยวิ “หมิน่
ถอ้ยค�าแหง่ความแจง้ชัด, และ . . . ความมดืบอดน้ันเกดิ 

[กบัพวกเขา] จากการมองขา้มเครือ่งหมาย” (เจคอบ 4:14)
ขอ้คดิ ทีม่เีหตผุลประการหน่ึงของพระคมัภรีม์อรมอน

คอืการเตอืนลว่งหน้าเรือ่งจดุบอดท่ัวไปของ ความจองหอง 
“บาปทีส่ามารถ เห็น ในผูอ้ืน่ไดง้า่ยแตต่วัเราไมค่อ่ยยอมรบั”10 
ความจองหองเหมอืนกลิน่ปาก—ทกุคนไดก้ลิน่ยกเวน้คนมี
กลิน่ปาก

“ ในสภาก่อนมรรตยั ความจองหองน่ันเองที่ท�าให ้
ลูซิเฟอรต์ก” 11 “ความจองหองของ . . . ชาวนีไฟ, [น่ันเอง
ที่] พิสูจน์ความพินาศของพวกเขา” ( โมโรไน 8:27) คน
จองหองจะไหม้ดงัตอข้าวเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงช�าระ 
แผ่นดนิโลกดว้ยไฟ (ด ูมาลาค ี4:1; 3 นีไฟ 25:1)

ตน้ทางของทางคบัแคบและแคบปักป้าย “เตอืน” ใหญ่
ทะมึนวา่ “จงระวงัความจองหอง, เกลือกเจ้าจะกลายเป็นดงั
ชาวนีไฟในสมัยโบราณ” (คพ. 38:39; เน้นตวัเอน) น่าเศรา้
ตรงที่ ตวั ป้าย “จงระวงั” มักเป็นจุดบอดของคนจองหอง 

4. การสาธิตจุดบอด
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ดงัน้ัน “ ให้คน [จองหอง] เรยีนรูป้ัญญาโดยการนอบน้อม
ถ่อมตนและเรยีกหาพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของเขา, เพื่อ
ดวงตาเขาจะไดเ้ปิดเพื่อเขาจะมองเห็น” (คพ. 136:32)

6. กำรเช่ือมโยงดวงตำกบัสมอง
สมการน้ี (ด ูภาพ 5) ดเูหมือนจะถูกตอ้ง แต่ไม่ถูกตอ้ง

ทัง้หมด ระบบประมวลผลภาพของสมองบอกเราวา่ตาของ
เราก�าลังมองเห็นอะไร สมองสรา้งความฝันของเราตอน
กลางคนืและแปลส่ิงที่เรามองเห็นตอนกลางวนั การมอง
เห็นไม่จ�าเป็นตอ้งเช่ือหรอืมองเห็นอย่างถูกตอ้ง ตวัอย่าง
เช่น “ถึงแม้วา่ [พระเยซู] ทรงท�าหมายส�าคญัมากมาย
หลายอย่างให้เขาเห็น พวกเขาก็ยังไม่วางใจในพระองค”์ 
(ยอห์น 12:37) ดวงตาแตอ่ย่างเดยีวไม่พอส่งเสรมิความ
เช่ือหรอื การมองเห็นจรงิๆ

สมองท�างานรว่มกับดวงตาฉันใด พระวญิญาณท�างาน
รว่มกบัพระคมัภีรฉั์นน้ันเพือ่ช่วยให้เรามองเห็นทางวญิญาณ 
การอา่นพระคมัภรีเ์พยีงอย่างเดยีวไมพ่อจะท�าใหเ้กิดการ
มองเห็นทางวญิญาณเพราะ “คนทัว่ไปจะไมร่บัส่ิงเหลา่น้ีซ่ึง
เป็นของพระวญิญาณแหง่พระเจา้ เพราะวา่เขาเห็นวา่เป็น
เรือ่งโง่ และเขาไมส่ามารถเขา้ใจ เพราะจะเขา้ใจส่ิงเหลา่น้ีได้
ก็ตอ้งวนิิจฉัยโดยพึง่พระวญิญาณ” (1 โครนิธ ์2:14)

เพื่อให้พระคมัภีรม์อรมอนท�าหน้าที่เสมือนดวงตาทาง
วญิญาณ เราตอ้งยอมรบัและท�าตามค�าเชือ้เชิญของโมโรไน 
อย่างจรงิใจใน โมโรไน 10:3– 5 น่ีเป็นค�าเชือ้เชิญพรอ้ม
สัญญาวา่ พระผู้เป็นเจ้า “จะ ทรงแสดงความจรงิของเรือ่ง
ให้ประจักษ์แก่ท่าน, โดยอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์” 
(ข้อ 4; เน้นตวัเอน)

พยำนและควำมส�ำนึกคุณ
เพื่อหลีกเลี่ยงความมืดบอดทางวญิญาณ พวกบุตรของ

ลี ไฮเส่ียงชีวติไปเอาแผ่นจารกึทองเหลือง (ด ู1 นีไฟ 3– 4) 
หากไม่มีแผ่นจารกึ พวกเขา “คงจะเส่ือมโทรมในความ
ไม่เช่ือ” ( โมไซยาห์ 1:5) ปัจจุบัน เพราะเครือ่งพิมพ์และ
เครือ่งมือดจิิตอล เราจึงหาพระคมัภีร์ ไดง้่ายขึน้และเรว็ขึน้ 
แตน่ั่นมีผลเล็กน้อยตอ่ซาตานไม่วา่จะกีดกันผู้คนไม่ ให้ ได้
พระคมัภีร—์ยุทธวธิีของเขาในยุคมืด—หรอืล่อลวงผู้คน
ไม่ ให้อ่านพระคมัภีร—์ยุทธวธิีของเขาในยุคสุดท้าย ไม่วา่
วธิี ใด “หมอกแห่งความมืด [ของเขา] ท�าให้ [ตา] . . . ของ
ลูกหลานมนุษย์ มืดบอด . . . เพื่อพวกเขาจะพินาศและ

สูญหายไป” (1 นีไฟ 12:17; เน้นตวัเอน)
เหมือนข้าพเจ้าหยอดตา ทุกวนั โดย “ยึดราวเหล็กไว้

แน่น ตลอดเวลา” (1 นีไฟ 8:30; เน้นตวัเอน) เท่าน้ันเรา
จึงจะไม่ถูกหมอกยุคสุดท้ายที่เบาบางและแพร่ไปทั่วท�าให้
เรามืดบอด เมื่อใดก็ตามที่บุคคลหน่ึงแข็งขันน้อยหรอืออก
จากศาสนจักร แทบจะแน่นอนวา่บุคคลน้ันหยุดอ่านพระ
คมัภีรม์อรมอนไปแล้ว

พระคมัภรีม์อรมอน: พยานหลักฐานอกีเลม่หน่ึงของพระ
เยซคูรสิตเ์ป็นงานมหศัจรรยแ์ละน่าพศิวงโดยแท้ น่ีคอื สักขี
พยาน ปากทีส่องของพระเยซูครสิตแ์ละพระกติตคิณุอนั
รุง่โรจน์ของพระองค ์ท�าใหเ้ห็นขอ้ดทัีง้หมดของตาอกีขา้ง

ขอใหเ้รายดึราวเหล็กไวแ้น่นตลอดเวลาเพือ่เราจะมีคา่ควร 
รบัการสรรเสรญิทีพ่ระผูช่้วยใหร้อดตรสักบัสานุศิษย์ของ 
พระองคว์า่ “แตนั่ยน์ตาของท่านทัง้หลายก็เป็นสุขเพราะ 
ไดเ้ห็น” (มัทธิว 13:16) ◼
อ้ำงองิ
 1. ด ูมัทธิว 9:27–31; 12:22–23; 15:30–31; 21:14; มาระโก 8:22–26; 

10:46–52; ลูกา 7:21–22; ยอห์น 9; 3 นีไฟ 17:7–9; 26:15.
 2. ด ู“Binocular Vision,” Wikipedia, en.wikipedia.org.
 3. ด ูRandolph Blake and Robert Fox, “The Psychophysical Inquiry 

into Binocular Summation,” Perception & Psychophysics, vol. 14, 
no. 1 (1973), 161–68; ด ู“Binocular vision” ดว้ย.

 4. ด ู“Vergence,” Wikipedia, en.wikipedia.org.
 5. “Binocular Vision.”
 6. “Binocular Vision.”
 7. ค�าสอนของประธานศาสนจักร: เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (2014), 141.
 8. ด ู“Binocular Vision.”
 9. “Peripheral Vision,” Wikipedia, en.wikipedia.org.
 10. ค�าสอน: เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, 18; เน้นตวัเอน.
 11. ค�าสอน: เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 231.

5.

ดวงตา =  
พวกเขามองเห็น
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โดย เอเฟรม สมธิ

ขณะสอนและรบัใช้คนดีๆ  มากมายในคณะ
เผยแผฟ่อรต์เวริท์ เทกซัส ผมใครค่รวญชีวติที่ ไดร้บัพรของผม
บอ่ยๆ ผมอศัจรรย์ ใจอย่างย่ิงกับประสบการณ์ทัง้เจ็ดครัง้ซ่ึงผม

ถือวา่เป็นปาฏหิารยิ์
หน่ึง ผมรอดชีวติในวยัเด็ก ซ่ึงเริม่ตน้ในสภาวการณ์ต�า่ตอ้ยที่สุด 

ผมเกิดบนพืน้ดนิในกระท่อมของคณุแม่ที่เมืองเดสซี ประเทศ
เอธิโอเปีย คณุแม่เป็นญาตคินเดยีวที่ผมรูจ้ัก ท่านสรา้งกระท่อมรปู
โดมสูงแปดฟุต (2.4 เมตร) ดว้ยตนเอง โดยใช้หญ้าและใบไม้ปูทับ
ไม้และโคลน ชุมชนของเราไม่มีน� ้าประปาและไม่มีห้องน� ้า ความเจ็บ
ป่วยและความตายลุกลามไปทั่วใน kebele หรอืบ้านใกล้เรอืนเคยีง 
อาหารหายากมากและเราไม่มีทางซือ้ได ้ผมกับคณุแม่ไม่เคยรูว้า่มีวนั
ใดที่เราไม่หิว

สมัยที่ผมอายุส่ีขวบ คณุแม่ป่วยหนักมาก เราเดนิไป 
โรงพยาบาลอย่างทุลักทุเลดว้ยความพยายามเฮือกสุดท้ายของ
คณุแม่ที่อ่อนล้าของผมและท่านสิน้ชีวติที่น่ัน เจ้าหน้าที่ ่

โรงพยาบาลช่วยให้ผมรอดจากชีวติตามท้องถนนและรอด
ตายจากความอดอยากโดยเตรยีมการให้ผมไปอยู่ ในสถาน
เลีย้งเด็กก�าพรา้ในอาดดสิอาบาบา เมืองหลวงของ
ประเทศเอธิโอเปีย

ปาฏิหารยิ์อย่างที่สองเกิดขึน้เมื่อชีวติผมเปลี่ยน
อย่างกะทันหัน ในสถานเลีย้งเด็กก�าพรา้แห่ง
น้ี ผมอาศัยอยู่ ในตกึที่สะอาด นอนในเตยีง
จรงิๆ และกินอาหารทุกอย่างที่ผมอยากกิน เด็ก
ก�าพรา้คนอื่นๆ เคยสูญเสียคนที่พวกเขารกัมา
แล้วเช่นกัน และพวกเขาสอนผมให้รูว้ธิีรบัมือ
กับการสูญเสียคณุแม่ ช่วงเย็นเรามารวมกลุ่ม
รอ้งเพลงเป็นภาษาอังกฤษและสวดอ้อนวอน
เป็นภาษาแอมฮารคิ ภาษาแม่ของเรา เรา
สวดอ้อนวอนให้กันและทูลขอพระผู้เป็นเจ้า
ประทานพรเราให้ ได้ ไปอยู่กับ “ครอบครวัที่

 ปาฏิหารยิ ์ 
ท่ีละเอียดอ่อนเจด็ 
ประการระหวา่งทาง
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น่ารกั ใจด ีและรกัเรา” ทัง้เสียงเพลงและค�าสวดอ้อนวอนมี
ผลตอ่ชีวติผมมากมายมหาศาล ผมไม่เคยเลิกสวดอ้อนวอน

สาม มีคนแนะน�าให้ผมรูจ้ักกับผู้สอนศาสนาและ
ศาสนจักรเมื่อผมอายุแปดขวบ ผมไดร้บัเชิญให้ ไปดกูาร
อุทิศอาคารศาสนจักรแอลดเีอสหลังแรกในเอธิโอเปียเมื่อ
วนัอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003 ที่การอุทิศผม
รูสึ้กถึงอิทธิพลแรงกล้าของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ ผู้สอน
ศาสนาที่เข้ารว่มฉายแววปีต ิความสุข และวญิญาณอันทรง
พลังแบบเดยีวกัน ผมจ�าไดว้า่ผมคดิอยากจะเป็นเหมือน
พวกเขา แต่ไม่ทราบวา่จะไปถึงเป้าหมายน้ันไดอ้ย่างไร

ปาฏิหารยิ์อย่างที่ส่ีเกิดขึน้หลังจากน้ันไม่นาน ครอบครวั
หน่ึงในสหรฐัรบัผมเป็นบุตรบุญธรรม พ่อใหม่ของผมมา
รบัผมออกจากสถานเลีย้งเด็กก�าพรา้ไปบ้านของเขา เราเริม่
ท�าความรูจ้ักกัน และผมเริม่คุน้เคยกับสภาพแวดล้อมใหม่

ปัญหาท้าทายมากมายเกิดขึน้ทันทีที่ผมมาถึง ทุกแห่งที่
ผมไปจะมีคนหัวเราะเยาะภาษาอังกฤษของผม การศึกษาที่
จ�ากัดของผมท�าให้เกิดปัญหาที่ โรงเรยีน ผมสวดอ้อนวอน
ขอความช่วยเหลือ ผมขยันมากขึน้และฉลาดขึน้เพื่อปิด
ช่องวา่งความรู ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาษาอังกฤษ พระ
บิดาบนสวรรคท์รงตอบค�าสวดอ้อนวอนของผมอีกครัง้  
สองปีตอ่มาผมเรยีนข้ามชัน้ไดอ้ย่างภาคภูมิ ใจ

หลงัจากน้ันชีวติทีบ่า้นผมลม่สลาย การสวดออ้นวอน
พระเจ้า เป้าหมายทีต่ัง้ไวสู้ง และความปรารถนาลกึๆ ใน
ใจทีต่อ้งการประสบความส�าเรจ็ช่วยพาผมผ่านช่วงเวลา
สาหสัอย่างยิง่น้ัน ในทีสุ่ด ดว้ยความช่วยเหลอืของเจา้หน้าที่
สังคมสงเคราะห ์ผมกบัคณุพ่อตกลงจะยุตกิารเป็นบตุร
บุญธรรมของผม น่ีเป็นเวลาส�าหรบัการสวดออ้นวอน ความ
อดทน ศรทัธา และความช่วยเหลอืจากพระบดิาบนสวรรค์

เวลาน้ีผมอายุ 15 ปี ผมไปอาศัยอยู่กับครอบครวั
อุปถัมภ์ราวหน่ึงปี ตอนน้ันเองที่ปาฏิหารยิ์อย่างที่ห้าเกิด
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พระเจ้าประทานพรแก่ชีวติผมดว้ยปาฏิหารยิ์ทีช่่วยให้ผมเดนิตามเส้นทาง
ทีพ่ระองคท์รงมี ให้ผม

ขึน้ ขณะขับเลื่อนหิมะกับเพื่อนสองคน ผมพบครอบครวั
แอลดเีอสที่มีลูกสาวน่ารกัสองคน ระหวา่งน่ังรถกลับบ้าน 
ลูกสาวคนหน่ึงพูดขึน้มาวา่ “หนูคดิวา่พระเจ้าทรงตอ้งการ
ให้เรารบัเอเฟรม สมิธเป็นบุตรบุญธรรม” น่าแปลกตรงที่
สมาชิกอีกสามคนในครอบครวัไดร้บัการดลใจเหมือนกัน 
คณุพ่อท�างานกับกรมประชาสงเคราะห์และไม่นานผมก็
ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ของผม พ่อที่ยอดเยี่ยมคนใหม่ ให้สิทธิ์
เสรแีก่ผมตัง้แตแ่รก ตวัอย่างเช่น เขาอธิบายวา่ครอบครวั
ของเขาไปโบสถ์ทุกวนัอาทิตย์ เขาอนุญาตให้ผมเลือกวา่
จะไปดว้ยหรอือยู่บ้าน เขาพูดวา่พวกเขาจะยังรกัผมถ้าผม
เลือกไม่ไปโบสถ์ ผมเลือกไปโบสถ์ และผมตดัสินใจไดถู้ก
ตอ้งอีกมากมายนับแตน้ั่น

ปาฏิหารยิ์อย่างที่หกเกิดขึน้เมื่อผมไดร้บัประจักษ์พยาน
เกี่ยวกับพระกิตตคิณุ วนัอาทิตย์วนัหน่ึงผมน่ังในการ
ประชุมศีลระลึกก�าลังรอ้งเพลง “ฉันเฝ้าพิศวง” (เพลง
สวด, บทเพลงที่ 89) น� ้าตาเริม่ไหลอาบแก้มขณะผมได้
รบัประจักษ์พยานส่วนตวัวา่พระเยซูคอืพระครสิตแ์ละ
ศาสนจักรน้ีเป็นศาสนจักรของพระองค์

ในที่สุด เก้าปีตอ่มา ผมรูว้ธิีเป็นเหมือนผู้สอนศาสนา
เหล่าน้ัน! อายุผู้สอนศาสนาเวลาน้ีคอื 18 ปี แตก่ารรบัผม
เป็นบุตรบุญธรรมยังไม่เสรจ็สิน้ ผมรอนานเจ็ดเดอืนจน
กระทั่งการรบัผมเป็นบุตรบุญธรรมเสรจ็สมบูรณ์ สุดท้าย 
ผมส่งเอกสารสมัครเป็นผู้สอนศาสนา ส่ีวนัตอ่มาผมไดร้บั
หมายเรยีก ในเวลาเพียงหน่ึงสัปดาห์พระเจ้าประทานพร
ผมเรือ่งเอกสารการรบับุตรบุญธรรมขัน้สุดท้ายและหมาย
เรยีกเป็นผู้สอนศาสนา ผมถือวา่เอกสารทัง้สองมีคา่ยิ่ง!  
น่ันเป็นปาฏหิารยิอ์ยา่งทีเ่จ็ด เกดิปาฏหิารยิม์ากมายระหวา่ง
ทางตัง้แตก่ระท่อมดนิโคลนในเอธิโอเปียไปจนถึงงาน
เผยแผ่อันล�า้คา่ของผม ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัเนวาดา สหรฐัอเมรกิา
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โดย อลเิซีย สแตนตนั และนำตำล ีแคมพ์เบลล์

ดั    งศาสดาพยากรณ์พร�า่สอน “ความส�าเรจ็
ของเราแตล่ะคนและของศาสนจักรส่วน
ใหญ่จะขึน้อยู่กับวา่เรามุ่งด�าเนินชีวติ

ตามพระกิตตคิณุในบ้านอย่างซ่ือสัตย์เพียง
ใด” 1

การด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุเป็น
วธิีที่ดทีี่สุดในการเรยีนและสอนพระ
กิตตคิณุ เมื่อเราด�าเนินชีวติตามหลัก
ธรรมค�าสอนเหล่าน้ี เราจะน�าครอบครวั
และตวัเรามาใกล้ชิดพระวญิญาณมากขึน้ 
ดว้ยความช่วยเหลือจากพระวญิญาณ เรา
จะเรยีนและสอนหลักธรรมเหล่าน้ีไดด้ี
ที่สุด เรากับครอบครวัจะไดร้บัการน�า
ทางให้พบวธิีเรยีนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดตามความตอ้งการและ
สภาวการณ์ของเรา และจะใกล้ชิด
พระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้

ท่านสามารถน�า 
หลกัธรรมจากหลกัสูตร
เยาวชนมาใชใ้นบา้น
ของท่านไดเ้ช่นกนัโดย
ท�าตามแบบอยา่งของ
สมาชิกเหล่าน้ี

จงตามเรามา:  
สอน พืน้ฐานท่ีบ้าน

ตอน 2
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กรกฎาคม:  
ศำสนพธีิและพนัธสัญญำ

ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตและพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์
—ค�าสัญญาที่เราท�ากับพระบิดาบนสวรรค—์น�าพร
มากมายเข้ามาในชีวติเรา วธิีหน่ึงที่จะมองเห็นจุด
ประสงคข์องศาสนพิธีคอืคดิวา่ศาสนพิธีเป็นหลักไมล์
บนเส้นทางกลับไปที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค—์
ชีวตินิรนัดร ์เราอยู่บนเส้นทางน้ันโดยรกัษาพันธสัญญา
ที่ท�าไว้

ตวัอย่างเช่น หญิงสาวคนหน่ึงอธิบายวา่เธออยู่บน
เส้นทางพันธสัญญาอย่างไร “ครัง้หน่ึงเพื่อนรว่มชัน้ขอ
ให้ดฉัินช่วย ดฉัินไม่ไดค้ดิอะไรมาก แคช่่วยเธอตามที่
เธอตอ้งการ แตห่ลังจากน้ัน พระวญิญาณทรงเตอืน
ดฉัินวา่การช่วยแบกภาระของเธอเท่ากับดฉัินก�าลัง
รกัษาพันธสัญญาที่ท�าไวเ้มื่อครัง้รบับัพตศิมา  
(ด ูโมไซยาห์ 18:8– 10) ดฉัินส�านึกคณุตอ่โอกาสที่พระ

บิดาบนสวรรคป์ระทานให้ดฉัินได้
เลือกเดนิบนเส้นทางพันธสัญญา
ทุกวนั”

ท่านกับครอบครวัอาจบอก
ช่ือพันธสัญญาที่สมาชิกแตล่ะ
คนยังตอ้งไดร้บัแล้วประเมิน
วา่ท่านก�าลังรกัษาพันธสัญญา
ที่ท�าไวด้เีพียงใด ตวัอย่างเช่น 
การเตรยีมรบัศาสนพิธีศีล
ระลึกทุกสัปดาห์สะท้อน
อะไรเกี่ยวกับค�ามั่นสัญญา
ของท่านตอ่พันธสัญญาของ
ท่าน พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงสามารถสอนท่านให้รูว้ธิี

ปรบัปรงุให้ดขีึน้

สิงหาคม:  
กำรแต่งงำนและครอบครัว

การแตง่งานและครอบครวัเป็นศนูย์กลางความ
สุขของเราและแผนเพื่อความรอดของเราจากพระ
บิดาบนสวรรค ์ครอบครวัเป็นหน่วยพืน้ฐานในกาล
เวลาและนิรนัดร

การสอนบุตรธิดาเรือ่งการแตง่งานและครอบครวั
ง่ายพอๆ กับการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวั หญิง
สาวคนหน่ึงแบ่งปันวา่เธอเกิดความส�านึกคณุตอ่การ
ผนึกในพระวหิารของเธออย่างไร

“ดฉัินจ�าไดว้า่น่ังอยู่คนเดยีวในห้องซีเลสเชียลที่
ไม่มีคนอยู่ ดฉัินวติกกังวล ไม่ทราบวา่จะไดร้บัการ
ผนึกในพระวหิารวนัน้ันหรอืไม่เพราะส่ือสารผิดเรือ่ง
ใบรบัรองที่คูห่มัน้ของดฉัินตอ้งใช้

“ดฉัินเริม่สวดอ้อนวอนอย่างจรงิจังขอพระเจ้า
ทรงยอมให้เราไดร้บัการผนึกในพระ
วหิารของพระองคว์นัน้ัน ขณะสวด
อ้อนวอน ความคดิหน่ึงเกิดขึน้
กับดฉัินบอกวา่ ถึงแม้คณุจะอยู่
คนเดยีวในห้องซีเลสเชียล แต่
อาณาจักรซีเลสเชียลเป็นซีเลส
เชียลเพราะคณุจะไม่อยู่คนเดยีว 
คณุจะอยู่กับครอบครวันิรนัดร์
ของคณุและครอบครวับนสวรรค์
ของคณุ น่ันคอืสาเหตทุี่คณุจะไดร้บั
การผนึก

“ส่ีสิบนาทีตอ่มาและโทรศัพท์สองสามสาย 
ดฉัินกับสามีก็ ไดร้บัการผนึก ดฉัินท่วมท้นดว้ย
ความส�านึกคณุและความโล่งใจ ศาสนพิธีมีความ
หมายตอ่ดฉัินมากขึน้เพราะเราสามารถสรา้งชีวติ
ซีเลสเชียลกับพระผู้เป็นเจ้าได้ ในที่ซ่ึงเราจะไม่มี
วนัตอ้งอยู่คนเดยีว”

ประสบการณ์ใดสอนท่านเกี่ยวกับบทบาทของ
การแตง่งานและครอบครวัในแผนของพระบิดา
บนสวรรค ์พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสามารถช่วย
ให้ท่านจ�าไดแ้ละแบ่งปันประสบการณ์ที่เหมาะ
สม ไม่วา่สถานการณ์ของครอบครวัท่านเป็นเช่น
ไร พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสามารถสอนให้ท่าน
รูว้ธิีประยุกต์ ใช้หลักธรรมเรือ่งการแตง่งานและ
ครอบครวัในชีวติท่าน
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กนัยายน:  
พระบัญญตัิ

พระบัญญัตคิอืกฎและข้อก�าหนดที่พระบิดาบน
สวรรคป์ระทานเพื่อเป็นพรแก่ชีวติเรา

วธิีที่ ไดผ้ลวธิีหน่ึงในการศึกษาพระบัญญัตคิอืคน้ควา้
พระคมัภีรเ์พื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกับพรที่มาจากการเช่ือฟัง 
เหมือนที่หญิงสาวคนน้ีท�า

“เมื่อดฉัินศึกษาพระบัญญัตขิ้อหน่ึง ดฉัินชอบอ่าน
พระคมัภีรท์ุกข้อที่หาไดเ้กี่ยวกับพระบัญญัตขิ้อน้ัน
และเขียนรายช่ือพรที่พระบิดาบนสวรรคท์รงสัญญา
ส�าหรบัการเช่ือฟังของดฉัิน การเรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยว
กับพรที่สัญญาไว้ ไดเ้สรมิสรา้งประจักษ์พยานของดฉัิน
วา่พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัดฉัินและทรงประสงคจ์ะ
ประทานพรแก่ดฉัิน”

เพื่อเรยีนรูห้รอืสอนเกี่ยวกับพระบัญญัต ิท่านอาจจะ
อ่านบทเรยีนที่ 4 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา บทที่ 3 
กับลูกๆ ของท่าน ศึกษาข้อพระคมัภีรท์ี่เกี่ยวข้อง และ
เขียนรายช่ือพรที่สัญญาไว ้ท่านอาจใช้วธิีน้ีเรยีนเรือ่งพร
ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมพระกิตตคิณุข้อใดข้อหน่ึง

ตุลาคม:  
จงเป็นเหมอืนพระคริสต์มำกขึน้

ในระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจของพระครสิต ์
พระองคท์รงบัญชาเราวา่ “เพราะฉะน้ันพวกท่าน
จงเป็นคนดพีรอ้ม เหมือนอย่างที่พระบิดาของ
ท่านผู้สถิตในสวรรคท์รงดพีรอ้ม” (มัทธิว 5:48) 
เราพยายามบรรลุความดพีรอ้มเมื่อเราพัฒนา
คณุลักษณะมากมายของพระครสิตท์ีละอย่าง
และพยายามปรบัปรงุดา้นน้ันดว้ยความช่วยเหลือ
จากพระองค ์เยาวชนชายคนหน่ึงเริม่โดยท�าเรือ่ง
ความขยันหมั่นเพียร

“ผมตอ้งการพัฒนาคณุลักษณะเหมือนพระ
ครสิตม์ากขึน้ ผมจึงศึกษาพระคมัภีรแ์ละ ส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา ในบทที่ 6 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา ผมพบรปูแบบที่แนะน�าไวข้องการพัฒนา
คณุลักษณะเหมือนพระครสิตแ์ละตดัสินใจลอง
ท�ากับคณุสมบัตขิองความขยันหมั่นเพียร ผมจด
นิยามของความขยันหมั่นเพียรก่อนและค�าถามที่
ผมมีเกี่ยวกับเรือ่งน้ี จากน้ันจึงอ่านข้อพระคมัภีร์
ที่แนะน�าเกี่ยวกับความขยันหมั่นเพียร ผมบันทึก
ความประทับใจและค�าตอบที่ผมพบขณะอ่าน 
หลังจากน้ันผมตัง้เป้าหมายวา่จะขยันเรยีนมาก
ขึน้และพบวา่ผมรูสึ้กมีแรงบันดาลใจและเสมอ
ตน้เสมอปลายมากขึน้ขณะสวดอ้อนวอนขอความ
ขยันหมั่นเพียรทุกคนื”

ขณะทีท่า่นพยายามพฒันาและสอนบตุรธดิาให้
รูว้ธิปีรบัปรงุคณุลกัษณะเหมอืนพระครสิต ์แหลง่

ช่วยของศาสนจกัรจะช่วยใหท้า่นรู้ ไดว้า่จะเริม่
ตรงไหน พระคมัภรีม์แีบบอยา่ง

ของพระครสิต์ ใหเ้สมอ 
และแหลง่ช่วยเช่น ส่ัง
สอนกติตคิณุของเรา 
ใหแ้บบฉบบัทีช่่วย
เราสรา้งนิสัยของ
การศึกษาและการ
ตัง้เป้าหมาย เมือ่
ใช้ดว้ยกนั ทัง้พระ
คมัภรีแ์ละแหลง่ช่วย
อืน่จะช่วยเราประยกุต์

ใช้ส่ิงทีเ่ราเรยีนรูเ้พือ่ใหส้ามารถ
เป็นเหมอืนพระครสิต์ ไดม้ากขึน้
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พฤศจิกายน:  
กำรพึง่พำตนเองทำงโลกและทำงวญิญำณ

การพัฒนาการพึ่งพาตนเองหมายถึงการ
ใช้สิทธิ์เสรดีแูลตนเองและครอบครวั 

และท�าสุดความสามารถเพื่อหาวธิีแก้
ปัญหาของเราเอง การพึ่งพาตนเอง
มากขึน้ท�าให้เราสามารถรบัใช้ ใน
บ้าน ศาสนจักร และชุมชนของเรา
ไดม้ากขึน้ วธิีสอนแนวคดิเหล่าน้ี
ไดด้ทีี่สุดวธิีหน่ึงคอืสอนโดยแบบ

อย่าง ตามที่สมาชิกท่านน้ีอธิบาย
“เท่าที่ดฉัินจ�าได ้คณุแม่ตืน่แต่

เช้ามาศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนั ดฉัินเห็น
ท่านพัฒนาความเข้มแข็งทางวญิญาณที่ช่วยให้ท่าน
ผ่านพ้นช่วงเวลายากๆ ได ้ท่านอาศัยความสัมพันธ์
ของท่านกับพระบิดาบนสวรรค์ ให้ค�า้จุนท่าน ดฉัิน
ประทับใจความเข้มแข็งทางวญิญาณของท่านและที่
ท่านสามารถดแูลครอบครวัของเราได ้ดฉัินคอยดงูบ
ประมาณของท่าน เห็นท่านเสียสละความตอ้งการของ
ท่าน ศึกษาหาความรู ้และแสดงความอ่อนน้อมถ่อม
ตนถึงขนาดยอมอดออมเมื่อครอบครวัมีความจ�าเป็น
ดา้นการเงินและยังอยู่ที่บ้านกับลูกๆ หลังเลิกเรยีน 
ดฉัินตอ้งการความเข้มแข็งแบบที่ท่านมี และรูสึ้ก
ซาบซึง้ใจกับแบบอย่างของท่านที่สอนให้ดฉัินรูว้า่จะมี
ความเข้มแข็งแบบน้ันไดอ้ย่างไร”

ทา่นจะเป็นแบบอยา่งทีด่ขีึน้ของการด�าเนินชีวติ
อยา่งมธัยสัถ์ ไดอ้ยา่งไร ถา้ทา่นรู้ ไมม่ากเกีย่วกบั
การพึง่พาตนเองในดา้นตา่งๆ ทา่นสามารถ
เชือ้เชิญบตุรธดิาใหเ้รยีนรูพ้รอ้มกบัทา่น และ
น่ันจะเป็นแบบอยา่งทีด่มีากในตวัมนัเอง

ธนัวาคม:  
กำรสร้ำงอำณำจกัรของพระผู้เป็นเจ้ำในยุคสุดท้ำย

“เธอมารบัต�าแหน่งราชินีก็เพื่อยามวกิฤตเช่นน้ีก็เป็น
ไดน้ะ ใครจะรู”้ (เอสเธอร ์4:14) น่ีเป็นรปูแบบค�าถามที่
ท่านถามตวัท่านเองและบุตรธิดาของท่านไดข้ณะคน้หา
ให้พบวา่ท่านมีบทบาทอะไรในการสรา้งอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า

สมาชิกท่านน้ีเรยีนรูว้า่ตอ้งวางใจให้พระเจ้าช่วยเธอ
สรา้งอาณาจักร “ดฉัินจ�าที่พ่อแม่สอนตัง้แตด่ฉัินอายุ
ยังน้อยไดว้า่ให้เรายอมรบัการเรยีกของเราเสมอเพราะ
พระเจ้าทรงให้การเรยีกน้ัน ระหวา่งที่เรยีนวทิยาลัยดฉัิน
ไดร้บัการเรยีกเป็นประธานสมาคมสงเคราะห์ ดฉัิน
หนักใจมาก แต่ไม่คดิจะตอบปฏิเสธ ดฉัินเริม่ตน้ปีน้ัน
พรอ้มกับสตร ี100 กวา่คนตอ้งดแูล ประสบการณ์น้อย
นิด และศรทัธาวา่พระเจ้าจะทรงชดเชยส่วนตา่ง หน่ึง 
ปีตอ่มาดฉัินไดร้บัการปลด เมื่อหวนนึกถึงช่วงเวลา 
ของการเปิดเผยที่ดฉัินรูแ้น่ชัดวา่จะสอนบทเรยีนอะไร 
หรอืแสดงความเห็นเรือ่งใด หรอืหลายครัง้เมื่อมีคน 
ท�าอาหารมาให้เพราะดฉัินยุ่งเกินกวา่จะท�าอาหาร หรอื
จดหมายใหก้�าลงัใจกองโตที่ ไดร้บั ดฉัินรูแ้น่แก่ ใจวา่
พระเจ้าทรงขยายความพยายามของดฉัินในการสรา้ง
อาณาจักร”

เมื่อท่านกับบุตรธิดานึกถึงวธีิสรา้งอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า จ�าไวว้า่ท่านต้องให้ก�าลังใจและให้ โอกาส
พวกเขาได้รบัใช้ ท่านอาจจะพูดคุยกันเพ่ือหาวธิีดูแล
คนอื่นๆ ในการเรยีกของท่าน ท่านจะช่วยให้งาน

ก้าวหน้าได้ด้วยวธีิ ใดอีกบ้าง ไม่วา่ท่านจะรบัใช้ที่ ใด 
ความพยายามของท่านมีค่า ดังที่ประธาน 

ดีเทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ ที่ปรกึษาท่ีสอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว “ยืนชิดกัน
แล้วยืนตรงไหนยกตรงน้ัน” 2 ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

อ้ำงองิ
 1. สเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์, “Living the Gospel in 

the Home,” Ensign, May 1978, 101; ด ูแอล. ทอม เพอรร์ยี์,  
“การเป็นสานุศิษย์,” เลียโฮนา, ม.ค. 2001, 84.

 2. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ยืนตรงไหนยกตรงน้ัน,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2008, 67.

ตอน 1 ของบทความน้ีจัดพิมพ์ ใน เลียโฮนา, มกราคม 2016
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โดย เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์
นิตยสารศาสนจกัร

ตลอดประวตัศิาสตร ์คนนับไม่ถ้วนไดถ้าม
ค�าถามที่ โยบถาม “ถ้ามนุษย์ตายแล้ว เขาจะ
มีชีวติอีกไดห้รอื?” ( โยบ 14:14) การตะโกน

ตอบค�าถามเช่นน้ันวา่ “ ได!้” เป็นสิทธิพิเศษอันส�าคญั
ยิ่งของผู้มีประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละ
การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค์

ทวา่หลายคนรอบตวัเราก�าลังใช้ชีวติโดย “ปราศจาก
พระเจ้า [ ในโลก]” (เอเฟซัส 2:12) และตอ้งแยกแยะ
ระหวา่งข้อเท็จจรงิกับความเช่ือที่หลากหลายในเรือ่ง
ความตาย ประการหน่ึงคอื มีหลักฐานประจักษ์แก่
ตาพวกเขา หรอืมี “ความจรงิอันโหดรา้ย” ที่วา่ความ
ตายเกิดขึน้กับทุกคนและเกิดขึน้แน่นอน—พวก
เขาไม่เคยเห็นใครกลับมา ตอ่จากน้ันมีข่าวลือเกี่ยว
กับประสบการณ์ใกล้ตาย และประสบการณ์เหล่า
น้ันสอดคล้องกันอย่างยิ่ง และจากน้ันก็มีข้อเท็จจรงิ
ที่วา่วฒันธรรมมนุษย์ทั่วโลกมักจะมีแนวคดิเรือ่ง
ชีวติหลังความตายในท�านองน้ันเสมอ น่ีเป็นความ
สอดคล้องอีกประการหน่ึงที่ตอ้งขอค�าอธิบาย

แตค่วามเช่ือมั่นวา่ชีวติไม่สิน้สุดที่ความตายมาจาก
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเปิดเผยนับจากกาลเริม่ตน้ผ่าน
พยานมากมาย รวมทัง้ศาสดพยากรณ์ อัครสาวก และ
ส�าคญัที่สุดคอืพระวญิญาณบรสุิทธิ์

เรารู้อะไรเก่ียวกบั  

ชีวติหลังความตาย
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เรารู้อะไรเก่ียวกบั  

“ถ้ามนุษย์ตาย
แล้ว เขาจะ
มีชีวติอีกได้
หรอื?” ได!้  
แตม่ีชีวติ
อย่างไร
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นับจำกกำลเร่ิมต้น
พระเจ้าทรงสอนแผนแห่งความรอดครัง้แรกบนโลก

น้ีให้แก่อาดมัและเอวา บิดามารดาแรกของเรา พวกท่าน
เรยีนรูเ้กี่ยวกับพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตแ์ละวธิีกลับ
ไปที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค—์และพวกท่านเข้าใจ
วา่ กลับ หมายความวา่เราเคยอยู่กับพระองคม์าก่อน ฉะน้ัน 
นับจากกาลเริม่ตน้ อาดมัและเอวาจึงรูชั้ดเจนมากวา่ชีวติ
ไม่ไดม้ีเท่าน้ี พวกท่านรู—้และสอนลูกหลาน—วา่เพราะ
การชดใช้ของพระเยซูครสิต ์พวกท่านจะฟ้ืนคนืชีวติหลัง
จากชีวติน้ีและหากเช่ือฟังพวกท่านจะไดร้บัชีวตินิรนัดร ์
(ด ูโมเสส 5:10– 12)

ทฤษฎีทางโลกบอกวา่ความเช่ือเรือ่งชีวติหลังความตาย
เป็นผลจากความตอ้งการดา้นจิตใจของคนบางคน แต่
แนวคดิที่แพรห่ลายเรือ่งชีวติหลังความตายกลับประกอบ
ดว้ยความทรงจ�าที่ ไดจ้ากบรรพชนหรอืความจ�ารว่ม (หาก
ไม่ ใช่ความทรงจ�าก่อนเกิด) ในเรือ่งที่เปิดเผยครัง้แรกแล้ว
ส่งตอ่กันมาจากรุน่สู่รุน่ ส่ิงที่ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ 
(1838– 1918) เคยกล่าวเกี่ยวกับหลักปฏิบัตทิั่วไปบางอย่าง
ทางศาสนาประยุกต์ ใช้ ไดเ้ช่นกันกับความเช่ือทั่วไปอย่าง
เช่นชีวติหลังความตาย “ ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ลูกหลานของ 
อาดมัน�าความรูเ้รือ่ง [น้ี] . . . เข้าไปทุกที่ และส่งตอ่ . . . 
ผ่านโนอาห์ . . . ไปจนถึงคนที่รบัช่วงตอ่จากท่าน แพร่
สะพัดไปในทุกประเทศและทุกทวปี” (“Discourse,”  
Deseret News, Feb. 19, 1873, 36)

ดว้ยเหตน้ีุ แนวคดิเรือ่งชีวติหลังความตายจึงเป็นสากล
เพราะที่มาของแนวคดิดงักล่าวสอดคล้องตอ้งกันกับที่มา
ของเผ่าพันธุ์มนุษย์

ควำมจริงอนัแจ้งชัดและล�ำ้ค่ำ
ในฐานะวสุิทธิชนยุคสุดท้าย เราสามารถช่วยน�าความ

หวงัเข้ามาในชีวติคนที่ด�าเนินชีวติโดยปราศจากพระผู้
เป็นเจ้าในโลกได้ โดยกล่าวค�าพยานอย่างมั่นใจถึงความ
จรงิเกี่ยวกับการด�ารงอยู่ของเราวา่ ความตายไม่ ใช่จุดจบ 
นอกจากน้ี เรายังสามารถตอบค�าถามมากมายเกี่ยวกับชีวติ
หลังความตายเพราะความจรงิอันแจ้งชัดและมีคา่ของ ชีวติหลังความตาย
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พระกติตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูทีท่รงเปิดเผย ตอ่ไปน้ีเป็นค�า 

ตอบสัน้ๆ ของค�าถามบางข้อ
เกดิอะไรขึน้กบัเราทนัทหีลงัจากเราตาย

เมื่อถึงแก่ความตาย วญิญาณของเราแยกจากรา่งกาย
แล้วเข้าไปในโลกวญิญาณ (ด ูยากอบ 2:26; แอลมา 40:11)
วญิญาณของเรามีลกัษณะอย่างไร

รา่งวญิญาณของเราเหมือนที่เรามี ในชีวติก่อนเกิด คอื
เป็นรา่งมนุษย์แบบผู้ ใหญ่เต็มตวั (ด ูอีเธอร ์3:16; ค�าสอน
ของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ เอฟ. สมิธ [1998], 146) 
หลังจากเราตาย วญิญาณของเราจะมีเจตคต ิความอยาก 
และความปรารถนาอย่างเดยีวกันกับที่เรามีขณะรา่งกายเรา
ตายบนแผ่นดนิโลก (ด ูแอลมา 34:34)
วญิญาณคอือะไร

วญิญาณเป็นสสารเพียงแต ่“ละเอียดและบรสุิทธิ์กวา่” 
(คพ. 131:7)
โลกวญิญาณมีลกัษณะอย่างไร

มกีารแบง่เป็นสองสถานะใหญ่ๆ ในหมูว่ญิญาณใน 
โลกวญิญาณคอื เมอืงบรมสุขเกษมและเรอืนจ�าวญิญาณ 
วญิญาณคนชอบธรรมไปเมอืงบรมสุขเกษมซ่ึงเป็น “สภาพ
ของการพกัผอ่น, สภาพของความสงบสุข, ซ่ึงทีน่ั่นพวกเขา
จะพกัผอ่นจากความยุ่งยากทัง้หลายทัง้ปวงของพวกเขาและ
จากความกงัวลทัง้ปวง, และโทมนัส” (แอลมา 40:12) กลา่ว
กนัวา่วญิญาณของคนทียั่งไม่ไดร้บัพระกิตตคิณุของพระ
เยซคูรสิตจ์ะอยู่ในเรอืนจ�าวญิญาณ (ด ู1 เปโตร 3:18– 20) 
พวกเขายงัคงเลอืกดหีรอืช่ัวไดแ้ละยอมรบัหรอืปฏเิสธพระ
กติตคิณุได ้บรรดาวญิญาณในเมอืงบรมสุขเกษมสามารถ
ส่ังสอนพระกติตคิณุใหพ้วกเขา (ด ูคพ. 138) คนทีว่ญิญาณ
และรา่งกายของพวกเขาแยกจากกันเป็นเวลานานมองวา่การ
แยกจากกนัน้ีเป็น “พนัธนาการ” (คพ. 45:17; 138:50)
สวรรค์คอือะไร

สวรรค์ โดยทั่วไปเข้าใจวา่เป็นสถานที่ประทับของพระ
ผู้เป็นเจ้าและคนชอบธรรมจะไดอ้ยู่ที่น่ันในท้ายที่สุด ใน
ความหมายน้ีตา่งจากเมืองบรมสุขเกษมของโลกวญิญาณ
นรกคอือะไร

ในพระคมัภีร ์นรก หมายถึงหน่ึงในสองอย่างน้ี 
(1) “ที่พักช่ัวคราวในโลกวญิญาณส�าหรบัคนที่ ไม่เช่ือฟังใน
ชีวติมรรตยั” หรอื (2) “สถานที่ถาวรของผู้ที่ ไม่ ไดร้บัการไถ่
โดยการชดใช้ของพระเยซูครสิต”์ (คูม่ือพระคมัภีร,์ “นรก,” 
scriptures.lds.org) ในความหมายทั่วไป นรกคอืสภาพ

ทางวญิญาณที่คนเหล่าน้ันผู้ปฏิเสธพระกิตตคิณุตอ้งรบั
ทุกขเวทนา โจเซฟ สมิธสอนวา่ “ความทุกข์ ใหญ่หลวงของ
วญิญาณผูจ้ากไป . . . คอืการรูว้า่พวกเขาจะไม่ไดร้บัรศัมภีาพ 
ที่คนอื่นไดร้บัและที่พวกเขาน่าจะไดร้บั และพวกเขา 
เป็นผู้กล่าวหาตนเอง” (ค�าสอนของประธานศาสนาจักร:  
โจเซฟ สมิธ [2007], 240)
การฟ้ืนคนืชีวติคอือะไร

การฟ้ืนคนืชีวติคอืการรวมกันอีกครัง้ของวญิญาณ
กับรา่งกายในสภาพที่เป็นอมตะและดพีรอ้ม (ด ูแอลมา 
11:43)
ใครจะฟ้ืนคนืชีวติ 

ทุกคนที่เคยมีชีวติบนแผ่นดนิโลกจะฟ้ืนคนืชีวติ  
(ด ู1 โครนิธ์ 15:22; แอลมา 11:44)
เราจะฟ้ืนคนืชีวติเมื่อใด

ทุกคนจะฟ้ืนคนืชีวติในเวลาตา่งกัน การฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระเยซูครสิตน์�าไปสู่การฟ้ืนคนืชีวติครัง้
แรกหรอืการฟ้ืนคนืชีวติของคนเที่ยงธรรม คนชอบธรรม
บางคนฟ้ืนคนืชีวติแล้วตัง้แตค่ราวน้ัน หลังการเสด็จมา ภา
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ครัง้ที่สองของพระเยซูครสิต ์คนชอบธรรมอีกมากจะฟ้ืน
คนืชีวติ ในช่วงมิลเลเนียม คนดอีีกหลายคนจะฟ้ืนคนืชีวติ 
หลังมิลเลเนียม คนช่ัวจะฟ้ืนคนืชีวติ (ด ูคพ. 76:32– 112; 
88:97– 101)
ร่างกายทีฟ้ื่นคนืชีวติเป็นอย่างไร

รา่งกายที่ฟ้ืนคนืชีวติเป็นเน้ือหนังและกระดกู (ด ูลูกา 
24:39) เป็นอมตะ (ด ูแอลมา 11:45) สมบูรณ์ (ด ูแอลมา 
11:43) มีรศัมีภาพ และสวยงาม “ ไม่มีส่ิงใดดสูวยงามกวา่
ชายหรอืหญิงที่ฟ้ืนคนืชีวติแล้ว” (ประธานลอเรนโซ สโนว ์
[1814–1901], The Teachings of Lorenzo Snow, ed. Clyde J. 
Williams [1996], 99)
เกดิอะไรขึน้หลงัจากเราฟ้ืนคนืชีวติ

หลังจากทุกคนฟ้ืนคนืชีวติแล้วและมิลเลเนียมสิน้
สุด เราจะถูกน�าเข้าไปในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อ
รบัการพิพากษาตามค�าพูด การกระท�า ความคดิ และ
ความปรารถนาของเรา (ด ูววิรณ์ 20:12; แอลมา 12:14; 
คพ. 137:9) พระเยซูครสิตจ์ะทรงเป็นพระผู้พิพากษาเรา 
(ด ูยอห์น 5:22, 27– 29; โรม 14:10)

เกดิอะไรขึน้หลงัจากการพพิากษาคร้ังสุดท้าย
หลังจากการพิพากษาครัง้สุดท้าย เราจะไดร้บัรางวลั 

นิรนัดรอ์ย่างใดอย่างหน่ึงตอ่ไปน้ี
อาณาจักรซีเลสเชียล: บ้านของพระบิดาบนสวรรค ์พระ

เยซูครสิต ์และทุกคนที่มีคณุสมบัตคิูค่วรรบัชีวตินิรนัดร์
โดยท�าและรกัษาพันธสัญญาพระกิตตคิณุทัง้หมด (ด ูคพ. 
76:50– 70)

อาณาจักรเทอรเ์รสเตรยีล: บ้านของคนดเีหล่าน้ันที่
ไม่ยอมรบัพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตแ์ตร่บัในโลก
วญิญาณหรอืผู้ ไม่องอาจในประจักษ์พยานของพระเยซู
ครสิต์ ในชีวติ (ด ูคพ. 76:71– 80)

อาณาจักรทีเลสเชียล: บ้านของคนที่ช่ัวรา้ยและไม่
ยอมรบัพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ผู้ ไม่ฟ้ืนคนืชีวติ
จนหลังจากมิลเลเนียม (ด ูคพ. 76:81– 89)

โทษอันเป็นนิจ: สภาพสุดท้ายของบุตรแห่งหายนะทัง้
หลาย และมารกับเหล่าเทพของเขา (ด ูคพ. 76:31– 49)
ผู้คนจะท�าอะไรในอาณาจกัรซีเลสเชียล

คนท่ีรบัระดบัสูงสุดของอาณาจกัรซีเลสเชียลเป็นมรดก
จะสูงส่ง ซ่ึงหมายถงึพวกเขาจะมชีีวตินิรนัดร ์เป็นเหมอืน
พระบดิาบนสวรรค ์และไดร้บัส่ิงทัง้ปวงทีพ่ระบดิาทรงมี 
การเป็นเหมอืนพระบดิาบนสวรรคห์มายถงึมคีณุลกัษณะ
ของความดพีรอ้ม รวมถงึความรกัและการรบัใช้ 1 อกีทัง้หมาย
ถงึมส่ีวนในงานและรศัมีภาพของพระองค ์ซ่ึงคอื ‘ท�าใหเ้กดิ
ความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์องมนุษย”์ ( โมเสส 1:39) 
ความสูงส่งรวมถงึไดร้บัการผนึกในการแตง่งานเพือ่นิรนัดร 
การอยู่ ในครอบครวันิรนัดร ์และการมลีกูหลานทางวญิญาณ
ช่ัวนิรนัดร ์(ด ูคพ. 76:59, 62; 130:2; 132:19–23)
ผู้คนจะท�าอะไรในอาณาจกัรอ่ืน

คนในอาณาจักรอื่นจะเป็นเทพ ซ่ึง “เป็นผู้รบัใช้ที่
ปฏิบัต,ิ เพื่อปฏิบัติ ให้คนเหล่าน้ันที่คูค่วรกับน� ้าหนักอัน
เป็นนิรนัดรแ์ห่งรศัมีภาพ, และเกินกวา่, และมากยิ่ง” 
(คพ. 132:16) พวกเขาจะไม่แตง่งานหรอืมีลูกทางวญิญาณ 
(ด ูคพ. 131:1– 4; 132:16–17) ◼

อ้ำงองิ
 1. “การรบัใช้ ไม่ ใช่ส่ิงที่เราตอ้งอดทนบนโลกน้ีเพื่อจะไดสิ้ทธิ์อยู่ ในอาณาจักร 

ซีเลสเชียล การรบัใช้เป็นส่วนประกอบของการสรา้งชีวติอนัสูงส่งในอาณาจกัร 
ซีเลสเชียล” (ประธานมาเรยีน จี. รอมนีย์, [1897–1988] ที่ปรกึษาที่สอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด, “The Celestial Nature of Self– Reliance,” Ensign,  
Nov. 1982, 93)
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เราพบปีติ ใน
ความพยายาม
ประสบการ
เปลีย่นแปลง
ในใจอยู่เสมอ
เมือ่เราน้อมรบั
การชดใช้ของ
พระเยซูครสิต์
ในชีวติเรา



 มิถุนายน 2016 37

โ รสแมรลีูกคนแรกของเราเป็นเด็กแรกเกิดที่น่ารกั
มากเมื่อคณุแม่ข้าพเจ้าจากหมู่บ้านของเธอทาง
ภาคกลางของซิมบับเวมาเยี่ยมเรา ในฐานะพ่อแม่

มือใหม่ ข้าพเจ้ากับนาอูเม ภรรยาข้าพเจ้าตืน่เตน้มากที ่
คณุแม่มาเยี่ยม เราปรารถนาจะเรยีนรูทุ้กอย่างที่เรา 
จ�าเป็นตอ้งรูเ้กี่ยวกับการเลีย้งลูก

พอมาถงึคณุแมก็่หยิบสรอ้ยคอผา้เส้นกลมๆ ออกมา 
ทา่นอธบิายวา่ทีห่อ่ไว้ ในผา้เป็นของขลงั ทา่นย่ืนสรอ้ยคอ
ใหน้าอเูมใส่ให้ โรสแมร ีคณุแมเ่ห็นนาอูเมลงัเล ท่านจงึ
พดูทันทวีา่ “ตัง้แตเ่ล็กแมข่องแม่และยายของแมเ่อาของ 
ขลังชิน้น้ีให้แม่ สรอ้ยเส้นน้ีคุม้ครองแม่และลูกทุกคน 
ของแมร่วมทัง้สามขีองลกูดว้ย เครือ่งรางชิน้น้ีจะคุม้ครอง 
ลกูสาวของลูกใหแ้คลว้คลาดโรคภยัและอาคมทัง้หลายที่
อาจเกดิขึน้กบัเธอ และเธอจะเอาชนะสถานการณ์ยากๆ 
ในชีวติ เธอจะตอ้งสวมสรอ้ยเส้นน้ีจนถงึอายุหา้ขวบ”

ตอนน้ัน ข้าพเจ้ารบัใช้เป็นประธานสาขา และ
ข้าพเจ้าคดิทันทีวา่ “สมาชิกของสาขาจะคดิอย่างไร
เมื่อพวกเขาเห็นสรอ้ย ‘ของขลัง’ เส้นน้ีที่คอลูกเรา” 
ข้าพเจ้าคดิตอ่จากน้ันวา่ “เราอาจจะหาอะไรหุ้มปิดไว้
ไม่ ให้คนเห็น” ข้าพเจ้ามองดนูาอูเม สีหน้าของเธอบ่ง
บอกวา่เราไม่ควรรบัของขวญัชิน้น้ี ข้าพเจ้าถามคณุแม่
วา่ท่านจะท�าสรอ้ยเส้นเล็กๆ เพื่อไม่ ให้ ใครมองเห็นได้
ไหม ท่านตอบวา่เป็นไปไม่ได ้ของขลังชิน้น้ีไดผ้ลที่สุด
ในแบบที่ท่านท�าให้

นาอูเมมองข้าพเจ้าอีกครัง้ สีหน้าแสดงออกชัดเจนวา่
เธอไม่เห็นดว้ย ข้าพเจ้าเหลียวมองคณุแม่และอธิบายวา่
ในฐานะประธานสาขาในที่ประชุมของเรา ข้าพเจ้าคงจะ
ไม่สบายใจถ้าใส่สรอ้ยเส้นน้ีให้ลูกของเรา คณุแม่ตอบ
พรอ้มค�าเตอืน ท่านบอกเราวา่ถ้าไม่ ใส่สรอ้ยเส้นน้ีลูก
น้อยของเราจะตาย

ช่วงของวกิฤตอนัน่ำตืน่ตระหนก
ไม่กี่สัปดาห์หลังจากเหตกุารณ์น้ี โรสแมรลีูกน้อยของ

เราป่วยหนักมาก เราไม่มีเงินพาเธอไปพบแพทย์ คนื
น้ันและขณะน้ันข้าพเจ้าเริม่คดิถึงค�าเตอืนของคณุแม่ 
ข้าพเจ้าเริม่คดิวา่น่าจะยอมรบัสรอ้ยเส้นน้ัน ข้าพเจ้าน่า
จะรบัมาใส่ ให้ โรสแมร ีช่ัวขณะน้ีของความตืน่ตระหนก 
ข้าพเจ้าไดย้ินเสียงสงบแผ่วเบากระตุน้ข้าพเจ้าให้ ใช้
ศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต ์ข้าพเจ้าสวมชุดดี
ที่สุดส�าหรบัวนัอาทิตย์ทันที ข้าพเจ้าอุ้มลูกน้อยไว้ ใน
อ้อมแขนและประกาศพรฐานะปุโรหิต ข้าพเจ้ารูสึ้ก
สงบสบายใจ และรูว้า่ภรรยารูสึ้กเหมือนกัน ทัง้นาอูเม
และโรสแมรหีลับผล็อยอย่างสงบแทบจะทันที โรสแมรี
ลูกสาวของเราหายป่วย ในวนัตอ่ๆ มาเธอคอ่ยๆ ฟ้ืนตวั
และสุขภาพดดีงัเดมิ ส่ิงที่เราเห็นคอืปาฏิหารยิ์! ในพระ
เมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า พระองคท์รงเอือ้ม
พระหัตถ์มาช่วยข้าพเจ้าและท�าให้ข้าพเจ้ามีศรทัธาเข้ม
แข็งในพระองค์

ข้าพเจ้าส�านึกคณุแตล่ะอายใจเล็กน้อย ข้าพเจ้าเป็น
อดตีผู้สอนศาสนาที่ก�าลังรบัใช้เป็นประธานสาขา แต่
กลับกังวลกับส่ิงที่คนอื่นจะพูดมากกวา่จะเช่ือในพระผู้
เป็นเจ้า (ด ูโมไซยาห์ 4:9) แม้แตค่ณุแม่ของข้าพเจ้า  
ผู้ที่ข้าพเจ้ารกัและช่ืนชมมาก ก็ ไม่อาจเข้าใจทัง้หมด
ได ้ข้าพเจ้าจ�าตอ้งเป็นบางอย่างมากกวา่เป็นเพียงอดตี
ผู้สอนศาสนา บางอย่างที่มากกวา่ประธานสาขา ข้าพเจ้า
ตอ้งเปลี่ยน ตอ้งประสบส่ิงที่แอลมาประสบ

ช่ัวขณะของกำรเปลีย่นแปลงอนัลกึซ้ึง
แอลมา ปุโรหิตของกษัตรยิ์ โนอาห์ที่ช่ัวรา้ย น่าจะ

ส�ารวจตนเองอยา่งละเอยีดเมือ่ศาสดาพยากรณ์อบนิาได 
ถามค�าถามคน้หาดงัน้ี “ท่านมิไดพ้ยายามปรบัใจสู่ ภา
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ความเข้าใจเลย; ฉะน้ัน, ท่านจึงไม่ฉลาด 
ฉะน้ัน, ท่านสอนอะไรคนพวกน้ีเล่า?”  
( โมไซยาห์ 12:27) เช่นเดยีวกับแอลมา 
ข้าพเจ้าตอ้งมี “การเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้
เกิดขึน้ในใจ [ข้าพเจ้า]” (แอลมา 5:12)

สมัยเป็นปุโรหิตในราชส�านักของกษัตรยิ ์
โนอาห ์แอลมาคุน้เคยกับชีวติทีม่อีภสิิทธิ์ 
ท่านได้รับเงินเลีย้งชีพผ่านภาษีของ 
ประชาชน ท่านส�าเรงิส�าราญกับต�าแหน่งที่ม ี
อ�านาจบารมีและช่ือเสียง ท่านเป็นคนหน่ึง 
ที่ “ทะนงตนดว้ยความถือดี ในใจตน”  
( โมไซยาห์ 11:5) ทวา่เมื่อแอลมาเรยีนรู้
เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด
ในโลก—ค�าสอน ความทุกขเวทนา การ
สิน้พระชนม์ และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระองค ์และเรยีนรูว้า่พระเยซูครสิตท์รง
เป็น “แสงสวา่งและชีวติของโลก; แท้จรงิ
แล้ว, แสงสวา่งอันหาไดสิ้น้สุดไม่, ซ่ึงจะไม่มี
วนัท�าให้มืดไดเ้ลย; แท้จรงิแล้ว, และชีวติอัน
หาไดสิ้น้สุดไม่ดว้ย, เพื่อจะมีความตายอีก
ไม่ได”้ ( โมไซยาห์ 16:9)—ท่านก็พรอ้มจะ
เปลี่ยน ท่านถึงกับพรอ้มจะตายหากจ�าเป็น

แม้มีการตอ่ตา้นและอันตรายถึงชีวติอยู่
รอบดา้น แตแ่อลมาก็ขอรอ้งกษัตรยิ์ โนอาห์
อย่างกล้าหาญให้ปล่อยอบินาไดไปอย่างสงบ 
การกระท�าของแอลมาเกิดจากใจท่าน ท่าน
รูสึ้กวา่ความรกัของพระผู้ช่วยให้รอดเผื่อแผ่
มาถึงท่านผ่านอบินาไดศาสดาพยากรณ์ของ
พระเจ้า

เมื่อคณุแม่ของข้าพเจ้าเสนอให้ ใส่สรอ้ย
คอคุม้กันลูกน้อยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากังวล
กับรปูลักษณ์ภายนอกเป็นหลัก ข้าพเจ้า
กังวลวา่สมาชิกของสาขาจะคดิอย่างไรกับ
ข้าพเจ้า เห็นชัดวา่ข้าพเจ้ายังไม่ประสบ 
“การเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้ในใจ” อย่างเต็ม
ที่ ข้าพเจ้าตระหนักนับแตน้ั่นวา่ความส�าเรจ็
และความสุขของเราขึน้อยู่กับวา่เราเต็มใจ
รบัพระกิตตคิณุในใจเราเต็มที่เพียงใด เพื่อ
ให้เราพบความสุข ปีต ิและสันตทิี่แท้จรงิ 

“พระกิตตคิณุที่บรสุิทธิ์ของพระเยซูครสิต์
ตอ้งเข้าไปในใจ [เรา] . . . โดยอ�านาจของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์” 1

โอกำสเป็นพยำน
การให้พระผู้ช่วยให้รอดเป็นแบบอย่าง

ในทุกส่ิงและในทุกแห่ง พรอ้มกับการ
เปลี่ยนแปลงเช่นน้ัน ท�าให้เราสามารถยื่น
มือช่วยเหลือคนอื่นๆ ได ้แอลมากลายเป็นผู้
สอนศาสนาที่องอาจ โดยยื่นมือช่วยเหลือคน
มากมายและจัดตัง้ศาสนจักรของพระครสิต์
ในหมู่คนของท่านที่หนีจากกษัตรยิ์ โนอาห์

ท่านเห็นไดห้รอืไม่วา่ข้าพเจ้าพลาด
โอกาสแบ่งปันพระกิตตคิณุกับคณุแม่
เมื่อเสนอให้เราใช้ของขลังชิน้น้ัน ซ่ึงคณุ
แม่เช่ือวา่คุม้ครองเธอกับลูกๆ มาตลอด 
ข้าพเจ้าสามารถเป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์
ของพระเจ้าได—้เฉกเช่นแอลมา—ผู้ส่ัง
สอนพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์และ 
“เปลี่ยนแปลงใจพวกเขา; แท้จรงิแล้ว, 
พระองคท์รงปลุกพวกเขาตืน่จากการหลับ
สนิท, และพวกเขาตืน่ขึน้มาหา 
พระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 5:7)

กำรเปลีย่นใจ 
เลือ่มใสอย่ำงต่อ
เน่ือง

“เราตอ้งประสบการ
เปล่ียนใจเล่ือมใส
อยา่งต่อเน่ืองโดย
เพิ่มพนูศรัทธาของ
เราในพระเยซูคริสต์
และซ่ือสตัยต่์อพระ
กิตติคุณตลอดชีวติ
—ไม่ใช่คร้ังเดียวแต่
เป็นประจ�า”
เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล์  
บัลลำร์ดแห่งโควรัมอคัร
สำวกสิบสอง, “อยู่ในเรือ
และจบัให้แน่น!” เลยีโฮนา 
พ.ย. 2014, 90.

ข้าพเจ้าอุ้มลูกน้อย
ไว้ ในอ้อมแขนและ
ประกาศพรฐานะ
ปุโรหิต



 มิถุนายน 2016 39

ขณะใครค่รวญโอกาสน้ันกับคณุแม่ ข้าพเจ้าสงสัยวา่
จะเกิดอะไรขึน้ถ้าข้าพเจ้าตอบสนองเหมือนแอลมามาก
ขึน้ คณุแม่อาจถูกปลุกให้ตืน่มาหาพระผู้เป็นเจ้า และการ
เปลี่ยนแปลงของเธออาจมีผลดตีอ่พี่น้องของข้าพเจ้า ตอ่
จากน้ันการเปลี่ยนแปลงน้ีอาจมีผลใหญ่หลวงในชีวติลูกๆ 
ของพี่น้องข้าพเจ้าและตอ่ลูกหลานของพวกเขา

คนที่รูสึ้กถึงการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้ของแอลมาไม่
เฉพาะคนที่ท่านสอนและคนที่ท่านเป็นพยานเท่าน้ันแต่
ลูกของท่านและอนุชนรุน่หลังดว้ย เมื่อส่ังสอนผู้คนใน
แผ่นดนิเซราเฮ็มลาและโดยรอบ แอลมาบุตรชายของท่าน
เตอืนพวกเขาให้นึกถึงประจักษ์พยานของบิดาเขาเกี่ยวกับ
พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต์

“ดเูถิด, ข้าพเจ้าบอกท่านได—้แอลมาบิดาข้าพเจ้าไม่ได้
เช่ือในถ้อยค�าซ่ึงประกาศดว้ยปากของอบินาไดหรอื? . . .

“และตามศรทัธาของท่านมีการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้
เกิดขึน้ในใจท่าน” (แอลมา 5:11–12)

ส�าหรบัคนอายุน้อยเหมือนแอลมา การเปลี่ยนแปลงอัน
ลึกซึง้ในใจครัง้น้ี ซ่ึงเริม่จากค�าเชือ้เชิญของอบินาไดให้ปรบั
ใจให้เข้าใจพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า เป็นกุญแจไขสู่
ความสุขและความส�าเรจ็ในการยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่น “และ
ดเูถิด, ท่านส่ังสอนพระวจนะแก่บรรพบุรษุท่าน, และการ
เปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้เกิดขึน้ในใจคนเหล่าน้ันดว้ย, และ
พวกเขาจึงนอบน้อมถ่อมตนและมอบความไวว้างใจในพระ
ผู้เป็นเจ้าองคจ์รงิและทรงพระชนม์อยู่. และดเูถิด, พวก
เขาซ่ือสัตย์จนกวา่ชีวติจะหาไม่; ฉะน้ันพวกเขาจึงไดร้บัการ
ช่วยให้รอด” (แอลมา 5:13)

ท�ำกำรเปลีย่นแปลงต่อเน่ือง
เยาวชนบางคนทกุวนัน้ีตดิอยูร่ะหวา่ง

การเลอืกส่ิงถกูในสายพระเนตรของ 
พระผูเ้ป็นเจา้หรอืการท�าใหพ้อ่แม่หรอื 
ผูป้กครองพอใจ ผูอ้าจมคีวามรูสึ้กไม่ 
เหมอืนพวกเขาเกีย่วกบัความจรงิของพระ 
กติตคิณุ เมือ่เผชิญกบัการเลอืกเช่นน้ัน 
จงถามตวัทา่นเองวา่ “การตดัสินใจครัง้น้ี
ช่วยใหฉั้นรูสึ้กวา่ ‘งาน [ของฉัน] เป็นงาน
แหง่ความชอบธรรม’ (แอลมา 5:16) และ

ยงัคงท�าใหฉั้นรูสึ้กอยาก ‘รอ้งเพลงสดดุคีวามรกัที่ ไถ’่  
หรอืไม”่ (แอลมา 5:26)

ขณะที่เราทุกคนควรรกัและช่ืนชมบิดามารดาของเรา 
เราตอ้งรูว้า่การเลือกที่เราท�าจะมีผลโดยตรงตอ่ลูกของ
เราและอนุชนรุน่หลัง กับพวกเราบางคนอาจจ�าเป็นตอ้ง
ย้ายออกจากโซนสบายเช่นแอลมาผู้หลบหนีจากคนรบัใช้
ของกษัตรยิ์ โนอาห์และสอนพระกิตตคิณุในสภาวการณ์
ที่ยากมาก เขาท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เฉพาะใน
ครอบครวัเขาเท่าน้ันแต่ ในคนอื่นๆ ดว้ย เพื่อประสบการ
เปลี่ยนแปลงในใจ ส�าคญัที่เราตอ้งนึกถึงผู้อื่นและ “รว่มอด
อาหารและสวดอ้อนวอนอย่างสุดก�าลังเพื่อความผาสุกในจิต
วญิญาณของคนที่หารูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าไม่” (แอลมา 6:6)

จะเป็นอย่างไรถ้าโรสแมรลีูกน้อยของเราไม่หายป่วย—
แม้หลังจากให้พรฐานะปุโรหิตแก่เธอ พระด�ารสัเตอืนของ
พระเจ้าเป็นพลังอย่างมากตอ่ข้าพเจ้า “ผู้ที่จะเอาชีวติของ
ตนรอดจะกลับเสียชีวติ แตผู่้ที่เสียชีวติของตนเพราะเห็น
แก่เราก็จะไดชี้วติรอด” (มัทธิว 10:39)

เราพบปีติ ในความพยายามประสบการเปลี่ยนแปลงในใจ
อยู่เสมอเมื่อเราน้อมรบัการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ในชีวติ
เรา ข้าพเจ้ารูสึ้กซาบซึง้ใจกับความรูน้ี้ และข้าพเจ้ารู้ ในใจ
วา่พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จออกไป “ทรงทนความเจ็บ
ปวดและความทุกข์และการล่อลวงทุกอย่าง; และน่ีก็เพื่อค�า
ซ่ึงกล่าววา่พระองคจ์ะทรงรบัความเจ็บปวดและความป่วย
ไข้ของผู้คนของพระองคจ์ะไดเ้กิดสัมฤทธิผล” (แอลมา 
7:11) ข้าพเจ้ารูว้า่มีความปลอดภัยและความคุม้ครองจรงิๆ 
ในการมองไปทางพระเจ้าและท�าตามพระด�ารสัแนะน�าของ
พระองค ์◼

อ้ำงองิ
 1. เฮนรยี ์บ.ี อายรงิก์, “We Must Raise Our Sights,” Ensign, Sept. 2004, 16.

แอลมาขอร้องกษตัริย์โนอาห์อย่างกล้าหาญให้ปล่อยอบินาได 
ไปอย่างสงบ
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ความคดิของผมจดจ่อกับพระผู้
ช่วยให้รอดขณะผู้เข้ารว่มการ

ประชุมรอ้งเพลงศีลระลึกจบ แตเ่มื่อ
ผมเริม่ปิดหนังสือเพลง ดนตรยีัง
บรรเลงตอ่ ผู้รว่มประชุมกลุ่มใหญ่วนั
น้ันท�าให้ผู้เล่นออรแ์กนจ�าเป็นตอ้ง
เล่นตอ่อีกสองข้อขณะปุโรหิตก�าลัง
ฉีกขนมปังให้เสรจ็ ผมรูสึ้กปลาบปลืม้
กับเวลาพิเศษน้ัน เพราะท�าให้ผมได้
มีเวลาตรกึตรองดว้ยความคารวะเพิ่ม
ขึน้ก่อนค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึก

ระหวา่งฟังค�าสวดอ้อนวอน ผม
ตัง้ใจคดิตามค�าที่ปุ โรหิตพูดขณะ
พวกเขาให้พรเครือ่งหมายการเสีย
สละของพระครสิตเ์พื่อเรา เมื่อสวด
อ้อนวอนจบและขณะที่ผู้เข้ารว่ม
ประชุมเปล่งเสียงเอเมน เสียงเด็ก
ชายวยัส่ีขวบที่น่ังอยู่หลังผมสองแถวก็
ดงัออกมาท่ามกลางเสียง “เอเมน”

“ ไชโย!” เขารอ้งเสียงดงั
ค�าพูดของเขาดงัพอที่จะท�าให้เด็ก

หลายคนที่อยู่ ใกล้ๆ หัวเราะคกิคกั ผม
สารภาพวา่น่ันท�าให้ผมยิม้ดว้ยความ
ขบขัน

“ ไชโยหรอื” ผมคดิ น่ันเป็นการ
ขานรบัค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึกที่ฟัง
ดแูปลกๆ แน่นอนวา่เป็นการขานรบั
ที่ผมไม่เคยไดย้ินมาก่อนและน่าจะ
ไม่มีวนัไดย้ินอีก เพราะเราจบการสวด
อ้อนวอนดว้ยค�าวา่ “เอเมน”

เด็กคนน้ันอาจจะรูสึ้กถึงความจรงิ
มากกวา่ที่ผมรูสึ้กก็เป็นได้

ไชโย ส่ือถึงความตืน่เตน้ เป็นเสียง
รอ้งแสดงความปีตยิินด ีมักจะใช้เมื่อ
ไดชั้ยชนะ บางครัง้เราตะโกนค�าน้ี
ออกมาเพื่อแสดงวา่เห็นชอบกับคนที่
ท�างานยากส�าเรจ็ลุล่วงดว้ยดี 1

ไชโย!
โดย จ.ี เครก ไคเซอร์

ภำพสะท้อน

เดก็วยัส่ีขวบช่วยให้ผมเห็นคุณค่าของศีลระลึกอีกด้านหน่ึง

ผมชอบความคดิน้ันขึน้มาทันใด 
ใช่แล้ว ผมคดิ ไชโยที่พระเยซูครสิต์
ทรงเอาชนะความตายเพื่อให้เราทุก
คนไดฟ้ื้นคนืชีวติ ไชโยที่พระองคท์รง
สามารถให้อภัยบาปของเราไดเ้พราะ
การชดใช้ของพระองค!์ มากกวา่น้ัน
คอืพระองคท์รงสามารถให้อภัยบาป 
ของผม ได!้ ไชโยที่ โดยผ่านพระคณุ
ของพระองค ์ผมจะไดก้ลับไปหาพระ
บิดาบนสวรรคแ์ละช่ืนชมความหวงั
แห่งชีวตินิรนัดร!์ ใช่แล้ว! ไชโย!

ขณะที่ผมตะโกนค�าสรรเสรญิเหล่า
น้ีในใจเพื่อขอบพระทัยพระบิดาบน
สวรรค ์พระวญิญาณบรสุิทธิ์ท�าให้ ใจ
ผมท่วมท้นดว้ยปีตทิี่เกือบจะท�าให้ผม
น� ้าตาไหล เด็กเล็กๆ คนหน่ึงน�าผมวนั
น้ัน (ด ูอิสยาห์ 11:6) และผมช่ืนชม
ยินดกีับวสัิยทัศน์ใหม่ส�าหรบัพรแห่ง
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด 
ในชีวติผม ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัออรกิอน สหรฐัอเมรกิา
อ้ำงองิ
 1. ด ูMerriam Webster’s Collegiate Dictio nary, 

11th edition (2003), “hooray”; ด ู
en.wiktionary.org/wiki/hooray ดว้ย. ภา
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ไชโย!
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ผมสนิทกับครอบครวัหน่ึงที่มี
ลูกชายอยู่ ในเยาวชนชาย ระหวา่ง

กิจกรรมหน่ึงช่วงที่เขาเป็นมัคนายก 
ผู้น�าคนหน่ึงต�าหนิเขาและท�าให้เขา
อับอายตอ่หน้าเพื่อนๆ เขาจึงรูสึ้กเสีย
หน้ามากขึน้ เลิกเข้ารว่มกิจกรรม และ
หาเพื่อนนอกวอรด์

ประสบการณ์ครัง้น้ันมผีลกระทบ
ตอ่ผมมาก ผมตัง้ใจวา่เรือ่งท�านองน้ีจะ
ไมเ่กดิขึน้ขณะทีผ่มรบัใช้ถา้ผมไดร้บั
เรยีกให้ท�างานกบัเยาวชนชาย สองปีตอ่
มาผมไดร้บัเรยีกใหท้�างานกับมัคนายก

ภายในไม่กี่เดอืนผมพบตนเอง
ก�าลังรบัมือกับเยาวชนชายคนหน่ึงที่
มักจะท�าผิดกฎเล็กๆ น้อยๆ อยู่เสมอ

“เส้นอยู่ตรงน้ี” ผมพูดในท้ายที่สุด
เกี่ยวกับการกระท�าของเขา “อย่าข้าม”

เขาข้ามเส้น เรามีปากเสียงกันเล็ก
น้อย และเขาเดนิออกไป

ตอ่มา ผมพูดคยุกับเขาเพื่อแก้ ไข
ความขัดแย้งของเรา ผมพูดวา่ “เดวดิ 
ผมรกัคณุและคณุเป็นเยาวชนชาย
ที่ด ีแตผ่มไม่ชอบบางอย่างที่คณุท�า 
เยาวชนชายคนอื่นๆ มองคณุเป็นผู้น�า 
และถ้าพวกเขาเห็นคณุออกไปท�าบาง
อย่างที่ ไม่เหมาะสม พวกเขาอาจจะ
ลองท�าบ้างก็ ได”้

เราประสานรอยรา้ว เขายอมรบั 
และพวกเราผู้น�าช่วยคลี่คลายปัญหา
ส่วนตวับางอย่างของเขา เมื่อเขาอายุ
ครบ 14 ปี เขาขอให้ผมวางมือแตง่
ตัง้เขาเป็นผู้สอน ปัจจุบัน หลายปีตอ่
มา เขากอดผมแน่นมากทุกครัง้ที่พบ
ผม และเขาพูดถึงตอนที่เขาอยู่ ใน
เยาวชนชายดว้ยความช่ืนชม

เมื่อเรารกัเยาวชนชายและมีความ
สุขที่ ไดอ้ยู่กับพวกเขา พวกเขารู ้น่ัน

ไม่มีทางเกิดข้ึนขณะท่ีผมรับใช!้
โดย เบรตต์ เจ. พอร์เตอร์

กำรรับใช้ในศำสนจกัร

กญุแจสู่ความส�าเร็จของเราคือรักเยาวชนชายขณะท่ีเรารับใช้พวกเขา

คอืสาเหตทุี่ผมกับที่ปรกึษาสนใจ
เยาวชนชายของเราเป็นพิเศษ เราไม่
ท�ากิจกรรมเพียงเพราะอยู่ ในหนังสือ 
แตเ่ราท�ากิจกรรมเพราะรูว้า่เยาวชน
ชายจะเรยีนรูท้ักษะ เตบิโต และสนุก

ครัง้หน่ึงเรามเียาวชนชายคนหน่ึงที ่
พ่อแม่ไม่สนใจโปรแกรมของเรา

“ ไม่เป็นไรครบั” ผมบอกพวกเขา 
“แตค่ณุจะคดัคา้นไหมครบัถ้าลูกชาย
คณุยังมาเรยีน และมาสนุกบ้าง”

เราให้เขามีส่วนรว่มในโปรแกรม
ของเรา และไม่นานพ่อแม่ก็ยอมให้
เขามีส่วนรว่มเต็มที่ พวกเขาเห็นวา่
ลูกชายก�าลังเรยีนรูแ้ละสนุก ตอ่มาเขา
รบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา น้องชาย
ของเขาเตบิโตและรบัใช้งานเผยแผ่
เช่นกัน

เราเห็นความสัมพันธ์กันระหวา่ง
ผู้น�าที่สนใจเยาวชนชายกับเยาวชน
ที่ก�าลังเรยีนรู ้เตบิโต และรบัใช้
งานเผยแผ่ ในที่สุด น่าพอใจที่เห็น
เยาวชนชายเตบิโต และน่าสนุกที่ ได้
เรยีนรูก้ับพวกเขา กุญแจสู่ความส�าเรจ็
ของเราคอืรกัพวกเขาขณะรบัใช้พวก
เขา ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิา
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เ มื่อผมอายุ 17 ปี ผมท�างานที ่
โรงแรมเล็กๆ แห่งหน่ึงในเมือง 

ไคลัว– โคนา รฐัฮาวาย สหรฐัอเมรกิา  
ผมท�างานเป็นเด็กยกกระเป๋า  
ผมจึงเห็นคนมีช่ือเสียงหลายคนมา
เป็นแขกของโรงแรม อาทิ จอห์น 
เวย์น, โดโรธี ลามัวร ์และเอสเธอร ์ 
วลิเลียมส์

ค�า่วนัหน่ึง หลังจากแขกส่วนใหญ่
มาถึง ผมก�าลังพักอยู่หน้าโรงแรม
ขณะที่รถลิมูซีนสีด�ามาจอดชิดขอบ
ทางเดนิและชายเจ็ดคนลงจากรถ 
พวกเขาสวมเสือ้สีขาว กางเกงสีด�า 
และผูกเน็กไท ชายอีกคนในชุดสูท
สีด�ามากับพวกเขาดว้ย หลังจากคน
ขับจอดรถ พวกเขาทัง้หมดเข้าไปใน
ห้องอาหารเพื่อรบัประทานอาหารค�า่ 
ผมคดิวา่พวกเขาดเูหมือนเจ้าหน้าที่
เอฟบีไอขณะผมกลับเข้าข้างในเพื่อ
ท�าหน้าที่รบัโทรศัพท์สอบถามเรือ่ง
บรกิารอาหารแขกที่มาพัก

ราวหน่ึงช่ัวโมงตอ่มา ผมสูบบุหรี่
อยู่นอกโรงแรมขณะกลุ่มเดมิที่ผม
เห็นกลับมาขึน้รถซ่ึงจอดรออยู่ที่ขอบ
ทาง พวกเขาเดนิไปขึน้รถและเปิด
ประตหูลังให้ชายชุดสูทสีด�าขึน้รถ แต่
แทนที่จะเข้าไปในรถ ชายชุดสูทสีด�า 
กลับหยุดเดนิ เหลียวมามองผมที่
ก�าลังยืนพิงตกึ และเดนิมาหาผม

เขาเป็นคนสูงผอม ใส่แวน่ตากรอบ
โลหะและมีเคราแพะเล็กๆ สีขาว เขา
ยื่นมือมาจับมือผมและวางอีกมือบน
บ่าผม ผมประหลาดใจที่ชายท่าทาง
มีเกียรตเิช่นน้ันจะมาพูดกับผม คน
หนุ่มทีเ่ขาไมรู่จั้กดว้ยซ�า้

ผมจ�าที่เขาพูดกับผมได้ ไม่หมด 
แตจ่�าที่เขาพูดไดว้า่ “พวกน้ีไม่ดี
ส�าหรบัคณุ” ซ่ึงหมายถึงบุหรีข่องผม 

ทุกคนสามารถเรียนรู้จากศาสดาพยากรณ์
ความเมตตาและอากัปกิรยิาของเขา
ท�าให้ผมประทับใจมาก

หน่ึงปีตอ่มาผมเรยีนบทสนทนา
จากผู้สอนศาสนาและรบับัพตศิมา

ขณะมองดภูาพผู้น�าของศาสนจักร 
ผมสังเกตเห็นรปูประธานจอรจ์ 
อัลเบิรต์ สมิธ (1870– 1951) และจ�า
ไดท้ันทีวา่ท่านคอืชายที่มีเมตตาและ
มีเกียรตคินน้ันที่ผมพบหน้าโรงแรม 
ผมประทับใจมากขึน้ไปอีกที่ประธาน
ศาสนจักรท�าเช่นน้ันกับคนอย่างผม 
เด็กหนุ่มที่ ไม่ ไดเ้ป็นสมาชิกของ ภา
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ศาสนจักรและไม่มีความส�าคญัเป็น
พิเศษแตอ่ย่างใด

ท่านเป็นบุรษุที่ยิ่งใหญ่ผู้แสดง
ความรกัและความห่วงใยตอ่ชายหนุ่ม
ที่ท�างานต�าแหน่งเล็กๆ และไม่เข้าใจ
พระกิตตคิณุหรอืความรกัที่พระบิดา
บนสวรรคท์รงมีตอ่เรา

หกสิบห้าปีตอ่มา ผมมีความเข้าใจ
อย่างมากเรือ่งความห่วงใยและความ
รกัน้ัน และผมพยายามมองคนรอบ
ข้างเหมือนประธานสมิธมองผม ◼
เฮนรีย ์เซเรียน ซีเนียร์, รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

แ ทนท่ีจะข้ึน
รถ ชายชุด

สูทสีด�าหยดุและ
เดินมาหาผม

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย
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โ คลตนัลูกชายวยัส่ีขวบของเรายื่น
กระดาษที่ครปูฐมวยัให้มาเกี่ยวกับ

รายละเอียดที่เขาตอ้งท�าในโปรแกรม
ปฐมวยัที่จะมาถึง งานของเราคอืสอน
ให้เขาพูดประโยคที่มีเจ็ดค�าก่อนน�า
เสนอโปรแกรมในอีกสองสัปดาห์

เย็นวนัจันทรเ์ราเปลี่ยนการสังสรรค์
ในครอบครวัเป็นการซ้อมใหญ ่โคลตนั 
ยิม้ขณะพยายามฝึกหลายครัง้  
โดยมีผมกับภรรยาให้ค�าตชิมอย่างเช่น 
“อย่าท�าอย่างน้ันตอนลูกพูด” และ 
“พูดชัดๆ สิลูก”

แม้จะพยายามเต็มที่แล้วแตผ่มไม่
แน่ใจวา่เราท�าไดด้กีวา่ตอนแรก

ขณะเตรยีมไปโบสถ์ ในเช้าวนั
อาทิตย์ถัดมา ถุงเท้าหายสองคู ่เด็ก
แปดเดอืนฟันน� ้านมขึน้ และเด็กส่ี
ขวบรอ้งไห้

เมือ่การประชมุเริม่ เรารอ้งเพลง
สวดเปิดยงัไมท่นัจบผมตอ้งพาเด็กที่
ก�าลงัรอ้งไหอ้อกมานอกหอ้งสองรอบ 
พอคณะนักรอ้งยนืรอ้งเพลง ผมแทบ
หมดหวงักบัการใหค้นในครอบครวัได้
มปีระสบการณ์จรรโลงใจและหวงัแต่

นัน่คุม้ค่าจริงหรือ
เพียงวา่ขอใหเ้ราอยูจ่นจบการ 
ประชมุได้

เมื่อกล่าวเอเมนสุดท้าย ผมถอน
หายใจอย่างโล่งอก แตข่ณะที่ผม
ฉลองชัย ผมอดสงสัยไม่ไดว้า่ “น่ันคุม้
คา่จรงิหรอื เราก้าวหน้าจรงิหรอืกับการ
พาลูกๆ มาโบสถ์ทุกอาทิตย์”

ค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบด
นารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเข้ามา
ในใจผม ท่านกล่าววา่ “บางทีข้าพเจ้า
กับซิสเตอรเ์บดนารก็์ออกจะเคอืง
อยู่บ้างเพราะนิสัยดีๆ  ที่เราอุตส่าห์
บ่มเพาะดเูหมือนจะไม่ ให้ผลทาง
วญิญาณอย่างที่เราตอ้งการหรอืคาด
หวงัในทันที . . .

“ข้าพเจ้ากับซิสเตอรเ์บดนารค์ดิ
วา่การช่วยให้ลูกชายเข้าใจเน้ือหาบท
เรยีนหรอืพระคมัภีรสั์กข้อคอืผลลัพธ์
สุดท้าย แตผ่ลดงักล่าวไม่ไดเ้กิดทุก
ครัง้ที่เราศึกษาหรอืสวดอ้อนวอน 
หรอืเรยีนดว้ยกัน ความเสมอตน้ 
เสมอปลายของเจตนาและการกระท�า 
ของเราน่าจะเป็นบทเรยีนส�าคญั
ที่สุด—บทเรยีนที่เราไม่คอ่ยเห็นคา่ 

ณ เวลาน้ัน” (“ขยันหมั่นเพียรและ
เอาใจใส่ครอบครวัยิ่งขึน้,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2009, 22, 23)

ผมกลับบ้านดว้ยความเช่ือมั่นอีก
ครัง้และยังคงฝึกลูกชายตอ่อีกหลาย
ครัง้ เมื่อถึงเวลาที่เขาตอ้งพูด เราตืน่
เตน้ที่ ไดย้ินเขาประกาศชัดเจนและ
ดว้ยความเช่ือมั่นวา่ “พระเยซูครสิต์
ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า”

เราไดย้ินเขาพูดบรรทัดน้ันสิบๆ 
ครัง้ก่อนการแสดง แตก่ารไดย้ินเขา
พูดดว้ยตนเองนอกบ้านมีบางอย่าง
แตกตา่งและน่าพอใจกวา่น้ันมาก

เรามีหลายอย่างตอ้งสอนก่อน
ลูกชายของเราจะเป็นผู้ ใหญ่ แตเ่รา
จะท�าสุดความสามารถเพื่อเข้ารว่ม
การประชุมของเรา จัดสังสรรค์ ใน
ครอบครวั และสวดอ้อนวอนทุกวนั
โดยหวงัวา่สักวนัหน่ึงเมื่อเขาอยู่ตาม
ล�าพังไกลบ้าน เขาจะจ�าบรรทัดที่
ส�าคญัมากน้ันไดอ้ีกครัง้วา่ “พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้า” ◼
แบรนดนั คอมสตอ็ค, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา
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ดิฉันมีโอกาสไปเยีย่มคอลลลีกูสาว
ในเมอืงลาสเวกสั รฐัเนวาดา 

สหรฐัอเมรกิา เธอเพิง่ยา้ยไปอยูท่ีน่ั่น
กบัสามีและลกูสองคน วอรด์ของคอลลี 
ประชมุตอนเทีย่ง เราจงึมเีวลาเตรยีม
ตวัตอนเช้าแบบสบายๆ ไมเ่รง่รบีและ
พดูถงึส่ิงทีเ่ราจะท�าหลงัเลกิโบสถ์ 
เน่ืองจากคอลลีไมเ่คยมีโอกาสไป 
พระวหิาร เราจึงตดัสินใจวา่จะไปถา่ยรปู 
เด็กๆ บรเิวณสนามรอบพระวหิาร

เช่นเดยีวกับพระวหิารทุกแห่ง 
สนามรอบพระวหิารลาสเวกัส เนวาดา
สวยงามและไดร้บัการดแูลอย่างด ี 
มีน� ้าพุและดอกไม้สวยๆ

หลังจากอ่านเรื่องที่ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันเล่า คอลลีก็อยากพา
ลูกๆ ไปพระวิหารเพื่อให้พวกเขา
ได้สัมผัสจริงๆ (ดู “Finding Peace,” 
Liahona, Mar. 2004, 5–6) อย่าง
แรกที่เธอท�าคืออธิบายเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์และความส�าคัญของ 

รู้สึกถึงวญิญาณของพระวหิาร
พระวหิารใหส้เตลลาลกูสาวของเธอฟัง

สเตลลาเข้าใจเช่นเดยีวกับเด็กสาม
ขวบทั่วไป เรากระตุน้ให้เธอเอามือ
แตะพระวหิาร เราถ่ายรปูสเตลลากับ
น้องชายวยัสามเดอืนของเธอขณะเอา
มือแตะพระวหิารหลายรปู

เมื่อไดเ้วลากลับ สเตลลาไม่อยาก
กลับ เราคดิวา่เราเข้าใจสาเหต ุน่ัน
เพราะเธอมีความสุขมากในสภาวะ
แวดล้อมที่สวยงามและไม่ตอ้งสงสัย
วา่เธอรูสึ้กถึงวญิญาณเดยีวกันกับที่
เรารูสึ้ก

หลงัจากพาเธอขึน้รถและรดัเข็มขดั 
เราเริม่ออกรถ ดฉัินเหลยีวมองรอบๆ 
โบกมอื และพดูกบัสเตลลาวา่ “บอก
ลาพระวหิารสิลกู” เธอมองดพูระวหิาร 
โบกมอื และพดูวา่ “ลากอ่นพระวหิาร 
ลากอ่นคะ่ คณุตา” ดฉัินไมแ่น่ใจวา่
ดฉัินไดย้นิถกูตอ้ง แตเ่มือ่เหลยีวมอง 
สเตลลาและเห็นเธอน�า้ตาคลอ ดฉัินรูว้า่ 
เราทัง้คู่ ไดย้นิเหมอืนกนั

คณุตาของสเตลลา—ทิม สามีของ
ดฉัิน—สิน้ชีวติไดส่ี้ปีก่อนสเตลลา
เกิด เธอเคยเห็นรปูคณุตาและไดย้ิน
ครอบครวัพูดถึงท่าน แตท่่านไม่ไดอ้ยู่
ในการสนทนาของเราวนัน้ัน

ตอนที่ทิมสิน้ชีวติ เรามีหลานคน
เดยีว เวลาน้ีเรามีหลาน 12 คนและ
ทุกครัง้ที่อุ้มทารกแรกเกิดคนใหม่ผู้
เพิ่งจากที่ประทับของพระบิดาบน
สวรรค ์ดฉัินอยากถามวา่ “หลานเจอ
คณุตาหรอืเปล่า คณุตาฝากค�าแนะน�า
อะไรมากับหลานบ้าง”

วนัน้ันประจักษ์พยานของดฉัิน
เกี่ยวกับความศักดิสิ์ทธิ์ของพระวหิาร
เข้มแข็งขึน้ เราอาจจะไม่สามารถพา
ลูกเล็กๆ ของเราเข้าไปข้างในกับเราได ้
แตเ่ราสามารถพาพวกเขาไปถึงประตู
และให้พวกเขาวางมือบนประตทูี่
สมาชิกผู้มีคา่ควรนับไม่ถ้วนใช้เข้าไป
ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ◼
เคธี รอสเซียร์, รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

คอลลีอยากพา 
ลกูๆ ไปพระวหิาร 

เพื่อใหพ้วกเขาไดเ้อา 
มือแตะพระวหิาร



เ มื่อเรยีนมหาวทิยาลัยปีสามไดร้าว
ครึง่ปี ดฉัินรูต้วัวา่เงินที่เก็บไวจ้่ายคา่

เช่าและคา่สาธารณูปโภคคงจะไม่พอ
ให้ดฉัินอยู่พ้นฤดรูอ้น ช่วงเวลาน้ัน
ของปีดฉัินน่าจะท�างานหาเงินมาใช้
เทอมถัดไปได ้ดฉัินไดง้านนอกเวลา
เป็นพนักงานรา้นคา้

ทุกอย่างราบรืน่ดจีนกระทั่งตาราง
งานเปลี่ยนเป็นตอ้งท�าวนัอาทิตย์ดว้ย 
ในช่วงสัมภาษณ์งาน ดฉัินไม่ไดพู้ด
อะไรเลยเรือ่งการไม่ท�างานวนัอาทิตย์
เพราะตอนน้ันรา้นปิดวนัอาทิตย์ แต่
งานส�าคญัตอ่ดฉัิน และดฉัินชอบงาน
ที่ท�าอยู่ ดฉัินท�างานกับเพื่อนคนหน่ึง 
ระหวา่งเราจะวา่งวนัอาทิตย์สองวนั
และท�างานวนัอาทิตย์อีกสองวนั ดว้ย
เหตน้ีุจึงท�าให้ดฉัินเข้ารว่มการประชุม
ของศาสนจักรไดบ้้างและท�าการเรยีก
ของดฉัิน

แต่ไม่นานก็พบวา่ดฉัินไม่สามารถ
ท�าตามตารางเดมิได ้ดฉัินมีความรูสึ้ก
อยูแ่ลว้วา่ไมส่ามารถท�าความรบัผดิชอบ 
วนัอาทิตย์ ให้สมบูรณ์ถึงแม้จะไม ่
ไดท้�างานทุกวนัอาทิตย์ ดฉัินเริม่ถาม
ตนเองวา่จะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อเปลี่ยน
สถานการณ์น้ี หลังจากสวดอ้อนวอน
ทูลขอวธิีท�าให้หัวหน้างานใจอ่อน 
ดฉัินอ่าน 1 นีไฟ 7 ดฉัินจ�าไดข้ณะ
อ่านข้อ 19 หลังจากนีไฟสวดอ้อนวอน 
ใจพี่ๆ ของท่านอ่อนลง ในที่สุด ดฉัินก็
สามารถพูดกับนายจ้างเรือ่งไม่ท�างาน
วนัอาทิตย์ ได้

ดฉัินบอกหัวหน้างานวา่ดฉัินเป็น
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย พวกเขาถาม
วา่วสุิทธิชนยุคสุดท้ายเช่ืออะไร เมื่อ
ดฉัินถามพวกเขาวา่จะหยุดวนัอาทิตย์
ได้ ไหม ค�าตอบคอืไม่ได ้พวกเขาชี ้ให้

อะไรส�าคญัต่อฉนัมากท่ีสุด
เห็นวา่ในระหวา่งสัมภาษณ์ดฉัินครัง้
แรก ดฉัินพูดวา่ดฉัินท�างานไดทุ้กวนั
และไม่เคยเอ่ยเรือ่งศาสนา

หลายเดอืนผ่านไปโดยไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งวนัอาทิตย์วนั
หน่ึงดฉัินรบีออกจากการประชุมที่
โบสถ์เพื่อไปท�างาน ดฉัินถามตนเอง
วา่ “อะไรส�าคญัตอ่คณุมากที่สุด”  
ค�าตอบมาทันทีและแทบไม่ตอ้งคดิ 
ศาสนจักร พระกิตตคิณุ การรบัใช้ ใน
การเรยีกของดฉัิน การเข้ารว่มการ
ประชุมวนัอาทิตย์ดว้ยสุดใจของดฉัิน 
และการเป็นสานุศิษย์ ในค�าพูดและ
การกระท�า

ดฉัินตดัสินใจวา่จะขอไม่ท�างานวนั
อาทิตย์อีกครัง้ แตค่ราวน้ีดฉัินจะถือ
จดหมายลาออกไปดว้ยในกรณีที่พวก

เขาปฏิเสธครัง้ที่สอง
ดฉัินสวดอ้อนวอน อดอาหาร และ

ไดร้บัข้อความหนุนใจจากเพื่อนๆ
ช่วงที่สัมภาษณ์ ถึงแม้ ใจดฉัินจะ

เตน้รวั แตด่ฉัินรูสึ้กสงบเพราะรูว้า่
ก�าลังท�าส่ิงถูกตอ้ง ครัง้น้ีหัวหน้างาน
ตอบตกลง ค�าสวดอ้อนวอนของดฉัิน
ไดร้บัค�าตอบ ดฉัินฉีกจดหมายลาออก
ทันทีที่ถึงบ้าน

ดิฉันได้รบัพรมากมายจาก
ประสบการณ์น้ี แต่พรท่ีจับต้องได้
และเกิดขึน้ทันทีคือดิฉันสามารถ
ท�างานน้ีต่อและยังคงรกัษาวนั 
สะบาโตให้ศักดิ์สิทธ์ิ ได้เหมือนเดิม 
ดิฉันส�านึกคุณต่อพระเจ้าจรงิๆ 
ส�าหรบัพรน้ัน ◼
เอลีโอโนรา ซอนเนลลินี, เมืองตรีเอสเต อิตาลี

วันอาทิตยว์นัหน่ึงดิฉนัรีบออก
จากการประชุมท่ีโบสถเ์พื่อ

ไปท�างาน ดิฉนัถามตนเองวา่ 
“อะไรส�าคญัต่อคุณมากท่ีสุด”
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พจนานุกรมออนไลน์ฉบบัหน่ึง
นิยาม tenacity (ความมุง่มัน่) 
วา่ “ความไมย่อ่ทอ้ ความบาก

บัน่ และการยนืหยดัอยา่งเด็ดเดีย่ว” 
ทัง้ยงักลา่วดว้ยวา่ “ความมุง่มัน่เป็น
คณุสมบตัทิีแ่สดงใหเ้ห็นวา่คนๆ น้ัน
จะไมเ่ลกิกลางคนั—พยายามตอ่ไป
จนกวา่จะบรรลเุป้าหมาย” 1

เราจ�าต้องมีความมุ่งมั่นเพื่อจะ
เป็นสานุศิษย์ที่แท้จรงิของพระผู้
ช่วยให้รอดและบรรลุเป้าหมายที่ดี
จรงิ—เป็นผู้สอนศาสนาที่ยอดเยี่ยม 
เรยีนให้จบ หาคู่นิรนัดร ์และเริม่ชีวติ
ครอบครวั—เป้าหมายที่พระบิดาบน
สวรรค์ทรงทราบวา่เราต้องบรรลุเพ่ือ
เตรยีมรบัความเป็นนิรนัดร ์ความ
สามารถในการยึดส่ิงดี ไวทุ้กอย่างจะ
เป็นตัวก�าหนดวา่เราเป็นบุตรและ
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรง
ทราบวา่เราสามารถเป็นได้และต้อง
เป็นหรอืไม่

ผู้สอนศาสนาเต็มเวลารุน่ปัจจุบัน 
ได้ช่ือวา่เป็น “ผู้สอนศาสนารุน่เยี่ยม
ยอดในประวตัศิาสตรข์องศาสนจักร” 
และเปรยีบไดก้ับนักรบหนุ่ม 2,000 
คนของฮีลามัน2 แม้คนหนุ่มเหล่าน้ีจะ
มีคณุลักษณะที่ โดดเดน่ ศรทัธามุ่ง
มั่น และความพยายาม แต ่

ฮีลามันผู้น�าของพวกเขายังกล่าววา่ 
“มีอยู่สองรอ้ยคน, ในคนสองพันหก
สิบคนของข้าพเจ้า, ที่หมดสตเิพราะ
เสียเลือด; กระน้ันก็ตาม, ดว้ยพระ
กรณุาธิคณุของพระผู้เป็นเจ้า, และยัง
ความประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงแก่
เรา, และเป็นที่ปีตทิั่วทัง้กองทัพของ
เราดว้ย, ที่ ไม่มีสักคนในพวกน้ีเสีย
ชีวติ” (แอลมา 57:25)

พวกเขาไดร้บัการปลดปล่อย 
“เพราะศรทัธายิ่งของพวกเขาในส่ิงที่
พวกเขาไดร้บัการสอนให้เช่ือ—วา่มี
พระผู้เป็นเจ้าผู้เที่ยงธรรม, และผู้ ใด
ก็ตามที่ ไม่สงสัย, ผู้น้ันจะไดร้บัการ 
ปกปักรกัษาโดยเดชานุภาพอันอัศจรรย์
ของพระองค”์ (แอลมา 57:26)

ฮีลามันพูดถึงพวกเขาวา่ “พวก
เขาเป็นหนุ่ม, และจิตใจพวกเขาเด็ด
เดีย่ว, และพวกเขามอบความไวว้างใจ
ของตนในพระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา” 
(แอลมา 57:27)

เราตอ้งเป็นอย่างน้ันดว้ย ในชีวติ 
เมื่อฝนตกน� ้าท่วมและลมพัดปะทะ
เราและบ้านของเรา เวลาน้ันเราตอ้ง
พิจารณาวา่ศรทัธาของเราเข้มแข็ง
หรอืไม่และเราไวว้างใจพระผู้เป็นเจ้า
ตลอดเวลาหรอืไม่ ไม่มีการทดสอบ
จนกวา่จะมีความยากล�าบาก

อย่ำท้อถอย
หลายปีกอ่นขา้พเจา้กบัแมรยีภ์รรยา

ไปเป็นประธานคณะเผยแผ่นะโงะ
ยะ ญี่ปุ่น ค�าวา่ องอาจ กล้าหาญ แข็ง
แรง กระตอืรอืรน้ และ ซือ่สัตย์สุจรติ 
ที่บรรยายถึงนักรบหนุ่ม 2,000 คน 
(ด ูแอลมา 53:20) ใช้บรรยายถึงผู้
สอนศาสนาที่เรารว่มรบัใช้เช่นกัน อีก
ข้อความหน่ึงที่บรรยายถึงนักรบหนุ่ม 
2,000 คนคอื—บางคน ท้อถอย  
(ด ูแอลมา 57:25)—ใช้บรรยายถึง 
ผู้สอนศาสนาบางคนของเรา 
เช่นกัน ภา
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จงมศีรัทธำใน 
พระผู้เป็นเจ้ำและค�ำ
สัญญำของพระองค์  

และท�ำส่ิงถูกต้อง 
ตลอดเวลำไม่ว่ำจะม ี

คนรู้หรือไม่กต็ำม

ควำมมุ่งมัน่และ 
กำรเป็นสำนุศิษย์โดย เอล็เดอร์

เดวดิ เอฟ. อแีวนส์
แห่งสาวกเจด็สิบ
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งานเผยแผ่ไมง่่าย ชีวติไมง่า่ยเช่น
กนั ทกุคนจะไดร้บับาดเจ็บไมท่างใดก็
ทางหน่ึง ความเจ็บปวดบางอย่างเกิด
จากการลว่งละเมดิที่ ไม่ไดแ้ก้ ไข บา้ง
เกดิจากอบุตัเิหตหุรอืความเจ็บป่วย 
บา้งเกดิเมือ่เราเห็นคนทีเ่รารกัปฏเิสธ
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตห์รอืไม่
ซ่ือสัตยต์อ่ส่ิงทีพ่วกเขารูว้า่จรงิ แต ่
เรารูจ้กัพระผูเ้ป็นเจ้าผ่านทัง้หมดน้ี 
และเราเตบิโตเพือ่เป็นสานุศิษย์ของ
พระผู้ช่วยใหร้อด ใจเราเปลีย่น และการ
เปลีย่นน้ันถาวรเมือ่เรายังคงเลอืกความ
ชอบธรรมมากกวา่บาปและความสงสัย

นักรบหนุ่ม 2,000 คนน้ันมุ่งมั่น 
ในความปรารถนาของพวกเขา พวก
เขาจะไม่ยอมแพ้ แม้เมื่อเส้นทางน้ัน
ยาก คนรุน่ก่อนพ่อแม่ของพวกเขา
ไดร้บัการสอนจากแอมันและพี่น้อง
ของเขา ผู้สอนศาสนาเหล่าน้ันประสบ
ความส�าเรจ็มาก แตพ่วกเขาตอ้งจับให้
แน่นและไม่ยอมแพ้เมื่องานเผยแผ่
ของพวกเขายากและน่าท้อใจ

แอมันพูดถึงช่วงเวลาเหล่าน้ันวา่ 
“บัดน้ีเมื่อใจเราหดหู่, และเราเกือบ
จะกลับอยู่แล้ว, ดเูถิด, พระเจ้าทรง
ปลอบโยนเรา, และตรสั: จงไปใน
บรรดาชาวเลมัน, พี่น้องของเจ้า, และ
จงรบัความทุกข์ของเจ้าดว้ยความ
อดทน, และเราจะให้ความส�าเรจ็แก่
เจ้า” (แอลมา 26:27)

ดว้ยความอดทนและความมุ่งมั่น 
แอมันกับเพื่อนๆ ท�างานฟันฝ่าความ
ทุกข์ยากและประสบผลส�าเรจ็อย่าง
มากในท้ายที่สุด

ควำมมุ่งมัน่ในพระกติตคุิณ
ในปี 1999 ซิสเตอรม์ารก์ี บาร์

จากเมืองโคลัมบัส รฐัโอไฮโอ 
สหรฐัอเมรกิามาถึงคณะเผยแผ ่

นะโงะยะ ญีปุ่่น คนญีปุ่่นไมง่า่ยส�าหรบั 
เธอ แตเ่ธอมุ่งมั่น ทันทีที่เธอฝึก
ส่ือสาร เธอไม่หยุดพูดคยุกับผู้คน
เกี่ยวกับพระกิตตคิณุ

ค�าสัญญายิ่งใหญ่ท�าไวก้ับผู้สอน 
ศาสนาที่ซ่ือสัตย์ มีวริยิะอุตสาหะ  
และมุ่งมั่นผู้อ้าปากด้วยความองอาจ 
กล้าหาญและความรกั และท�างานสุด 
ก�าลังในวธิีท่ีพระเจ้าทรงก�าหนด  
(ด ูคพ. 31:7) แตผู่ส้อนศาสนาบางคน 
กลัวถูกปฏิเสธและปล่อยให้ความกลัว
เอาชนะความองอาจกล้าหาญและ
ความรกั

แต่ไม่ ใช่ซิสเตอรบ์าร!์ เธอหาและ
สอน เธอสอนและหาตลอดการเป็น 
ผู้สอนศาสนาของเธอ

ในวนัสุดท้ายของงานเผยแผ่  
ซิสเตอรบ์ารเ์ดนิทางไปบ้านพักคณะ
เผยแผ่ ในนะโงะยะ คนืน้ันข้าพเจ้า
จะสัมภาษณ์เธอและบอกเธอวา่เธอ
ท�างานไดย้อดเยี่ยม และวนัรุง่ขึน้เธอ
จะกลับบ้าน

ขณะเดนิทางเธอเห็นเด็กสาว
วยัมัธยมปลายกลุ่มหน่ึงคยุกันบน
รถไฟฟ้าใตด้นิ เธอเข้าไปหาพวกเขา
และถามวา่เธอจะคยุดว้ยได้ ไหม เธอ
พูดถึงพระกิตตคิณุและการฟ้ืนฟู 
พระกิตตคิณุ จากน้ันเธอให้เอกสาร 
ผู้สอนศาสนาแก่เด็กสาวคนหน่ึงที่ด ู
เหมือนจะสนใจและบอกเธอเรือ่ง 
ซิสเตอรผ์ูส้อนศาสนาทีส่ามารถสอน 
พระกิตตคิณุแก่เด็กสาวคนน้ันได้

จากน้ันซิสเตอรบ์ารก็์มาถึงบ้านพัก
คณะเผยแผ่และรบัการสัมภาษณ์โดย
ไม่ไดเ้ล่าประสบการณ์บนรถไฟฟ้า
ใตด้นิให้ข้าพเจ้าฟัง ส�าหรบัเธอน่ัน
เป็นเรือ่งธรรมดา เธอเพียงแตท่�าส่ิง
ที่รูว้า่ถูกตอ้งตลอดทางจนจบ บางที
น่ีอาจจะเป็นนิยาม ความมุ่งมั่น ที่ดี

ที่สุดของพระกิตตคิณุเท่าที่ข้าพเจ้ารู ้
น่ันคอื ไม่วา่อะไรก็ตาม จงมีศรทัธาตอ่
ไปในพระผู้เป็นเจ้าและค�าสัญญาของ
พระองค ์ท�าส่ิงถูกตอ้งตลอดเวลา ไม่
วา่ใครจะรูห้รอืไม่ก็ตาม

ซิสเตอรบ์ารก์ลับบ้านที่ โคลัมบัส 
เธอพบสามี ในอนาคตในวอรด์นักศึกษา 
วอรด์หน่ึง และสรา้งครอบครวัพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตด์ว้ยกัน

หญงิสาวบนรถไฟฟ้าใตด้นิ—ฮิโตมิ 
คติะยามะ—เรยีนกบัซิสเตอรผ์ูส้อน 
ศาสนา ฮิโตมมิานะบากบัน่และแสดง 
ใหเ้ห็นความมุง่มัน่ในแบบของเธอขณะ
น้อมรบัความจรงิของพระกติตคิณุ 
โดยเอาชนะการตอ่ตา้นจากสมาชิก
ครอบครวัและความสงสัยของเธอ

เราพบฮิโตมิราวหกปีตอ่มาที่การ
ประชุมผู้สอนศาสนาในโตเกียว เธอ
ก�าลังรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาที่น่ัน เธอ
เล่าให้เราฟังวา่พบซิสเตอรบ์ารบ์น
รถไฟฟ้าใตด้นิและเรือ่งที่เธอเปลี่ยน
ใจเลื่อมในพระกิตตคิณุในเวลาตอ่มา

หลังจบงานเผยแผ่เธอพบและ
แตง่งานกับอดตีผู้สอนศาสนาคนหน่ึง 
ช่ือชิมเป ยามาชิตะ น่าสนใจตรงที ่
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ชิมเปเป็นลูกชายของคนที่เอ็ลเดอร์
แรนดยี์ เช็คเคทส์และข้าพเจ้าสอนใน
ฤดรูอ้นปี 1971 ขณะรบัใช้งานเผย 
แผ่ครัง้แรกในญี่ปุ่น

ไม่เฉพาะในการเผยแผ่พระ
กิตตคิณุเท่าน้ันที่เราตอ้งมีความมุ่ง
มั่นในการท�าส่ิงถูกตอ้ง เราตอ้งมีความ
มุ่งมั่นอันชอบธรรมแบบเดยีวกันขณะ 
 ที่เราหมายมั่นเอาชนะบาปและการ
ล่อลวงส่วนตวั เรยีนให้จบ มุ่งหมาย
แตง่งานในพระวหิารและมีครอบครวั
นิรนัดร ์เราจะตอ้งมีความมุ่งมั่น 
ความรกั และความยืดหยุ่นขณะที่เรา
ยึดคูค่รองกับลูกๆ ของเราไวแ้น่นและ
ฟันฝ่าปัญหาท้าทายที่เกิดขึน้กับชีวติ
แตง่งานและทุกครอบครวั เราจะตอ้ง
มีความมุ่งมั่น ความตัง้ใจ และความ
อดทนเมื่อพรที่เราแสวงหาไม่มาใน
กรอบเวลาที่เราคาดหวงั

ในทัง้หมดน้ีและในส่ิงชอบธรรม
ทุกประการ ความตัง้ใจจะท�าส่ิงถูก
ตอ้งและเป็นคนถูกตอ้งจะถูกชาวโลก
ท้าทาย แตเ่ราตอ้งไม่เลิกกลางคนั เรา
ตอ้งพยายามตอ่ไปจนเราบรรลุเป้าหมาย  

สุดท้ายแล้วเป้าหมายของเราคอืชีวติ 
นิรนัดรก์บัสามหีรอืภรรยา กบับตุรธดิา 
ของเรา และกับบุตรธิดาของคนรุน่
ตอ่ๆ ไป

ตั้งเป้ำหมำยทีคุ้่มค่ำ
เราพัฒนาความตัง้ใจวา่จะท�าถูก

ตอ้งอย่างไร และเรามีพลังท�าเช่นน้ัน
อย่างไร

หน่ึง เราตัง้เป้าหมายที่คุม้คา่แก่การ
ท�าให้บรรลุผลส�าเรจ็และสอดคล้องกับ
เป้าหมายสูงสุดของชีวตินิรนัดร ์ 
น่ีรวมถึงเป้าหมายดา้นการศึกษาและ
งานอาชีพที่จะน�าไปสู่และสอดคล้อง
กับครอบครวั การเตบิโตส่วนตวั การ
รบัใช้ ความแข็งขันในศาสนจักร และ
ความสุขส่วนตัว การตัง้เป้าหมาย
เหลา่น้ีส่วนหน่ึงจะเป็นการเลอืกของ
ตวัเราเอง แตอ่ีกส่วนตอ้งรวมถึงการ
สวดอ้อนวอนและการเปิดเผยส่วนตวั
ดว้ย หากท่านใส่ ใจพอจะแสวงหาพระ
ประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า พระองค์
จะทรงตอบ

หน่ึงในหลายเรือ่งที่ท่านควรสวด
อ้อนวอนคอืขอให้พบคูชี่วติที่มีคา่
ควร คนที่ท่านจะไปพระวหิารกับเขา
และท�าพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ดว้ยกัน
ได ้หากท่านตอ้งการท�าและรกัษา
พันธสัญญาศกัดิสิ์ทธิ์ และมีแรงจูงใจ
จะท�าให้บรรลุเป้าหมายอันชอบธรรม
ทีสุ่ดของท่าน จงแสวงหาพรและ
ความรบัผิดชอบเรือ่งการแตง่งานรว่ม
กับการสวดอ้อนวอน

ในดา้นน้ีและดา้นอื่นของชีวติ จง
หาให้พบวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์
ให้ท่านท�าอะไร จงศึกษาไตรต่รอง จง
ตดัสินใจ น�าไปทูลพระเจ้าและหาให้
พบ จากน้ันจงเดนิหน้าท�าเป้าหมาย
ของท่านให้บรรลุผลส�าเรจ็

ในทัง้หมดน้ี หากเราจะมุ่งมั่น 
ในส่ิงชอบธรรม เราตอ้งใกล้ชิด
พระเจ้าผ่านการด�าเนินชีวติอย่างชอบ
ธรรม บางส่ิงจะท�าให้เราเขวจากการ
บรรลุเป้าหมายอันชอบธรรมของเรา
มากกวา่การไม่มีคา่ควรรบัพรของพระ
วญิญาณในชีวติเรา

จงตัง้เป้าหมายอันชอบธรรม สวด
อ้อนวอนและแสวงหาการน�าทางของ
พระเจ้าเสมอ จงมีคา่ควรและหลีก
เลี่ยงส่ิงเหล่าน้ันที่จะท�าให้เขวหรอืขัด
ขวางความก้าวหน้าของท่าน มีและ
ใช้ ใบรบัรองพระวหิารของท่าน รกัษา
พันธสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยาม
ที่ชีวติยากล�าบาก แสวงหาพรของการ
แตง่งานนิรนัดรแ์ละครอบครวั แล้ว
จงยึดไว้ ให้แน่น อย่ายอมแพ้ อย่าเลิก
กลางคนั

จงยึดมั่นในส่ิงชอบธรรมทุก
ประการ ท่านจะเห็นศรทัธาของท่าน
เข้มแข็งขึน้ ท่านจะเห็นความเข้ม
แข็งและพรสวรรคข์องท่านลึกซึง้
ขึน้และขยายขณะที่ศรทัธาของท่าน
เพิ่มพูน จงจ�าส่ิงที่เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ 
อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองสัญญาไว ้“พรบางอย่างมาเรว็ 
บางอย่างมาช้า และบางอย่างไม่มา
จนวาระสุดท้ายของชีวติ แตส่�าหรบัผู้
ที่ยอมรบัพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต ์พรจะมา” 3 ◼
จากค�าปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่ง 
“ความมุ่งมั่น” ทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ วนั
ที ่4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 ดบูทความเต็มเป็น
ภาษาอังกฤษที ่speeches.byu.edu

อ้ำงองิ
 1. Vocabulary.com/dictionary/tenacity.
 2. ด ูเอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “ผู้สอนศาสนารุน่

เยี่ยมยอด,” เลียโฮนา, พ.ย. 2002, 57– 58;  
พระคมัภีรม์อรมอนพูดถึงพวกเขาอย่างไรให้ด ู
แอลมา 53:17–21; 56:17, 45–48; 57:20–21.

 3. เจฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนด,์ “มหาปุโรหิตแห่งส่ิง
ประเสรฐิซ่ึงจะมาถึง,” เลยีโฮนา, ม.ค. 2000, 45.

พยำยำมเป็น
สำนุศิษย์ทีด่ขีึน้
“ขา้พเจา้
สนบัสนุน

ทุกคน ไม่วา่คนหนุ่มสาวหรือ
สูงวยัใหท้บทวนเป้าหมายและ
วตัถุประสงค ์พร้อมทั้งพยายามมี
วนิยัใหม้ากข้ึน ความประพฤติและ
การเลือกของเราในแต่ละวนัควร
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของเรา” 
เอล็เดอร์เควนทนิ แอล. คุกแห่งโควรัมอคัรสำวก
สิบสอง, “เลอืกอย่ำงฉลำด,” เลยีโฮนา,  
พ.ย. 2014, 49
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โดย ซำแมนธำ แมค็แฟดเยน

เ มื่อโคช้รกับีข้องดฉัินบอกทีมของ
เราวา่รอบก่อนชิงชนะเลิศในการ
แข่งขันชิงแชมป์ระดบัประเทศมี

ก�าหนดแข่งวนัอาทิตย์ ทัง้หมดที่ดฉัิน
คดิไดค้อื “ท�าไมตอ้งตอนน้ี”

ทีมรกับีห้ญิงของมหาวทิยาบรคิมั 
ยังก์ปี 2010 ของดฉัินเตรยีมตวัมา
นานเพื่อเป็นแชมป์ทุกฤดกูาล เรา
ตัง้ตารอที่จะไดเ้ล่นกับทีมที่ชนะเรา
ในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้ว ดฉัินเช่ือ
มั่นวา่เราจะชนะ—เพราะผู้เล่นบาง
คนของเราเก่งที่สุดในประเทศ เรา
ตอ้งการพิสูจน์ตนเองกับโลกรกับี ้
โดยเอาชนะแชมป์ระดบัประเทศ แต่
กลายเป็นวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงมี
เส้นทางอื่นให้เรา

ยดึมำตรฐำนของเรำ
เจ้าหน้าที่การแข่งขันยืนยันกับเรา

วา่รอบของเรามีก�าหนดแข่งวนัศกุร์
และวนัเสาร ์แตเ่พราะเกิดข้อผิด
พลาด จึงจัดให้เราแข่งวนัเสารแ์ละ
วนัอาทิตย์แทน เราไม่ทราบเรือ่งความ
ผิดพลาดครัง้น้ีจนถึงห้าวนัก่อนแข่ง
ซ่ึงจัดในเมืองแซนฟอรด์ รฐัฟลอรดิา 

สหรฐัอเมรกิา เน่ืองจากสมัยน้ันรกับี ้
หญิงไม่ ใช่ทีมทางการของบีวายยู  
เราจึงตอ้งตดัสินใจเองวา่จะแข่งหรอื
ไม่แข่ง เราเลือกไม่แข่ง น่ันเป็นการ
ตดัสินใจที่ทุกคนเห็นพ้องและไม่มี
ใครคดัคา้น

การแข่งวนัอาทิตย์ ไม่ ใช่ส่ิงที่เราจะ
ท�า และดฉัินไม่เคยเลือกท�าแบบน้ัน 
พ่อแม่สอนดฉัินให้รกัษาวนัสะบาโต
ให้ศักดิสิ์ทธิ์ และดฉัินให้เกียรตพิระ
บัญญัตขิ้อน้ีตลอดชีวติ การเช่ือฟัง
พระบัญญัตขิองพระบิดาบนสวรรค์
ส�าคญักวา่ทีมรกับี ้

แตก่ารรูว้า่เราก�าลังท�าส่ิงถูกตอ้ง
ไม่ไดท้�าให้ง่ายขึน้เลย เราถอดใจเมื่อ
เราบินไปฟลอรดิาทัง้ๆ ที่รูว้า่ไม่วา่เรา
จะชนะหรอืแพ้ วนัเสารจ์ะเป็นรอบ
สุดท้ายของเรา

หลังจากมาถึงฟลอรดิา เราไดร้บั
โทรศัพท์จากนักข่าว New York Times 
ผู้ตอ้งการขึน้ปกเรือ่งของเรา เราตก
ตะลึง เราไม่คดิวา่จะมีคนสนใจการ
เลือกให้เกียรตวินัสะบาโตของเรา  
นับประสาอะไรกับหนังสือพิมพ์ระดบั
ประเทศ

วนัศกุรซ่ึ์งตรงกบัเวลาทีเ่ราจะ 
ลงแขง่ถา้ไมเ่กิดขอ้ผดิพลาดเรือ่ง 
ตารางเวลา เราไปพระวหิารออรแ์ลนโด  
ฟลอรดิาเพื่อรบับัพตศิมาแทนคน
ตาย หลังจากท�าศาสนพิธี ประธาน
พระวหิารพูดกับเรา เขาดงึบทความ
ที่เขียนเกี่ยวกับเราออกมาอ่านความ
เห็นบางตอนที่ผู้อ่านโพสตอ์อนไลน์
สนับสนุนการตดัสินใจของเรา

ตอ่จากน้ันโคช้ก็อา่นความ
เห็นเพิม่เตมิท่ีเขาไดร้บัให้
เราฟัง วสุิทธชินยคุสุดท้าย
และคนอ่ืน  ๆขอบคณุเรา
ส�าหรบัแบบอยา่งของเรา
และบอกเราวา่การเห็น
ผูค้นยดึมาตรฐานของตน
ท�าใหพ้วกเขามพีลงัขึน้มาอกี

แชมป์ 

วนัสะบำโต
สนบัสนุน  

ดฉัินไม่เคยคดิ
ว่ำกำรเลอืกรักษำ

วนัสะบำโตให้
ศักดิ์สิทธ์ิจะมผีลต่อ

คนมำกขนำดนี้
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ภาพถ่ายเอ้ือเฟ้ือโดยทีมหญิงรักบ้ีคูการ์ (บีวายย)ู และพอล เมเยอร์ส

กำรให้เกยีรตวินั 
สะบำโต
“พระผูช่้วยใหร้อด
ทรงเรียกพระองคเ์อง
วา่เจา้นายเหนือวนั
สะบาโต น่ีเป็นวนั

ของพระองค!์ พระองคท์รงบญัชาเรา
ซ�้ าแลว้ซ�้ าเล่าใหเ้รา รักษา วนัสะบาโต
หรือท�าใหว้นัสะบาโต ศักด์ิสิทธ์ิ เรา
อยูภ่ายใตพ้นัธสญัญาท่ีจะท�าดงันั้น

. . . [เรา] ถาม [ตวัเรา] วา่ ‘ขา้พเจา้
ตอ้งการส่ง สัญญาณ อะไรใหพ้ระ
ผูเ้ป็นเจา้’ ค �าถามนั้นท�าใหก้ารเลือก
ของ [เรา] เก่ียวกบัวนัสะบาโตชดัเจน
มาก . . .

“. . . เราทราบวา่ไม่วา่เราจะอยู่
ท่ีไหนกต็าม เราตอ้งเป็นแบบอยา่งของ
ผูเ้ช่ือท่ามกลางครอบครัว เพื่อนบา้น 
และมิตรสหายของเรา ผูเ้ช่ือท่ีแทจ้ริง
รักษาวนัสะบาโตใหศ้กัด์ิสิทธ์ิ”
ประธำนรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน แห่งโควรัมอคัรสำวก 
สิบสอง, “สะบำโตคอืวนัปีตยินิด,ี” เลยีโฮนา,  
พ.ค. 2015, 129– 130, 132

ครัง้ ค�าพดูของพวก 
เขายกระดบัวญิญาณของ

เรา ตอนน้ันเองท่ีเราเริม่ 
ตระหนักในอิทธิพลทีเ่ราจะมีได้

โดยไมต่อ้งเป็นแชมป์ระดบัประเทศ
ดฉัินทราบวา่พระบิดาบนสวรรค์

ทรงรูจ้ักเรา แตด่ฉัินไม่เคยคดิวา่มี
คนดอูยู่ การขานรบัการตดัสินใจของ
เราท�าให้เรามีจุดประสงค์ ใหม่ส�าหรบั
การอยู่ ในฟลอรดิา น่ันคอื เราไม่ไดอ้ยู่
ที่น่ันเพื่อชนะ แตเ่พื่อยึดมาตรฐาน
ของเรา

เส้นทำงทีด่กีว่ำ
วนัเสารม์าถึง และเราชนะการ

แข่งขัน 46 ตอ่ 7 หลังจากน้ันเราเดนิ
ไปหาเจ้าหน้าที่และบอกพวกเขาวา่เรา
สละสิทธิ์รอบที่ตอ้งลงแข่งวนัอาทิตย์
—ซ่ึงบังเอิญตอ้งแข่งกับทีมที่ชนะ
เราเมื่อปีที่แล้ว ดฉัินผิดหวงัที่ฤดกูาล
ของเราจบลงแบบน้ี ดฉัินหวงัวา่จะได้
แข่งกับทีมน้ี แตด่ฉัินไม่ไดห้วงัวา่เรา
จะแข่งกับพวกเขาหรอืกับใครในวนั
สะบาโต

บทความหลายสิบเรือ่งเขียนเกี่ยว
กับเรา เราไดร้บัจดหมายและอีเมล
ให้ก�าลังใจไม่ขาดสาย โดยการยึด
มาตรฐานของเรา เราเข้าถึงผู้คนได้

มากกวา่ที่เราจะเข้าถึงไดห้ากเราเป็น
แชมป์

ดฉัินเรยีนรูว้า่ตอ้งวางใจให้พระ
บิดาบนสวรรคท์รงน�าดฉัินไปในเส้น
ทางดกีวา่ที่ดฉัินคดิให้ตนเอง ทีมของ
ดฉัินตอ้งการพิสูจน์ตนเองโดยการ
เป็นแชมป์ แตเ่วลาน้ีดฉัินตระหนัก
วา่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการ
ให้เราท�าแตม้ตา่งจากน้ันโดยสิน้เชิง 
พระองคท์รงน�าเราให้มี โอกาสเป็น
แบบอย่างเมื่อเราคดิวา่ไม่มี ใครดอูยู่ 
และพระองคท์รงสามารถใช้เราเพื่อ
คณุความดเีพราะเราเลือกเช่ือฟัง ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัวอชิงตนั สหรฐัอเมรกิา



52 เลียโฮนา

โดย ดร. เวนดย์ี อุลริช
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บางคร้ังอุปสรรคใหญ่ท่ีสุดในงานเผยแผ่ศาสนาไม่ใช่งานเผยแผ่ศาสนา

ไป พระเจ้าย่อมสามารถท�างานกับท่านได ้แต่
ทักษะการเป็นผู้สอนศาสนาของท่านจะดขีึน้ก็ตอ่
เมื่อท่านฝึก ถามค�าถาม ขอความช่วยเหลือ และ
พยายามตอ่ไป หากท่านเช่ือมั่นวา่ทุกคนเก่งมา
ตัง้แตเ่กิด (หรอืไม่เก่งมาตัง้แตเ่กิด) เรือ่งงาน
เผยแผ่ศาสนา ภาษา ประจักษ์พยาน หรอืความ
สัมพันธ์ ท่านจะล�าบากกวา่เดมิ

ผู้สอนศาสนาคนหน่ึงเคยพูดกับดฉัินวา่ “ผม
ตอ้งเรยีนรูว้า่น่ันเป็นงานของพระเจ้า ไม่ ใช่ของ
ผม และผมรบัไดถ้้าผมรูสึ้กไม่เก่งพอเพราะผม 
เป็น คนไม่เก่ง ผมไม่มีวนัเก่งพอจะท�าส่ิงที่พระผู้
เป็นเจ้าเท่าน้ันทรงท�าได ้มีมากมายที่ผมสามารถ
ท�าให้ดขีึน้ได ้แตผ่มตอ้งไม่คดิจะท�าทัง้หมดดว้ย
ตนเอง ผมพึ่งพาพระองค์ ได”้

ของการเป็น  

ทกัษะของกำรเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนโดย
ไม่รู้สึกเสียศักดิ์ศรี

ซิสเตอรผ์ู้สอนศาสนาคนหน่ึงในรฐัแอละแบมา 
สหรฐัอเมรกิาบอกดฉัินวา่ “ดฉัินคดิวา่เมื่อพวก
เขาวางมือมอบหน้าที่ดฉัินคงนึกวา่ตนเองจะ
มีพลังมากเป็นพิเศษ ดฉัินตกใจมากเมื่อไปถึง
คณะเผยแผ่และทราบวา่ดฉัินยังเหมือนเดมิ 
ดฉัินยังมีความอ่อนแอ ความกลัว และไม่เก่ง
เหมือนเดมิ ส่ิงเหล่าน้ันไม่ไดห้ายไปไหน ดฉัิน
ตอ้งเรยีนรูว้ธิีรบัมือกับการที่ดฉัินไม่เก่งพอจะ
ท�างานของพระเจ้า”

ไม่วา่ท่านจะเข้ามาในคณะเผยแผ่พรอ้มความ
ส�าเรจ็มากมายหรอืเล็กน้อย หากท่านอ่อนน้อม
ถ่อมตน สอนได ้เต็มใจพยายามและท�างานตอ่

ผูส้อนศาสนา
 ส่วนท่ียากท่ีสุด  

ผูส้อนศาสนาคนหน่ึงเคยบอกดฉัินวา่ “เมื่อคนพูดวา่งานเผยแผ่จะยาก ดฉัินคดิวา่น่ันหมายความวา่
ดฉัินคงจะหนาวหรอืประสบสภาพความเป็นอยู่ที่ล�าบากหรอืมีปัญหาเรือ่งภาษา แตส่�าหรบัดฉัินส่วน

ยากที่สุดคอืส่ิงที่เกิดขึน้ในความคดิ—เช่น รูสึ้กท้อหรอืโกรธคูห่รอืไม่ชอบพูดคยุกับคนแปลกหน้า—
รบัมือกับเรือ่งดเีรือ่งรา้ยสารพัด การถูกปฏิเสธ การเปลี่ยนแปลง”

เพื่อเตรยีมท�างานเผยแผ่ ท่านสามารถและควร อ่าน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ศึกษาพระคมัภีร ์เรยีน
รูว้ธิีท�าอาหารและซักรดีเสือ้ผ้า แตท่่านควรมีประสบการณ์จรงิในเวลาน้ีเช่นกันกับทักษะ ทางอารมณ์ 
สังคม และอืน่ๆ ที่ท่านจะตอ้งมีเมื่อเป็นผู้สอนศาสนา ตอ่ไปน้ีเป็นทักษะบางประการ ท่านสามารถท�า
เครือ่งหมายหน่ึงหรอืสองข้อเพื่อเริม่ฝึกตอนน้ี



เยาวชน

พยายามท�าส่ิงใหม่และยาก จากน้ันท่านจะเรยีนรูว้า่ตอ้งไม่
จรงิจังเกินไปกับความรูสึ้กไม่เก่งพอ ตวัอย่างเช่น:

•  ลองท�าส่ิงทีน่�าท่านออกจากโซนสบายของตนเอง เช่น 
งานใหม ่กจิกรรมนอกหลกัสูตร หรอืชัน้เรยีนที่ ไมคุ่น้เคย 
ถามค�าถาม ขอความช่วยเหลอื วเิคราะหข์อ้ผดิพลาด และ
พยายามตอ่ไป ยอมรบัวา่มหีลายส่ิงทีท่า่นตอ้งฝึกฝนและท�า 
ดว้ยเหตน้ีุจงึไดฝึ้กวางใจวา่ทา่น จะ พยายามท�าใหด้ขีึน้

•  แย้งเสียงในความคดิที่บอกท่านวา่คนเราเกิดมาพรอ้ม
พรสวรรค ์สตปิัญญา หรอืทักษะทางสังคมหรอืพวกเขาไม่
ไดเ้กิดมาพรอ้มส่ิงเหล่าน้ัน นักกีฬา นักดนตร ีนักวชิาการ
—และผู้สอนศาสนา—ที่เก่งที่สุดของโลกประสบความ
ล้มเหลวมากมายและฝึกหลายช่ัวโมงกวา่จะประสบความ
ส�าเรจ็



ทกัษะกำรจดักำรกบัควำมต่ำง
คู ่ผู้น�า สมาชิก และผู้สนใจจะดเียี่ยมแตบ่าง

ครัง้จะทดลองความอดทนของท่านเช่นกัน
ฝึกกับพี่น้องและเพื่อนๆ เพื่อส่ิงตอ่ไปน้ี

•  เรยีนรูว้า่ตอ้งเห็นคณุคา่ของผู้อื่นโดยถาม
วา่เหตใุดพวกเขาจึงท�าส่ิงที่ท�าอยู่

•  รบัผิดชอบและขอโทษอย่างจรงิใจเมื่อ
พฤตกิรรมของท่านท�ารา้ยผู้อื่น แม้ท่าน
จะไม่ตัง้ใจก็ตาม

•  มองหาค�าอธิบายที่แสดงวา่เห็นใจ
พฤตกิรรมของอีกฝ่าย อย่าอาฆาตแคน้

•  พูดถึงปัญหาและขอให้ช่วยแก้ปัญหา
แทนที่จะต�าหนิหรอืกลัดกลุ้ม

•  เมื่อเกิดความขัดแย้ง ให้ ใช้น� ้าเสียงนุ่ม
นวลและเคารพความรูสึ้กของผู้อื่น

•  เป็นเพื่อนรว่มห้องกับคนที่ตา่งจากท่าน 
คดิบวกและอยากรูส่ิ้งที่พวกเขาชอบ

ทกัษะกำรเผชิญหน้ำกบักำรถูกปฏิเสธที ่
อำจเกดิขึน้ (และเกดิขึน้จริง)

การถูกปฏิเสธและความผิดหวงัเป็น
ประสบการณ์ประจ�าวนัของผู้สอนศาสนา  
จงฝึกรบัความเส่ียงและเผชิญหน้ากับการ 
ถูกปฏิเสธเพื่อท่านจะรบัความรูสึ้กเหล่า 
น้ันไดด้ขึีน้

•  สมัครงาน รบัการสัมภาษณ์งาน และ
ท�างานนอกเวลาหรอืงานเต็มเวลา

•  ลงคดัเลือกเข้าทีมกีฬาหรอืการแสดง
•  ขอคนออกเดทหรอืไปรว่มกิจกรรม
•  เมื่อสถานการณ์ ไม่ราบรืน่ ให้สังเกต

ความคดิและการกระท�าที่ช่วยท่านเผชิญ
และรูสึ้กดขีึน้

•  เรยีนรูจ้ากความล้มเหลวและลองอีกครัง้

ทกัษะด้ำนกำรใช้แรงจูงใจ
เราทุกคนตอ้งคดิหาวธิีจูงใจตนเองเมื่อเรา

เบือ่และสงบสตอิารมณ์เมือ่เราเครยีดเกนิไป

•  หากสถานการณ์น่าเบื่อหรอืไม่ก้าวหน้า 
จงสงสัยวา่มีอะไรผิดปกตแิละจะแก้
อย่างไร คดิหาวธิีแก้ หรอืหาให้พบวา่ท่าน
จะเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้าง

•  สังเกตเวลาที่ท่านเครยีดเกินไปและเรยีน
รูส่ิ้งที่ท่านจะยังท�าตอ่ไปไดเ้พื่อสงบสติ
อารมณ์ (พูดคยุกับบางคน ผ่อนคลาย 
เขียน รอ้งเพลง เดนิ) ถอยมาตัง้หลัก 
วเิคราะห์ปัญหา ให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง 
คอ่ยๆ เป็นคอ่ยๆ ไป สวดอ้อนวอน และ
แย้งกับความรูสึ้กที่ ไม่ดกีับตนเอง

เรซูเม่
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ทกัษะกำรสนทนำ
ไม่วา่ท่านจะเป็นคนเก็บตวั (เขินอาย)  

หรอืคนเปิดตวั (เข้าสังคม) ท่านสามารถเรยีน
รูท้ักษะการสนทนาที่ดทีี่ท่านจะตอ้งใช้ ในงาน
เผยแผ่และตลอดชีวติ

หากท่านเป็นคนเก็บตวัมากกวา่

•  จงตัง้เป้าหมายพูดคยุกับคนใหม่ๆ  
( โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ใหญ่ที่ ไม่รูจ้ัก)  
เป็นเวลาห้านาทีทุกสัปดาห์

•  ยิม้ อยากรูจ้ักผู้คน และฝึกใช้ค�าถามที่ดทีี่
ท�าให้คนอื่นพูด

•  หาวธิีเริม่การสนทนาและจบการสนทนา
อย่างมีมารยาท

•  สังเกตเมื่อคนอื่นพยายามเริม่การสนทนา
ที่ท�าให้ท่านเปิดใจและตอบรบั

หากท่านเป็นคนเปิดตวัมากกวา่

•  กระตุน้ให้ผู้อื่นพูดคยุโดยถามค�าถาม
•  ฝึกเป็นผู้ฟังที่ดี
•  มองหาสัญญาณบ่งบอกวา่ผู้ฟังก�าลังเบื่อ 

ให้ผู้อื่นมี โอกาสพูด

ทกัษะด้ำนควำมผำสุกทำงกำย
ในฐานะประธานคณะเผยแผ่ สามีดฉัิน

พูดกับผู้สอนศาสนาคนหน่ึงที่ซึมเศรา้และ
กังวลมาก สามีดฉัินรูสึ้กวา่ตอ้งถามเขาวา่ 
“เอ็ลเดอร ์คณุกินอะไรเป็นอาหารเช้า

“ ไอศกรมีครบั”
“คณุกินอะไรเป็นอาหารกลางวนั”
“มันฝรัง่ทอดครบั”
“คณุกินอะไรเป็นอาหารเย็น”
“มันฝรัง่ทอดกับไอศกรมีครบั”
“คณุกินมันฝรัง่ทอดกับไอศกรมีมานาน

เท่าไรแล้ว”
“ประมาณหน่ึงเดอืนครบั”
“น่ีเป็นงานมอบหมายของคณุนะ กลับ

บ้านไปกินอะไรก็ ไดท้ี่เขียวๆ—แต่ไม่ ใช่
ไอศกรมีรสมินท์”

อาหารและการออกก�าลังกายมีผลอย่าง
มากตอ่ความรูสึ้กของเราเกี่ยวกับชีวติ เริม่
เดีย๋วน้ี

•  เรยีนรูเ้รือ่งโภชนาการที่ด ีรบัประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ถ้าท่านเป็นคน
เลือกกิน ให้เริม่ลองกินอาหารใหม่ๆ 
สักสองสามอย่าง

•  ออกก�าลังกาย การออกก�าลังกายเป็น
ประจ�าช่วยให้ทุกคนจัดการกับความ
วติกกังวลและภาวะซึมเศรา้ไดด้ขีึน้ 
เริม่ทีละนิดและคอ่ยๆ เพิ่ม เช่น เดนิ
ตอนกลางคนื (อาจจะเดนิกับเพื่อน
หรอืเปิดเพลงเดนิ) เดนิย�่าอยู่กับที่
ระหวา่งดทูีว ีหรอืวดิพืน้สองสามครัง้

•  ฝึกดแูลข้าวของ เสือ้ผ้า เงิน และเวลา
ของท่านให้ดี

•  บรหิารการนอน หากท่านนอนหลับ
ยากหรอืตืน่ยาก ให้ขอความเห็นจาก
คนอื่น เข้านอนและตืน่ตามเวลาที่
ท่านจะใช้เมื่อเป็นผู้สอนศาสนา



ทกัษะกำรคดิบวก
•  พัฒนาอารมณ์ขัน หัวเราะตนเอง ไม่ ใช่

หัวเราะคนอื่น อย่าจรงิจังกับทุกเรือ่งที่
ท�าให้ท่านเครยีด

•  ขอให้อดตีผู้สอนศาสนาบอกท่านบาง
อย่างที่ยากส�าหรบัพวกเขาและวธิีจัดการ 
หาแนวคดิที่ท่านจะใช้ ได้

•  เขียนรายการพระคมัภีรแ์ละเพลงสวด
ที่หนุนใจท่านและท�าให้ท่านเป่ียมดว้ย
ศรทัธา

•  แย้งเสียงลบในความคดิท่านดว้ยความ
คดิบวก หากเสียงน้ันเสียดสี ดแูคลน 
ท�าให้อาย โกรธ โหดรา้ย หรอืท�าให้ท่าน
รูสึ้กสิน้หวงัหรอืหมดหนทาง น่ันไม่ไดม้า
จากพระเจ้า เสียงของพระองคจ์ะให้ความ
หวงั ให้ก�าลังใจ และเห็นใจเสมอ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านพยายาม

ทกัษะด้ำนควำมผำสุกทำงวญิญำณ
•  สวดอ้อนวอนอย่างจรงิจัง อัญเชิญพระ

บิดาบนสวรรคม์าน่ังใกล้ท่าน และพูด
คยุกับพระองคอ์ย่างเปิดเผยเกี่ยวกับ
ปัญหา ความปรารถนา และความส�านึก
คณุของท่าน ลองสวดอ้อนวอนออกเสียง 
สวดอ้อนวอนโดยมีกระดาษและปากกาไว้
บันทึกความประทับใจ หรอืสวดอ้อนวอน
เพื่อขอบพระทัยเท่าน้ัน

•  ศึกษาพระคมัภีร ์มองหาและคาดหวงัค�า
ตอบเพื่อไขข้อกังวลของท่าน

•  เป็นผู้สอนศาสนาเดีย๋วน้ี ออกไปรบัใช้กบัผู้
สอนศาสนาเต็มเวลา ให้พระกติตคิณุเป็น
หวัขอ้สนทนาในทกุๆ วนักบัเพือ่นท่าน 
และแสดงประจกัษ์พยานอยา่งซ่ือสัตย์
ที่ โบสถ ์ทา่นจะตืน่เตน้มากขึน้กบังาน
เผยแผศ่าสนาเมือ่ทา่นท�าเช่นน้ัน ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

คนสองแบบทีม่กัจะมปัีญหำ
คนท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ระหวา่งเป็นผูส้อน

ศาสนามกัจะไดแ้ก่

•  คนทีเ่รียนผ่ำนมำได้โดยไม่ต้องขยนัมำก คน
ท่ีฉลาดหรือมีพรสวรรคม์ากพอจะผา่นมาได้
โดยไม่ตอ้งขยนัมากอาจมองของประทาน
ของพวกเขาเหมือนเป็นอ�านาจวเิศษอยา่งหน่ึง 
เม่ืออ�านาจวเิศษเส่ือม (และมกัจะเป็นเช่นนั้น
เม่ือถึงจุดหน่ึง) พวกเขาไม่รู้วา่ตอ้งท�าอะไร
นอกจากพยายามปกปิดความผดิพลาดของพวก
เขา สุดทา้ยแลว้ทุกคนตอ้งฝึกเป็นคนอ่อนนอ้ม
ถ่อมตน ขยนัขนัแขง็ ฝึกฝน ขอความช่วยเหลือ 
เอาชนะอุปสรรคและความลม้เหลวเพื่อใหต้น
เติบโตและพฒันาต่อไป

•  คนทีไ่ม่ประสบควำมส�ำเร็จมำกนัก บางคนมอง
ความยากเป็นการยนืยนัวา่พวกเขาโง่หรือไม่มี
พรสวรรค ์แต่สมองของคนเราฉลาดข้ึนและ
สามารถมากข้ึนเม่ือพวกเขาจดจ่อ วเิคราะห์ส่ิง
ผดิพลาด พยายามแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
ขอความช่วยเหลือ ขยนัขนัแขง็ และฝึกฝน

หากท่านอยูใ่นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง จงเตือนตนเอง 
บ่อยๆ วา่ไม่มีใครเกิดมาเป็นผูส้อนศาสนาท่ียอด
เยีย่ม ทกัษะการเป็นผูส้อนศาสนาพฒันาดว้ยการ
ฝึกฝน ขยนัมากๆ รับความเส่ียง เอาชนะอุปสรรค 
ลองอีกคร้ังหลงัจากผดิพลาด เรียนรู้จากผูอ่ื้น และ
พึ่งพาพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ พระองคท์รงรักท่าน
และจะทรงช่วยใหท่้านมีสมัฤทธิผลในพนัธกิจส่วน
ตวัและงานเผยแผเ่ตม็เวลา

กำรเตรียมรับชีวติผู้สอนศำสนำ
ดแูนวคดิเพิ่มเตมิเกีย่วกับวธิีเตรยีมเป็นผู้สอนศาสนา
เดีย๋วน้ีไดจ้ากหนังสือเล่มเล็กชือ่ การปรบัตวัให้เข้ากับ
ชีวติผู้สอนศาสนา at store.lds.org หรอืผ่านอธิการของ
ท่าน
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หอ้งสนทนา

เมือ่คนเปิดหนังสือ

สมัยที่ผมเป็นผู้สอนศาสนาผม
เคยเห็นคนทีด่ืม่เหลา้ สูบบหุรี ่

และใช้ยาเปิดพระคมัภีรม์อรมอน 
เปลี่ยนนิสัย กลับมาหาครอบครวัและ
ศาสนจักร ผมเคยเห็นบุตรเสเพล
กลับบ้าน และรบัใช้งานเผยแผ่หลัง
จากพวกเขาเปิดหนังสือเล่มน้ี ผมเคย

ท่านเคยประสบพลงัของพระคัมภีร์มอรมอนในชีวิตท่าน
หรือไม่ ลองทดสอบตามท่ีผู้สอนศาสนาท�า!
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ผมพบช้ินส่วนทีห่ำยไป

ส มยัเรยีนมธัยมปลาย ผมไมส่บายใจกบัหลกัค�าสอนบางอยา่งของ 
ศาสนจกัร จนท�าให้ผมแข็งขนัน้อยในทีสุ่ด ผมเขา้รว่มกจิกรรม 

บางอย่างของนิกายหน่ึง แต่ ใจผมไม่เบิกบานนัก ประหน่ึงวา่ม ี
บางอย่างหายไป

ผมใช้เวลาหาส่ิงที่หายไป แตว่นัหน่ึงหลังจากสวดอ้อนวอน 
ผมลืมตาและเห็นพระคมัภีรม์อรมอนบนโตะ๊ของผม ผม
ก�าลังจะเข้านอนเมื่อความคดิหน่ึงเข้ามา “ผมเกิดมาเป็น 
มอรมอน ผมอ่านพระคมัภีรม์อรมอนไม่จบไดอ้ย่างไร”  
วนัน้ันผมจึงตดัสินใจวา่จะอ่านพระคมัภีรม์อรมอนให้จบ

หลังจากคน้หาหลายปี ในที่สุดผมก็พบชิน้ส่วนที่หายไป
ของความสุขน้ัน ◼

เอล็เดอร์เจยมี์ พรอมิส, คณะเผยแผเ่กซอนซิตี ฟิลิปปินส์

เห็นครอบครวัที่แตกแยกอ่านพระ
คมัภีรม์อรมอนดว้ยกันและรบัการ
ผนึกในพระวหิารหลังจากน้ัน ผมเคย
เห็นคนที่สิน้หวงัโดยสิน้เชิงและไม่
ทราบจะท�าอย่างไรเปิดหนังสือเล่มน้ี 
และทุกอย่างก็เริม่เข้ารปูเข้ารอย

ทนัททีีผ่มเปิดพระคมัภรีม์อรมอน
และใช้พระคมัภรีห์น่ึงขอ้ช่วยคนบาง
คน ปาฏหิารยิเ์กดิขึน้ เดชานุภาพของ

พระผูเ้ป็นเจา้อยู่ ในหน้าหนังสือน้ี ก�าลงั
รอเปลีย่นชีวติ รอส�าแดงปาฏหิารยิ ์ผม
สัญญากบัทา่นไดว้า่ปาฏหิารยิเ์กดิขึน้
ทกุครัง้ท่ีทา่นเปิดพระคมัภรีม์อรมอน 
ปาฏหิารยิอ์าจไมเ่ป็นอยา่งทีเ่ราตอ้งการ
ใหเ้ป็นหรอืใหเ้กดิขึน้เสมอไป แตจ่ะ
เกดิขึน้แน่นอน ◼

เอล็เดอร์เบน็จามิน บาราดี, คณะเผยแผบ่าโกโลด 
ฟิลิปปินส์
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จำกสนำมเผยแผ่
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 จิตวญิญาณ 
รอ้งทูล

“สวสัดคีรบั สบายดีไหมครบั” เราถาม
เขาเงยหน้ามองตาขวางประหน่ึงจะพูดวา่ “ ใครกวน

ตอนก�าลังเคลิม้นะเน่ีย!” เขาตอบเสียงเบามากวา่ “สวสัด”ี 
เราแนะน�าตวัวา่เป็นผู้สอนศาสนา และเขารบีบอกเราทันที
วา่เขาเป็นพวกไม่เช่ือพระเจ้าและไม่เช่ือเรือ่งแบบน้ี เรา
ถามเขาวา่ท�าไม ซ่ึงผมคดิวา่น่ันท�าให้เขาประหลาดใจ

“เพราะผมเสียแม่ พ่อ พี่สาว และหลานทุกคนในเดอืน
เดยีวกัน ผมมีชีวติโดดเดีย่วย�่าแย่ก็เพราะเหตน้ีุ ศาสนาไม่
ช่วยอะไรเลยมีแตจ่ะท�าให้ผมแย่ลง”

เราถามวา่เขารูห้รอืไม่วา่คนที่เขารกัอยู่ที่ ไหน
“ ในสุสานกาตาเนีย พวกเขาอยู่ท่ีน่ันนานแล้ว”  

เขาตอบ
เราอธิบายเรือ่งโลกวญิญาณและการฟ้ืนคนืชีวติให้เขา

ฟัง เราบอกเขาวา่ตอนน้ีเราแตล่ะคนเป็นวญิญาณและ
รา่งกาย ความตายเป็นเพียงการแยกจากกันช่ัวคราวระหวา่ง
วญิญาณกับรา่งกาย เราบอกเขาวา่สมาชิกครอบครวัของเขา
ก�าลังรอเขาจนกวา่ทุกคนจะไดร้วมกับรา่งกายอีกครัง้และ
อยู่ดว้ยกันช่ัวนิรนัดร์

เขามองหน้าเรา ท�าหน้างง และพูดวา่ “ผมไม่เข้าใจเรือ่ง
น้ัน คณุจะพูดทุกอย่างซ�า้อีกครัง้ได้ ไหม”

เราจงึพดูทุกอยา่งซ�า้อกีครัง้ จากน้ันเขาก็เลกิคิว้ดว้ยความ
สับสนและพดูวา่ “ผมเป็นวญิญาณและรา่งกายหรอื และ
ครอบครวัผมก�าลงัรอผมและก�าลงัเรยีนรูต้อนน้ี ใช่ไหม”

เราอ่านพระคมัภีรห์ลายข้อจาก แอลมา 40 และบทอื่น

โดย สตเีฟน ดกัเดล

ผมมีโอกาสรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาในเมืองกาตาเนีย 
อิตาลี เรามาถึงจุดหน่ึงที่ท�างานไดย้ากมาก ตลอด
สัปดาห์น้ันทุกอย่างผิดพลาดไปหมด แตล่ะวนั

เป็นการทดสอบวา่เราจะมีเจตนารมณ์ที่ดเีหมือนเดมิ  
ยิม้สู้ตอ่ไป และพยายามอย่างหนักตอ่ไปหรอืไม่

ค�า่วนัหน่ึงเราตัง้ใจจะเปลี่ยนทิศทางของส่ิงตา่งๆ ที่เกิด
ขึน้ เราไปพูดคยุกับผู้คนในสวนสาธารณะใกล้บ้าน เราเห็น
ชายคนน้ีน่ังคอตกอยู่บนม้าน่ังและปากคาบบุหรี ่เขาแตง่
ด�าตัง้แตห่วัจรดเทา้และสวมหมวกคลมุศีรษะทีต่ดิอยูก่บั
แจ็กเก็ตตวัใหญ่ๆ พองๆ ของเขา เขาดไูม่เหมือนคนที่น่า
จะคยุดว้ย ผมมองหน้าเขา คูข่องผมมองหน้าเขา เรามอง
หน้ากัน และกลับไปมองหน้าเขา

เอ็ลเดอรฟ์ารล์ีย์ถามผมวา่ “เราเคยคยุกับเขามาก่อนหรอื
เปล่า”

“คดิวา่เคยนะ เพราะผมคดิวา่ผมรูจ้ักเขา” ผมตอบ
“ ใช่ ผมคดิเหมือนกัน” เอ็ลเดอรฟ์ารล์ีย์กล่าว
เราจึงเริม่เดนิไปหาเขา ใจหน่ึงผมกลัวเพราะเขาไม่ ใช่

คนที่ปกตผิมจะคยุดว้ย แตอ่ีกใจหน่ึงก็อยากคยุกับเขา

เขาดไูม่เหมือนคนท่ีน่าจะคุยด้วย ใจหน่ึงก็
กลวัแต่อีกใจหน่ึงกอ็ยากจะคุยกับเขา
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จากคณุเป็นพเิศษเพราะพระองค์ ไม่ไดย้นิคณุนานแลว้”
เขาไม่เคยไดย้ินค�าสวดอ้อนวอนที่ ไม่ ใช่ค�าสวดอ้อนวอน

แบบท่องจ�ามาก่อน เขาจึงอยากเห็นวา่เป็นอย่างไร เราก้ม
ศีรษะ คูข่องผมสวดอ้อนวอนให้อัลฟิโอเพื่อนใหม่ของเรา 
ขอพร ความช่วยเหลือ และปลอบโยนเขา เขาขอให้อัลฟิโอ
รูสึ้กไดร้บัค�าตอบวา่ครอบครวัเขาสบายดแีละพระผู้เป็นเจ้า
ทรงด�ารงอยู่จรงิ เราจบการสวดอ้อนวอน และอัลฟิโอมอง
เราดว้ยสายตาพิศวง

“ผมตอ้งบอกบางอย่างกับคณุ” เขาพูด “ผมไม่ ใช่คนพูด
โกหก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรือ่งแบบน้ี ผมรูสึ้กเหมอืนเพิง่ 
ไดร้บัการสวมกอดจากคณุแม่ของผม ไม่มี ใครกอดผมมา
นานมากแล้ว น่ันรูสึ้กดมีาก ผมอยากรูว้า่ผมจะรูสึ้กแบบ
น้ันอีกครัง้ไดอ้ย่างไร เพราะผมตอ้งการการสวมกอดแบบ
น้ันมากขึน้”

วนัรุง่ขึน้เราพบกันอีก อัลฟิโอน่ังใกล้กับเราบนม้าน่ังตวั
เดมิและพูดวา่ “เอ็ลเดอร ์ทัง้ชีวติผมเดนิก้มหน้าและสวม
ฮูด พลางจ้องมองพืน้ ผมไม่เคยเดนิเชิดหน้าเลย ตัง้แต่
สวดอ้อนวอนคราวน้ัน ผมเดนิไปรอบๆ เงยหน้า และมอง 
ดทูุกอย่าง โลกน้ีสวยงาม”

ไม่แปลกที่เรายังคงท�างานกับอัลฟิโอเพื่อให้ชีวติเขาได้
รบัการสวมกอดมากขึน้ สวา่งมากขึน้ และเงยหน้ามาก
ขึน้ ชายน่ากลัวบนม้าน่ังที่ดเูหมือนจะเกลียดเราเป็นจิต
วญิญาณที่ก�าลังรอ้งทูลจรงิๆ ก�าลังรอ้งขอให้รูสึ้กถึงความรกั
ของพระบิดาบนสวรรคอ์ีกครัง้ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัมิสซูร ีสหรฐัอเมรกิา

ให้เขาฟัง เขามองหน้าเราและถามวา่ “แล้วท�าไมผมไม่เคย
ไดย้ินเรือ่งพวกน้ีมาก่อน”

ผมคดิวา่ผมไม่เคยพบใครที่ถ่อมตนมากเท่าน้ีมาก่อน
ในชีวติ ชายคนน้ีสิน้หวงัมานาน สับสนมาก และเหงามาก 
เขารบัทุกอย่างที่เราพูด โดยบอกเราวา่เขาเข้าใจเรือ่งน้ีน้อย
มากเพราะเขาไม่เคยไดย้ินมาก่อน แตเ่ขาชอบทุกอย่าง

เราสอนวา่เขาจะไดร้บัค�าตอบผา่นการสวดอ้อนวอนอยา่งไร 
เขาไม่ไดส้วดออ้นวอนมา 30 กวา่ปี และครัง้สุดท้ายเป็นการ
สวดออ้นวอนแบบทอ่งจ�าในโบสถเ์มือ่เขาเป็นเด็ก หลังจาก
เราพดูเรือ่งค�าตอบจากพระวญิญาณ เขาถามเราวา่พระวญิญาณ 
เป็นอย่างไร เพราะทกุคนสามารถรูสึ้กตา่งกันได ้เราทัง้คู่
จงึแบง่ปันวา่เรารูสึ้กอยา่งไร ผมบอกเขาวา่ส�าหรบัผมก็รูสึ้ก
เหมอืนคณุแมข่องคณุกอดคณุหลงัจากทีค่ณุไมเ่ห็นเธอ

มานาน ผมรูสึ้กวา่ตอ้งสัญญากบั
เขาวา่เขาสามารถจะรูสึ้กแบบ

เดยีวกัน ความรูสึ้กเหมอืน
แมท่ีห่ายไปจากชีวติเขา

นานมากกอดเขา
เราถามเขาวา่เรา

จะสวดอ้อนวอนกับ
เขาได้ ไหม เขางง
มาก และถามวา่ 
“ตอนน้ีหรอื ใน
สวนน้ีน่ะหรอื”

“เราสวด
อ้อนวอนไดท้กุ

เมือ่ ทกุทีท่ีเ่รา
ตอ้งการ” ผม
บอกเขา “พระ
ผูเ้ป็นเจา้ทรง

ตอ้งการไดย้นิ
เรา พระองคท์รง

ประสงคจ์ะไดย้นิ

“ตัง้แต่สวดอ้อนวอนคราวน้ัน ผมเดินไป
รอบๆ เงยหน้า และมองดูทุกอย่าง โลกน้ี
สวยงาม”

กำรเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวพระผู้เป็นเจ้ำ
“ทุกคนเป็นบุตรธิดาพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นพี่นอ้งกบัท่าน 
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรักพวกเขาเช่นเดียวกบัท่ีพระองค์
ทรงรักท่าน คนเหล่านั้นหลายคนก�าลงัคน้หาจุดหมาย
ในชีวติ พวกเขาห่วงใยครอบครัว พวกเขาตอ้งการ
ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงซ่ึงมาจากความรู้ท่ีวา่พวกเขา
เป็นลกูพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นสมาชิกในครอบครัวนิรันดร์
ของพระองค”์
ส่ังสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา (2004), 1.
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เ  ราสวดอ้อนวอนอย่างเหมาะสม
เพื่อขอความปลอดภัยและความ
ส�าเร็จของผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

ทั่วโลก และองค์ประกอบทั่วไปในค�า
สวดอ้อนวอนหลายครัง้ของเราคือขอ
ให้ทรงน�าผู้สอนศาสนาไปพบบุคคล
และครอบครัวที่พร้อมจะรับข่าวสาร
เรื่องการฟ้ืนฟู แต่สุดท้ายแล้วน่ีเป็น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าและ
ของท่านในการหาคนให้ผู้สอนศาสนา
สอน ผู้สอนศาสนาเป็นผู้สอนเต็ม
เวลา ท่านและข้าพเจ้าเป็นผู้หาเต็ม
เวลา ในฐานะผู้สอนศาสนาช่ัวชีวิต
ท่านและข้าพเจ้าไม่ควรสวดอ้อนวอน
ให้ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาท�างานของ
เรา!

หากท่านและข้าพเจ้าจะสวด
อ้อนวอนและทูลขอดว้ยศรทัธา เช่น
เดยีวกับโจเซฟ สมิธ—หากเราจะ
สวดอ้อนวอนดว้ยความคาดหวงัวา่
จะปฏิบัตแิละไม่เพียงพูดออกมา
—เมื่อน้ันงานประกาศพระกิตตคิณุ
จะก้าวหน้าอย่างคาดไม่ถึง การสวด
อ้อนวอนดว้ยศรทัธาเช่นน้ันอาจรวม
ถึงองคป์ระกอบบางอย่างตอ่ไปน้ี

•  การขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค ์
ส�าหรบัหลักค�าสอนและศาสนพิธี
ของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
ของพระเยซูครสิต ์ซ่ึงน�าความหวงั
และความสุขเข้ามาในชีวติเรา

•  การทูลขอให้มีความองอาจกล้าหาญ 
อ้าปากแบ่งปันพระกิตตคิณุกับ
ครอบครวัและเพื่อนๆ ของเรา

•  การวงิวอนพระบิดาบนสวรรค์
ให้ทรงช่วยเรา พบบุคคลและ
ครอบครวัผู้จะตอบรบัค�าเชือ้เชิญ
ของเราให้มาเรยีนกับผู้สอนศาสนา
ในบ้านของเรา

•  การสัญญาวา่จะท�าส่วนของเรา  
วนัน้ี สัปดาห์น้ี และทูลขอให้ทรง
ช่วยเอาชนะความกังวล ความกลัว 
และความลังเล

•  การแสวงหาของประทานแห่งการ
เล็งเห็น—มีตามองเห็นและมีห ู
ไดยิ้นโอกาสสอนศาสนาทีเ่กดิขึน้

•  การสวดอ้อนวอนอย่างจรงิจังขอให้
มีพลัง ปฏิบัตติามที่เรารู้

เราอาจจะแสดงความกตญัญูและขอ
พรอื่นๆ ในการสวดอ้อนวอนเช่นน้ันได้
ซ่ึงจะจบในพระนามของพระผู้ช่วยให้

รอด จากน้ันงานที่อุทิศถวายตาม 
การสวดอ้อนวอนจะด�าเนินตอ่ 
ไปและเพิ่มทวี

รปูแบบเดยีวกันน้ีของการส่ือสาร
อันศักดิสิ์ทธิ์และงานที่อุทิศถวายน�า
ไปใช้ ไดก้ับการสวดอ้อนวอนให้คน
ยากจนและคนขัดสน คนเจ็บป่วย
และคนมีทุกข์ สมาชิกครอบครวัและ
มิตรสหายที่ก�าลังล�าบาก ตลอดจน
คนที่ ไม่ ไดเ้ข้ารว่มการประชุมของ
ศาสนจักร

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่การสวด
อ้อนวอนจะมีความหมายเมื่อเราทูล
ขอดว้ยศรทัธาและปฏิบัต ิข้าพเจ้า
เชือ้เชิญให้เราทุกคนสวดอ้อนวอน
ดว้ยศรทัธาเกี่ยวกับบัญชาสวรรค์ ให้
ประกาศพระกิตตคิณุ เมื่อเราท�าเช่น
น้ัน ข้าพเจ้าสัญญาวา่ประตจูะเปิด  
เราจะไดร้บัพรเพื่อตระหนักและ
ปฏิบัตติามโอกาสที่จะไดร้บั ◼

จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่
เดอืนเมษายน 2008

เอล็เดอร์ 
เดวดิ เอ. เบดนำร์
แห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง

ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร

วธีิ ช่วยผู้สอนศำสนำ
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“พอ่แม่ของฉนัสบถ ฟังเพลง
เสียงดงั และดูรายการทีวท่ีี
ไม่เหมาะสม ฉนัจะท�าอะไร
ไดบ้า้งเพื่อใหรู้้สึกถึงพระ
วญิญาณท่ีบา้น โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในวนัอาทิตย”์

เ ม่ือท่านรับบพัติศมา ท่านไดรั้บของประทานแห่งพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ น่ีหมายความวา่ไม่วา่สภาวการณ์ของท่านเป็นเช่นไร 
ท่านสามารถมีพระวญิญาณเป็นเพื่อนไดถ้า้ท่านรักษาตวัใหมี้ 
ค่าควรและท�าการตดัสินใจดว้ยตนเองใหดี้

เมื่อท่านรบัส่วนศีลระลึกแตล่ะสัปดาห์ ท่านจะระลึก
ถึงพันธสัญญาของท่านกับพระบิดาบนสวรรคว์า่จะ “รบั
พระนามของพระบุตรของ [พระองค]์, และระลึกถึงพระองค์
ตลอดเวลาและรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์. . . เพื่อพวก 
[ท่าน] จะมีพระวญิญาณของพระองคอ์ยู่กับพวก [ท่าน] 
ตลอดเวลา” (คพ. 20:77) โดยรกัษาพันธสัญญา ท่านย่อม
คูค่วรกับความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณ

การเข้ารว่มการประชุมศีลระลึกและการประชุมอื่นๆ ของ
ศาสนจักรไม่ ใช่วธิีเดยีวที่จะเน้นเรือ่งการรกัษาพันธสัญญา
ในวนัอาทิตย์ ไม่วา่สภาวการณ์ที่บ้านท่านจะเป็นอย่างไร ท่าน
สามารถแสดงให้พระบิดาบนสวรรคเ์ห็นวา่ท่านตัง้ใจรกัษา
พันธสัญญาโดยท�างานประวตัคิรอบครวั ศึกษาพระกิตตคิณุ 
และรบัใช้ผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ล�าพังหรอืเจ็บป่วย 
การเลือกกิจกรรมแบบน้ี ถึงแม้สมาชิกครอบครวัท่านไม่เลือก 
แตจ่ะน�าปีตแิละความปลาบปลืม้ยินดมีาให้ท่าน (ด ูรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสัน, “สะบาโตคอืวนัปีตยิินด,ี” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 
129– 132)

พดูออกมา
ไม่วา่พ่อแม่ของคณุ
เป็นสมาชิกของ
ศาสนจักรหรอืไม่เป็น 
จงพูดกับพวกท่านวา่

ท�าไมการมีพระวญิญาณตลอดเวลา
ในบ้านของคณุจึงส�าคญั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวนัอาทิตย์ ในกรณีของคณุ 
คณุสามารถเลือกสถานที่เงียบสงบ
ที่สุดในบ้านและเชิญสมาชิกคนอื่น
ของศาสนจักรมาอยู่กับคณุและช่วย
กันอัญเชิญพระวญิญาณให้สถิตที่
น่ัน ผมรูว้า่ถ้าคณุรกัษาวนัสะบาโตให้
ศักดิสิ์ทธิ์ พระเจ้าจะทรงอวยพรคณุ
อย่างมาก
จอสคาเรส ซี. อาย ุ16 ปี, ซานโตโดมิงโก  
สาธารณรัฐโดมินิกัน

สวดออ้นวอนให ้
พอ่แม่ของคุณ
คณุสามารถสวด
อ้อนวอนให้พ่อแม่ของ
คณุได ้ตามที่มอรมอน

เขียน “พระเจ้าจะทรงระลึกถึงค�าสวด
อ้อนวอนของคนชอบธรรม, ซ่ึงวงิวอน
พระองคเ์พื่อพวกเขา” (มอรมอน 5:21) 
พ่อแม่ของคณุอาจไม่หยุดทันทีทันใด 
แตพ่ระเจ้าจะทรงช่วยคณุ
โคล เอม็., อาย ุ17 ปี, รัฐแอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา

มุ่งท�าส่ิงดี
ที่บ้านดฉัิน วนัอาทิตย์มักจะเป็นวนั
ยากเสมอ ดฉัินเป็นสมาชิกศาสนจักร
เพียงคนเดยีวในบ้าน พ่อแม่กับพี่ชาย 
ดทูีวแีละฟังเพลงในวนัสะบาโต  
ดฉัินตอ้งการแสดงความรกัตอ่พระ
บิดาบนสวรรค์ โดยรกัษาวนัสะบาโต 
ให้ศักดิสิ์ทธิ์ ดฉัินสามารถเข้าไปใน

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

ค�ำถำม & ค�ำตอบ
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ห้องนอนและอ่านพระคมัภีร ์ฟัง
เพลงของศาสนจักร ออกไปเยี่ยมกับ
เพื่อนๆ หรอืกับผู้สอนศาสนา ดฉัิน
ขอบพระทัยที่มีความช่วยเหลือจาก
พระเจ้าในการถือปฏิบัตวินัสะบาโต
อย่างขยันขันแข็งและส�าหรบัความ
เข้มแข็งที่พระองคป์ระทานให้เสมอ
ลาอิส เดอ จีซัส เอม็. อาย ุ19 ปี,  
เซร์ชิปี บราซิล

หนัไปหาพระคมัภีร์
พดูคยุกบัพอ่แมข่องคณุเกีย่วกบัส่ิง 
ที่พวกท่านท�า แตห่ากพวกท่านไม่ฟัง 
คณุสามารถสวดอ้อนวอนขอการน�าทาง
ใหรู้ว้ธีิช่วยใหค้ณุรูสึ้กถงึพระวญิญาณ
ในบ้าน เพือ่ใหรู้สึ้กถงึพระวญิญาณใน
บ้าน ผมอา่นพระคมัภรี ์และน่ันน�า
พระวญิญาณเขา้มาในห้องทนัที
เบลค อี., อาย ุ14 ปี, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

ใชแ้หล่งช่วยของ
ศาสนจกัร
ถ้าคณุมีสมารท์โฟน
หรอืแท็บเล็ต คณุ
สามารถดาวน์โหลด

แอพ Mormon Channel และ LDS Youth 
ได ้ในน้ันเต็มไปดว้ยเพลง วดีทิัศน์ 
และค�าพูดที่น�าพระวญิญาณมาให ้
เมื่อคณุเล่นแอพพวกน้ี! น่ีเรยีบง่าย  
แตช่่วยให้ผมรูสึ้กถึงพระวญิญาณแม้
มีเสียงหนวกหูอยู่รอบตวั น่ันช่วยได้
มากและท�าให้เกิดความสงบทั่วบ้าน
ฮันเตอร์อีฟ วี., อาย ุ16 ปี, รัฐเทกซัส 
สหรัฐอเมริกา

ท�าตามแบบอยา่งของพระคริสต์
การท�าให้บ้านเป่ียมดว้ยพระวญิญาณ
เป็นเรือ่งส�าคญั แตท่ี่ส�าคญักวา่น้ันคอื
บุคคลน้ันตอ้งเป่ียมดว้ยพระวญิญาณ 

ท�ำตำมกำรกระตุ้นเตอืน
“ขา้พเจา้ขอใหก้�าลงัใจท่าน เคยมี
หลายคร้ังท่ีท่านรู้สึกถึงอิทธิพลของ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ . . .

“ท่านถือไดว้า่ชัว่ขณะเหล่านั้น
ของการดลใจเปรียบเสมือนเมลด็
แห่งศรัทธาท่ีแอลมาพดูถึง (ดู 
แอลมา 32:28) จงปลกูทีละเมลด็ 
ท่านท�าเช่นนั้นไดโ้ดยท�าตามการ 
กระตุน้เตือนท่ีท่านรู้สึก การดลใจท่ี 
มีคุณค่ามากท่ีสุดคือการท่ีท่านจะ
รู้วา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอ้งการให้
ท่านท�าอะไร . . .

“เม่ือท่านเช่ือฟัง การกระตุน้
เตือนจากพระวญิญาณจะมาบ่อย
ข้ึน เขา้ใกลม้ากยิง่ข้ึนต่อการมีพระ
วญิญาณอยูด่ว้ยตลอดเวลา พลงั
ความสามารถในการเลือกส่ิงท่ีถกู
ตอ้งจะเพิ่มข้ึน”
ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก,์ ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน
ฝ่ายประธานสูงสุด, “พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็น
เพื่อนของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 105

ค�ำถำมคร้ังต่อไป

พระครสิตท์รงเป็นแบบอย่างที่ดี
พรอ้มของการมีพระวญิญาณสถิตกับ
พระองคต์ลอดเวลา แคก่ารพยายาม
ด�าเนินชีวติให้เหมือนพระครสิตม์าก
ขึน้ มีน� ้าใจตอ่ผู้อื่น และมองโลกอย่าง
ที่พระองคจ์ะทรงมอง อาจเป็นวธิีที่ดี
ที่สุดในการท�าให้พระวญิญาณสถิตกับ
คณุทุกที่ที่คณุอยู่
อิซาเบล ดบัเบิลย.ู, อาย ุ16 ปี, รัฐออริกอน 
สหรัฐอเมริกา

น�าเสนอกิจกรรมครอบครัว
วนัอาทิตย์อาจน�าเสนอกิจกรรมที่
คณุสามารถท�าดว้ยกันเป็นครอบครวั 
เสนอส่ิงที่ครอบครวัท�าไดเ้พื่อส่ิงไม่
เหมาะสมเหล่าน้ันจะไม่เกิดขึน้ หาก
ท่านท�าบางส่ิงดว้ยกันเป็นครอบครวั 
น่ันจะท�าให้ท่านสนิทกันมากขึน้ ให้
แนวคดิใหม่กับพวกเขาถึงส่ิงที่พวก
เขาท�าได้ ในวนัอาทิตย์ วนัอาทิตย์ถัด
ไปพวกเขาอาจจะพูดวา่ “เฮ้ ที่เราท�า
ครัง้ก่อนสนุกนะ—ท�ากันอีกเถอะ”
ไรอัน บี ., อาย ุ19 ปี, รัฐไอดาโฮ 
สหรัฐอเมริกา

“เพื่อนสนิทของฉนั
บอกวา่เธอไม่เช่ือ 
ในพระผูเ้ป็นเจา้ 
ฉนัจะแบ่งปันพระ
กิตติคุณกบัเธอ 
ไดอ้ยา่งไร”

ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียดสูงตาม
ความประสงคข์องท่านมาก่อน 1 กรกฎาคม 2016 ท่ี 
liahona.lds.org, ทางอีเมล liahona@ldschurch.org,  
หรือส่งทางไปรษณีย ์(ดูท่ีอยูใ่นหนา้ 3)

ระบุขอ้มูลและค�าอนุญาตต่อไปน้ีไวใ้นอีเมลหรือจดหมาย
ของท่าน (1) ช่ือนามสกลุ (2) วนัเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือ
สาขา (4) สเตคหรือทอ้งถ่ิน (5) ค �าอนุญาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรของท่าน และถา้ท่านอายตุ �่ากวา่ 18 ปีตอ้งมีค�าอนุญาต
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูป้กครองใหพ้ิมพค์ �าตอบและรูป
ถ่าย (ส่งทางอีเมลได)้

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจนของค�าตอบท่ีส่งมา
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เราทุกคนอยากรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ต่อไปนีคื้อส่ิง 

ท่ีคุณท�าได้ถ้าคุณหรือบางคนรู้สึกว่าถกูลืม

ผมเริม่สนใจศาสนจักรสมัยเป็น
วยัรุน่ แตห่ยุดเข้ารว่มการ
ประชุมวนัอาทิตย์เพราะผม

รูสึ้กวา่เยาวชนหลายคนกีดกันผม ตอ่
มา เยาวชนหน่ึงในน้ันชวนผมไปรว่ม
กิจกรรมของศาสนจักร ผมรบัค�าชวน
และชอบกิจกรรมเพราะเป็นส่ิงที่ผม
ชอบท�า อย่างเช่น แสดงละคร เล่น
บาสเกตบอล และวิง่ดี

เพื่อนท่ี 
กำรเป็น  

โดย เดวดิ มอรำเลส

วธีิคบเพื่อนท่ีดี

การถกูลืมท�าร้ายจิตใจ แต่ความไม่พอใจ

หรืออาฆาตแคน้จะไม่ช่วยใหคุ้ณรู้สึกดีข้ึน 

แต่ลองท�าส่ิงเหล่าน้ี

•  เขา้ร่วมกิจกรรมของศาสนจกัร น่ีเป็น

โอกาสดีท่ีคุณจะไดอ้ยูก่บัคนท่ีเคารพ

มาตรฐานของคุณ

•  เรียนรู้และพฒันาทกัษะต่างๆ การเขา้

สมาคมนกัเรียน ทีมกีฬา หรือชมรมเป็น

วธีิท่ีดีท่ีคุณจะไดรู้้จกัคนท่ีมีความสนใจ

คลา้ยๆ กบัคุณ

•  อยา่รอใหค้นอ่ืนมาขอใหคุ้ณเป็นเพื่อน

กบัพวกเขา จงแนะน�าตวัใหค้นอ่ืนรู้จกั

•  เป็นคนดีท่ีสุดเท่าท่ีคุณจะเป็นไดแ้ละ

รักษามาตรฐานของคุณ คุณจะพบ

เพื่อนท่ีช่ืนชมอุปนิสยัและแสงสวา่งท่ี

คุณฉายออกมา

•  ใชเ้วลากบัครอบครัวของคุณ คุณอาจ

ตระหนกัวา่เพื่อนท่ีดีท่ีสุดบางคนของ

คุณอยูใ่นบา้นของคุณเอง
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เยาวชน

ถนอมน�ำ้ใจผู้อืน่
“ขา้พเจา้หวงัวา่เรา
จะพยายามถนอม
น�้าใจและไวต่อ
ความคิด ความรู้สึก 
และสภาวการณ์

ของคนรอบขา้งเสมอ ขอเราอยา่ดูถกู
เหยยีดหยามผูใ้ด แต่จงเห็นใจและ
ใหก้�าลงัใจ”
ประธานโธมสั เอส. มอนสนั, “ความรัก—แก่นแท้
ของพระกิตติคุณ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 93.
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เมื่อผมเข้ารว่มกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง ผมรูจ้ักเยาวชนและทราบ
วา่หลายคนเรยีนโรงเรยีนเดยีวกับผม ในที่สุดผมก็สามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนกับเยาวชนชายและเยาวชนหญิงที่มีมาตรฐาน
เดยีวกัน ผมดี ใจที่มีคนชวนผมไปรว่มกิจกรรมของศาสนจักร และผม
ดี ใจที่ผมยอมรบั

คณุเคยรูสึ้กแบบน้ีไหม รูสึ้กวา่ถูกลืมหรอืเหมือนคณุเข้ากับพวก
เขาไม่ได ้หรอืคณุรูจั้กคนทีรู่สึ้กวา่ตนไมเ่ป็นทีย่อมรบัและมเีพือ่นไม่
มากหรอืไม ่ไมว่า่ที่ โรงเรยีน ที่ โบสถ ์หรอืทีอ่ืน่ คนส่วนใหญรู่สึ้กแบบ 

น้ันบา้งบางครัง้ในชีวติพวกเขา

วธีิรวมผูอ่ื้นไวใ้นกลุ่มบางคร้ังการออกจากโซนสบายของคุณและการเป็นมิตรกบัคนอ่ืนๆ อาจดูเหมือนท�าไดย้าก แต่เม่ือเราจดจ�าวา่เราทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ เราจะเห็นความส�าคญัของการช่วยเหลือผู ้อ่ืน ต่อไปน้ีเป็นแนวคิดบางประการ
•  พดูกบัคนใหม่ท่ีโรงเรียนและท่ีโบสถ ์แนะน�าพวกเขาใหเ้พ่ือนๆ ของคุณรู้จกั•  ชวนคนท่ีตอ้งการเพื่อนมาร่วมกิจกรรมโรงเรียนหรือกิจกรรมศาสนจกัร

•  เผชิญหนา้—ดว้ยความอ่อนโยนและความอดทน—กบัคนท่ีเจตนาจะท�าให้คนอ่ืนๆ รู้สึกไม่ไดรั้บการตอ้นรับ•  นัง่ใกลก้บัคนท่ีนัง่คนเดียวหรือชวนเขามานัง่กบัคุณและเพื่อนๆ ของคุณ•  สวดออ้นวอนพระบิดาบนสวรรค์เม่ือคุณไม่ทราบวา่จะช่วยคนบางคนอยา่งไร พระองคท์รงทราบดีวา่บุคคลนั้นตอ้งการอะไรจึงจะมีความสุขและสามารถช่วยคุณใหค้วามช่วยเหลือนั้น ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเมืองแซนตาครซู ประเทศโบลิเวยี
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โดย อำยเซีย แทน, รัฐยูทำห์ สหรัฐอเมริกำ

ยึดมั่น 
ความ 
ถกูตอ้ง

เดก็ทีย่นือย่ำงภำคภูมิ

กำรยนือย่ำงภำคภูมทิีโ่รงเรียน
เดก็ผู้ชายคนใหม่ทีโ่รงเรียนรังแก 
น้องสาวผม ผมเข้าแทรกระหว่างพวก 
เขาและคุ้มครองน้องสาวผม ผมเช่ือฟัง 
พระค�าแห่งปัญญาด้วย นักเรียนหลาย 
คนทีโ่รงเรียนดืม่ชาและกาแฟ เมื่อมี 
คนเอาชาให้ผม ผมบอกว่า “ไม่ครับ  
ขอบคณุ”

 
สวสัดีครบั  
ผมชือ่อีแวน!  

ผมอยู่ ในไอรแ์ลนด ์ผมชอบเล่นเกม
ขวา้งบอล เป็นกีฬาของชาวไอรชิที่เหมือน 
ฮ็อกกีส้นาม วชิาที่ผมชอบเป็นพิเศษคอื
คณิตศาสตร ์การเป็นสมาชิกศาสนจักร

ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายเป็นพรส�าหรบัผม



เดก็

เคลด็ลบักำรยนือย่ำง
ภำคภูมขิองอแีวน
ตอ้งใชค้วามกลา้หาญในการด�าเนินชีวติตาม 
พระกิตติคุณ

•  อยา่ยอมแพ้
•  ฟังพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระองคจ์ะทรง

น�าทางคุณ
•  จ�าไวว้า่การช่วยใหค้นอ่ืนๆ มีพระกิตติคุณ

จะท�าใหชี้วติพวกเขามีความสุขมากข้ึน

พีช่ำยทีด่ทีีสุ่ด
ผมต้ังเป้าหมายว่าจะท�าส่ิงถูกต้องเสมอ ผมช่วยพ่อแม่ดูแล 
น้องสาวของผม เม่ือน้องกลวั ผมเล่นกบัพวกเธอจนพวกเธอ 
ลมืว่ากลวั คร้ังหน่ึงเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่บ้าน ผมเล่านิทานให้น้อง 
ฟังจนน้องหลบั

สวดอ้อนวอนกบัเพือ่นๆ
ผมเรียนโรงเรียนคาทอลกิ เฉพาะผม 
กบัน้องสาวเป็นนักเรียนทีเ่ป็นสมาชิก 
ศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์แห่งวสุิทธิ 
ชนยคุสุดท้าย เม่ือคณุยายของผมป่วย ผม 
ถามครูว่าผมจะสวดอ้อนวอนให้คณุยาย 
ได้ไหม ทุกคนในช้ันกอดอกและก้มศีรษะ  
ผมสวดอ้อนวอนออกเสียงหน้าช้ัน

เป็นแบบอย่ำง
เพือ่นๆ ทีโ่รงเรียนเห็นว่าผม 
มีความสุข ผมเป็นแบบอย่างที ่
ดโีดยไม่สบถหรือออกพระนาม 
ของพระเจ้าอย่างไม่สมควร  
ผมสามารถเป็นแบบอย่างใน 
ครอบครัวผมได้เช่นกนั

ส่งรอยเท้ำของท่ำนให้เรำ!
ท่านยนือยา่งภาคภมิูอยา่งไรในการติดตามพระเยซู ลาก
เสน้ตามรอยเทา้ของท่าน ส่งเร่ืองราวและภาพถ่ายของ
ท่าน พร้อมค�าอนุญาตของผูป้กครองมาใหเ้รา ทาง
ออนไลนท่ี์ liahona. lds. org (คลิก “Submit Your Work”) หรือ
อีเมลมาท่ี liahona@ ldschurch. org
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โดยคริสตนี ไอดี
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“ฉันรูสึ้กพระวญิญาณ เริม่เบิกบาน
ในใจฉัน เป็นพยานวา่น่ีคอืความ
จรงิ” (หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 66)

จอรแ์ดนไมเ่จอเคอรซี์พีส่าวของ
เขามาปีกวา่แล้ว—รูสึ้กเหมอืน

ไมเ่จอกันนานมาก! อกีไมน่านเธอจะ
กลบัจากคณะเผยแผม่ารบัการผา่ตดั 
จอรแ์ดนเสียใจทีเ่ธอป่วย แตเ่ขามี
ความสุขทีอี่กไมน่านจะไดอ้ยูด่ว้ยกนั

เมื่อเขากลับจากโรงเรยีนวนัถัดมา 
เคอรซี์น่ังอยู่บนโซฟา จอรแ์ดนวิง่

คูศึ่กษาของจอรแ์ดน
เข้าไปกอดเธอ

“สวสัด ีจอรแ์ดน! พี่คดิถึงเธอ!” 
เคอรซี์บอก

จอรแ์ดนยิม้ “ผมก็คดิถึงพี่ครบั! 
ผมเสียใจที่พี่ ไม่สบาย”

“ขอบใจจ้า คูหู่” เคอรซี์พูด เธอ
ก�าลังถือพระคมัภีรม์อรมอนที่ตกั
ของเธอ

“ผมจะอ่านกับพี่ ได้ ไหมครบั”  
เขาถาม

“ ไปหยิบพระคมัภีรม์อรมอนของ
เธอมาสิ เราจะไดเ้ริม่อ่านตัง้แตต่น้
ดว้ยกัน” ภา
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จอรแ์ดนวิง่เข้าไปในห้องและควา้
พระคมัภีรข์องเขา “ ไดแ้ล้ว!” เขา
ตะโกนขณะวิง่กลับไป เขาถลาเข้าไป
น่ังใกล้เคอรซี์

ทัง้สองเปิดหน้าช่ือเรือ่ง “พระ
คมัภีรม์อรมอน: พยานหลักฐาน
อีกเล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต”์ 
จอรแ์ดนอ่าน พวกเขาผลัดกันอ่าน

“ตอนเป็นผู้สอนศาสนา พี่ศึกษา
พระคมัภีรก์ับคูทุ่กวนั” เคอรซี์บอก 
“เธอจะเป็นคูศึ่กษาของพี่จนกวา่พี่
จะไดก้ลับไปเป็นผู้สอนไหม”  
เคอรซี์ถาม
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เดก็

จอรแ์ดนคดิถึงการเป็นคูศ่กึษาของเคอรซี์ 
แตแ่ล้วเขาก็เกิดความคดิทีด่มีากๆ!

“ครบั!” เขาตอบ
สองสามวนัตอ่มา เคอรซี์รบัการ

ผ่าตดั เธอกลับจากโรงพยาบาลมา
พักฟ้ืนที่บ้านสองสามสัปดาห์ เธอ
กับจอรแ์ดนศึกษาพระคมัภีร ์
มอรมอนดว้ยกันทุกวนั

ก่อนกลับไปคณะเผยแผ่ เคอรซี์ 
พูดวา่ “จอรแ์ดน พี่อยากท้าทาย 
เธอให้อ่านพระคมัภีรม์อรมอนให้จบ
ก่อนเธอรบับัพตศิมา!” 

จอรแ์ดนคดิเรือ่งน้ี อีกไม่กี่เดอืน
จะถึงวนัเกิดปีที่แปดของเขา เขาจะ
ตอ้งอ่านเยอะมาก แตเ่ขาอยากอ่าน 
“ครบั” จอรแ์ดนพูด

“เมื่อเธออ่าน เธอจะสวดอ้อนวอน
และทูลถามวา่จรงิหรอืเปล่า” เคอรซี์
ถาม “ โมโรไนสัญญาวา่ถ้าเราท�าอย่าง
น้ัน พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงบอก
เราวา่จรงิหรอืไม่” 

“ โอเค” จอรแ์ดนตอบ
เมือ่ถงึเวลาทีเ่คอรซี์กลบัไปคณะ

เผยแผ ่พวกเขาอา่นดว้ยกนัถงึ 2 นีไฟ

จอรแ์ดนคดิถึง 
เคอรซี์มาก เขาคดิถึง
การเป็นคูศึ่กษาของ
เธอมากเป็นพิเศษ 
แตแ่ล้วเขาก็เกิด
ความคดิที่ดมีากๆ!

ที่ โรงเรยีนวนัถัดมา เขาเดนิไปที่
โตะ๊ของเจคเพื่อนสนิทของเขา

“ฉันจะอ่านพระคัมภีรม์อรมอน
ให้จบเล่มก่อนรบับัพติศมา” 
จอรแ์ดนบอก “เพราะเราทัง้คู่จะรบั
บัพติศมาวนัเดียวกัน นายอยากอ่าน
ด้วยไหม” 

“อยากสิ” เจคตอบ “ฉันไม่เคย
อ่านพระคมัภีรม์อรมอนทัง้เล่มมา
ก่อน” 

ทุกวนัที่ โรงเรยีน พวกเขาถามกัน
ค�าถามเดมิ

“อ่านไปถึงไหนแล้ว” 
“จบเจคอบแล้ว นาย

อ่านถึงไหนแล้ว” 
ไม่นานนักพวกเขาก็

ไม่ตอ้งถามค�าถามน้ีอีก 
พวกเขามองหน้ากันก็รู้
วา่อีกฝ่ายจะถามอะไร

“ฉันคดิวา่เราจะอ่าน
จบทันก่อนรบับัพตศิมา” 
จอรแ์ดนบอก

ในที่สุดก็ถึงวนัรบับัพตศิมาของ
พวกเขา

“ฉันอ่านจบเมื่อคนื” จอรแ์ดน
กระซิบ

“ฉันก็จบ!” เจคบอก “ฉันสวด
อ้อนวอนให้รูว้า่จรงิหรอืไม่ ฉันรูสึ้ก
อบอุ่นและมีความสุขมาก” 

จอรแ์ดนยิม้ “เหมือนกันเลย 
ฉันรูสึ้กมีความสุขมากเมื่อสวด
ออ้นวอน” เขาขอบคณุส�าหรบัค�า
ท้าของเคอรซี์ เวลาน้ีเขาก�าลังสรา้ง
ประจักษ์พยานของเขาเอง ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัเวอรจ์ิเนีย 
สหรฐัอเมรกิา
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จาก “ขอให้แผ่นดนิของพระองคม์าตัง้อยู่,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 119– 123.

เราท�าสญัญญา
อะไรบา้งเม่ือรบั
บพัติศมา

ค�ำตอบจำกอคัรสำวก
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โดย เอล็เดอร์นีล แอล.  
แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอคัร  
สาวกสิบสอง

เราเช่ือในพระองค ์
เรานมสัการพระองค ์
เราติดตามพระองค์

หลงัจากนั้น เม่ือเรารับศีลระลึก 
แต่ละสปัดาห์ เราสญัญาจะ

ระลึกถึงพระเยซู เราสญัญาจะ
รักษาพระบญัญติัของพระองค์

เรารับพระนามของ
พระเยซูคริสตไ์วก้บัเรา
และกลายเป็นสมาชิก

ศาสนจกัรของพระองค์
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คณุพ่อคณุแม่คยุกบัเราเร่ืองพระวหิาร ท่านให้เราดูภาพ 
พระวหิารและเป็นพยานถงึพรนิรันดร์ในน้ัน
เทรซอร์ ไอ. อำยุ 7 ขวบ, คองโก

กำรสร้ำง
ในความชอบธรรมพระบิดาบนสวรรคท์รงสร้างโลกท่ีน่า

อยูใ่บน้ี
พระองคท์รงน�าแสงสวา่งเขา้มาในความมืด ทรงสร้าง

อากาศ มหาสมุทร และแผน่ดิน
ส่ิงต่างๆ มากมายและฤดูกาลท่ีเปล่ียนแปลงลว้นเพิ่มความ

ต่ืนเตน้
จากนั้นจึงมีดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ ดวงดาว และสตัวท์ั้ง

หลายอยูก่บัเรา
พระองคจึ์งทรงสร้างมนุษยใ์หม้าครอบครองโลกน้ี
ตอนน้ีพระบิดาบนสวรรคท์รงพกัผอ่นไดแ้ลว้
ในวนัศกัด์ิสิทธ์ิเราเรียนรู้ความจริงมากมายเหล่าน้ี

ซี. หลงิ- เหยำ, อำยุ 10 ขวบ ไต้หวนั

ผมกบัครอบครัวไปพระวหิารและ
ผมรู้ว่าพระวหิารเป็นบ้านจริงๆ 
ของพระเยซูคริสต์
ฮีลมั เอ., อำยุ 5 ขวบ, เปรู

หนูรู้สึกดมีากระหว่างบัพติศมา หนูกงัวลนิดหน่อยตอนแรก 
แต่หลงัจากลงไปในน�้า ความกงัวลหายไป หนูรู้สึกปลอดภยั 
มากในอ่างบัพติศมา หนูรู้สึกมีความสุขมากทีตั่ดสินใจรับบัพ
ติศมา หนูรู้ว่าศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์แห่งวสุิทธิชนยคุ
สุดท้ายเป็นความจริงและมีพระผู้เป็นเจ้าทีท่รงพระชนม์อยู่
เนย์เลยีนำ ว.ี, อำยุ 8 ขวบ, บรำซิล



พ่อของเอบิชสอนให้เธอเช่ือในพระเยซูครสิต ์ในเมืองของเธอมีคนเช่ือในพระเยซูไม่มาก หลังจากแอมัน
มาหาผู้คนของเธอและสอนกษัตรยิ์ลาโมไน เอบิชรูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้เธอแบ่งปัน 

พระกิตตคิณุกับผู้คน ในที่สุดเธอก็ ไดบ้อกทุกคนเกี่ยวกับพระเยซู

เอบิชเป็นผูส้อนศาสนา
วรีบุรุษพระคมัภร์ีมอรมอน
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□  ท่องจ�า แอลมา 19:36

□  ชวนเพื่อนมาเรียนพระกิตติคุณท่ี
ปฐมวยั

□  ช่วยใหป้ระจกัษพ์ยานของท่าน
เติบโตโดยแบ่งปันกบับางคน!

□  ฉนัทา้ทายตนเองให ้. . .

คร้ังหน่ึงครอบครัวเรา
วางแผนเร่ืองงานเผยแผ ่
เราตดัสินใจวา่เราแต่ละ
คนจะท�าอะไร ผมตดัสิน
ใจวา่จะใหพ้ระคมัภีร์
มอรมอนกบัครูประถม
สองของผม เม่ือผมให้

เธอ เธอพดูวา่ “ขอบใจจะ้ อดมั ครูชอบ
อ่านหนงัสือ” ผมดีใจมากท่ีครอบครัวเรา
วางแผนท�างานเผยแผด่ว้ยกนั
อดมั ดบัเบิลยู. อำยุ 8 ขวบ รัฐยูทำห์ สหรัฐอเมริกำ

ฉันเป็นผู้สอนศำสนำได้!

เอบิช

“เอบิชกบัราชินี” มาร์ลย์ี ด.ี อาย ุ6 ขวบ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ตดั พบั และเกบ็บตัรค�าทา้แผน่น้ีไว!้
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แ อลมากับอมิวเล็คสอนคนมากมายเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์ 
พวกเขาเปลี่ยนชีวติผู้คนโดยหวา่นเมล็ดแห่งศรทัธา  

แอลมากับคนอื่นๆ เป็นผู้สอนศาสนาและส่ังสอนพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า มองหาค�าท้าให้อ่านฉบับหน้า! ◼
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ท่านสามารถพิมพส์�าเนาเพิ่มเติมไดท่ี้ liahona.lds.org

ฉันอ่ำนพระคมัภร์ีมอรมอนได้

ศรัทธำเตบิโต

พระคมัภร์ีของเดอืนนี้
หลงัจากอ่านพระคมัภีร์หน่ึงขอ้  
ใหร้ะบายสีบริเวณตวัเลขบนตน้กลา้ 
ท่ีตรงกบัขอ้นั้น!
1  แอลมา 31:5–6, 12–16, 24–26 
2  แอลมา 32:1, 4–7, 21–23, 28 
3  แอลมา 34:1, 8–10, 17–28
4  แอลมา 36:5–11, 18–24 
5  แอลมา 37:3–7, 14–17 
6  แอลมา 38:1, 9
7  แอลมา 40:11–12, 23–26 
8  แอลมา 41:10

1

3

1 1

3 3

6

5

4

7

2

8



แอลมาสอนวิธสีวดออ้นวอน
เร่ืองรำวในพระคมัภร์ีมอรมอน
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ชาวโซรมัผลัดกันสวดอ้อนวอนสัปดาห์ละครัง้ พวกเขาปีนขึน้ไปบน
ยกพืน้สูง ยกแขนขึน้สูง จากน้ันก็ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์
ที่พวกเขาเป็นคนพิเศษกวา่คนอื่นๆ ทุกคนกล่าวค�าสวดอ้อนวอน
เหมือนกัน

แอลมาผู้บุตรกับคนอื่นๆ ไป
สอนชาวโซรมั ชาวโซรมัเคย
เช่ือในพระบิดาบนสวรรค ์แต่
ไม่รกัษาพระบัญญัตอิีกตอ่ไป 
พวกเขาไม่เช่ือในพระเยซู

และจ�าวธิีสวดอ้อนวอนอย่าง
ถูกตอ้งไม่ได้
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แอลมาสอนผู้คนวา่พวกเขาสวด
ออ้นวอนไดท้กุเวลา พวกเขาสวด
อ้อนวอนไดท้ี่บ้าน ในทุ่ง หรอืใน
แดนทุรกันดาร ท่านสอนวา่พวก
เขาสวดอ้อนวอนไดทุ้กเรือ่งและ
พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วย
พวกเขา

ชาวโซรมัสวดอ้อนวอนก็ตอ่เมื่อขึน้ไปยกพืน้
เท่าน้ัน พวกเขาไม่คดิถึงพระบิดาบนสวรรคห์รอื
ไม่สวดอ้อนวอนพระองคท์ี่บ้านหรอืที่อื่น



78 เลียโฮนา

เราสวดอ้อนวอนไดต้ามวธิีที่แอลมาสอน เราสวดอ้อนวอนได้
ทุกที่ทุกเวลา เราสวดอ้อนวอนในใจก็ ได ้พระบิดาบนสวรรค์
จะทรงฟังเราเสมอ! ◼
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หน้ำระบำยสี

ฉันจะมีความคารวะ
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ทุกคนในโลกน้ีอาจมีการเปิดเผย
แบบเดยีวกับที่เปโตรมี [ด ูมัทธิว 

16:13– 17) การเปิดเผยน้ันจะเป็น
ประจักษ์พยาน ความรูท้ี่วา่พระครสิต์
ทรงพระชนม์ พระเยซูครสิตท์รงเป็น
พระผู้ ไถ่ของโลกน้ี ทุกคนอาจมีความ
เช่ือมั่นเช่นน้ี และเมื่อเขาไดป้ระจักษ์
พยานดงักล่าว ประจักษ์พยานน้ัน
ย่อมมาจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ ใช่จากการ
ศึกษาแตอ่ย่างเดยีว แน่นอนวา่การ
ศึกษาเป็นองคป์ระกอบส�าคญั แตก่าร
ศึกษาตอ้งควบคูก่ับการสวดอ้อนวอน
และการแสวงหามากทีเดยีว การเปิด
เผยจะมาหลังจากน้ัน . . .

การประชมุแสดงประจกัษ์พยาน
เป็นการประชมุทีด่ทีีสุ่ดการประชมุหน่ึง
ในวอรด์ของเดอืนน้ัน หากทา่นมพีระ
วญิญาณ หากทา่นเบือ่การประชมุแสดง
ประจักษ์พยานแสดงวา่ตวัทา่นมปีัญหา 
ไม่ใช่คนอืน่ ทา่นสามารถลุกขึน้แสดง
ประจักษ์พยานและคดิวา่น่ันเป็นการ
ประชมุทีด่ทีีสุ่ดของเดอืน แตห่ากทา่น
น่ังนับขอ้ผดิพลาดดา้นไวยากรณ์และ
หวัเราะคนทีพ่ดูได้ ไมด่ ีทา่นจะเบ่ือ และ
ตวัทา่นเองจะหลดุออกจากอาณาจกัร . . .

ทุกเดอืนฝ่ายประธานสูงสุดและ
อัครสาวกสิบสองประชุมกับเจ้าหน้าที่
ชัน้ผู้ ใหญ่ทุกท่านในพระวหิาร พวก
ท่านแสดงประจักษ์พยานและบอก
รกักันเหมือนกับที่ทุกท่านท�า เหตุ
ใดเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่จึงตอ้งมีการ
ประชุมแสดงประจักษ์พยาน เหตผุล
เดยีวกับที่ท่านตอ้งมีการประชุมแสดง
ประจักษ์พยาน ท่านคดิหรอืวา่ท่าน
สามารถไปที่น่ันหกเดอืน เก้าเดอืน 
สิบสองเดอืนโดยไม่แสดงประจักษ์
พยานและยงัคงเห็นคา่การประชุมน้ัน

คนดบีางคนของเรากลวัค�าทีค่น
พูดกนัจนเบือ่หถูงึขนาดพยายามเลีย่ง
การแสดงประจกัษ์พยานโดยพดูใน
เรือ่งที่ ไมเ่กีย่วกบัพระกติตคิณุ ทา่น
อยา่กงัวลกบัค�าทีพ่ดูกนัจนเบือ่หใูน
ประจกัษ์พยาน เมือ่ประธานศาสนจกัร
แสดงประจกัษ์พยาน ทา่นกลา่ววา่ 
“ขา้พเจา้รูว้า่โจเซฟ สมธิไดร้บัเรยีก

แสดงประจกัษ์
พยานเร่ืองอะไร 
ท�าไม และอยา่งไร
ทุกคร้ังท่ีท่านแสดงประจักษ์พยาน 
ประจักษ์พยานจะเข้มแขง็ขึน้

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

จากพระผูเ้ป็นเจา้ ทา่นเป็นตวัแทน
ของพระองค ์ขา้พเจา้รูว้า่พระเยซคูอื
พระครสิต ์พระบตุรของพระผู้เป็นเจา้
ผูท้รงพระชนม”์ เห็นไหมวา่ทกุคนพดู
เหมอืนกนั น่ันคอืประจกัษ์พยาน . . .

ประจกัษ์พยานไม่ใช่การใหค้�าแนะน�า 
ประจกัษ์พยานไม่ใช่โอวาท (พวกทา่น
ไม่ไดอ้ยูที่น่ั่นเพือ่ใหค้�าแนะน�าผูอ้ืน่) 
ประจกัษ์พยานไม่ใช่สาธยายการทอ่ง
เทีย่ว ทา่นอยู่ทีน่ั่นเพือ่กลา่วค�าพยาน
ของทา่น ดมีากตรงทีท่า่นสามารถพดู
แสดงประจกัษ์พยานได้ ในเวลา 60 
วนิาท ีหรอื 120 หรอื 240 วนิาท ีหรอื
ตามเวลาที่ ใหท้า่น หากทา่นแบง่ปัน
ประจกัษ์พยานไม่ใช่เรือ่งอืน่ เราตอ้งการ
รูว้า่ทา่นรูสึ้กอยา่งไร ทา่นชอบการท�างาน
จรงิหรอื ทา่นมคีวามสุขในงานของทา่น
หรอืไม ่ท่านรกัพระเจา้ไหม ทา่นดี ใจ
ไหมที่ ไดเ้ป็นสมาชิกของศาสนจกัร

. . . อย่าน่ังในการประชุมอดอาหาร
โดยหลอกตวัเองและพูดวา่ “ฉันคดิ
วา่ฉันจะไม่แสดงประจักษ์พยาน
วนัน้ี ฉันคดิวา่คงจะไม่ยุตธิรรมกับ
สมาชิกเหล่าน้ีเพราะฉันมีโอกาสแสดง
ประจักษ์พยานหลายครัง้แล้ว” ท่าน
แสดงประจักษ์พยาน และหน่ึงนาที
นานพอส�าหรบัแสดงประจักษ์พยาน

ท่านมีประจักษ์พยาน! แน่นอน
วา่ท่านตอ้งสรา้ง ยกระดบั และขยาย
ประจักษ์พยาน น่ันคอืส่ิงที่ท่านท�าอยู่ 
ทุกครัง้ที่ท่านแสดงประจักษ์พยาน 
ประจักษ์พยานจะเข้มแข็งขึน้ ◼

จาก “President Kimball Speaks Out on Testimony,” 
New Era, Aug. 1981, 4–7; ปรบัการใช้อักษรตวัใหญ่
ให้ตรงตามมาตรฐานในปัจจุบัน

โดย ประธำน 
สเป็นเซอร์ ดบัเบิลยู. 
คมิบัลล์ (1895–1985)
ประธานศาสนจกัรคน
ท่ีสิบสอง



เอล็เดอร์เดล จ.ี เรนลนัด์ แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง, “ผา่นพระเนตรของพระผูเ้ป็นเจา้,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 94.

“เพื่อรับใชผู้อ่ื้นอยา่งมีประสิทธิผลเราตอ้งมองพวกเขาผา่นดวงตาของพอ่แม่ ผา่นพระเนตรของพระบิดา 
บนสวรรค ์เม่ือนั้นเราจะเร่ิมเขา้ใจคุณค่าแทจ้ริงของจิตวญิญาณ เม่ือนั้นเราจะรู้สึกถึงความรักท่ีพระบิดาบน
สวรรคท์รงมีต่อบุตรธิดาทุกคนของพระองค ์เม่ือนั้นเราจะรู้สึกถึงความอาทรห่วงใยของพระผูช่้วยใหร้อด  
เราไม่สามารถท�าตามขอ้ผกูมดัในพนัธสญัญาวา่จะเป็นทุกขก์บัคนท่ีเป็นทุกข ์และปลอบโยนคนท่ีตอ้งการ 
การปลอบโยนไดโ้ดยสมบูรณ์ถา้เราไม่มองพวกเขาผา่นพระเนตรของพระผูเ้ป็นเจา้”

เรำจะรู้สึกถงึควำมรักทีพ่ระบิดำบนสวรรค์ทรงมต่ีอบุตรธิดำทุกคนของพระองค์ได้อย่ำงไร

ข้อคดิ



อ่ืน ๆ ในฉบบัน้ี
ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

ส�ำหรับเยำวชน

ส�ำหรับเดก็

น. 50

น. 52

น. 68

เราตอ้งตดัสินใจระหวา่งการรักษาวนัสะบาโต 
ใหศ้กัด์ิสิทธ์ิกบัการพยายามเอาชนะคู่ปรับ 
เพื่อเป็นแชมป์รักบ้ีระดบัประเทศ สุดทา้ย 
แลว้เราชนะมากกวา่ท่ีเราคาดไว้

การเตรียมเป็นผูส้อนศาสนามีความหมายมากกวา่
แค่ศึกษาพระคมัภีร์ แต่หมายถึงการเรียนรู้วธีิ
ท�างานกบัคู่ เผชิญกบัการถกูปฏิเสธ และรู้วา่ไม่
ควรกินไอศกรีมเป็นอาหารเชา้ อาหารกลางวนั 
และอาหารเยน็!

จอร์แดนชอบเป็นคู่ศึกษาของ 
พี่สาวสองสามวนั แต่เขาจะท�า 
อยา่งไรเม่ือพี่สาวกลบัไปคณะเผยแผ่

คูศึ่กษาของ
จอรแ์ดน

 ส่วนท่ียากท่ีสุด  

แชมป์ 
 สนบัสนุน  

วนัสะบาโต

ผูส้อนศาสนา
ของการเป็น  
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