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ศาสนจกัร 
อยูท่ี่น่ี

โรม  

อติาลี
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เม่ือมีการอุทิศพระวหิารโรม อิตาลีของ
สปัดาห์ท่ี 10–12 มีนาคม 2019 วสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ยทัว่โลกจะช่ืนชมยนิดี โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่วสุิทธิชนในอิตาลี “อมตะนคร” จะไดรั้บ
ส่ิงปลกูสร้างใดท่ีมีความหมายมากไปกวา่
พระนิเวศนข์องพระเจา้เล่า

พระวหิารแห่งแรกในอิตาลีตั้งอยูท่างฝ่ัง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของโรม พระวหิารแห่งน้ี
เป็นส่วนหน่ึงของศนูยศ์าสนาและวฒันธรรม
ท่ีมีอาคารประชุมเอนกประสงค ์(พร้อมกบั
หอ้งวฒันธรรมและส่ิงอ�านวยความสะดวก
ส�าหรับการประชุมใหญ่) ศนูยน์กัท่องเท่ียว 
ศนูยป์ระวติัครอบครัว และบา้นพกัพระวหิารท่ี
แวดลอ้มไปดว้ยสวนไมด้อกไมป้ระดบั

งานเผยแผศ่าสนาในอิตาลีเร่ิมตน้ในปี 1850 
แต่ความกา้วหนา้หยดุชะงกัเพราะกิจกรรม
ต่อตา้นศาสนจกัรและขอ้ก�าหนดเขม้งวดดา้น
กฎหมาย ในท่ีสุดศาสนจกัรกไ็ดรั้บอนุญาต
ใหเ้ร่ิมงานเผยแผศ่าสนาอีกคร้ังในปี 1964 
ในปี 1993 อิตาลีไดม้อบสถานะถกูตอ้งตาม
กฎหมายอยา่งเป็นทางการใหศ้าสนจกัร ในปี 
2012 ศาสนจกัรไดรั้บสถานะทางการใหเ้ป็น 
“หุน้ส่วนของรัฐ” ซ่ึงอนุญาตใหศ้าสนจกัรมี
เสรีภาพมากข้ึนในการท�าคุณประโยชนม์ากข้ึน 
ทั้งในฐานะศาสนจกัรและสถาบนัทางสงัคม

ปัจจุบนัวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยราว 27,000 
คนในอิตาลีประชุมกนัในท่ีประชุม 
101 แห่ง

ประธานโธมสั เอส. มอนสนั (1927–2018) 
เป็นประธานในพิธีเบิกดินปี 2010 ให้
แก่พระวหิารโรม อิตาลีซ่ึงมีรองนายก
เทศมนตรีของโรมเขา้ร่วมดว้ย

อติาลี

มีคณะเผยแผส่องแห่งในอิตาลีไดแ้ก่  
คณะเผยแผอิ่ตาลี มิลาน และคณะเผยแผ่
อิตาลี โรม
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มีมากมายใหดิ้ฉนั
เรียนรู้เกีย่วกบั
ฐานะปุโรหิต

การผจญภยัของท่านผ่าน
ความเป็นมรรตยั
เอล็เดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

16

ฝึกเรียนรู้วธีิใหม่

ฝ่ายประธานโรงเรียนวนัอาทิตย์สามญั

26

การเช่ือมโยงธิดาของพระผู้เป็นเจ้ากบั
พลงัอ�านาจฐานะปุโรหิตของพระองค์
บาร์บารา มอร์แกน การ์ดเนอร์

34

อ้างองิ
 1. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การปฏิบัตศิาสนกิจ 

ดว้ยพลังและสิทธิอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2018, 69.

สมยัเป็นเยาวชนหญิงและต่อมาเป็นผูส้อนศาสนา ดิฉนัจ�าไดเ้ม่ือ

สงสยัวา่มีขอ้พระคมัภีร์ท่ีประยกุตใ์ชก้บัสตรีเช่นดิฉนัหรือไม่ 

โดยเฉพาะขอ้ท่ีพดูถึงงานเผยแผศ่าสนาและฐานะปุโรหิต  เวลาน้ีใน

การเรียกต่างๆ ของดิฉนัและในฐานะครูสอนศาสนา หลายคนถาม

ดิฉนัคลา้ยๆ กนัวา่จะประยกุตใ์ชฐ้านะปุโรหิตกบัพวกเขาอยา่งไร

ตามท่ีดิฉนักล่าวในบทความหนา้ 34 ผูน้�า

ศาสนจกัรในไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาไดข้อใหส้มาชิกเขา้ใจ

ฐานะปุโรหิตดีข้ึน ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั

บอกขอ้กงัวลวา่ “พี่นอ้งชายหญิงของเรามากมาย

เหลือเกินไม่เขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้ร่ืองแนวคิดของพลงั

และสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต” 1

ค �ากล่าวน้ีเป็นจริงคือ “ขอ้มูลก่อใหเ้กิดการดลใจ” 

เม่ือดิฉนัศึกษาเร่ืองฐานะปุโรหิตและสอนนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ดิฉนัไม่เพียงตระหนกั

วา่ดิฉนัรู้นอ้ยมากเท่านั้น แต่ความคิดและจิตใจดิฉนั

เปิดรับความจริงนิรันดร์เก่ียวกบัฐานะปุโรหิตดว้ย

ดิฉนัหวงัวา่ขณะท่านเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกบั

ฐานะปุโรหิตในฉบบัน้ี ท่านจะเขา้ใจวา่พระบิดาพระมารดาบน

สวรรคข์องเราทรงปรารถนาจะอวยพรเราดว้ยฐานะปุโรหิตและ

ศาสดาพยากรณ์ยคุสุดทา้ยขอร้องใหเ้ราใชป้ระโยชนจ์ากสิทธิพิเศษ

เหล่าน้ี—โดยเฉพาะอยา่งยิง่สิทธิพิเศษท่ีประทานแก่ชายหญิงท่ีมีค่า

ควรในพระวหิาร

ขอแสดงความนบัถือ

บาร์บารา มอร์แกน การ์ดเนอร์

วธีิแบ่งปันประจกัษ์
พยานอย่างเป็น

ธรรมชาตมิากขึน้

8



 มีนาคม 2019 3

5 แหล่งก�าเนิดสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต
เรามีฐานะปุโรหิตในศาสนจกัรทุกวนัน้ีอยา่งไร

6 ภาพแห่งศรัทธา: เจสนักบัแจค็ก้ี หวอ่ง—ฮ่องกง ประเทศจีน
พระวหิารส�าคญัมากในความสมัพนัธ์ของเรา หากไม่มีพระองค ์
เราคงเลิกกนัแลว้!

8 หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ: วธีิแบ่งปันประจกัษพ์ยาน
อยา่งเป็นธรรมชาติมากข้ึน
การแบ่งปันประจกัษพ์ยานของท่านอยา่งเรียบง่ายทุกวนัจะส่งผล
ใหญ่หลวง

12 แหล่งก�าเนิดความสงบสุขและพลงั
โดย เอล็เดอร์ คาร์ลอส เอ. โกดอย
เม่ือแหล่งก�าเนิดพลงัทั้งหมดลม้เหลว เราสามารถพึ่งพาพระคริสตไ์ด้

16 การผจญภยัของท่านผ่านความเป็นมรรตยั
โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
จุดในชีวติท่านอาจไม่เช่ือมต่อกนัตอนน้ี แต่ถา้ท่านวางใจพระเจา้และท�า
สุดความสามารถ วนัหน่ึงท่านจะเห็นจุดทั้งหมดเช่ือมต่อกนั

26 จงตามเรามา: ฝึกเรียนรู้วธีิใหม่
โดย ฝ่ายประธานโรงเรียนวนัอาทิตย์สามญั
หลกัธรรมหา้ขอ้เหล่าน้ีจะน�าทางใหเ้ราเรียนและสอนพระ
กิตติคุณไดดี้ข้ึน

30 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
การจดัและเกบ็เกา้อ้ี การฮมัเพลงสวดในท่ีท�างาน การสูญเสียครอบครัว
ในความมืด การกดแตรและเปิดไฟหนา้รถใส่ผม

34 การเช่ือมโยงธิดาของพระผู้เป็นเจ้ากบัพลงัอ�านาจฐานะปุโรหิต
ของพระองค์
โดย บาร์บารา มอร์แกน การ์ดเนอร์
สตรีเขา้ถึงพรฐานะปุโรหิตทั้งหมดเหมือนบุรุษ และน่ีเป็นวธีีเขา้ถึง

เยาวชน  

50  
คน้พบวา่การท�า ประวตัคิรอบครัว 
การหา ค�าตอบให้กบัค�าถาม และการ
สงัเกต ปาฏิหาริย์ เลก็ๆ นอ้ยๆ จะ
เป็นพรแก่ชีวติท่านอยา่งไร!

เพือ่นเดก็ 
ดูวา่ท่านจะ เป็นเหมอืนพระเยซู
มากขึน้ โดยสวดออ้นวอนและ
รักผูอ่ื้นไดอ้ยา่งไร!

ภาพปก
ภาพถ่ายโดย  

แมทท ์ไรเออร์

เร่ืองสั้น

หมวดต่างๆ

สารบัญ

คนหนุ่มสาว  

42  
เรียนรู้วธีิเตรียมรับ เขา้ใจ 
และรักษา พนัธ
สัญญาพระวหิาร 
ของท่านใหดี้ข้ึน
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บทความดจิทิลั
เท่าน้ัน

เลยีโฮนาดจิทิลั

ดพีอจะไปพระวหิารหรือไม่
หญิงสาวคนหน่ึงจากประเทศ
บาร์เบโดสเรียนรู้วา่เธอไม่ตอ้งดีพร้อม
จึงจะมีค่าควรเขา้พระวหิาร

เหตุผล 5 ข้อทีค่นโสดควรมส่ีวนร่วม
ในการผนึกทีพ่ระวหิาร
โดย อเลก็ซ์ ฮูกี
การมีส่วนร่วมในศาสนพิธีผนึกเป็น
ประสบการณ์ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้
สมาชิกท่ีรับเอน็ดาวเมน้ทแ์ลว้ทุกคน 
รวมทั้งคนโสด

ตดิต่อเรา
อีเมลค�าถามและค�าติชมของท่านมาท่ี  
liahona@ ldschurch .org

ส่งเร่ืองราวส่งเสริมศรัทธาของท่านมาท่ี  
liahona .lds .org หรือส่งไปรษณียม์าท่ี 
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

ค้นหาเพิม่เตมิ

ในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้และท่ี liahona .lds .org 
ท่านสามารถท�าดงัน้ี

• หาฉบบัปัจจุบนั

• คน้พบเน้ือหาดิจิทลัเท่านั้น

• คน้หาฉบบัท่ีผา่นมา

• ส่งเร่ืองราวและค�าติชมของท่าน

• บอกรับเป็นสมาชิกหรือบอกรับเป็นของขวญั

• ยกระดบัการศึกษาของท่านดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั

• แบ่งปันบทความและวดิีทศันท่ี์ช่ืนชอบ

• ดาวนโ์หลดหรือพิมพบ์ทความ

• ฟังบทความท่ีท่านช่ืนชอบ

liahona .lds .org facebook .com/ liahona แอปพลเิคชันคลงั
ค้นคว้าพระกติตคุิณ
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นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ฉบบั
พิมพภ์าษาไทย

ฝ่ายประธานสูงสุด: รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั,  
ดลัลิน เอช. โอค๊ส์, เฮนรีย ์บี. อายริงก์

โควรัมอคัรสาวกสิบสอง: เอม็. รัส เซลล ์
บลัลาร์ด, เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์ 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, เดวดิ เอ. 
เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด ์
คริสทอฟเฟอร์สนั, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, 
โรนลัด ์เอ. ราสแบนด,์ แกรีย ์อี. สตีเวนสนั, 
เดล จี. เรนลนัด,์ เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง, 
อลิูส์เสส ซวาเรส

บรรณาธิการ: แรนดี ดี. ฟังก์

ทีป่รึกษา: ไบรอนั เค. แอชตนั, แรนดลัล ์เค. 
เบนเนตต,์ เบคก้ี เครเวน, ชาราน 
ยแูบง, คริสตีนา บี. ฟรังโค, โดนลัด ์แอล. 
ฮอลลส์ตรอม, แลร์รีย ์เอส. เคเชอร์, เอริค 
ดบัเบิลย.ู โคพิชกา, ลินน ์จี. รอบบินส์

ผู้อ�านวยการบริหาร: ริชาร์ด ไอ. ฮีตนั

ผู้อ�านวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจกัร: 
อลัเลน อาร์. ลอยบอร์ก

ผู้จดัการฝ่ายธุรกจิ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณาธิการบริหาร: อดมั ซี. โอลสนั

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอนั คารร์

ผู้ช่วยฝ่ายพมิพ์เผยแพร่: ฟรานซิสกา 
โอลสนั

งานเขยีนและงานบรรณาธิการ: 
เมอร์ริซ่า เดนนิส, เดวดิ ดิกสนั, 
เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์, แมทธิว ดี. 
ฟลิตตนั, ลอรี ฟลูเลอร์, การ์เรตต ์เอช. 
การ์ฟ, ลารีน พอร์เทอร์ กอนต,์ จอน ไรอนั 
เจนเซ็น, ชาร์ลอตต ์ลาร์คาบาล, ไมเคิล 
อาร์. มอร์ริส, อีริค บี. เมอร์ดอกค,์ แซลลี 
จอห์นสนั โอดีเคิร์ก, โจชวั เจ. เพอร์กีย,์ แจน 
พินโบโรห์, ริชาร์ด เอม็. รอมนีย,์ มินดี เซล,ู 
เชเคลล ์วอร์ดเลย,์ มาริสซา วดิดิสนั

ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สกอ็ตต ์
คนูดเซ็น
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สายอ�านาจฐานะปุโรหิต

ส่งอีเมลมาขอรับสายอ�านาจฐานะปุโรหิต
ของท่านไดท่ี้ lineofauthority@ ldschurch.org 
โดยเขียนตรงบรรทดัช่ือเร่ืองวา่ PLA  
(มีในภาษาองักฤษ โปรตุเกส และสเปน)

2. โจเซฟ สมธิและ 
ออลเิวอร์ คาวเดอรี

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1829 ยอห์นผูถ้วาย
บพัติศมาปรากฏต่อ 
โจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ 
คาวเดอรีเพื่อประทาน
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
แก่พวกท่าน ไม่ก่ีสปัดาห์ต่อ
มา อคัรสาวกสมยัโบราณ์คือ
เปโตร ยากอบ และยอห์น
ไดป้ระทานฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคีเซเดคแก่โจเซฟ 
สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรี 
(ดู หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 
27:12; 128:20; Teachings of 
the Prophet Joseph Smith, sel. 
Joseph Fielding Smith [1976], 
81, 101)

1. เปโตร ยากอบ และยอห์น
ระหวา่งการปฏิบติัศาสนกิจ 

ขณะทรงเป็นมรรตยั พระเยซู
คริสตป์ระทานสิทธิอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตแก่บรรดาอคัร
สาวกของพระองค ์รวมทั้ง
เปโตร ยากอบ และยอห์น 
(ดู มทัธิว 10)

ฐ 
านะปุโรหิตคือพลงัอ�านาจและสิทธิอ�านาจของพระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงพระองคป์ระทานให้
เราช่วยด�าเนินงานแห่งความรอดของพระองค ์(ดู คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร 
[2010], หนา้ 8) พระเจา้ประทานฐานะปุโรหิตของพระองคแ์ก่ผูรั้บใชท่ี้ทรงเลือกตั้งแต่สมยัขอ
งอาดมั เพราะประทานฐานะปุโรหิตใหช้ายท่ีมีค่าควรโดยการวางมือและเกบ็บนัทึกการแต่งตั้ง 
เหล่านั้น ผูด้ �ารงฐานะปุโรหิตปัจจุบนัจึงสามารถสืบสายอ�านาจฐานะปุโรหิตยอ้นกลบัไปถึง 
โจเซฟ สมิธผูไ้ดรั้บฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคจากบรรดาอคัรสาวกของพระเยซูคริสต์

3. อคัรสาวกและผู้น�ายุค
สุดท้าย

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธมอบฐานะปุโรหิตแก่
ชายท่ีมีค่าควรคนอ่ืนๆ ผูซ่ึ้ง
มอบฐานะปุโรหิตแก่ชายมี
ค่าควรคนอ่ืนๆ ภายใตก้าร
ก�ากบัดูแลของท่านศาสดา
พยากรณ์ ต่อเน่ืองมาจนถึง
ยคุปัจจุบนั

ส่
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เรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกีย่วกับฐานะปุโรหิตได้
จาก “การเชือ่มโยงธิดาของพระผู้เป็น
เจ้ากับพลังอ�านาจฐานะปุโรหิตของ
พระองค”์ ในหน้า 34ส่

วน
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แ ห ล่ ง ก� า เ นิ ด สิ ท ธิ อ� า น า จ ฐ า น ะ ปุ โ ร หิ ต

บนแผน่ดินโลก 
รวมถึงวธีิส่งผา่น
ฐานะปุโรหิตจากผู ้
ด �ารงฐานะปุโรหิต

คนหน่ึงไปอีกคนหน่ึง 
ตวัอยา่งเช่น เฉพาะอธิการ
ผูถื้อกญุแจฐานะปุโรหิต
ส�าหรับวอร์ดของเขาเท่านั้น
จึงจะสามารถใหสิ้ทธิชาย
หรือเยาวชนชายในวอร์ด
ของเขาไดรั้บฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรน ในเดือน
เมษายน ค.ศ. 1836 ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธไดรั้บ
กญุแจส�าคญัๆ ของฐานะ
ปุโรหิตจากโมเสส เอลีอสั 
และเอลียาห์ในพระวหิาร
เคิร์ทแลนด ์(ดู หลกัค�าสอน
และพนัธสญัญา 110) ◼

กญุแจฐานะปุโรหิต

กญุแจฐานะปุโรหิตคอื

สิทธิอ�านาจทีพ่ระผู้เป็น

เจ้าประทานแก่ผู้น�าฐานะ

ปุโรหิตก�ากบัดูแลการใช้

ฐานะปุโรหิตของพระองค์  
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ภาพแห่งศรัทธา

เจสันกบั 
แจค็กี ้หว่อง
ฮ่องกง ประเทศจีน

ความคดิเห็นเกีย่วกับบทบาททางเพศแตกตา่ง
กันมากจากวฒันธรรมสู่วฒันธรรม แตก่ารให้คู่
แตง่งานใหม่เป็นหน่ึงเดยีวกันดเูหมือนจะเป็น
ความท้าทายของคนทัง้โลก เจสันกับแจ็คกี ้
เรยีนรูบ้ทเรยีนส�าคญับางบทขณะพวกเขา
ท�างานดว้ยกัน
เลสล ีนิลส์สัน, ช่างภาพ

เจสัน:
ผมโตมากบัความคิดว่าผูห้ญิงควรจะ

ท�างานบา้นทุกอยา่ง ผมเรียนรู้อยา่งรวดเร็ว
ว่าไม่ใช่แบบนั้น แจ็คก้ีมีงานยุง่มากและงาน
อาชีพของเธอมีแรงกดดนัมาก แมผ้มจะมีแรง
กดดนัมากเหมือนกนั แต่ผมตระหนกัว่าผมควร
เร่ิมท�ามากข้ึนเพ่ือช่วยเธอ

แจค็กี:้
การเป็นคู่แต่งงานใหม่เป็นความเปล่ียนแปลง 

พดูตามตรงคือพระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีความส�าคญั
สูงสุดในความสมัพนัธ์ของเรา  หากปราศจาก
พระผูเ้ป็นเจา้ เราคงเลิกกนัแลว้!

เจสัน:
เราตระหนกัวา่เราตอ้งใชเ้วลาดว้ยกนัมาก

ข้ึน ตอนน้ีเราจึงท�างานบา้นดว้ยกนั ช่วยใหเ้รา
ท�างานเสร็จ และไดอ้ยูด่ว้ยกนั

แจค็กี:้
เราพยายามใชเ้วลาคุยกนัตอนเยน็ดว้ยเก่ียว

กบัวนัของเรา จากนั้นเรากส็วดออ้นวอนและ
อ่านพระคมัภีร์ก่อนเขา้นอน การด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตติคุณเป็นพรแก่ชีวติแต่งงานของเรา

ค้นหาเพิม่เตมิ

ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัเป็นพยานถึงพรของการแต่งงาน
ซีเลสเชียลท่ี lds .org/ go/ 031906

หาแหล่งขอ้มูลเพื่อเพิ่มพลงัชีวติแต่งงานและครอบครัวของท่าน
ท่ี lds .org/ go/ 031907

คน้ควา้ “ภาพแห่งศรัทธา” เพิ่มเติมใน Media Library  
ท่ี lds .org/ go/ 18
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หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ

การปฏิบัตศิาสนกจิคอืการเป็นพยาน  
ความยดืหยุน่ของการปฏิบติัศาสนกิจจะเพิ่มโอกาสใหเ้ราได ้

แบ่งปันประจกัษพ์ยานอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

วธีิ แบ่งปัน ประจกัษพ์ยานอยา่ง  
เป็นธรรมชาตมิากขึน้
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เ ราไดท้�าพันธสัญญาวา่จะ “ยืน
เป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า
ทุกเวลาและในทุกส่ิง, และในทุก

แห่ง” ( โมไซยาห์ 18:9) การแบ่งปัน
ประจักษ์พยานเป็นส่วนหน่ึงของการ
ยืนเป็นพยานพรอ้มทัง้เป็นวธิีอัญเชิญ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้สัมผัสใจและ
เปลี่ยนชีวติคนบางคน

“ประจักษ์พยาน—ประจักษ์พยาน
ที่แท้จรงิซ่ึงเกิดจากพระวญิญาณ

และยืนยันโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์
—เปลี่ยนชีวติ” ประธานเอ็ม. รสัเซลล์ 
บัลลารด์ รกัษาการประธานโควรมั 
อัครสาวกสิบสองกล่าว 1

แตก่ารแบ่งปันประจักษ์พยาน
ของเราอาจท�าให้พวกเราบางคนกลัว
หรอือึดอัด น่ันอาจเป็นเพราะเราคดิ
วา่การแบ่งปันประจักษ์พยานเป็นส่ิง
ที่เราท�าในการประชุมอดอาหารและ
แสดงประจักษ์พยานหรอืเมื่อสอนบท

เรยีน ในสภาพทางการเหล่าน้ันเรามัก
จะใช้ค�าและวลีที่ปกตเิราไม่ ใช้ ในการ
สนทนาทั่วไป

การแบ่งปันประจักษ์พยานของ
เราจะเป็นพรสม�่าเสมอมากขึน้ใน
ชีวิตเราและชีวิตผู้อื่นเมื่อเราเข้าใจ
ว่าการแบ่งปันส่ิงที่เราเช่ือในสภาวะ
แวดล้อมประจ�าวันน้ันเรียบง่ายเพียง
ใด แนวคิดบางประการต่อไปน้ีจะช่วย
ให้ท่านเริม่

แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด
ครัน้ทรงเหน็ดเหน่ือยจากการเดนิ

ทางผ่านสะมาเรยี พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงแวะพักที่บ่อน� ้าและพบหญิงคน
หน่ึงที่น่ัน พระองคท์รงเริม่การสนทนา
เกี่ยวกับการตกัน� ้าจากบ่อ พระเยซูทรง
ใช้งานประจ�าวนัของหญิงดงักล่าวเปิด
โอกาสให้พระองคท์รงเป็นพยานวา่น� ้า
ด�ารงชีวติและชีวตินิรนัดรม์ี ให้คนที่
เช่ือในพระองค ์(ด ูยอห์น 4:13–15, 
25–26)
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ประจักษ์พยานไม่ตอ้งเริม่ดว้ยวลี “ผมขอแสดงประจักษ์
พยานของผม” และไม่ตอ้งจบดว้ย “ ในพระนามของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน” ประจักษ์พยานคอืการบอกส่ิงที่เรา
เช่ือและรูว้า่เป็นความจรงิ ดงัน้ันการพูดคยุกับเพื่อนบ้าน
ระหวา่งทางเกี่ยวกับปัญหาที่เธอมีและพูดวา่ “ฉันรูว้า่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน” จึงมีพลังเท่าๆ กับประจักษ์พยานจาก
แท่นพูดที่ โบสถ์ พลังไม่ไดม้าจากค�าพูดสละสลวย แตม่าจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงยืนยันความจรงิ (ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 100:7–8)

ถ้าเรายินดแีบ่งปัน ย่อมมีโอกาสรอบตวัเราให้
สอดแทรกประจักษ์พยานเข้าไปในการสนทนา
ทุกวนั ตวัอย่างเช่น:

•  บางคนถามท่านเรือ่งวนัหยุดสุดสัปดาห์ของ
ท่าน “ดมีากคะ่” ท่านตอบ “ศาสนจักรเป็นส่ิง
ที่ผมตอ้งการพอด”ี

•  บางคนแสดงความเห็นใจหลังจากทราบ
ความท้าทายในชีวติท่าน “ผมเสียใจดว้ย
ครบั” ท่านตอบวา่ “ขอบคณุที่เป็นห่วง
ครบั ผมรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วย

ให้ผมผ่านไปได ้พระองคท์รงเคยช่วยเหลือผมมาแล้ว”
•  บางคนพูดวา่ “ผมหวงัวา่อากาศแย่ๆ แบบน้ีจะเปลี่ยนเรว็” หรอื  

“รถมาสายแน่นอน” หรอื “รถตดิอีกแล้ว” ท่านอาจจะตอบวา่ 
“ผมมั่นใจวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยให้ทุกอย่างคลี่คลาย”

ท�าให้เรียบ
ง่ายเสมอ

สอดแทรกเข้าไปใน
การสนทนาทัว่ไป
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เรามักจะพูดคยุกันเกี่ยวกับความท้าทายของเรา 
เมื่อมีคนบอกท่านวา่พวกเขาก�าลังประสบอะไร ท่าน
อาจจะเล่าให้ฟังเวลาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยท่าน
เมื่อท่านประสบการทดลองและเป็นพยานวา่ท่าน
รูว้า่พระองคจ์ะทรงช่วยพวกเขาเช่นกัน พระเจ้า

ตรสัวา่พระองคจ์ะทรงเพิ่มพลังให้เราในการทดลองของเราทัง้น้ี “เพื่อเจ้าจะยืนเป็นพยาน
ให้เราตอ่จากน้ีไป, เพื่อเจ้าจะรูอ้ย่างแน่นอนวา่เรา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า, มาเยือนผู้คน
ของเราในความทุกข์ของพวกเขา” ( โมไซยาห์ 24:14) เราสามารถยืนเป็นพยานเกี่ยวกับ
พระองคเ์มื่อเราเป็นพยานวา่พระองคท์รงช่วยเราอย่างไรเมื่อเราประสบการทดลอง

ส�าหรบัพวกเราบางคน การแบ่งปันประจักษ์พยาน
ทันทีอาจท�าให้เรากลัว มีหลายวธิีที่เราสามารถวางแผน
ล่วงหน้าและ “เตรยีมพรอ้มเสมอที่จะอธิบายกับทุกคน
ที่ขอทราบเหตผุลเกี่ยวกับความหวงั [ของพวกเรา]” 
(1 เปโตร 3:15)

หน่ึง การเตรยีมพรอ้มหมายถึงดวูา่เราด�าเนินชีวติอย่างไร เราก�าลังอัญเชิญพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เข้ามาในชีวติเราและเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของเราเองทุกวนัผ่านการด�าเนินชีวติ
อย่างชอบธรรมหรอืไม่ เราก�าลังเปิดโอกาสให้พระวญิญาณตรสักับเราและประทานค�าพูดที่
เราตอ้งการผ่านการสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระคมัภีรห์รอืไม่ ดงัที่พระเจ้าทรงแนะน�า 
ไฮรมั สมิธ “อย่าหมายมั่นจะประกาศค�าของเรา, แตก่่อนอื่น จงหมายมั่นให้ ไดค้�าของเรา, 
และจากน้ันเราจะปลดปล่อยลิน้ของเจ้า” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 11:21)

สอง การเตรยีมพรอ้มหมายถึงการคดิวางแผนเกี่ยวกับอนาคตและพิจารณาโอกาสที่ท่าน
อาจจะแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านวนัน้ันหรอืสัปดาห์น้ัน ท่านสามารถเตรยีมรบัโอกาส
เหล่าน้ันโดยคดิวา่จะเปิดโอกาสให้ท่านแบ่งปันส่ิงที่เช่ืออย่างไร

ประธานบัลลารด์สอนวา่ “แม้เราจะมีประจักษ์
พยานหลายเรือ่งในฐานะสมาชิกของศาสนจักร แต่
มีความจรงิพืน้ฐานที่เราตอ้งสอนกันและแบ่งปัน
เสมอ” ตวัอย่างเช่น ท่านบอก “พระผู้เป็นเจ้าทรง
เป็นพระบิดาของเราและพระเยซูคอืพระครสิต ์

แผนแห่งความรอดมีศนูย์กลางอยู่ที่การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด โจเซฟ สมิธฟ้ืนฟู
ความสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุอันเป็นนิจของพระเยซูครสิต ์และพระคมัภีรม์อรมอน
เป็นหลักฐานยืนยันวา่ประจักษ์พยานของเราเป็นความจรงิ” เมื่อเรากล่าวความจรงิเหล่า
น้ันดว้ยใจจรงิ เท่ากับเราอัญเชิญพระวญิญาณให้เป็นพยานวา่ส่ิงที่เราพูดเป็นความจรงิ 
ประธานบัลลารด์เน้นวา่ “พระวญิญาณจะไม่ถูกยับยัง้ไวเ้มื่อมีการแสดงประจักษ์พยานอัน
บรสุิทธิ์ถึงพระครสิต”์ 2

จงเตรียมพร้อม

แบ่งปันประสบการณ์
ของท่าน

เน้นทีพ่ระผู้ช่วยให้รอดและ
หลกัค�าสอนของพระองค์
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บทความเร่ือง “หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจ”  
มุ่งหมายจะช่วยใหเ้ราฝึกดูแลกนั—มิใช่เพื่อแบ่ง
ปันเป็นข่าวสารระหวา่งการเยีย่ม เม่ือเรารู้จกัคนท่ี
เรารับใช ้พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงกระตุน้เตือน
ใหเ้รารู้วา่ข่าวสารอะไรท่ีพวกเขาตอ้งการนอก
เหนือจากการดูแลและความการุณยข์องเรา

แบ่งปันประสบการณ์ของท่าน
ส่งประสบการณ์เม่ือท่านปฏิบติัศาสนกิจต่อผูอ่ื้นหรือ
ผูอ่ื้นปฏิบติัศาสนกิจต่อท่านมาใหเ้รา ท่ี liahona .lds .org 
และคลิก “Submit an Article or Feedback”

ประจักษ์พยานท่ีเรยีบง่ายสามารถ
เปล่ียนชีวติ

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเล่าเรือ่งพยาบาล
คนหน่ึงที่ถาม ดร.เนลสันหลังการผ่าตดัที่ยุ่ง
ยากวา่ “ท�าไมคณุไม่เหมือนศัลยแพทย์คนอื่น” 
ศัลยแพทย์บางคนที่เธอรูจ้ักจะใจรอ้นและหยาบ
คายขณะพวกเขาท�าการผ่าตดัที่มีความกดดนัสูง

ดร. เนลสันสามารถตอบไดห้ลายอยา่ง แตท่า่น
ตอบเพียงวา่ “เพราะผมรูว้า่พระคมัภีรม์อรมอน
เป็นความจรงิ”

ค�าตอบของท่านท�าให้พยาบาลคนน้ันและ
สามีเธออยากศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน ต่อมา
ประธานเนลสันให้บัพติศมาพยาบาลคนดังกล่าว 
หลายสิบปีต่อมา ขณะเป็นประธานการประชุม
ใหญ่สเตคในรฐัเทนเนสซี สหรฐัอเมรกิา ใน
ฐานะอัครสาวกคนใหม่ ประธานเนลสันได้พบ
กับพยาบาลคนเดิมโดยไม่คาดฝัน เธอเล่าว่าการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของเธออันเน่ืองจากประจักษ์
พยานที่เรียบง่ายของท่านและอิทธิพลของพระ
คัมภีร์มอรมอนช่วยน�าไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ของคนอีก 80 คน 3

ค�าเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ

อย่ากลัวเมื่อตอ้งแบ่ง
ปันประจักษ์พยานของ
ท่าน น่ันจะเป็นพรแก่
คนที่ท่านปฏิบัตศิาสน
กิจ ท่านจะใช้แนวคดิ
เหล่าน้ีหรอืแนวคดิของท่านเองแบ่งปัน
ประจักษ์พยานของท่านวนัน้ีอย่างไร ◼

อ้างองิ
 1. เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “ประจักษ์พยานอัน

บรสุิทธิ์” เลียโฮนา พ.ย. 2004, 51.
 2. เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “ประจักษ์พยานอัน

บรสุิทธิ์” 51.
 3. ใน Jason Swensen, “Be Ready to Explain 

Your Testimony Using the Book of Mormon, 
President Nelson Says,” Church News section 
of LDS.org, Feb. 6, 2018, news.lds.org.
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คนที่ประสบ
ความท้าทายจะ
ยังสงบสุข เบิก
บาน และเข้ม
แข็งไดอ้ย่างไร
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หน่ึงในประสบการณ์ประทับ
ใจที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยมี
ขณะเป็นเจ้าหน้าที่ชัน้
ผู้ ใหญ่คอืการรบัใช้ ในหมู่
วสุิทธิชนที่รกัของเราใน
เวเนซุเอลา คนที่น่ันรวมทัง้

สมาชิกศาสนจักรอยู่ ในสภาวการณ์ที่ยากล�าบาก ถึง
แม้จะเป็นเช่นน้ัน แตข่้าพเจ้าเห็นจากการไปเยือน
ประเทศน้ันบ่อยครัง้วา่มีความแตกตา่งระหวา่ง
ประชาชนทั่วไปกับวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

ประสบการณ์ในเวเนซุเอลา
วสุิทธิชนในเวเนซุเอลาก�าลังท�าสุดความสามารถ 

จรงิอยู่ที่หลายคนก�าลังประสบความยากล�าบากและ
ศาสนจักรช่วยเหลือคนขัดสนเหล่าน้ันผ่านเงิน
บรจิาคอดอาหาร โปรแกรมสวสัดกิาร และโครงการ
พึ่งพาตนเอง แตข่ณะวสุิทธิชนหาเหตใุห้เศรา้ได้ ไม่
ยาก แม้จะมีความท้าทายทัง้หมดที่ประสบ พวกเขา
ก็ยังเป็นผู้คนที่มีความสุข—สงบสุขกับตนเอง ยิม้
บ่อย และหวงัวา่วนัข้างหน้าจะดขีึน้

เยาวชนของศาสนจักรในเวเนซุเอลาเป็นเช่นน้ี 
ความท้าทายของพวกเขาและของครอบครวัท�าให้
พวกเขาเข้มแข็งขึน้และเตรยีมพวกเขาส�าหรบั
อนาคต ผู้สอนศาสนาชาวเวเนซุเอลาก็เช่นกัน 
พวกเขาตอ้งเข้มแข็งเพื่อตนเอง เพื่อผู้สนใจ และ
เพื่อครอบครวัของพวกเขา และพวกเขาเข้มแข็ง 

โดย เอล็เดอร์ 
คาร์ลอส เอ. 
โกดอย

แห่งฝ่ายประธาน
สาวกเจด็สิบ

แหล่งก�าเนิด  
ความสงบสุข และ พลงั

พวกเขาท�าให้เรานึกถึงนักรบหนุ่ม 2,000 คนของ
ฮีลามัน แม้มีจ�านวนน้อย แตพ่วกเขา “องอาจยิ่ง
ในดา้นความกล้าหาญ” (ด ูแอลมา 53:20–21) ใน
เวเนซุเอลาพระเจ้าทรงก�าลังเตรยีมมารดา บิดา 
และผู้น�าให้เข้มแข็ง เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ ในหมู ่
วสุิทธิชนที่น่ัน เรารูสึ้กวา่ตวัเราเป่ียมดว้ยศรทัธาใน
พระกิตตคิณุและในอนาคต

ความสงบสุขในยามเดอืดร้อน
สมาชิกเหลา่น้ีผูเ้ผชิญความทา้ทายเช่นน้ันยงัคง

สงบสุข เบกิบาน และเขม้แข็งไดอ้ยา่งไร ข้าพเจา้เช่ือ
วา่ส่ิงทีเ่กดิขึน้กบัพวกเขาจ�านวนมากคอืพวกเขา
พึง่พาพระผูเ้ป็นเจา้มากขึน้ ดว้ยเหตน้ีุพวกเขาจงึได้
รบัพลงัจากแหลง่ก�าเนิดพลงัทัง้มวล พวกเขารบัรูพ้รที่
ไดร้บัจากพระบดิาบนสวรรค ์พวกเขาพึง่เดชานุภาพ
ของพระเยซคูรสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค ์พวก
เขาไดร้บัการปลอบโยน การสนับสนุน และพลงัจาก
พระวญิญาณบรสุิทธิ ์ดว้ยเหตน้ีุภาระของพวกเขาจงึ
เบาลง พวกเขาคลายความเศรา้เสียใจ และพบความ
สงบสุขทา่มกลางการทดลองของพวกเขา

สมาชิกชาวเวเนซุเอลาก�าลังประสบแบบอย่างยุค
ปัจจุบันของส่ิงที่เกิดขึน้ท่ามกลางแอลมากับผู้คน
ของเขาในพระคมัภีรม์อรมอน

“และบัดน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืพระเจ้า
ทรงท�าให้สัมภาระซ่ึงวางอยู่บนแอลมาและพี่น้อง
ของท่านเบาลง; แท้จรงิแล้ว, พระเจ้าทรงเพิ่มพละนั
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ก�าลังให้พวกเขา เพื่อพวกเขาจะทนแบกสัมภาระได้
โดยง่าย, และพวกเขายอมรบัอย่างช่ืนบานและดว้ย
ความอดทนตอ่พระประสงคท์ัง้หมดของพระเจ้า” 
( โมไซยาห์ 24:15)

เดชานุภาพการชดใช้ของพระเยซูคริสต์
การใช้เวลาอยู่ ในหมูส่มาชิกของเราในเวเนซเุอลา

ท�าใหข้า้พเจา้มีประจกัษ์พยานแรงกลา้มากขึน้วา่
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงปรารถนาจะอวยพรเรา ดงัใน
ประสบการณ์ของแอลมาและผูต้ดิตามทา่น วสุิทธชิน 
ในเวเนซเุอลาเขม้แข็งขึน้ และสามารถแบกภาระของ
ตนไดง้า่ยขึน้ พระผูช่้วยใหร้อดทรงเชือ้เชิญใหเ้รามา
หาพระองคถ์า้เรามภีาระหนัก และเราจะไดห้ยดุพกั 

(ด ูมทัธวิ 11:28–30) สมาชิกทีด่เีหลา่น้ีมพีลงัแบก
ภาระของพวกเขาดว้ยพละก�าลงัของพระเจา้

เน่ืองจากการทดลองของพวกเขา และพรของ
การวางใจในพระผู้ช่วยให้รอดและพระคณุของพวก
เขา พวกเขาจึงประสบการเปลี่ยนแปลงในใจและ
พวกเขาแตล่ะคนได ้“กลายเป็นดงัเด็ก, วา่ง่าย, 
อ่อนโยน, ถ่อมตน, อดทน, เป่ียมดว้ยความรกั, 
เต็มใจยอมในส่ิงทัง้ปวงที่พระเจ้า ทรงเห็นควรจะ
อุบัตแิก่ [พวกเขา], แม้ดงัเด็กยินยอมตอ่บิดาตน” 
( โมไซยาห์ 3:19)

สรปุคอื การทดลองท�าให้พวกเขาพัฒนา
คณุลักษณะเหมือนพระครสิตท์ี่สานุศิษย์ทุกคน
ของพระครสิตห์วงัจะไดม้า

ส่ิงที่เกิดขึน้กับพวกเขาเป็นขัน้ตอนเดยีวกันกับ
ที่ควรเกิดขึน้กับเราแตล่ะคน เราทุกคนจะมีความ
ท้าทายและการทดลองในชีวติเรา เมื่อเรามี เราควร
ถามตวัเราวา่

•  เราก�าลังหวงัให้พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้เรา
เอาชนะความยากล�าบากเหล่าน้ันหรอืไม่

•  เราเต็มใจจ่ายราคาเพื่อเป็นคนดขีึน้และ
พัฒนาคณุลักษณะเหมือนพระครสิตท์ี่
จ�าเป็นตอ่ความก้าวหน้าของเราหรอืไม่

•  เราเข้าใจหรอืไม่วา่เราสามารถพบความเข้ม
แข็งและความหวงัผ่านเดชานุภาพแห่งการ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสามารถให้การปลอบโยน
และพลังเช่นน้ันอย่างไรและเหตใุด พระคมัภีรบ์อก
เราวา่ “และพระองคจ์ะเสด็จออกไป, ทรงทนความ
เจ็บปวดและความทุกข์และการล่อลวงทุกอย่าง; 
และน่ีก็เพื่อค�าซ่ึงกล่าววา่พระองคจ์ะทรงรบัความ

เจ็บปวดและความป่วยไข้ของผู้คนของพระองคจ์ะ
ไดเ้กิดสัมฤทธิผล.

“และพระองคจ์ะทรงรบัเอาความตาย, เพื่อ
พระองคจ์ะทรงท�าให้สายรดัแห่งความตายที่ผูกมัด
ผู้คนของพระองคห์ลุดออก; และพระองคจ์ะทรง
รับเอาความทุพพลภาพของพวกเขา, เพื่ออุทรของ
พระองคจ์ะเป่ียมไปดว้ยพระเมตตา, ตามเน้ือหนัง, 
เพื่อพระองคจ์ะทรงรูต้ามเน้ือหนังวา่จะทรงช่วย
ผู้คนของพระองคต์ามความทุพพลภาพของพวก
เขาไดอ้ย่างไร” (แอลมา 7:11–12)

พระเจ้าทรงทราบ
ดงัที่เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่ง โควรมั 

อัครสาวกสิบสองสอน “พระผู้ช่วยให้รอดมิไดท้รง
ทนรบัเพียงความช่ัวช้าสามานย์ของเราเท่าน้ัน แต่
ทรงทนรบัความไม่เสมอภาค ความอยุตธิรรม ความ
เจ็บปวด ความปวดรา้ว และความหดหู่ทางอารมณ์

วสุิทธิชนในเวเนซุเอลา
เป็นผู้คนทีม่ีความสุข—
สงบสุขกบัตนเอง ยิม้บ่อย 
และหวงัว่าวนัข้างหน้า
จะดขีึน้
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วธีิหน่ึงทีช่่วยให้พวก
เขาเข้มแขง็คอืการรับ
ฟังค�าแนะน�าของศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวก 
ดงัทีว่สุิทธิชนเหล่าน้ีท�า
เมื่อเอลเดอร์เควนทนิ 
แอล. คกุกล่าวทีก่ารากสั 
เวเนซุเอลา ในปี 2013
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ที่รมุเรา้เราอยู่เนืองๆ ดว้ย . . . ในช่ัวขณะของความ
อ่อนแอท่านและข้าพเจ้าอาจรอ้งออกมาวา่ ‘ ไม่มี
ใครเข้าใจ ไม่มี ใครรู’้ อาจไม่มีมนุษย์คนใดรู ้แตพ่ระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงรูแ้ละเข้าพระทัยอย่าง
สมบูรณ์ เพราะพระองคท์รงรูสึ้กและทรงแบกภาระ
ของเรามาก่อน เพราะพระองคท์รงจ่ายราคาสุดท้าย
และทรงแบกภาระน้ัน พระองคจ์ึงทรงมีความ
เห็นใจอย่างสมบูรณ์และทรงสามารถยื่นพระพาหุ
แห่งความเมตตามาให้เราในช่วงตา่งๆ ของชีวติ” 
(“การชดใช้และการเดนิทางของความเป็นมรรตยั,” 
เลียโฮนา, เม.ย. 2012, 19)

จากน้ันเอ็ลเดอรเ์บดนารอ์้างพระคมัภีรข์้อน้ี  
ซ่ึงช่วยให้เราเข้าใจวา่เพราะการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์เราแตล่ะคนจะพบความสงบสุข

“บรรดาผู้เหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก จงมา
หาเรา และเราจะให้ท่านทัง้หลายไดห้ยุดพัก

“จงเอาแอกของเราแบกไว ้แล้วเรยีนจากเรา 
เพราะวา่เราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และ
จิตใจของพวกท่านจะไดห้ยุดพัก

“ดว้ยวา่แอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเรา
ก็เบา” (มัทธิว 11:28–30)

ข้าพเจ้าตอ้งการเพิ่มประจักษ์พยานของข้าพเจ้า
เข้ากับค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์บดนาร ์ข้าพเจ้ารูผ้่าน
ประสบการณ์ส่วนตวัเช่นกันวา่เราสามารถพบพลัง
และความสงบสุขในอ้อมพระพาหุอันเป่ียมดว้ย
ความรกัของพระผู้ช่วยให้รอด เดชานุภาพการไถ่
และเดชานุภาพอันกอปรดว้ยพระปรชีาสามารถของ
พระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงเป็นแหล่งก�าเนิดการให้
อภัยบาปของเราเท่าน้ันแตเ่ป็นแหล่งก�าเนิดความ
หวงั ความสงบสุข ความเข้มแข็ง การปลอบโยน 
พรสวรรค ์การดลใจ และทัง้หมดที่จ�าเป็นตอ่การ
ช่วยให้เราฟันฝ่าการเดนิทางในชีวติน้ีและประสบ

ผลส�าเรจ็ดว้ย เราสามารถพึ่ง “ความดงีาม, และพระเมตตา, และพระคณุ
ของพระเมสสิยาห์ผู้บรสุิทธิ์” ไดแ้น่นอน (2 นีไฟ 2:8)

การประยุกต์ใช้กบัชีวติเราเอง
เราจะเข้าถึงแหล่งก�าเนิดพลังน้ีไดอ้ย่างไร เราตอ้งท�าอะไรจึงจะไดค้วาม

ช่วยเหลือที่เราตอ้งการ
หน่ึง เราควรมศีรทัธา

ในพระเจา้พระเยซู
ครสิตแ์ละการชดใช้ของ
พระองค ์เราตอ้งเขา้ใจ
วา่พระองคแ์ละพระบดิา
ของพระองคท์รงเป็น
แหลง่ก�าเนิดความสงบสุข
และพลงั ทัง้สองพระองค์
ทรงท�าใหท้กุส่ิงเป็นไปได้

จากน้ันเราตอ้งปฏิบัตแิละท�าให้ดทีี่สุดกับอะไรก็ตามที่เราก�าลังประสบ 
เราอาจจะก�าลังพยายามเอาชนะความอ่อนแอ เสาะหาวธิีบรรเทาความเศรา้
เสียใจ หรอืพยายามพัฒนาพรสวรรค ์ถึงแม้บางครัง้สุดความสามารถของเรา
อาจดเูหมือนไม่มากพอ แตถ่้าเราพยายามสุดความสามารถ พระเจ้าจะทรง
อวยพรเราดว้ยส่ิงที่เราจ�าเป็นตอ้งมีผ่านพระคณุของพระองค์

“เมื่อท่านกับข้าพเจ้าเข้าใจและใช้เดชานุภาพอันกอปรดว้ยพระปรชีา
สามารถของการชดใช้ ในชีวติส่วนตวั” เอ็ลเดอรเ์บดนารก์ล่าว “เราจะ
สวดอ้อนวอนและทูลขอให้มีพลังเปลี่ยนสภาวการณ์ของเราแทนที่จะ
สวดอ้อนวอนขอให้สภาวการณ์เปลี่ยน เราจะเป็นผู้กระท�าไม่ ใช่วตัถุที่ถูก
กระท�า (ด ู2 นีไฟ 2:14)” (“การชดใช้และการเดนิทางของความเป็นมรรตยั,” 
เลียโฮนา, 16)

เราควรจ�าไวเ้ช่นกันวา่เมื่อเราท�าส่วนของเรา พระเจ้าทรงอยู่เคยีงข้าง
เรา เราไม่จ�าเป็นตอ้งตอ่สู้ ในส่วนของเราเพียงล�าพัง พระองคจ์ะทรงอยู่กับ
เรา ตัง้แตต่น้จนจบ ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ถ้อยค�าของอิสยาห์เป็นความจรงิ 
“เพราะเราคอืยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า เราฉวยมือขวาของเจ้าไว ้คอืเราที่พูดกับ
เจ้าวา่ อย่ากลัวเลย เราเองจะช่วยเจ้า” (อิสยาห์ 41:13) วสุิทธิชนในเวเนซุเอลา
เป็นเช่นน้ัน และวสุิทธิชนทุกแห่งในโลกก็เช่นกัน ◼

จงจ�าไวว้า่เมือ่เราท�าส่วนของเรา 
พระเจ้าทรงอยู่เคยีงข้างเรา เรา
ไม่จ�าเป็นตอ้งตอ่สู้ ในส่วนของเรา
เพียงล�าพัง

แอกท�าให้สัตว์สามารถ
ออกแรงลากไปด้วยกนั
ได้ เฉกเช่นแอกของ
พระเยซูคริสต์เช่ือม
โยงเรากบัเดชานุภาพ
การไถ่และเดชานุภาพ
อันกอปรด้วยพระ
ปรีชาสามารถของ
พระองค์
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เ ป็นโอกาสดทีี่ ไดอ้ยู่กับท่านวนัน้ี และไดสั้มผัสถึงวญิญาณ พละก�าลัง และพลังของท่าน 
ข้าพเจ้ามีความสุขมากที่ท่านมีโอกาสฟังซิสเตอรอ์ุคท์ดอรฟ์ แฮเรยีตเป็นแสงตะวนั
ของชีวติข้าพเจ้า ทุกคนที่รูจ้ักเธอล้วนรกัเธอ เธอเป็นบุคคลที่ท�าให้คนรอบข้างดขีึน้

และมีความสุขมากขึน้ แน่นอนวา่เธอมีอิทธิพลเช่นน้ันตอ่ข้าพเจ้า
เราเพิ่งฉลองวนัครบรอบแตง่งานปีที่ 55 ของเรา เมื่อเรามองดลููกสองคนของเราและคู่

ครองของพวกเขา หลานหกคนกับครอบครวัของพวกเขา และเหลนส่ีคนของเรา เราพิศวง
ตอ่การผจญภัยครัง้ใหญ่ ในชีวติเรา

ยุคของค�าตอบฉับพลนั
ความคดิที่น่าสนใจเกิดขึน้ขณะข้าพเจ้าก�าลังเตรยีมส�าหรบัการประชุมน้ี ใช่แล้วเป็น

ความจรงิ สมัยที่ข้าพเจ้าอายุ 18 ถึง 30 ปีแทบจะมองไม่เห็นในกระจกหลังของข้าพเจ้า แต่
แม้จะอายุขนาดน้ีแล้ว ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่ยังหนุ่มอยู่ข้างใน อันที่จรงิ คนสูงวยัส่วนใหญ่คดิวา่เรา
เป็นคนหนุ่มสาวที่แคอ่ยู่มานานมากเท่าน้ัน

เมื่อท่านมองด ู“รุน่พี่ที่สูงวยั” อย่างพวกเรา ท่านอาจจะแปลกใจที่เรามีหลายอย่างเหมือน
กับคนรุน่ท่านมากกวา่ที่ท่านคดิ ข้าพเจ้าเช่ือวา่ความตา่งระหวา่งบุตรธิดาของพระบิดาบน
สวรรค ์ไม่วา่จะอายุเท่าใด มีเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความเหมือน ตวัอย่างเช่น หลายท่านมี
ค�าถามเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและเกี่ยวกับตวัท่าน—ค�าถามพืน้ฐานที่ลึกซึง้ซ่ึงคล้ายกับ
ค�าถามที่คนอายุมากกวา่ท่านเคยถาม เช่น

“พระผู้เป็นเจ้ามีจรงิหรอื พระองคท์รงห่วงใยหรอืไม่”
“ฉันอยู่บนเส้นทางที่ถูกตอ้งหรอืไม่”

โดย เอล็เดอร์
ดเีทอร์ เอฟ. 
อุคท์ดอร์ฟ

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

จงเช่ือ—และพระผู้เป็นเจ้าจะทรงอยู่กับท่าน ให้ ใจท่านเอนเอียงไป
ทางพระองค—์และพระองคจ์ะทรงน�าทางท่านตลอดการเดนิทาง

จากการให้ข้อคดิทางวญิญาณทั่วโลกส�าหรบัคนหนุ่มสาว “การผจญภัยของความเป็นมรรตยั” ปราศรยั
โดยเอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์และซิสเตอรแ์ฮเรยีต อุคท์ดอรฟ์ ทีศ่นูย์การประชุมใหญ่เมือ่วนัที ่
14 มกราคม ค.ศ. 2018
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การผจญภยัของท่าน  
ผา่นความเป็นมรรตยั
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“ท�าไมบางครัง้ฉันรูสึ้กวา่งเปล่า หนักใจ ถูกมองข้าม หรอืโดดเดีย่ว”
“ท�าไมพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงแทรกเข้ามาในชีวติฉัน”
“ท�าไมพระองค์ ไม่ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน”
“ท�าไมพระองคท์รงปล่อยให้ฉันประสบกับความเสียใจ ความเจ็บป่วย หรอื

เรือ่งเศรา้”
ค�าถามเหล่าน้ีตอบไดย้าก
ในยุคของค�าตอบฉับพลันยุคน้ี—ยุคซ่ึงความรูท้ี่ดเูหมือนสมบูรณ์และอยู่

เหนือการรบัรูห้าไดท้างกูเกิลเท่าน้ัน—บางครัง้เราหงุดหงิดเมื่อค�าตอบของ
ค�าถามส่วนตวัซ่ึงเรง่ดว่นและส�าคญัที่สุดมาช้า เราทูลความในใจตอ่สวรรค์
และทัง้หมดที่เราไดค้อื “เคอรเ์ซอรร์อ” ที่หมุนวนจนหงุดหงิด

เราไม่ชอบรอ
เมื่อเราตอ้งรอนานกวา่สองสามวนิาที ให้ โปรแกรมคน้หาค�าตอบ เราอาจคดิ

วา่การเช่ือมตอ่ขัดข้อง พอเราหงุดหงิด เราอาจจะทิง้การคน้หา แตเ่มื่อเป็น
ค�าถามนิรนัดร ์เรือ่งของจิตวญิญาณ เราตอ้งอดทนมากกวา่น้ี

ใช่วา่ค�าตอบทัง้หมดมีคา่เท่าเทียมกัน ค�าตอบที่มาจากปัญญาของโลกหรอื
ความเห็นยอดนิยมไดม้าง่าย แตจ่ะหมดคา่อย่างรวดเรว็เมื่อทฤษฎีหรอืแนว
โน้มใหม่ๆ เกิดขึน้ ค�าตอบจากสวรรค—์ค�าตอบนิรนัดร—์มิอาจประมาณคา่ได ้
บ่อยครัง้ตอ้งเสียสละ ลงมือท�า และอดทนจึงจะไดร้บัค�าตอบเหล่าน้ี

ค�าตอบเหล่าน้ีคุม้คา่กับการรอคอย
จุดประสงคข์องข้าพเจ้าคอืให้พยานชัดแจ้งวา่

พระบิดาในสวรรคท์รงรูจ้ักท่าน ทรงไดย้ินท่าน และ
จะไม่มีวนัทอดทิง้ท่าน เมื่อใจท่านเอนเอียงไปทาง
พระองคแ์ละพยายามเดนิตามทางของพระองค ์
พระองคจ์ะทรงแทรกเข้ามาในชีวติท่านและน�าทาง
ท่านขณะท่านเดนิทางฝ่าการผจญภัยครัง้ใหญ่และ
น่าตืน่เตน้น้ีของความเป็นมรรตยั

การต่อจุด
นักนวตักรรมคนหน่ึงในสมัยของเรา สตฟี จ็อบส์

ของแอปเป้ิลมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้วา่ “คณุตอ่จุด
ล่วงหน้าไม่ได ้คณุตอ่ไดเ้ฉพาะจุดย้อนหลังเท่าน้ัน 
คณุจึงตอ้งวางใจวา่จุดจะตอ่กันเองในอนาคต” 1

เขาหมายความว่าอย่างไร ในปลายศตวรรษ
ที่ 19 ศิลปินเช่นจอร์จ เซอราต์และปอล ซินยัค
เริ่มวาดภาพสไตล์ ใหม่ที่รู้จักกันในช่ือ Neo- 
impressionism (ลัทธิประทับใจใหม่) เทคนิค

“การได้รับค�าตอบ [จากสวรรค์] บ่อยคร้ังต้องเสียสละ ลงมือท�า และอดทนจงึจะได้
รับค�าตอบเหล่าน้ี” เอ็ลเดอร์อคุท์ดอร์ฟกล่าว, ภาพถ่ายกบัซิสเตอร์อคุท์ดอร์ฟและ
คนหนุ่มสาวในศูนย์การประชุม
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เมือ่เรามองดชีูวติเราใน
กรอบพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์เราจะเริม่
เห็นวา่จุดตา่งๆ ในชีวติ
เราเชือ่มตอ่กันอย่างไร

ของพวกเขาประกอบด้วยการแต้มสีเป็นจุดเล็กๆ บนผืนผ้าใบ เมื่อดูใกล้ๆ 
จุดเหล่าน้ีดูเหมือนกระจายกันอยู่สะเปะสะปะไม่เป็นระเบียบ แต่เมื่อท่าน
ดูภาพรวมทัง้หมด ท่านจะเห็นได้ว่าจุดผสมกลมกลืนเป็นสีต่างๆ อย่างไร
และในที่สุดสีประกอบเป็นทัศนียภาพที่สวยงามอย่างไร ส่ิงที่เคยดูเหมือนไร้
แบบแผนและยุ่งเหยิงเริ่มมีความหมาย

บางครัง้ชีวติเราเป็นเหมอืนศิลปะแนว neo- impressionism (ลทัธปิระทบัใจ
ใหม)่ จดุสีทีแ่ตง่แตม้ช่วงเวลาและเหตกุารณ์ประจ�าวนัของเราบางครัง้ดยูุง่เหยงิ
ไมเ่ช่ือมตอ่ เราไมเ่ห็นความมรีะเบยีบในน้ัน เรานึกภาพไมอ่อกวา่มจีดุประสงค์

แตเ่มื่อเราถอยออกมามองในมุมมองนิรนัดร ์เมื่อเรามองดชีูวติเราในกรอบ
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์เราจะเริม่เห็นวา่จุดตา่งๆ มากมายในชีวติเรา
เช่ือมตอ่กันอย่างไร เราอาจจะยังมองไม่เห็นทัง้ภาพ แตด่ว้ยความอดทนเราจะ
เห็นไดม้ากพอจะวางใจวา่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมสวยงาม เมื่อเราพยายาม
วางใจพระผู้เป็นเจ้าและตดิตามพระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์วนัหน่ึง
เราจะเห็นผลผลิตที่เสรจ็สมบูรณ์ และเราจะรูว้า่พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า
ก�าลังชีท้างและน�าทางก้าวเดนิของเรา

เราจะรูว้า่องคอ์ัครศิลปินทรงมีแผนส�าหรบัจุดที่ ไรแ้บบแผนเหล่าน้ันเสมอ 
เราจะเห็นวา่พระองคท์รงขยายพรสวรรคข์องเรา เตรยีมโอกาส และน�าเราไปสู่
ความเป็นไปไดอ้ันน่ายินดเีกินกวา่เราจะจินตนาการหรอืท�าส�าเรจ็ไดด้ว้ยตวัเรา
เอง ข้าพเจ้าเห็นมาแล้วในชีวติข้าพเจ้าเอง
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การผจญภยัในความเป็นมรรตยัของข้าพเจ้า
เมื่อข้าพเจ้ายังเด็ก ครอบครวัข้าพเจ้าต้องหนี

ออกจากบ้านสองครัง้และต้องทิง้ทุกอย่างไวเ้บือ้ง
หลัง ทัง้สองครัง้น้ันแสดงให้เห็นแจ่มแจ้งวา่ผู้คน
ในที่อยู่ ใหม่ของเราถือวา่เรา “ด้อย” กวา่พวกเขา 
ท่ามกลางเด็กวยัเดียวกัน ส�าเนียงของข้าพเจ้า
บอกชัดวา่เป็นคนนอก และเป็นเหตุให้พวกเขา
หัวเราะเยาะ

ความบอบช�า้ทางใจและความเครยีดของการ
ย้ายถิ่นฐานท�าให้ข้าพเจ้าเรยีนไม่ทันและเสียการ
เรยีนหน่ึงปีเต็ม ในเยอรมนีตะวนัออก ข้าพเจ้า
เรยีนภาษารสัเซียเป็นภาษาที่สอง ภาษาน้ียากแต่
ข้าพเจ้าเรยีนได ้แต่ ในเยอรมนีตะวนัตก ข้าพเจ้า
ตอ้งเรยีนภาษาอังกฤษ

ดเูหมือนไม่อยู่ ในวสัิยที่ข้าพเจ้าจะเรยีนได!้ 
ข้าพเจ้าเช่ือวา่ปากข้าพเจ้าไม่ไดม้ี ไวพู้ดภาษา
อังกฤษ

ในช่วงวยัรุน่ ข้าพเจ้าหลงรกัหญิงสาวน่าทึ่ง
ที่สุดคนหน่ึง เธอมีดวงตากลมโตสวยสีน� ้าตาล น่า
เสียดายที่เธอดเูหมือนไม่สนใจข้าพเจ้าแม้แตน้่อย

ตอนน้ันข้าพเจ้าเป็นชายหนุ่มที่คอ่นข้างไรส้าระ
และดิน้รนอยู่ ในเยอรมนีหลังสงครามผู้ดเูหมือนจะ
มีโอกาสประสบความส�าเรจ็ในชีวติไม่มากนัก

แตม่ีเรือ่งดีๆ  สองเรือ่งเกือ้หนุนให้ข้าพเจ้า
ประสบความส�าเรจ็ ข้าพเจ้ารูว้า่ครอบครวัรกั
ข้าพเจ้า ครใูนโรงเรยีนและในศาสนจักรกระตุน้ให้
ข้าพเจ้าตัง้เป้าหมายสูงเสมอ ข้าพเจ้ายังจ�าไดเ้มื่อผู้
สอนศาสนาชาวอเมรกิันวยัหนุ่มคนหน่ึงสอนหลัก
ธรรมน้ีจากพระคมัภีรว์า่ “ถ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่
ฝ่าย [ท่าน] ใครจะขัดขวาง [ท่าน] ได”้ 2

มีบางอย่างเกี่ยวกับหลักธรรมน้ีที่ท�าให้ข้าพเจ้า
เกิดพลังอย่างมาก “ถ้าเป็นเช่นน้ัน” ข้าพเจ้าคดิ 
“ข้าพเจ้าจะกลัวท�าไม”

ข้าพเจ้าจึงเช่ือ และวางใจพระผู้เป็นเจ้า
ช่วงหน่ึงข้าพเจ้าอยู่ ในโปรแกรมฝึกหัด ครคูน

หน่ึงท้าทายให้ข้าพเจ้าตัง้เป้าหมายสูงขึน้และ
เข้าโรงเรยีนภาคค�า่เพื่อศึกษาวศิวกรรมเครือ่งกล 
ข้าพเจ้าตอ้งท�างานเพิ่มหลายอย่าง แตท่�าให้คน้พบ
วา่ข้าพเจ้าหลงใหลการบิน! ข้าพเจ้าตกใจเมื่อทราบ
วา่ข้าพเจ้าตอ้งรูภ้าษาอังกฤษจึงจะเป็นนักบินได ้แต่
ข้าพเจ้าอยากเป็นนักบิน และดเูหมือนปากข้าพเจ้า
เปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์ ภาษาอังกฤษไม่ ใช่ภาษา
ที่เป็นไปไม่ไดอ้ีก

ดว้ยแรงจงูใจใหม ่ความตัง้ใจใหม่วา่จะขยนัขันแข็ง 
และวางใจพระบดิาบนสวรรค ์ขา้พเจา้เดนิกา้วเล็กๆ 
ทีช่่วยสรา้งความเช่ือมัน่วา่ขา้พเจา้สามารถท�าได ้น่ัน
ไม่ไดห้มายความวา่สถานการณ์ราบรืน่ตลอด

เมื่ออายุ 19 ปีข้าพเจ้าเดนิทางไปเมืองแซนแอน
โทนีโอ รฐัเทกซัสเพื่อเริม่ฝึกเป็นนักบินกองทัพ
อากาศ บนเครือ่งบิน ข้าพเจ้าน่ังข้างๆ ชายที่พูด
ส�าเนียงเทกซัส ข้าพเจ้าตกใจเมื่อรูว้า่ภาษาอังกฤษ
ที่อุตส่าห์เรยีนมาช่างไม่เหมือนภาษาอังกฤษที่พวก
เขาพูดกันในเทกซัสเอาเสียเลย!

ท่านจึงตอ้งถามตวัท่านเองวา่ “ฉันมีศรทัธามากพอ
จะเชือ่พระผู้เป็นเจ้าหรอืไม่ ฉันยินดวีางใจหรอืไม่วา่
พระองคท์รงรกัฉันและทรงตอ้งการน�าทางฉัน”
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ส่ิงเล็กน้อยและง่ายบางอย่างเหล่าน้ีที่ท่าน
สามารถท�าไดส้มบูรณ์แบบคอืการศึกษาพระคมัภีร ์
ด�าเนินชีวติตามพระค�าแห่งปัญญา เข้ารว่มการ
ประชุมที่ โบสถ์ สวดอ้อนวอนดว้ยเจตนาแท้จรงิ จ่าย
ส่วนสิบและเงินบรจิาค

จงท�าส่ิงเหล่าน้ีแม้เมื่อท่านไม่อยากท�า “การเสีย
สละ” เหล่าน้ีอาจดเูล็กน้อย แตส่�าคญั เพราะ “การ
เสียสละน�ามาซ่ึงพรจากสวรรค”์ 3

ในแง่หน่ึง การเสียสละเล็กๆ น้อยๆ และเรยีบ
ง่ายของท่านคือจุดของการด�าเนินชีวิตประจ�า
วันที่ประกอบเป็นภาพวาดชิน้เอกของชีวิตท่าน 
ท่านอาจไม่เห็นตอนน้ีว่าจุดเช่ือมต่อกันอย่างไร 
และท่านยังไม่ต้องเห็น ขอเพียงมีศรัทธามากพอ
ส�าหรับช่ัวขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ตอนน้ี จงวางใจ
พระผู้เป็นเจ้า และ “จากส่ิงเล็กน้อย [จะ] บังเกิด
เป็นส่ิงที่ยิ่งใหญ่” 4

วางใจพระผู้เป็นเจ้า
ตอนน้ีท่านอาจจะคดิวา่ “แน่ละ เอ็ลเดอรอ์ุคท์

ดอรฟ์ ทกุอยา่งดสี�าหรบัทา่นน่ีนา ทา่นเป็นอคัรสาวก  
ฉันเป็นเพียงสมาชิกธรรมดาของศาสนจักร 
พระองค์ ไม่ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของฉัน ไม่
ทรงน�าทางชีวติฉัน ถ้ามีแผนส�าหรบัฉัน แผนน้ัน
คงมีคณุภาพต�า่ แผนมือสอง แผนที่ ให้มาเพื่อ
ปลอบใจฉัน”

เพื่อนที่รกัทัง้หลาย ท่านเป็นบุตรธิดาของพระผู้
เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ พระผู้เป็นเจ้าของจักรวาล 
พระองคท์รงรกัท่าน ทรงตอ้งการให้ท่านประสบ
ความส�าเรจ็ ทรงมีแผนเตรยีมไวเ้พื่อความส�าเรจ็
ของท่าน จงจ�าที่สตฟี จ็อบส์พูด “คณุตอ่จุดล่วง
หน้าไม่ได ้คณุตอ่ไดเ้ฉพาะจุดย้อนหลังเท่าน้ัน”

เมื่อข้าพเจ้าอายุเท่าท่านข้าพเจ้าไม่ทราบวา่ชีวติ
จะพาไปทางใด ข้าพเจ้าไม่เห็นจุดเช่ือมตอ่กันตรง
หน้าข้าพเจ้า

แตข่้าพเจ้าวางใจพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าฟัง
ค�าแนะน�าของครอบครวัที่รกัและเพื่อนที่ฉลาด 
ปรบัปรงุตนเองอย่างตอ่เน่ืองดว้ยศรทัธา โดยเช่ือ
วา่ถ้าข้าพเจ้าท�าสุดความสามารถในขณะน้ัน พระผู้
เป็นเจ้าจะทรงดแูลภาพรวม

ที่ โรงเรยีนฝึกนักบินยากมากเช่นกัน โปรแกรมที่น่ันมีการแข่งขันสูงมาก 
ทุกคนชิงกันให้ ไดท้ี่หน่ึง ข้าพเจ้ารูท้ันทีวา่ข้าพเจ้าเสียเปรยีบเพราะเพื่อนรว่ม
ชัน้ส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษมาตัง้แตเ่กิด

ครสูอนการบินตกัเตอืนข้าพเจ้าเกี่ยวกับข้อเสียเปรยีบอีกอย่างหน่ึง—น่ัน
คอืข้าพเจ้าใช้เวลามากที่ โบสถ์ สมาชิกศาสนจักรตอ้นรบัข้าพเจ้าเข้าในสาขา
และในบ้านของพวกเขา เราสรา้งโบสถ์ดว้ยกันที่บิกสปรงิก์ รฐัเทกซัส ครกูังวล
วา่กิจกรรมเหล่าน้ันจะท�าให้ข้าพเจ้าเสียโอกาสไดข้ัน้สูง ข้าพเจ้าไม่คดิเช่นน้ัน 
ข้าพเจ้าจึงวางใจพระผู้เป็นเจ้าและท�าสุดความสามารถ

ข้าพเจ้าเรยีนภาษาอังกฤษ ทุกวนัน้ีก็ยังเรยีนอยู่ ข้าพเจ้าจบการฝึกนักบิน
—และไดท้ี่หน่ึงในชัน้ ข้าพเจ้ากลายเป็นนักบินขับไล่และตอ่มาเป็นกัปตนั
สายการบิน และสาวสวยนัยน์ตาสีน� ้าตาลคนน้ันกลายเป็นภรรยาข้าพเจ้า

ท�าส่ิงเลก็น้อยให้สมบูรณ์แบบ
มีบทเรยีนในน้ีหรอืไม่ ข้าพเจ้าคดิวา่มีหลายบท!
บทเรยีนหน่ึงอาจเป็นวา่ อย่าหนักใจกับภารกิจยุ่งยากใหญ่โตมากมายของ

ชีวติ ถ้าท่านตัง้ใจจะท�าส่ิง “ง่ายๆ”—ส่ิง “เล็กน้อย” ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงขอให้
ท่านท�า—และท่านท�าให้สมบูรณ์แบบที่สุด ส่ิงใหญ่ๆ จะตามมา

ท
าสี

 จ
าก

 G
ET

TY
 IM

AG
ES



22 เลียโฮนา

พระองคท์รงดแูล
พระองคท์รงทราบจุดสิน้สุดจากจุดเริม่ตน้เมื่อข้าพเจ้าไม่ทราบ
ข้าพเจ้ามองไม่เห็นอนาคต แตพ่ระองคท์รงมองเห็น
แม้ ในช่วงยากล�าบากเหล่าน้ันเมื่อข้าพเจ้าคดิวา่ตนถูกทอดทิง้ พระองค์

ทรงอยู่กับข้าพเจ้า—ตอนน้ีข้าพเจ้าเห็นเช่นน้ัน
ในสุภาษิตเราพบค�าสัญญาอันยิ่งใหญ่น้ี “จงวางใจในพระยาห์เวห์ดว้ยสุดใจ

ของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรูข้องตนเอง
“จงยอมรบัรูพ้ระองค์ ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองคเ์องจะทรงท�าให้วถิี

ของเจ้าราบรืน่” 5

ข้าพเจ้าไม่เช่ือวา่มีเครือ่งหมายปรศันีอยู่ท้ายข้อน้ัน ไม่เลย ข้าพเจ้าคดิวา่
ควรมีเครือ่งหมายอัศเจรยี์!

ทา่นจงึตอ้งถามตวัทา่นเองวา่ “ฉันมศีรทัธามากพอจะเช่ือพระผูเ้ป็นเจา้หรอื
ไม ่ฉันยนิดวีางใจหรอืไมว่า่พระองคท์รงรกัฉันและทรงตอ้งการน�าทางฉัน”

อันที่จรงิ ท่านอาจท�าหลายๆ อย่างไดด้อียู่แล้ว แตข่้าพเจ้าขอให้ท่านเช่ือ
วา่ชีวติท่านจะดขีึน้อย่างไรข้ีดจ�ากัดถ้าท่านพึ่งพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงน�าทาง
ก้าวเดนิของท่าน พระองคท์รงรูส่ิ้งที่ท่านไม่สามารถรู้ ได ้และพระองคท์รง
เตรยีมอนาคตไว้ ให้ท่านซ่ึงท่านไม่อาจจินตนาการได ้อัครสาวกเปาโลผู้ยิ่งใหญ่
เป็นพยานวา่ “ส่ิงที่ตาไม่เห็น หูไม่ไดย้ิน และส่ิงที่ ใจมนุษย์คดิไม่ถึง คอืส่ิงที่
พระเจ้าทรงจัดเตรยีมไวส้�าหรบัคนทัง้หลายที่รกัพระองค”์ 6

ท่านตอ้งการให้พระบิดาบนสวรรคท์รงน�าทางท่าน อวยพรท่าน และเกือ้
หนุนท่านหรอืไม่

ถ้าตอ้งการ จงเช่ือ
จงรกัพระองค์
แสวงหาพระองคด์ว้ยสุดใจท่าน
เดนิในทางของพระองค—์ซ่ึงหมายถึงการรกัษา

พระบัญญัต ิให้เกียรตพิันธสัญญาของท่าน ท�าตาม
ค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ และสดบัฟังการ 
กระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ

จงท�าส่ิงน้ีและพระผู้เป็นเจ้าจะ “ทรงท�าให้ท่าน
ทวขีึน้พันเท่า และทรงอวยพรท่านดงัที่ทรงสัญญา
กับท่านแล้วน้ัน!” 7

ข้าพเจ้าเข้าใจวา่น่ีอาจดเูหมือนพูดง่ายแตท่�า
ยากส�าหรบับางคน ท่านไม่ตอ้งไปอยู่ ในวฒันธรรม
ปัจจุบันก็ ไดย้ินเสียงโตแ้ย้งที่บั่นทอนก�าลังใจหรอื
แม้เย้ยหยันความเช่ือในพระผู้เป็นเจ้าโดยรวมและ
ในศาสนาของเราโดยเฉพาะ

เสียงเหล่าน้ันดงัขึน้ในสมัยของเราดว้ยการ
ส่ือสารที่ก้าวหน้าจนตามแทบไม่ทัน น่ันเป็นความ
ท้าทายของท่าน แตเ่ป็นสิทธิพิเศษของท่านเช่นกัน

ข้าพเจ้ามั่นใจวา่ท่านจะพบวธิีรบัมือกับความ
ท้าทายน้ันในวธิีของพระเจ้า! น่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การผจญภัยในความเป็นมรรตยัของท่าน วธิีที่ท่าน
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ผจญภัยจะส่งผลอย่างมากตอ่อนาคตและบทบาท
ของท่านในงานของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก

กระน้ันก็ตาม ส่ิงทีท่า่นก�าลงัประสบในชีวติไม่ได้
แปลกแหวกแนวแตอ่ยา่งใด คนรุน่ท่านไม่ ใช่รุน่เดยีว
ทีศ่รทัธาในพระผูเ้ป็นเจา้ถกูท้าทายและเยย้หยนั 
อนัทีจ่รงิ น่ีดเูหมอืนเป็นส่วนหน่ึงของการทดสอบ
มรรตยัส�าหรบับตุรธดิาทุกคนของพระผูเ้ป็นเจา้

“ถ้าพวกท่านเป็นของโลก” พระเยซูรบัส่ังกับ
สาวกของพระองค ์“ โลกก็ย่อมจะรกัคนที่เป็นของ
โลกเอง แตเ่พราะท่านไม่ไดเ้ป็นของโลก คอืเรา
เลือกท่านออกจากโลก เพราะเหตน้ีุโลกจึงเกลียด
ชังท่าน” 8

ท่านอาจจะยอมรบัความเป็นไปไดเ้ช่นกันวา่ทันที
ที่ท่านให้ค�ามั่นวา่จะตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด คน
ของอาคารใหญ่และกวา้งจะไม่เห็นดว้ย—บางครัง้
ก็พูดออกมาให้ ไดย้ิน 9 พวกเขาอาจถึงขัน้พยายาม
กลั่นแกล้งและท�าให้ท่านขายหน้า

แตจ่�าไวว้า่ท่านไม่ตอ้งตอบพวกเขา ท่านตอบ
พระผู้เป็นเจ้า วนัหน่ึงท่านจะยืนอยู่เบือ้งพระพักตร์
พระองคเ์พื่อรายงานชีวติท่าน

พระองคจ์ะตรสัถามวา่ท่านท�าอะไรเพื่อเอาชนะ
การล่อลวงของโลกและเดนิตามเส้นทางแห่งความ
ชอบธรรม พระองคจ์ะตรสัถามวา่ท่านตดิตามพระ
ผู้ช่วยให้รอดหรอืไม่ ท่านรกัเพื่อนบ้านหรอืไม่ ท่าน
พยายามอยู่บนเส้นทางของการเป็นสานุศิษย์หรอืไม่

จ�าไวว้า่ท่านจับปลาสองมือไม่ได ้ท่านไม่สามารถ
รบัพรอันหาใดเทียบไดข้องการเป็นสานุศิษย์
พรอ้มๆ กับรกัษาบันทึกสมาชิกภาพของท่านไว้ ใน
วอรด์บาบิโลนที่หน่ึง ถึงเวลาแล้วที่ตอ้งให้ค�ามั่นกับ
พระครสิตแ์ละเดนิตามเส้นทางของพระองค์

สักวนับุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าจะรูว้า่
อะไรถูกตอ้ง—รวมถึงคนที่เวลาน้ีเย้ยหยันความจรงิ 
พวกเขาจะคกุเข่าและสารภาพวา่พระเยซูคอืพระ
ครสิต ์พระผู้ ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอดของโลก 10 พวก
เขาจะรูว้า่พระองคสิ์น้พระชนม์เพื่อพวกเขา

ในวนัน้ันจะชัดเจนวา่พระสุรเสียงของพระองค์
เป็นเสียงเดยีวที่ส�าคญัจรงิๆ

ท่านจะรูแ้น่นอนวา่ท่านไดร้บัพรเพียงใดเพราะ
ท่านจรรโลงศรทัธา รกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้

เป็นเจ้า รบัใช้เพื่อนมนุษย์ และสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่น
ดนิโลก เพื่อนที่รกัทัง้หลาย จงเช่ือ—และพระผู้เป็นเจ้าจะทรงอยู่กับท่าน ให้
ใจท่านเอนเอียงไปทางพระองค—์และพระองคจ์ะทรงน�าทางท่านขณะท่าน
เดนิทางผ่านการผจญภัยครัง้ใหญ่และน่าตืน่เตน้น้ีของชีวติมรรตยั

“มนัไม่ส�าคญั”
เมื่อเราพูดถึงการยอมให้พระผู้เป็นเจ้าน�าทางชีวติเรา ข้าพเจ้าอยากขยาย

ความเรือ่งหน่ึง ท่านอาจไม่ชอบส่ิงที่ข้าพเจ้าก�าลังจะบอกท่าน เมื่อท่านทูล
ถามพระผู้เป็นเจ้าวา่ตอ้งท�าอะไรเกี่ยวกับการตดัสินใจในชีวติท่าน—รวมถึง
การตดัสินใจในเรือ่งส�าคญับางเรือ่ง—พระองคอ์าจไม่ ให้ค�าตอบที่ชัดเจน 
ความจรงิคอืบางครัง้ส่ิงที่ท่านตดัสินใจหาส�าคญัไม่ ตราบใดที่ท่านอยู่ ใน 

พันธสัญญาพืน้ฐานและหลักธรรมของพระกิตตคิณุ
ในหลายกรณี ส่ิงที่ท่านตดัสินใจอาจไม่ส�าคญัเท่าส่ิงที่ท่านท�าหลังจาก

ท�าการตดัสินใจน้ัน
ตวัอย่างเช่น ชายหญิงคูห่น่ึงอาจเลือกแตง่งานกันทัง้ที่บางคนในครอบครวั

เห็นวา่พวกเขาไม่เหมาะสมกัน แตข่้าพเจ้ามีความหวงัมากกับชายหญิงคูน้ี่ถ้า
หลังจากตดัสินใจแล้ว พวกเขาซ่ือสัตย์ภักดตีอ่กันและตอ่พระเจ้าดว้ยสุดจิต
สุดใจของพวกเขา โดยปฏิบัตติอ่กันดว้ยความรกัและความอ่อนโยน และโดย
ใส่ ใจความตอ้งการทางอารมณ์ วญิญาณ และทางโลกของอีกฝ่าย—โดยท�าส่ิง
เล็กน้อยอย่างสม�่าเสมอ—พวกเขาจะกลายเป็นคูท่ี่เหมาะสมกัน

ส่วนคูท่ี่ ไม่เหมาะสมกันคอืคูท่ี่คดิวา่ตนเลือกคน “สมบูรณ์แบบ” และจาก
น้ันคดิวา่งานยากผ่านไปแล้ว หากพวกเขาหยุดคบหากัน เลิกส่ือสารกัน เริม่
คดิวา่ตนส�าคญัและถือตนเองเป็นใหญ่—คูน้ี่ก�าลังอยู่บนเส้นทางที่น�าไปสู่
ความเศรา้เสียใจ

หลักธรรมเดยีวกันน้ีประยุกต์ ใช้ ไดก้ับการเลือกอาชีพ ข้าพเจ้ามีความหวงั
มากกับคนเหล่าน้ันผู้เลือกอาชีพที่มีช่ือเสียงน้อยกวา่แตท่�าสุดความสามารถ
เพื่อหาวธิีท�าให้งานน่าสนใจและท้าทาย

ข้าพเจ้ามีความหวงัน้อยกวา่กับคนเหล่าน้ันผู้เลือกอาชีพที่ฟังดนู่าประทับ
ใจแตร่ะหวา่งทางกลับหมดไฟก่อนจะประสบความส�าเรจ็ในอาชีพน้ัน อัน
ที่จรงิ ความส�าเรจ็ในการปรบัตวัเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในที่ท�างานจะเป็น
คณุลักษณะส�าคญัที่สุดอย่างหน่ึงที่คนรุน่ท่านจะตอ้งพัฒนาเพื่อรบัมือกับ
อนาคต

ดงัน้ันพระเจ้าทรงตอ้งการให้ท่านด�าเนินการตดัสินใจในเรือ่งส�าคญั
อย่างไร

พระด�ารสัสอนออลิเวอร ์คาวเดอรแีละโจเซฟ สมิธเป็นประโยชน์ตอ่
ข้าพเจ้ามาก พระเจ้ารบัส่ังกับคนทัง้สองวา่ “เจ้าตอ้งศึกษาไตรต่รองในความ
คดิของเจ้า; จากน้ันเจ้าตอ้งถามเราวา่มันถูกตอ้งหรอืไม่” 11

พระบดิาบนสวรรคป์ระทานสมองและหวัใจใหท้า่นแลว้ หากท่านวางใจ
พระองค ์พระองคจ์ะทรงช่วยใหท่้านใช้ทัง้สองส่ิงน้ีอยา่งถกูตอ้งในการตดัสินใจ
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ส�าหรบัการตดัสินใจหลายเรือ่ง ท่านมีทางเลือกดีๆ  มากกวา่
หน่ึงทาง เมื่อส่ิงน้ีเกิดขึน้กับโจเซฟและเพื่อนๆ ของท่าน 
พระเจ้าทรงใช้วลีที่น่าสนใจขณะพวกท่านแสวงหาการน�าทางจาก
พระองค ์“มันไม่ส�าคญั” 12

แตพ่ระเจ้าทรงเพิ่มเตมิทันทีวา่ “ขอเพียงให้เจ้าซ่ือสัตย์” 13

งานของท่านคอืตดัสินใจให้ดทีี่สุดตามข้อมูลที่มี ให้ท่านบนพืน้
ฐานของคณุคา่และหลักธรรมพระกิตตคิณุ จากน้ันพยายามสุด
ก�าลังเพื่อท�าหน้าที่ของท่านให้ส�าเรจ็—และจงซ่ือสัตย์

จงท�าเช่นน้ัน และจุดจะเช่ือมตอ่กัน
บางทีการไดย้ินวา่พระผู้เป็นเจ้าไม่จ�าเป็นตอ้งให้รายละเอียด

แผนการเดนิทางของชีวติท่านอาจท�าให้ท่านผิดหวงั แตท่่าน
ตอ้งการให้บอกรายละเอียดทุกอย่างของชีวติท่านจรงิหรอื ท่าน
ตอ้งการให้คนบอกทางลัดแก่ชีวติก่อนท่านจะมีโอกาสคดิหา
ทางออกดว้ยตนเองจรงิหรอื น่ันจะเป็นการผจญภัยที่ ไหนกัน

เพื่อนที่รกัทัง้หลาย ท่านผ่านการผจญภัยในความเป็นมรรตยั
แคค่รัง้เดยีว การเดนิทางที่ออกแบบไว้ ให้แตล่ะคนพรอ้มข้อมูล

เสรจ็สรรพและค�าตอบให้แก่ค�าถามส�าคญัทัง้หมดของชีวติจะไม่
ช่วงชิงความรูสึ้กวา่ท่านท�าส�าเรจ็และความมั่นใจในพระเจ้าและ
ในตนเองมากขึน้หรอกหรอื 14

เพราะพระผู้เป็นเจ้าประทานสิทธิ์เสรแีก่ท่าน จึงมีหลาย
ทิศทางให้ท่านเลือกไปและยังคงบรรลุผลส�าเรจ็ในชีวติ ความ
เป็นมรรตยัเป็นเรือ่งราวการผจญภัยแบบเปิดกวา้งให้ท่านเลือก
เอง ท่านมีพระบัญญัต ิท่านมีพันธสัญญา ท่านมีค�าแนะน�าของ
ศาสดาพยากรณ์ที่ ไดร้บัการดลใจ และท่านมีของประทานแห่ง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ น่ันมากเกินพอจะน�าท่านสู่ความสุขในชีวติ 
มรรตยัและปีตนิิรนัดร ์นอกเหนือจากน้ัน จงอย่าสิน้หวงัหาก
ท่านท�าการตดัสินใจบางอย่างไม่สมบูรณ์แบบ น่ันเป็นวธิีที่ท่าน
เรยีนรู ้น่ันเป็นส่วนหน่ึงของการผจญภัย!

ไม่มีการผจญภัยใดราบรืน่ตัง้แตต่น้จนจบ แตห่ากท่าน
ซ่ือสัตย์ ท่านมั่นใจไดว้า่ตอนจบจะมีความสุข ลองพิจารณา
ตวัอย่างของโยเซฟแห่งอียิปต ์ชีวติของเขาย่อยยับในหลายๆ ดา้น 
เขาถูกพี่ชายขายไปเป็นทาส เขาถูกโยนเข้าเรอืนจ�าทัง้ที่เขาไม่ได้
ท�าผิด แม้สภาวการณ์เลวรา้ยทัง้หมดถาโถมมาที่เขา แตเ่ขาธ�ารง
ศรทัธา เขาวางใจพระผู้เป็นเจ้า เขาพยายามท�าให้ดทีี่สุด ปีแล้วปี
เล่า—แม้เมื่อดเูหมือนเขาถูกมองข้ามและถูกทอดทิง้—เขาเช่ือ 
โยเซฟมี ใจเอนเอียงไปทางพระผู้เป็นเจ้าเสมอ และพระผู้เป็น
เจ้าทรงแสดงให้เห็นวา่พระองคท์รงสามารถเปลี่ยนเรือ่งรา้ยให้
เป็นเรือ่งดี ได้ 15

ปัจจุบัน 4,000 กวา่ปีให้หลัง เรายังคงพบแรงบันดาลใจในเรือ่ง
ราวของโยเซฟ

การผจญภัยของท่านอาจไม่น่าตืน่เตน้เรา้ใจ แตจ่ะมีทัง้ขาขึน้
และขาลง ฉะน้ัน จงจดจ�าแบบอย่างของโยเซฟ ซ่ือสัตย์เสมอ 
เช่ือ จงซ่ือสัตย์ อย่าขื่นขมระทมใจ อย่าเป็นอันธพาล รกัพระผู้
เป็นเจ้า รกัเพื่อนมนุษย์ของท่าน วางใจพระเจ้า แม้สถานการณ์
เหมือนไรค้วามหวงั

ท่านอาจมองไม่เห็นจนล่วงเลยไปมากแล้ว แตท่่านจะมอง
ย้อนกลับไปและรูว้า่พระเจ้าทรงชีท้างและน�าทางท่าน

และจุดตา่งๆ เช่ือมตอ่กันแล้ว

ส่ิงทีพ่งึจดจ�าห้าข้อ
ข้าพเจ้าขอให้ท่านจดจ�าห้าข้อตอ่ไปน้ี
หน่ึง รูว้า่ค�าตอบของพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบัค�าถามลึกซึง้ที่สุด

ของท่านอาจใช้เวลาสักหน่อยและอาจมาในวธิีที่ท่านคาดไม่ถึง 
ค�าตอบของพระผู้เป็นเจ้ามีคา่นิรนัดร ์ค�าตอบเหล่าน้ีคุม้กับการ
รอคอย
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สอง มีศรทัธาสักนิด ให้ ใจท่านเอนเอียงไปทางพระผู้เป็น
เจ้า จงเช่ือวา่ท่านมีความส�าคญัตอ่พระผู้เป็นเจ้า และวางใจวา่
พระองคจ์ะทรงท�าให้ท่านเป็นมากกวา่ที่ท่านจะท�าให้ตนเองเป็น
ได ้เรยีนรูจ้ากพระองค ์รกัพระองค ์เช่ือพระองค ์พูดกับพระองค์
เป็นประจ�าอย่างจรงิจัง ฟังพระสุรเสียงของพระองค์

สาม เดนิบนเส้นทางแห่งการเป็นสานุศิษย์ ให้ดทีี่สุด อย่า
ท้อใจ แคท่�าส่ิงเล็กน้อยให้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ท่านท�าได ้และ
ส่ิงใหญ่จะลงตวั

ส่ี อย่าปล่อยให้เสียงที่คอยบั่นทอนก�าลังใจชักน�าท่านออก
จากช่วงวถิีของศรทัธา พึงจ�าไวว้า่ ท่านไม่ตอ้งตอบคนที่วพิากษ์
วจิารณ์ท่าน ท่านตอบพระบิดาในสวรรคข์องท่าน คณุคา่ของ
พระองคต์า่งหากที่มีผล

ห้า ตดัสินใจให้ดทีี่สุดโดยท�าตามการกระตุน้เตอืนที่มาสู่ ใจ
และความคดิของท่าน พยายามท�าสุดความสามารถจนส�าเรจ็ มี
ศรทัธา และพระผู้เป็นเจ้าจะทรงอุทิศความพยายามที่จรงิใจของ
ท่านเพื่อประโยชน์ของท่าน 16

ท�าส่ิงน้ีและสุดท้ายทุกอย่างจะดี
เมื่อท่านพยายามตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด ความมั่นใจของ

ท่านจะเพิ่มขึน้ 17 เมื่อท่านด�าเนินชีวติดว้ยความซ่ือสัตย์และเปิด
ใจรบัแสงสวา่งของพระครสิต ์ความรกัที่ท่านมีตอ่พระผู้เป็นเจ้า
จะสุกงอมและท่านจะสามารถรกัเพื่อนบ้านไดม้ากขึน้

ทัง้หมดน้ีจะท�าให้ท่านเกิดปีตแิละมีความสุข
จะท�าให้ท่านเกิดสันติ
วนัหน่ึง จะท�าให้ท่านไดร้บัรศัมีภาพนิรนัดร์
ในวนัน้ัน ท่านจะหวนนึกถึงการผจญภัยอันน่าหวงแหนและ

ตืน่เตน้น้ีของความเป็นมรรตยั และท่านจะเข้าใจ ท่านจะเห็นวา่
จุดตา่งๆ เช่ือมตอ่กันเป็นลวดลายสวยงาม ล�า้เลิศเกินกวา่ท่านจะ
จินตนาการได้

ดว้ยความส�านึกคณุสุดพรรณนา ท่านจะเห็นวา่พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงมีความรกั พระคณุ และพระเมตตาล้นเหลือ ทรงดแูลท่าน 
ทรงอวยพรท่าน และทรงน�าทางท่านอยู่เสมอขณะที่ท่านเดนิมา
หาพระองค ์◼
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หลกัธรรม 1:  
หลกัสูตรใหม่เกีย่วข้องกบัการ
ยกระดบัการเรียนรู้ในบ้าน

โดย ฝ่ายประธาน
โรงเรียนวนั
อาทติย์สามญั

ฝึกเรียนรู้วธีิใหม่
ขณะที่เราก้าวหน้า พึงพิจารณาหลักธรรมห้าข้อน้ีที่ชีน้� า
การเรยีนและการสอนพระกิตตคิณุ

จงตามเรามา

สองเดอืนแล้วตัง้แตเ่ราเริม่ใช้ จงตามเรามา ส�าหรบัปฐมวยั โรงเรยีนวนั
อาทิตย์ และในบ้าน ความประทับใจแรกๆ ของท่านคอือะไร แหล่งข้อมูล
ใหม่เหล่าน้ีไดช่้วยเหลือท่านและครอบครวัอย่างไร

ลองคดิค�าตอบของค�าถามดงักล่าวขณะท่านอ่านหลักธรรมตอ่ไปน้ี
ที่จะช่วยให้เราใช้แหล่งข้อมูลใหม่เหล่าน้ีไดส้�าเรจ็ เราจะสนทนาวา่จะ

ประยุกต์ ใช้หลักธรรมห้าข้อน้ีทัง้กับผู้เรยีนและครไูดอ้ย่างไร

ส�ำหรบัผู้เรยีน:
สัปดาห์หน่ึงมี 168 ช่ัวโมง และเราใช้เพียงไม่

กี่ช่ัวโมงที่ โบสถ์ ดงัน้ันถึงแม้ท่านจะเรยีนรูม้าก
มายในชัน้เรยีนตา่งๆ ของศาสนจักร แตท่่านจะ
ตอ้งขวนขวายเรยีนรูแ้ละด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุตลอดสัปดาห์ ให้คดิวา่การเรยีนรูท้าง
วญิญาณเหมือนการออกก�าลังกาย ถ้าออกก�าลัง
กายหลายครัง้ตอ่สัปดาห์ท่านจะเห็นประโยชน์
มากกวา่ออกก�าลังกายสัปดาห์ละครัง้ เมื่อถึง
เวลาศึกษาพระคมัภีรท์ี่บ้าน ท่านจะเต็มไปดว้ย
ข้อคดิและความเข้าใจทางวญิญาณอันจะเป็น
พรแก่ชีวติท่านและชีวติผู้อื่นขณะท่านแบ่งปัน
ส่ิงที่ท่านเรยีนรู้

ส�ำหรบัคร:ู
การให้บทเรยีนที่ดทีุกวนัอาทิตย์เท่าน้ันยังไม่

พอ เป้าหมายหน่ึงของครคูอืการกระตุน้ให้ศึกษา
พระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวัและกับครอบครวั สมาชิก
ชัน้เรยีนมีประสบการณ์อะไรบ้างขณะศึกษา
พระคมัภีรสั์ปดาห์น้ี พวกเขาจะแบ่งปันข้อคดิ
อะไรไดบ้้าง ท่านอาจจะพบวา่ช่วยไดถ้้ามอง
บทบาทของท่านเหมือนบทบาทของผู้อ�านวย
เพลงคณะนักรอ้งประสานเสียงที่ก�าลังสอนรอ้ง
เพลงและท�าให้ทุกเสียงประสานกลมกลืนเป็น
ท่วงท�านองไพเราะ ท่านสามารถสอนบทเรยีน 
น�าการสนทนา และน�าทัง้หมดที่ท่านรูม้าเสรมิ
ประสบการณ์ แตท่่านจะไม่ท�าให้บทเพลงสรา้ง
แรงบันดาลใจถ้าสมาชิกชัน้เรยีนไม่แบ่งปัน
ข้อคดิและการดลใจของพวกเขาเอง
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หลกัธรรม 2:  
พระเจ้าทรงต้องการให้เราเรียน
รู้และเข้าใจหลกัค�าสอนมากขึน้

ส�ำหรบัผู้เรยีน:
เมื่อท่านศึกษาพระคมัภีร ์ท่านจะพบความ

จรงิพระกิตตคิณุ—หลักค�าสอน—ที่ช่วยให้ท่าน
รูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าดขีึน้และมีความเข้าใจมาก
ขึน้ขณะประสบความท้าทายของท่าน ท่านอาจ
จะพบเช่นกันวา่ความจรงิพระกิตตคิณุบางข้อ
กล่าวตรงไปตรงมาในเน้ือความส่วนอีกหลาย
ข้อกล่าวเป็นนัย ให้คดิวา่การคน้หาความจรงิ
เหมือนการคน้หาสมบัตทิี่ฝังไว ้ท่านอาจตอ้งขุด
ลงไปเล็กน้อยจึงจะคน้พบความจรงิ และสุดท้าย
แล้วท่านจะมี “รางวลัสดใสสุดมนุษย์และ
พระเจ้าปอง” 1

ส�ำหรบัคร:ู
ครเูป็นมากกวา่วทิยากรกระบวนการและ

ผู้ด�าเนินการอภิปราย พวกเขามีหน้าที่สอน
หลักค�าสอน—เป็นพยาน น�าทาง และสรา้ง
แรงบันดาลใจ ขณะท่านเตรยีมสอนโดยศึกษา 
ไตรต่รอง และสวดอ้อนวอน ท่านจะพรอ้มช่วย
คนที่ท่านสอนให้เข้าใจดขีึน้และปฏิบัตติาม
หลักค�าสอนที่ ไดร้บัการดลใจ จงมีความเช่ือมั่น
ในบทบาทการเป็นครขูองท่านในศาสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย เมื่อท่าน
รว่มมือรว่มใจ ท่านจะสอนเหมือนพระผู้ช่วยให้
รอดไดม้ากขึน้
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หลกัธรรม 3:  
การเปิดเผยส่วนตัวส�าคญัต่อ
การเรียนและการสอนพระ
กติติคณุในศาสนจกัร

ส�ำหรบัผู้เรยีน:
เมื่อไม่นานมาน้ีประธานรสัเซลล์ เอ็ม. 

เนลสันเชิญชวนสมาชิกศาสนจักรให้ “เพิ่ม
สมรรถภาพทางวญิญาณเพื่อรบัการเปิดเผย” 2  
เมื่อท่านศึกษาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า 
ท่านแสดงให้พระองคเ์ห็นวา่ท่านตอ้งการรบั
การเปิดเผย บ่อยครัง้การเปิดเผยส่วนตวัมาเมื่อ
ท่านก�าลังศึกษาการเปิดเผยที่พระเจ้าประทาน
แก่ศาสดาพยากรณ์ของพระองคแ์ล้ว หลักแห่ง
ความเช่ือข้อเก้าถอดความไดว้า่ เมื่อท่านศึกษา
ทัง้หมดที่พระผู้เป็นเจ้า “ทรงเปิดเผยมาแล้ว” 
ท่านก�าลังเตรยีมตวัรบัการเปิดเผยทัง้หมดที่ 
“พระองคท์รงเปิดเผยขณะน้ี” และทัง้หมดที่ 
“พระองคจ์ะยังทรงเปิดเผย”

เมื่อท่านไดร้บัการเปิดเผย จงพัฒนานิสัยของ
การจดบันทึกความประทับใจและท�าตามน้ัน น่ี
ไม่เพียงแสดงให้พระเจ้าเห็นวา่ท่านเห็นคณุคา่
ส่ิงที่พระองคท์รงสอนท่านเท่าน้ัน แตเ่พื่อให้ส่ิง
ที่เราเรยีนรูเ้ปลี่ยนเรา เราตอ้งประยุกต์ ใช้ 3

ส�ำหรบัคร:ู
การเปิดเผยให้รูว้า่จะสอนอะไรในชัน้เรยีน

มาถึงท่านไดห้ลายวธิี อาจมาขณะท่านศึกษา
พระคมัภีรด์ว้ยตนเอง หรอือาจจะมาขณะ
ท่านทบทวนแหล่งข้อมูล จงตามเรามา ส�าหรบั
ครอบครวัหรอืส�าหรบัชัน้เรยีนศาสนจักร เมื่อ
การดลใจมาถึง จงจดบันทึกและท�าตามความ
ประทับใจที่ท่านไดร้บั

แม้ท่านวางแผนไวแ้ล้ววา่จะท�าอะไรในชัน้
เรยีน แตอ่ย่ากลัวเมื่อตอ้งขานรบัการดลใจใน
ระหวา่งชัน้เรยีนเพื่อสอนตามความตอ้งการของ
คนที่ท่านสอน
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ส�ำหรบัผู้เรยีน:
ส่ิงที่ท่านเรยีนรู้ ในพระคมัภีรจ์ะเป็นพรแก่

ท่านขณะพยายามปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ผู้อื่น ท่าน
อาจพบบางส่ิงในการศึกษาที่ท่านสามารถแบ่ง
ปันกับผู้อื่นได ้โดยเฉพาะในพันธสัญญาใหม่ 
ท่านจะพบตวัอย่างพระคมัภีรท์ี่พระผู้ช่วยให้
รอดและผู้อื่นปฏิบัตศิาสนกิจอย่างมีประสิทธิผล 
พระด�ารสัเชือ้เชิญของพระเจ้า “จงกลับมา
ตดิตามเรา” (ลูกา 18:22) เกี่ยวข้องกับส่ิงที่
ท่านจะท�าหลังจากศึกษาไปแล้ว—น�าส่ิงที่ท่าน
เรยีนรูแ้ละรูสึ้กมาปฏิบัต ิฉะน้ันเมื่อท่านศึกษา
พระชนม์ชีพของพระเยซูครสิตปี์น้ี ให้หาดวูา่
พระชนม์ชีพของพระองคส์อนอะไรท่านเกี่ยว
กับวธิีปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ผู้อื่นและการปฏิบัติ
ศาสนกิจของท่านเองจะเป็นพรแก่ชีวติคนรอบ
ข้างไดอ้ย่างไร

ส�ำหรบัคร:ู
ครมูีหน้าที่รบัใช้ ไม่เฉพาะคนที่มาชัน้เรยีน

เท่าน้ันแตค่นที่ ไม่มาดว้ย ในฐานะคร ูจงรูว้า่
ใครอยู่ ในชัน้และใครไม่อยู่  ท่านสามารถปฏิบัติ
ศาสนกิจตอ่สมาชิกนอกชัน้เรยีนได้ โดยไปเยี่ยม
พวกเขาที่บ้าน โทรศัพท์ ไปหาพวกเขา หรอืส่ง
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ และกระตุน้ให้พวกเขา
มีส่วนรว่มในการเรยีนพระกิตตคิณุที่บ้านและ
ที่ โบสถ์ อิทธิพลของท่านมีมากเกินกวา่ท่านรู ้
ความรกัของท่านและความห่วงใยผู้อื่นจะสรา้ง
ประสิทธิผลทั่วทุกดา้น

เมื่อเราจดจ่ออยู่กับหลักธรรมชีน้�าเบือ้งหลัง
หลักสูตรใหม่ จงตามเรามา เราจะประสบผล
ส�าเรจ็มากขึน้ในการท�าให้เป็นส่วนหน่ึงของชีวติ
เราและยอมให้หลักธรรมเปลี่ยนชีวติเราในแบบ
ที่พระผู้เป็นเจ้าตอ้งประสงค ์◼

หลกัธรรม 5:  
เราสามารถปรับปรุงความ
พยายามในการปฏิบัติศาสนกจิ
ต่อผู้ อ่ืน

อ้างองิ
 1. “บอกมา สัจจะคอือะไร” เพลงสวด, บทเพลงที่ 139.
 2. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การเปิดเผยส�าหรบัศาสนจักร การเปิดเผยส�าหรบัชีวติเรา,”  

เลียโฮนา, พ.ค. 2018, 96.
 3. ด ูรชิารด์ จี. สก็อตต ์“เพื่อให้ ไดร้บัการชีน้�าทางวญิญาณ” เลียโฮนา, พ.ย. 2009, 6–9.

หลกัธรรม 4:  
ส่ือการเรียนการสอนเล่มใหม่
เป็นแหล่งข้อมูล ไม่ใช่แหล่ง
ก�าเนิด

ส�ำหรบัผู้เรยีน:
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเป็นแหล่ง

ก�าเนิดความรูแ้ละพลังทางวญิญาณ จงตามเรา
มา—ส�าหรบับุคคลและครอบครวั มี ไวเ้ป็นแหล่ง
สนับสนุนการศึกษาส่วนตวัและกับครอบครวั
ของท่าน จงใช้เล่มน้ีเป็นแนวทางหรอืช่วย
เหลือขณะท่านศึกษาพันธสัญญาใหม่ ถ้าท่าน
เป็นบิดามารดา ท่านสามารถใช้วางแผนให้มี
ประสบการณ์การสังสรรค์ ในครอบครวัที่สรา้ง
แรงบันดาลใจและสนับสนุนครอบครวัท่านใน
การศึกษาพระคมัภีรด์ว้ยกัน ผู้ ใหญ่ โสดอาจรวม
กลุ่มกันและใช้แหล่งข้อมูลน้ีส�าหรบัการศึกษา
พระคมัภีรเ์ป็นกลุ่ม จงใช้แหล่งข้อมูลดงักล่าว
ในวธิีที่ช่วยให้ท่านและครอบครวัใช้พลังที่มา
จากการเรยีนรูแ้ละการปฏิบัตติามพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า

ส�ำหรบัคร:ู
พึงจดจ�าวา่สมาชิกชัน้เรยีนของท่านจะมี

ประสบการณ์อันเป่ียมดว้ยพลังขณะพวกเขา
ศึกษาที่บ้าน จงใช้เวลาในชัน้เรยีนแตล่ะชัน้
หาส่ิงที่พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ให้พบ แหล่งข้อมูล 
จงตามเรามา ส�าหรบัโรงเรยีนวนัอาทิตย์ และ
ปฐมวยัจัดเตรยีมกิจกรรมที่แนะน�าไวช่้วยท่าน
สรา้งประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่น่าสนใจให้แก่คน
ที่ท่านสอน แตอ่ย่ารูสึ้กวา่ท่านตอ้งสอนเฉพาะ
ที่เขียนไวเ้ท่าน้ัน จงดดัแปลงหรอืสรา้งกิจกรรม
ที่ท่านรูสึ้กวา่จะเพิ่มศรทัธา ความเข้าใจ และ
ประจักษ์พยานของสมาชิกชัน้เรยีน ถ้าผู้เรยีน
บางคนรูสึ้กไม่อยากแบ่งปัน ไม่เป็นไร จงช่วยให้
พวกเขารูว้า่พวกเขาแสดงศรทัธาได้ โดยอยู่ที่
น่ันและปรารถนาจะรบัฟังพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้า

ท่านสามารถหาหลักสูตรและแหล่งข้อมูลที่
เกีย่วข้องไดจ้าก comefollowme .lds .org
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ไ ม่มี ใครอยู่ที่ โบสถ์ขณะดฉัินมาจัดเก้าอี ้
ในห้องวฒันธรรมในคนืก่อนกิจกรรม

เยาวชนหญิง เวลาน้ันดฉัินเป็นประธาน
เยาวชนหญิง ดฉัินตัง้ครรภ์เจ็ดเดอืน 
และตอ้งจัดเก้าอีเ้กือบทัง้หมดดว้ยตนเอง 
แต่ไม่นานเลขานุการกับที่ปรกึษาคนหน่ึง
ของดฉัินก็มาถึงและช่วยจัดจนเสรจ็ ตอ่
จากน้ันเราเริม่แขวนของตกแตง่

ตอนน้ันเองที่สตรคีนหน่ึงชะโงก
หน้าเข้ามาพูดวา่ “ขอโทษคะ่ สมาคม
สงเคราะห์จองห้องน้ีไวเ้รยีนโยคะคนืน้ี
แล้วนะคะ”

เราถามวา่พวกเขาจะใช้อีกห้องได้ ไหม 
แต่ไม่มีห้องวา่ง เราจึงท�าไดเ้พียงเก็บ
เก้าอี ้ดฉัินกลับบ้านคนืน้ันดว้ยความรูสึ้ก
เหน่ือยหน่ายเพราะรูว้า่พรุง่น้ีเช้าดฉัินจะ
ตอ้งจัดเก้าอีอ้ีกครัง้

บางครัง้ชีวติก็รูสึ้กแบบน้ี ดฉัินมีเด็ก
อ่อนและลูกเล็กๆ อีกส่ีคน จึงรูสึ้กเหมือน

ท�างานจ�าเจทัง้วนัแล้ววนัรุง่ขึน้ก็ตืน่มาท�า
เหมือนเดมิอีก ถึงเวลาก็ตอ้งหาข้าวให้ลูก
กิน ซักผ้ากองโต เก็บของเล่น และล้าง
จาน—จัดเก้าอีแ้ละเก็บเก้าอี ้น่ันคอืชีวติ
ของดฉัิน

แตเ่กี่ยวกับเก้าอีอ้ย่างน้ันหรอื ขณะ
เก็บเก้าอีห้ลังเลิกกิจกรรมเยาวชนหญิง 
ดฉัินอดยิม้ไม่ไดข้ณะคดิถึงเด็กสาวที่
ยอดเยี่ยมและครืน้เครงเหล่าน้ันที่ดฉัิน
รกัมาก ดฉัินยินดเีป็นอย่างยิ่งที่ ได้ ใช้เวลา
กับพวกเธอ

ที่บ้านก็เหมือนกัน ไม่เกี่ยวกับเนยถั่ว
เลอะโซฟาหรอืถุงเท้าที่ ไม่เข้าคู ่แตเ่กี่ยว
กับครอบครวัเล็กๆ ของดฉัินที่ท�าให้ดฉัิน
หัวใจพองโตดว้ยความสุข

พระเจ้าตรสัวา่ “ดงัน้ัน, อย่าเบื่อหน่าย
ในการท�าด,ี เพราะเจ้าก�าลังวางรากฐาน
ของงานอันส�าคญัยิ่ง. “จากส่ิงเล็กน้อย
บังเกิดเป็นส่ิงที่ยิ่งใหญ่” (คพ. 64:33)

ส่ิงเล็กๆ น้อยๆ มีความหมายตอ่ดฉัิน
มาก เช่น การสวมกอด เพลงที่แตง่
เอง ภาพวาดสีเทียน การกระโดดไปที่
ตูจ้ดหมายแล้วกลับมา และกินขนมปัง
ไหม้เกรยีมที่ลูกๆ ท�าให้

เราอาจท�างานทางโลกวนัแล้ววนัเล่า 
อย่างเช่นจัดเก้าอีแ้ละเก็บเก้าอี ้แต่ไม่
เกี่ยวกับเก้าอี—้เกี่ยวกับคนที่เรารกัผู้
น่ังเก้าอีเ้หล่าน้ัน ไม่เกี่ยวกับงานที่ท�า
อยู่—แตเ่กี่ยวกับคนที่เรารบัใช้ เมื่อดฉัิน
นึกถึงพวกเขาและคดิวา่ดฉัินรกัพวกเขา
มากเหลือเกิน ดฉัินขอบพระทัยพระเจ้า
ส�าหรบัความสวยงามของชีวติและส�าหรบั
วนัพรุง่น้ีที่ดฉัินจะลุกขึน้มาจัดเก้าอีเ้หล่า
น้ันอีกครัง้ดว้ยความยินด ี◼
จาเนสซา ออร์กลิล์ รัฐไอโอวา 
สหรัฐอเมริกา
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ไม่เกีย่วกบัเก้าอี้

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

เ ราอาจท�างานทางโลกวนัแล้ววนัเล่า อย่างเช่นจัดเก้าอี ้
และเก็บเก้าอี ้แตเ่กีย่วกับเก้าอีอ้ย่างน้ันหรอื
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คุณคดิว่าคุณจะได้พบพีช่ายของคุณอกีคร้ังอย่างน้ันหรือ

ดึกคนืน้ัน ดฉัินเป็นพนักงานรบัจ่ายเงิน
ที่อยู่เวรคนเดยีว ไม่มี ใครอยู่ ในรา้น

เลย ขณะเช็ดเคาน์เตอรจ์่ายเงิน ดฉัินเริม่
ฮัมเพลง

จากฮัมกลายเป็นรอ้ง ดฉัินเริม่รอ้งเพลง 
“สิทธิชนมา” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 17) 
ปกตดิฉัินไม่รอ้งเพลงสวดเล่นๆ แตต่ัง้ใจ
รอ้งจนกวา่จะมีคนส่งสายตาให้หยุดรอ้ง

ชายสูงอายุคนหน่ึงเดนิมา
“ผม รูจ้ัก เพลงน้ัน” เขาบอก “คณุรูจ้ัก

เพลงน้ีไดอ้ย่างไรครบั”
“เป็นเพลงสวดที่เรารอ้งในโบสถ์ของเรา

คะ่” ดฉัินตอบ
“คณุเป็นมอรมอนหรอื”
ดฉัินตอบวา่ใช่
เขาบอกวา่ภรรยาเขาเป็นวสุิทธชินยคุ

สุดทา้ยและสิน้ชีวติจากมะเรง็เมือ่ปี 2011 
เขาบอกวา่ “สิทธชินมา” เป็นเพลงทีร่อ้ง
ในงานศพของเธอ ดฉัินแสดงความเสียใจ
และบอกเขาวา่พีช่ายของดฉัินสิน้ชีวติในปี 
2011 ขณะรบัใช้งานเผยแผ่ ในชิล ีเรารอ้ง
เพลงสวดเพลงน้ันทีง่านศพของเขาเช่น
กนั พระวญิญาณทรงสัมผสัใจเราขณะที่
เราประหลาดใจกบั “ความบงัเอญิ” น้ี

“คณุคดิวา่คณุจะไดพ้บพี่ชายคณุอีก
ครัง้อย่างน้ันหรอื” เขาถาม

ดฉัินถามค�าถามเดยีวกันกับตวัเองนับ
ครัง้ไม่ถ้วน ในช่วงหลายเดอืนหลังจากพี่
ชายสิน้ชีวติ ดฉัินไดแ้ตส่งสัย ในที่สุดพระ
บิดาบนสวรรคป์ระทานความรูแ้ก่ดฉัิน
วา่ครอบครวัด�ารงอยู่ช่ัวนิรนัดร ์ดฉัินยัง

มีค�าถาม แตด่ฉัินสบตาชายคนน้ันและ
ประกาศวา่ “คะ่ ดฉัินคดิอย่างน้ัน!”

“คณุมีศรทัธามาก” เขาบอก “ภรรยา
ผมเคยพูดวา่เราควรมี ‘ความ
เจิดจ้าอันบรบิูรณ์แห่งความ
หวงั’” ดฉัินเห็นดว้ยและอ้าง
ส่วนที่เหลือของ 2 นีไฟ 31:20 
วา่เราควรรกัพระผู้เป็นเจ้า
และมนุษย์ทัง้ปวง มุ่งหน้า 
ดืม่ด�า่พระวจนะของพระ
ครสิต ์และอดทนจนกวา่
ชีวติจะหาไม่

“ ใช่เลย!” ชายคน
น้ันพูดพรอ้มกับมี
น� ้าตาคลอ “เธอพูด
อย่างน้ันแหละ! คณุรู้ ได้
อย่างไร”

ดฉัินบอกเขาวา่อยู่ ในพระคมัภีร ์
มอรมอน เขาถามวา่จะขอพระคมัภีร์ ได้
อย่างไร ดฉัินบอกวธิีขอทางออนไลน์ให้กับ
เขา เขาจับมือดฉัิน ขอบคณุดฉัินโดยเอ่ย
ช่ือ และเดนิจากไป

การมีศรทัธาหมายความวา่เราวางใจพระ
ผู้เป็นเจ้าแม้เมื่อเราไม่ทราบค�าตอบทัง้หมด 
ดฉัินส�านึกคณุเมื่อดฉัินตอ้งตอบค�าถาม
ของชายคนน้ัน ดฉัินสามารถพึ่งศรทัธาของ
ดฉัินในความจรงิที่ดฉัินรู ้ศรทัธาของดฉัิน
ไม่สมบูรณ์ แตด่ฉัินรูว้า่มีมากพอในสาย
พระเนตรของพระเจ้า ◼
เวนดี ้เจนนิงก์ (ตามทีเ่ล่าให้เลอาห์ บาร์ตนัฟัง) 
รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ปกตดิฉัินไม่

รอ้งเพลงสวด
เล่นๆ แตต่ัง้ใจรอ้ง
จนกวา่จะมีคนส่ง
สายตาให้หยุดรอ้ง
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พรุ่งนี ้ผมจะไปโบสถ์

สองปีหลังจากผมกับเมดลีนเนภรรยา
รบับัพตศิมาและการยืนยัน ผมกลับ

แข็งขันน้อยและเลิกไปโบสถ์ ทุกเช้าวนั
อาทิตย์เธอจะปลุกผมให้ตืน่และไปกับเธอ 
แตผ่มปฏิเสธทุกครัง้

ผมจะบอกวา่ “ผมเหน่ือย ให้ผมนอน
เถอะ” และพอสายผมจะไปเล่นฟุตบอล

เมดลีนเนจะตืน่นอนคนเดยีวและไป
โบสถ์กับลูคสัลูกชายของเรา เธอไปทุกครัง้
ไม่วา่ฝนจะตกหรอือากาศจะหนาว 

เมื่อนึกถึงเรือ่งน้ี ผมรูแ้ก่ ใจวา่ซาตาน
โจมตผีม เขาท�าใหผ้มเช่ือวา่ผมไมต่อ้ง
มีศาสนจักรก็ ได ้เขาบอกผมวา่ “คณุ
เป็นคนด ีใจเย็น และสบายอยู่แล้ว” แต่
ในความเป็นจรงิผมสูญเสียพร ความ
ก้าวหน้า และความสุข ขอบคณุที่ภรรยา
ผมกับพระบิดาบนสวรรคช่์วยให้ผมมอง
เห็นชัดเจน

ครัง้หน่ึงในคนืวนัศกุรร์าวหน่ึงปีหลัง
จากผมเลิกไปโบสถ์ ผมฝันเรือ่งหน่ึง ผม ภา
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ด
ฝันวา่อยู่ ในชนบทที่สวยงาม ก�าลังเดนิ
จูงมือภรรยากับลูกชาย เรามีความสุขมาก

แตจ่ากน้ันก็เริม่มืด มืดจนผมมอง
ไม่เห็นอะไรเลย ทันใดน้ัน ผมสังเกตวา่
ผมไม่ไดจ้ับมือภรรยากับลูกชายอีก ผม
เรยีกช่ือพวกเขา หวงัวา่พวกเขาจะกลับ
มา ผมตอ้งการให้พวกเขากลับมา และผม
ตอ้งการให้ความมืดหายไป

ขณะน้ันผมประสบส่ิงที่เศรา้หมอง
อย่างแท้จรงิ  ผมสูญเสียเมดลีนเนกับลูคสั 

คืนหน่ึง ราวหน่ึงปีหลัง
จากผมเลิกไปโบสถ์ 

ผมฝันเรือ่งหน่ึง
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ผมก�าลังขับรถกลับจากการประชุมคน
หนุ่มสาวช่วงบ่ายวนัอาทิตย์วนัหน่ึง 

ผมรูสึ้กผ่อนคลายและไม่รบีขณะนึกถึง
ข่าวสารที่ ไดฟ้ังมาเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพของเราในฐานะลูกของพระผู้
เป็นเจ้า ผมถามตวัเองวา่ผมจะท�าอะไรได้
บ้างเพื่อพัฒนาศักยภาพที่อยู่ ในตวัผม

เส้นทางกลับบ้านจะตอ้งผ่านถนน
แคบๆ ที่มีเพียงสองเลน ฝ่ังตรงข้ามมีรถ
แล่นเรยีงแถวกันมายาวเหยียด แตข่้าง
หลังผมไม่มีรถ ทันใดน้ันผมไดย้ินเสียง
กดแตรรวัๆ ตอนน้ีมีรถคนัหน่ึงอยู่ดา้น
หลัง เขาเปิดไฟกะพรบิและตะโกนบอก
ผมให้หลีกทาง ดเูหมือนเขาตอ้งการขับให้
เรว็ขึน้

ผมคดิวา่คนๆ น้ีตอ้งฝึกความอดทน
และเคารพผู้อื่น ผมจึงขับช้าลง ขณะที่
เราขับไปตามถนน เขายังคงกดแตรและ
เปิดไฟกะพรบิ จากน้ันเขาก็เลีย้วเข้าข้าง
ทางและจอดรถ ผมมองกระจกหลังเพื่อดู
ปฏิกิรยิาของเขาที่ ไม่สามารถไปเรว็กวา่น้ัน
ได ้ผมรูสึ้กดทีี่ ไดส้อนบทเรยีนเขา

ทันใดน้ันคนขับก็กระโดดลงจากรถ
และเปิดประตดูา้นผู้ โดยสาร ผู้หญิงคน

หน่ึงอุ้มเด็กผลุนผลันลงจากรถ ผมมอง
ทางที่พวกเขาก�าลังไป ผมเห็นป้ายไฟใน
ระยะไกลเขียนวา่ “ห้องฉุกเฉินของโรง
พยาบาล”

“ผมท�าอะไรลงไป” ผมถามตวัเอง พอ 
กลับถึงบ้าน ผมคกุเข่า รอ้งไห้ และทูลขอ
ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยผม

วนัน้ันผมเรยีนรูว้า่การกระท�าของคน
รอบข้างเราอาจมีแรงจูงใจจากส่ิงที่เรามอง
ไม่เห็นหรอืไม่เข้าใจเสมอไป ทุกวนัน้ี เมื่อ
ผมเห็นคนบางคนท�าส่ิงที่ผมตดัสินวา่ผิด 
ผมชอบคดิวา่ผมไม่เข้าใจหรอกวา่พวกเขา
ก�าลังประสบอะไรอยู่ ผมพยายามแสดง
ความรกัและความเห็นอกเห็นใจตามที่
พระเยซูครสิตท์รงขอให้เราแสดงตอ่ผู้อื่น
อีกทัง้มุ่งช่วยเหลือและเข้าใจคนรอบข้าง

ผมจะพัฒนาศักยภาพของผมใน
ฐานะลูกของพระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร ผม
สามารถตอบสนองการกระท�าของผู้อื่น
ดว้ยความรกัและความเข้าใจ การท�าเช่น
น้ันเปิดทางให้ผมรูสึ้กถึงความรกัของพระ
ผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ในชีวติผมเองและ
เปิดทางให้ผู้อื่นรูสึ้กวา่ผมรกัพวกเขา ◼
จูลโิอ เมซา มเิชล เมอืงชิวาวา เมก็ซิโก

พวกเขาเดนิไปข้างหน้าโดยไม่มีผม ปล่อย
ให้ผมโดดเดีย่ว รอบตวัมีแตค่วามมืด

เมื่อผมตืน่นอนตอนเช้าวนัรุง่ขึน้ ผมรู้
วา่พระบิดาในสวรรคท์รงให้สัญญาณบาง
อย่าง ถ้าผมไม่กลับไปโบสถ์และพาภรรยา
กับลูกชายไปผนึกในพระวหิาร ผมจะสูญ
เสียพวกเขา ผมจะไม่มีพวกเขาในชีวติ
หน้า ผมจะอยู่ ในสภาพเศรา้หมองและ
สิน้หวงั

“พรุง่น้ี” ผมบอกเมดลีนเน “ผมจะไป
โบสถ์”

ผมไปโบสถ์กับครอบครวัทุกเช้าวนั
อาทิตย์นับจากน้ัน  ผมไม่ขาดการประชุม
สักครัง้ตัง้แตฝ่ันคราวน้ันเมื่อห้าปีก่อน ใน
ที่สุดเราก็ ไดร้บัการผนึกในพระวหิารเมื่อ
เดอืนกันยายน 2016

ผมขอบพระทัยส�าหรบัพรทัง้หมดของ
ผม ผมส�านึกคณุเป็นพิเศษตอ่ครอบครวั 
ตอ่ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง และ
แบบอย่างของภรรยา ผมส�านึกคณุที่เธอ
และพระบิดาบนสวรรค์ ไม่เคยหมดหวงั
ในตวัผม ผมเป็นคนอย่างทุกวนัน้ีเพราะ
พระองคแ์ละครอบครวัผม ◼
ฮาร์มนิ โตเลโอ กอนซาเลซ เกาะชีโลเอ ชิลี

ผมรูสึ้กผ่อนคลายและ
ไม่รบีขณะขับรถกลับ

บ้าน ทันใดน้ันผมไดย้ิน
เสียงกดแตรรวัๆ

บทเรียนขณะขบัรถ
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โดย บาร์บารา มอร์แกน การ์ดเนอร์

ผูช่้วยศาสตราจารยส์าขาวชิาหลกัค�าสอนและ
ประวติัศาสนจกัร มหาวทิยาลยับริคมั ยงัก์

บ้าน [ของพวกเธอ] ในชุมชน [ของ
พวกเธอ] และในอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า—มากกวา่ที่ท่านเคย
เป็นมาก่อน” ไดอ้ย่างไร 1 หน่ึง เรา
จะพยายามเข้าใจความจรงิเกี่ยวกับ
ฐานะปุโรหิตดว้ยความอ่อนน้อม
ถ่อมตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค�าสอน
ล่าสุดของผู้น�าศาสนจักร สอง เรา
จะพยายามเข้าใจวา่เหตใุดสตรบีาง
คนจึงไม่ตระหนักอย่างเต็มที่วา่พวก
เธอมีสิทธิ์เข้าถึงพลังอ�านาจฐานะ
ปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า สาม เรา
จะรบัรูว้า่เราจะช่วยให้สตรมีีส่วน

รว่มอย่างเต็มที่มากขึน้ในงานที่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงท�าส�าเรจ็ผ่านพลัง
อ�านาจฐานะปุโรหิตของพระองค์ ได้
อย่างไร

ดิ
ฉันรูซึ้ง้ถึงความ
ส�าคญัของการเข้าใจ
ฐานะปุโรหิตและพร
ที่เกี่ยวข้องส�าหรบั
สตรอีย่างที่ ไม่เคย
รูซึ้ง้เช่นน้ีมาก่อน 

เรามีชีวติอยู่ ในยุคที่ส่งเสรมิความ
เสมอภาค อ�านาจ ความยุตธิรรม 
และขันตธิรรม—มักจะส่งเสรมิ
มากกวา่คณุธรรมอื่น นอกจากน้ัน 
อัตลักษณ์ สิทธิอ�านาจ ความเข้ม
แข็งทางวญิญาณ และแม้กระทั่ง
พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นหัวข้อที่หลาย
คนสับสนมาก

สตรจี�านวนมากไม่ได้ ใช้
ประโยชน์เต็มที่จากงานเลีย้ง
ทางวญิญาณที่จัดให้พวกเธอ
เพราะไม่รูว้า่พวกเธอมีสิทธิ์ ได้
รบัพรอะไรบ้าง บุรษุจ�านวนมาก
สับสนเรือ่งน้ีเช่นกัน

เราจะเข้าใจความเช่ือมโยง
ระหวา่งสตรกีับพลังอ�านาจฐานะ
ปุโรหิตไดด้ขีึน้ และช่วยให้พวกเธอ 
“ก้าวออกมา” “ยืนอยู่ ในสถานที่ซ่ึง
ถูกตอ้งและตอ้งการ [พวกเธอ] ใน
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ของพระองค์

พลงัอ�านาจฐานะปุโรหิต  

กบั  

ธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้  

การเช่ือมโยง  

สตรีเป็นผูมี้ส่วนร่วมคน
ส�าคญัในงานท่ีพระผูเ้ป็นเจา้
ทรงท�าส�าเร็จผา่นพลงัอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตของพระองค์
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บรรดาอัครสาวกและผู้น�า
องคก์ารช่วยสามัญของสตรเีน้นมาก
ขึน้เมื่อเรว็ๆ น้ีเรือ่งความสัมพันธ์
ของสตรกีับฐานะปุโรหิต ตอ่ไปน้ี
เป็นความจรงิบางประการที่จ�าเป็น
ตอ้งเข้าใจและสอนอย่างถูกตอ้ง

ฐานะปุโรหิตเป็นพลงั
อ�านาจและสิทธิอ�านาจ
ของพระผู้เป็นเจ้า

ฐานะปุโรหิตเป็นพลังอ�านาจ
ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ท�างานอัน
ส�าคญัยิ่งแห่งความรอดให้ส�าเรจ็ โดย
ทรงท�าให้เกิด “ความเป็นอมตะและ
ชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์” ( โมเสส 
1:39) ทัง้บุรษุและสตรมีีบทบาท
ส�าคญัในงานของพระผู้เป็นเจ้า 
ทัง้ชายและหญิงมีสิทธิ์เข้าถึงพลัง
อ�านาจของพระองคเ์พื่อท�างานของ
พระองค์ ให้ส�าเรจ็

สตรีมบีทบาทส�าคญั
อย่างเป็นทางการในงาน
แห่งความรอด

บอนน่ี แอล. ออสคารสั์น อดตี
ประธานเยาวชนหญิงสามัญประกาศ
วา่ “สตรทีัง้ปวงตอ้งเห็นวา่ตนเอง
เป็นผู้มีส่วนส�าคญัในงานของ
ฐานะปุโรหิต สตรี ในศาสนจักร

1. มีความจริงอะไรแจกแจง
ไวบ้า้งเก่ียวกบัสตรีและ
ฐานะปุโรหิต

น้ีเป็นประธาน เป็นที่ปรกึษา คร ู
สมาชิกสภา พี่น้องสตร ีและมารดา 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าด�าเนิน
งานไม่ไดน้อกจากเราจะลุกขึน้ท�า
หน้าที่ของเราให้ส�าเรจ็ลุล่วงดว้ย
ศรทัธา” 2

ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ 
(1910–2008) สอนวา่ “พระผู้
เป็นเจ้าประทานงานให้สตรี
ของศาสนจักรน้ีท�าในการสรา้ง
อาณาจักรของพระองค ์งานดงั
กล่าวเกี่ยวข้องกับความรบัผิดชอบ
อันส�าคญัยิ่งทัง้สามดา้นไดแ้ก่ หน่ึง 
สอนพระกิตตคิณุให้ชาวโลก สอง 
เสรมิสรา้งศรทัธาและสรา้งความสุข
ของการเป็นสมาชิกศาสนจักร และ
สาม ด�าเนินงานอันส�าคญัยิ่งของ
ความรอดให้ผู้วายชนม์

“สตรี ในศาสนจักรเป็นผู้รว่ม
งานกับพี่น้องชายในการด�าเนินงาน
อันยิ่งใหญ่น้ีของพระเจ้า . . . สตรี
มีความรบัผิดชอบมากมายและ
พวกเธอมีหน้าที่ตอ้งท�าความรบั
ผิดชอบเหล่าน้ันให้ส�าเรจ็ . . . พวก
เธอเป็นผู้น�าองคก์ารของพวกเธอ 
และองคก์ารเหล่าน้ันเข้มแข็ง ใช้
การได ้และเป็นก�าลังส�าคญัตลอด
ไปในโลก พวกเธอมีบทบาทเป็นผู้
ช่วยของฐานะปุโรหิต ทุกคนล้วน
พยายามช่วยกันสรา้งอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก เรา

ยกย่องและเคารพท่านส�าหรบัความ
สามารถของท่าน เราคาดหวงัการ
เป็นผู้น�าและความเข้มแข็ง ตลอด
จนผลอันน่าประทับใจจากการ
บรหิารองคก์ารที่ท่านตอ้งรบัผิด
ชอบ เราสนับสนุนและส่งเสรมิท่าน
ในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้าขณะ
ท่านท�าหน้าที่หุ้นส่วนใหญ่ช่วยเหลือ
พระองค์ ในการท�าให้เกิดความเป็น
อมตะและชีวตินิรนัดรข์องบุตรธิดา
ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า” 3

ทั้งบุรุษและสตรีได้รับ
มอบพลงัอ�านาจและสิทธิ
อ�านาจจากผู้ถอืกญุแจ
ฐานะปุโรหิต

กุญแจฐานะปุโรหิตคอื “สิทธิ
อ�านาจที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่
ผู้น�าฐานะปุโรหิตเพื่อก�ากับดแูล 
ควบคมุ และ ปกครองการใช้ฐานะ
ปุโรหิตของพระองคบ์นแผ่นดนิ
โลก” 4 ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์ ที่
ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด
อธิบายวา่ “การด�าเนินงานทุกอย่าง
หรอืศาสนพิธีที่ปฏิบัติ ในศาสนจักร
กระท�าภายใตก้ารมอบอ�านาจทัง้
โดยตรงหรอืโดยอ้อมของผู้ถือกุญแจ
ส�าหรบัหน้าที่น้ัน” 5

สตรมีีสิทธิอ�านาจในการท�าหน้าที่
การเรยีกของพวกเธอภายใตก้าร
ก�ากับดแูลของผู้ถือกุญแจฐานะ
ปุโรหิตเช่นเดยีวกับบุรษุ ประธาน
เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์ รกัษาการ
ประธานโควรมัอัครสาวกสิบสอง
กล่าววา่ “ผู้ที่มีกุญแจฐานะปุโรหิต 
. . . ย่อมท�าให้ทุกคนที่รบัใช้หรอื
ท�างานอย่างซ่ือสัตย์ภายใตก้ารก�ากับ
ดแูลของเขามีโอกาสใช้สิทธิอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตและเข้าถึงพลังอ�านาจ
ฐานะปุโรหิต” 6



ซิสเตอรผ์ู้สอนศาสนาเป็น
แบบอย่างของสตรทีี่ ไดร้บัการ
วางมือมอบหน้าทีแ่ละไดร้บั
สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตให้ท�า
หน้าทีฐ่านะปุโรหิต

ประธานโอ๊คส์กล่าววา่ “เราไม่คุน้เคย
กับการพูดวา่สตรมีีสิทธิอ�านาจฐานะ
ปุโรหิตในการเรยีกของพวกเธอใน
ศาสนจักร แตจ่ะเป็นสิทธิอ�านาจอื่นใดได้
เล่า เมื่อสตรคีนหน่ึง—ไม่วา่เยาวว์ยัหรอื
สูงวยั—ไดร้บัการวางมือมอบหน้าที่ ให้ส่ัง
สอนพระกิตตคิณุในฐานะผู้สอนศาสนา
เต็มเวลา เธอไดร้บัสิทธิอ�านาจฐานะ
ปุโรหิตให้ท�าหน้าที่ฐานะปุโรหิต เช่น
เดยีวกับเมื่อสตรคีนหน่ึงไดร้บัการวางมือ
มอบหน้าที่ ให้เป็นเจ้าหน้าที่หรอืครใูน
องคก์ารของศาสนจักรภายใตก้ารก�ากับ
ดแูลของผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิต” 7

เมื่อสอนแนวคดิน้ีให้กับนักศึกษา 
ดฉัินถามบ่อยครัง้วา่ “ถ้าสเตคมีการ
ประชุมฝ่ายประธานเยาวชนชายรว่ม
กับฝ่ายประธานเยาวชนหญิง ใครเป็น
ประธาน” เพราะทัง้ประธานเยาวชนหญิง
สเตคและประธานเยาวชนชายสเตคตา่ง
ไดร้บัการเรยีกและการวางมือมอบหน้าที่
โดยผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิต (ประธาน 
สเตค) เน่ืองจากการเรยีกของพวกเขา 
ทัง้สองฝ่ายจึงมีสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต
เดยีวกันและดว้ยเหตน้ีุจึงไม่มี ใครเป็น
ประธานควบคมุอีกฝ่าย พวกเขาจะผลัด
กันด�าเนินการประชุม

พระเจ้าทรงอวยพรสตรีและ
บุรุษเท่าเทยีมกนัผ่านฐานะ
ปุโรหิตของพระองค์

พระเจ้าทรงจัดเตรยีมพรมากมายผ่าน
ฐานะปุโรหิตของพระองคเ์พื่อให้มาถึง
สมาชิกทุกคนผู้ท�าและรกัษาพันธสัญญา
ศักดิสิ์ทธิ์ ประธานบัลลารด์สอนวา่ “ทุก
คนผู้ท�าพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์กับพระเจ้า

และผู้ ให้เกียรตพิันธสัญญาเหล่าน้ัน
ย่อมมีสิทธิ์ ไดร้บัการเปิดเผยส่วนตวั ได้
รบัพรโดยการปฏิบัตศิาสนกิจของเหล่า
เทพ ตดิตอ่กับพระผู้เป็นเจ้า ไดร้บัความ
สมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุ และสุดท้ายได้
เป็นทายาทสืบทอดทัง้หมดที่พระบิดาทรง
มีเคยีงข้างพระเยซูครสิต”์ 8

ประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ (1876–
1972) สอนวา่ “พรของฐานะปุโรหิตมิได้
จ�ากัดเฉพาะผู้ชายเท่าน้ัน แตพ่รเหล่า
น้ีหลั่งมาบน . . . สตรทีี่ซ่ือสัตย์ทุกคน
ของศาสนจักร . . . พระเจ้าทรงมอบของ
ประทานฝ่ายวญิญาณและพรทุกประการ
ที่บุตรชายของพระองค์ ไดร้บัให้บุตรสาว
ของพระองคเ์ช่นกัน” 9

และเมื่อสตรีไปท�างานของพระบิดา 
พวกเธอจะไดร้บัพรให้เป็น “ทายาทของ
พระเจ้า และเป็นทายาทรว่มกับพระ
ครสิต”์ เช่นกัน ( โรม 8:17; ด ูข้อ 16 ดว้ย)

ทั้งสตรีและบุรุษ (โสดและ
แต่งงานแล้ว) จะได้รับเอน็
ดาวเม้นท์ด้วยพลงัอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตในพระวหิาร

ในปี 1833 พระเจ้าทรงสัญญากับ
โจเซฟ สมิธวา่วสุิทธิชนทัง้ชายและหญิง

จะไดร้บัเอ็นดาวเม้นท์ดว้ย “อ�านาจจาก
เบือ้งบน” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
95:8) ประธานบัลลารด์ชีแ้จงวา่ “เอ็นดาว
เม้นท์เป็นของประทานแห่งพลังอ�านาจ
อย่างแท้จรงิ ทุกคนที่เข้าพระนิเวศน์ของ
พระเจ้าล้วนประกอบศาสนพิธีของฐานะ
ปุโรหิต ประยุกต์ ใช้ ไดก้ับบุรษุและสตรี
เหมือนกัน” 10 สมาชิกที่มีคา่ควรทุกคน
ผู้ ไดร้บัเอ็นดาวเม้นท์ของตนแล้วและ
รกัษาพันธสัญญาที่ท�าไว้ ในพระวหิารล้วน
มีพลังอ�านาจฐานะปุโรหิต ดว้ยเหตน้ีุ สตรี
ที่แตง่งานแล้วหรอืโสดจึงสามารถมีพลัง
อ�านาจฐานะปุโรหิตในบ้านของพวกเธอ
ไม่วา่ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตจะไปเยี่ยมหรอื
ไม่ก็ตาม

เชอร ีดวิ อดตีที่ปรกึษาในฝ่ายประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญถามวา่ “การเข้า
ถึงพลังอ�านาจฐานะปุโรหิตหมายความวา่
อย่างไร หมายความวา่เราสามารถรบัการ
เปิดเผย ไดร้บัพรและความช่วยเหลือจาก
การปฏิบัตศิาสนกิจของเหล่าเทพ เรยีน
รูว้ธิีแหวกม่านที่แยกเราจากพระบิดาบน
สวรรค ์มีพลังตอ่ตา้นการล่อลวงมากขึน้ 
ไดร้บัความคุม้ครอง รูแ้จ้งมากขึน้ และ
ฉลาดขึน้—โดยไม่ตอ้งมีมนุษย์คนใดเป็น
ส่ือกลาง” 11 อะไรคอืผลส�าคญัที่สุดของ
พลังอ�านาจน้ีและจะไดร้บัอย่างไร พระเจ้า
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ทรงเปิดเผยวา่ “พลังอ�านาจของความ
เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า” รวมถึงพลัง
อ�านาจที่จะเป็นเหมือนพระองค ์แสดงให้
ประจักษ์พยานผ่านศาสนพิธีฐานะปุโรหิต 
(ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 84:20)

สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตบาง
คร้ังท�างานในศาสนจกัรต่าง
จากในครอบครัว

องคก์รศาสนจักรเรยีงตามล�าดบัชัน้ 
ส่วนครอบครวัมีบิดาเป็นหัวหน้า ประธาน
โอ๊คส์สอนวา่มี “ความแตกตา่งบางอย่าง
ในวธิีท�างานของสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต
ในครอบครวัและในศาสนจักร” 12 ตาม
แบบแผนของพระเจ้า สามีภรรยามีความ
รบัผิดชอบตา่งกันบางอย่าง ทวา่พวก
เขาท�างานดว้ยกันในฐานะ “หุ้นส่วน
เท่าๆ กัน” 13 เอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์ 
(1922–2015) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองสอนวา่ “พี่น้องครบั จ�าไวว้า่ในบทบาท
ของการเป็นผู้น�าในครอบครวั ภรรยาท่าน
คอืคูชี่วติ . . . นับแตก่าลเริม่ตน้ พระผู้
เป็นเจา้ทรงสอนมนุษย์วา่การแตง่งานควร
รวมสามีภรรยาให้เป็นหน่ึงเดยีวกัน ดว้ย
เหตน้ีุจึงไม่มีประธานหรอืรองประธานใน
ครอบครวั ทัง้คูท่�างานดว้ยกันช่ัวนิรนัดร์
เพื่อประโยชน์ของครอบครวั พวกเขาเป็น
หน่ึงเดยีวกันทัง้ในค�าพูด และในการ 
กระท�าขณะน�า แนะน�า และชีน้�าหน่วย
ครอบครวั พวกเขาเสมอภาคกัน พวกเขา
ช่วยกันวางแผนและจัดระบบการงานใน
ครอบครวัดว้ยความสมานฉันท์ขณะก้าว
เดนิไปข้างหน้า” 14

จากน้ันเกิดอะไรขึน้เมื่อฝ่ายหน่ึงสิน้
ชีวติ ประธานโอ๊คส์สอนวา่ “เมื่อบิดา
ข้าพเจ้าสิน้ชีวติ มารดาข้าพเจ้าควบคมุ
ดแูลครอบครวัของเรา ท่านไม่มีต�าแหน่ง

ฐานะปุโรหิต แต่ ในฐานะคูส่มรสที่ยัง
มีชีวติอยู่ ท่านจึงกลายเป็นผู้มีหน้าที่
ปกครองครอบครวั ขณะเดยีวกัน ท่าน
เคารพสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตของอธิการ
ของเราและผู้น�าศาสนจักรท่านอื่นเสมอ 
ท่านควบคมุดแูลครอบครวัท่าน แตผู่้น�า
เหล่าน้ันควบคมุดแูลศาสนจักร” 15

มีอุปสรรคอะไรบ้างที่จะขัดขวางไม่
ให้สตรตีระหนักอย่างเต็มที่วา่ตนเข้า
ถึงพลังอ�านาจฐานะปุโรหิตของพระผู้
เป็นเจ้าได้

ความสับสนของทั้งบุรุษ
และสตรีเกีย่วกบัฐานะ
ปุโรหิต

ประธานโอ๊คส์สอนวา่ “ฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดคไม่ ใช่สถานภาพหรอื
ฉายานาม แตเ่ป็นอ�านาจศักดิสิ์ทธิ์
ที่ด�ารงไวด้ว้ยความวางใจให้ ใช้เป็น
ประโยชน์ในงานของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อ
บุตรธิดาของพระองค ์พึงระลึกไวเ้สมอ
วา่ชายผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต ไม่ ใช่ ‘ฐานะ
ปุโรหิต’ ไม่เหมาะสมที่จะพูดวา่ ‘ฐานะ
ปุโรหิตและสตร’ี เราควรพูดวา่ ‘ผู้ด�ารง 
ฐานะปุโรหิตและสตร’ี” 16

การพูดว่า “ตอนน้ีฐานะปุโรหิต
จะร้องเพลง” หรือ “เราต้องการอาสา
สมัครฐานะปุโรหิตไปค่ายเยาวชน

2. อุปสรรค

หญิง” เท่ากับเราก�าลังท�าลายตัวเรา
เองและผู้อื่นทัง้ที่เรามีเจตนาดี โดย
ก่อให้เกิดความสับสนต่อเน่ืองและ
ท�าให้พลังอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า
ลดน้อยลง

การคดิว่าฐานะปุโรหิตไม่
เกีย่วกบัสตรี

เมื่อเชือ้เชิญให้ศึกษาเรือ่งฐานะ
ปุโรหิต พี่น้องสตรบีางคนตอบวา่ 
“ดฉัินไม่จ�าเป็นตอ้งศึกษาหัวข้อน้ัน 
เพราะน�ามาใช้กับดฉัินไม่ได”้ แต่
เพราะฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่บุตร
ธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า เราทุก
คนจึงไดป้ระโยชน์จากการเข้าใจเรือ่ง
น้ีมากขึน้ เราทุกคนจะไดป้ระโยชน์
จากการเข้าใจฐานะปุโรหิต ลองนึกดู
วา่ศาสนจักรและครอบครวัเราจะได้
รบัพรอย่างไรถ้าทัง้สตรแีละบุรษุของ
ศาสนจักรเข้าใจและสอนความจรงิ
เกี่ยวกับฐานะปุโรหิต



 มีนาคม 2019 39

ลินดา เค. เบอรต์นั อดตีประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญเน้นวา่สตรี
และบุรษุตอ้งศึกษาหัวข้อเรือ่งฐานะ
ปุโรหิต “พี่น้องสตร ีเราไม่สามารถลุก
ขึน้และสอนเรือ่งที่เราไม่เข้าใจและตวั
เราไม่รู”้ 17

การวางข้อจ�ากดัทีไ่ม่มอียู่
จริงให้กบัสตรี

เห็นชัดวา่การเรยีกบางอย่างใน
ศาสนจักรตอ้งไดร้บัการวางมือแตง่
ตัง้สู่ต�าแหน่งฐานะปุโรหิต แตเ่รา
ตอ้งระวงัอย่าจ�ากัดสตรขีองเราโดย
ยึดวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์แนวคดิ
ผิดๆ หรอืประเพณีเป็นหลัก ตวัอย่าง
เช่น สตรสีามารถเป็นผู้น�าและครทูี่
มีประสิทธิภาพ เป็นเสียงส�าคญัใน
สภาศาสนจักร และเป็นแบบอย่าง
ของการเป็นสานุศิษย์ที่มีอิทธิพล
ตอ่สมาชิกทุกวยั

เราแตล่ะคนสามารถใช้บางวธิี
ตอ่ไปน้ีช่วยให้พี่น้องสตรขีองเรามี
ส่วนรว่มอย่างเต็มที่มากขึน้ในงานที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าส�าเรจ็ผ่านพลัง
อ�านาจฐานะปุโรหิตของพระองค์

ตดิตามถ้อยค�าของเจ้า
หน้าทีช้ั่นผู้ใหญ่และผู้น�า
สตรีของเราอยู่เสมอ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สมาชิก
อาวโุสของโควรมัอัครสาวกสิบ
สองไดพู้ดถึงบทบาทของสตรี ใน
ศาสนจักรอย่างเจาะจง เราตัง้ใจฟัง
ค�าพูดเหล่าน้ีหรอืไม่

ตวัอยา่ง ในปี 2015 ประธาน
รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันกลา่ววา่ 
“อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้จะ
ไมแ่ละไมส่ามารถสมบรูณ์ ได้ โดย
ปราศจากสตรผีูท้�าพนัธสัญญา
ศักดิสิ์ทธิ ์และรกัษาพนัธสัญญาหลงั
จากน้ัน สตรทีีส่ามารถพดูดว้ยพลงั
และสิทธอิ�านาจของพระผูเ้ป็นเจา้!” 18

ช่วยให้สมาชิกทุกคน
เข้าใจบทบาทของสตรีใน
งานของฐานะปุโรหิต

ประธานบัลลารด์ก�าชับสตรี
ของสมาคมสงเคราะห์วา่ “แวดวง
อิทธิพลของท่านมีขอบเขตเฉพาะ
—ที่ชายไม่อาจลอกเลียนแบบได ้
ไม่มี ใครสามารถปกป้องพระผู้ช่วย
ให้รอดดว้ยการชักชวนหรอืพลัง

3. เราจะท�าอะไรไดบ้า้ง

ไดม้ากไปกวา่ท่าน—ธิดาของพระ
ผู้เป็นเจ้าผู้มีจิตใจเข้มแข็งและมี
ความเช่ือมั่นเช่นน้ัน พลังเสียงของ
สตรทีี่เปลี่ยนใจเลื่อมใสน้ันมิอาจ
ประมาณได ้และศาสนจักรตอ้งการ
เสียงของท่านเวลาน้ีมากกวา่ที่ผ่าน
มา” 19 บอนน่ี แอล. ออสคารสั์น
ประกาศวา่ “[สตร]ี ของศาสนจักร
ตอ้งเห็นวา่ตนเองเป็นผู้มีส่วน
ส�าคญัในงานแห่งความรอดที่ก�ากับ
ดแูลโดยฐานะปุโรหิตและไม่ไดเ้ป็น
เพียงผู้ดแูละผู้สนับสนุน” 20

ให้ความไว้วางใจผู้น�าสตรี
เราควรเอาใจใส่ ให้มากตอ่ส่ิงที่

พูดโดยผู้ที่เราสนับสนุนในฐานะ
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้
เปิดเผย พวกท่านถือกุญแจของ
อาณาจักร และพระเจ้าทรงก�ากับ
ดแูลงานของพระองคผ์่านท่านเหล่า
น้ัน นอกจากค�าสอนของพวกท่าน 
ผู้น�าสตรขีองศาสนจักรไดร้บัการ
วางมือมอบหน้าที่และไดร้บัสิทธิ
อ�านาจฐานะปุโรหิตให้พูดกับบุรษุ
และสตรขีองศาสนจักรดว้ย เราตอ้ง
ฟังค�าสอนของพวกเธอเช่นกันและ
ฟังส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแนะน�า
เราผ่านพวกเธอ
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จงให้สตรีมส่ีวนร่วมใน
สภา ไม่เพยีงน่ังในสภา
เท่าน้ันแต่เคารพความคดิ
เห็นของพวกเธอ

ประธานบัลลารด์กล่าววา่ “ผู้น�า
ฐานะปุโรหิตคนใดที่ ไม่ ให้ผู้น�าสตรี
มีส่วนรว่มดว้ยความเคารพเต็มที่ 
การมีส่วนรว่มน้ันย่อมไม่ ใช่การให้
เกียรตแิละไม่ขยายกุญแจที่เขาได้
รบั พลังอ�านาจและอิทธิพลของเขา
จะลดลงจนกวา่เขาจะเรยีนรูว้ธิีของ
พระเจ้า” 21

อย่าให้ค�าตอบ “แบบ
เผดจ็การ” กบัค�าถามที่
พระเจ้าไม่ได้ทรงตอบ
ด้วยพระองค์เอง

ประธานโอ๊คส์เตอืนสมาชิก
ศาสนจักรให้เลี่ยงตอบค�าถามที่
พระเจ้าไม่เคยตอบ “อย่าท�าผิด
พลาดอย่างที่เคยท�าในอดตี . . . โดย
พยายามใช้เหตผุลของท่านอธิบาย
การเปิดเผย เหตผุลเหล่าน้ันส่วน
ใหญ่มนุษย์คดิขึน้เอง การเปิดเผย

คอืส่ิงที่เราสนับสนุนวา่เป็นพระ
ประสงคข์องพระเจ้าและมีความ
ปลอดภัยอยู่ ในน้ัน” 22

ประธานบัลลารด์ยกตวัอย่างที่
เหมาะกับเรือ่งน้ี “เหตใุดบุรษุ—
และไม่ ใช่สตร—ีจึงไดร้บัการวางมือ
แตง่ตัง้สู่ต�าแหน่งฐานะปุโรหิต . . . 
พระเจ้าไม่ไดท้รงเปิดเผยวา่เหตใุด
พระองคท์รงจัดตัง้ศาสนจักรของ
พระองค”์ 23 ประธานบัลลารด์เตอืน
เราเช่นกันวา่ “อย่าส่งตอ่ข่าวลือที่
ส่งเสรมิศรทัธาแต่ไม่เป็นความจรงิ
หรอืความเข้าใจและค�าอธิบายที่
ล้าสมัยในเรือ่งหลักค�าสอนและวธิี
ปฏิบัตขิองเราในอดตี นับวา่ฉลาด
เสมอถ้าจะสรา้งนิสัยของการศึกษา
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์และ
อัครสาวกที่มีชีวติ ตดิตามประเด็น 
นโยบาย และถ้อยแถลงปัจจุบันของ
ศาสนจักรผ่าน mormonnewsroom 
.org และ LDS .org คน้ควา้ผลงาน
ของนักวชิาการแอลดเีอสที่ซ่ือสัตย์ 
รอบคอบ และไดร้บัการยอมรบัเพื่อ
ให้แน่ใจวา่ท่านไม่สอนส่ิงที่ ไม่จรงิ 
ล้าสมัย หรอืแปลกประหลาด” 24 จ�า
ไวว้า่บางครัง้ค�าตอบที่ดทีี่สุดคอื 

“ฉันไม่รู”้ เราตอ้งคน้ควา้อย่างขยัน
หมั่นเพียรตามศรทัธาเพื่อเรยีนรู้
ความจรงิจากพระเจ้า

จงช่วยให้สตรีและบุรุษ
เข้าใจเร่ืองฐานะปุโรหิต

ส�าคญัอยา่งยิง่ท่ีตอ้งช่วยทัง้บุรษุ
และสตรี ใหเ้ช่ือมัน่วา่ตนสามารถ
ศึกษาและเรยีนรูเ้ก่ียวกบัฐานะ
ปุโรหิตได ้พระคมัภรีบ์างขอ้ทีจ่ะช่วย
เราในขัน้ตอนน้ี แต่ไมจ่�ากดัอยูเ่พยีง
เทา่น้ี ไดแ้ก ่แอลมา 13 และ หลกัค�า
สอนและพนัธสัญญาภาค 2, 13, 20, 
76, 84, 95, 107, 110, 121 และ 124  
การเขา้พระวหิารโดยมจีดุประสงค์
ไมเ่พยีงแสวงหาค�าตอบเท่าน้ันแต่
แสวงหาค�าถามที่ ไดร้บัการดลใจ
เกีย่วกบัหัวขอ้น้ีเป็นเรือ่งทีต่อ้งเน้น
ย�า้เช่นกนั

เอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกี 
(1915–1985) แห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองสอนวา่ “หลักค�าสอนเรือ่ง
ฐานะปุโรหิต—ที่คนในโลกไม่รู ้
และคนในศาสนจักรรูเ้ล็กน้อย— 
ไม่สามารถเรยีนรู้ ไดจ้ากพระคมัภีร์
เพียงอย่างเดยีว . . .

“หลักค�าสอนเรือ่งฐานะปุโรหิต
รู้ โดยการเปิดเผยส่วนตวัเท่าน้ัน 
ซ่ึงมาโดยอ�านาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ บรรทัดมาเตมิบรรทัดและ
กฎเกณฑ์มาเตมิกฎเกณฑ์ ถึงคน
ที่รกัและรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าดว้ย
สุดใจ พลัง ความนึกคดิ และพละ
ก�าลังของพวกเขา (ด ูคพ. 98:12)” 25
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จงช่วยให้สตรีเข้าใจว่าพวก
เธอต้องยนือยู่กบัพระเจ้า
และศาสดาพยากรณ์ของ
พระองค์

โลกเรานับวันจะแบ่งแยกและดูถูก
กันมากขึน้ สตรีแข่งขันกันในหลายๆ 
ด้าน ความคิดเห็นดุเดือดและอารมณ์
รุนแรง ลองนึกภาพอิทธิพลดี ในโลกน้ี
ถ้าสมาชิกของศาสนจักรพูดได้ว่าพวก
เธอเหมือนเอสเธอรค์ือได้รับการสงวน
ไว้ “เพื่อยามวิกฤตเช่นน้ี” (เอสเธอร ์
4:14) และพวกเธอแต่ละคนและ
ทัง้กลุ่มต้องพร้อมใจกันน�าโลกไม่ ใช่
ตามโลก

เอ็มมา สมิธกล่าววา่ “เราจะท�าเรือ่ง
พิเศษบางอย่าง . . . เราคาดหวงัโอกาส
พิเศษและความตอ้งการเรง่ดว่น” 26 ความ
ตอ้งการเรง่ดว่นเหล่าน้ี แม้กระทั่งค�าขอ
รอ้งจากผู้น�าศาสนจักรตลอดหลายปีที่
ผ่านมามาถึงพี่น้องสตรอีย่างที่ ไม่เคยมีมา
ก่อน เมื่อเราเข้าใจความจรงิเกี่ยวกับฐานะ
ปุโรหิตดขีึน้ รบัรูเ้หตผุลวา่ท�าไมสตรี
จ�านวนมากจึงด�าเนินชีวติต�า่กวา่อภิสิทธิ์
ของเธอ และปฏิบัตติามความรูท้ี่เราได้
รบัเกี่ยวกับสตรแีละโอกาสที่พวกเธอจะ
มีส่วนรว่มในงานของฐานะปุโรหิต เราจะ 
“พบปีตแิละสันตทิี่มาจากการรูผ้่านการ
สอนของท่านวา่ท่านไดสั้มผัสชีวติ ท่าน
ไดห้นุนใจบุตรธิดาคนหน่ึงของพระบิดา
บนสวรรค์ ในการเดนิทางของเขาหรอืเธอ
จนถึงวนัที่จะรบัพวกเขาเข้าในที่ประทับ
ของพระองคอ์ีกครัง้” 27 ◼
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กระหายความเข้าใจมากขึน้

คร้ังหน่ึงผมไปออกเดท
คร้ังแรกกบัหญิงสาวคน
หน่ึงในวอร์ดของผม 
เชา้วนัรุ่งข้ึนเม่ือวอร์ด
จะเดินทางไปพระวหิาร 

มีเพียงเราสองคนปรากฏตวั เราเสนอ
วา่เราจะช่วยท�าศาสนพิธีอะไรกไ็ดท่ี้
ตอ้งการใหผู้เ้ขา้พระวหิารส่วนใหญ่ท�า 
. . . กลายเป็นวา่เราตอ้งท�าการผนึก

ผมประหม่ามาก แต่แปลกตรงท่ี
การผนึกแทนคนตายคู่กบัหญิงสาวคน
หน่ึงหลงัจากผมออกเดทคร้ังแรกกบั
เธอยงัไม่ถึง 12 ชัว่โมงไม่ไดท้�าใหผ้ม
เคอะเขินอยา่งท่ีคิด ประสบการณ์นั้น
ท�าใหผ้ม มมุีมมองทีถู่กต้องมากขึน้ว่า
งานพระวหิารแต่ละด้านส�าคญัอย่าง
ยิง่—รวมถึงการผนึก (อ่านเพิ่ม
เติมในบทความดิจิทลัของผม)

สถานการณ์ทั้งหมดของ
เรามีความพิเศษเฉพาะตวั 
แต่ถา้เรา พยายามเข้าใจ
พนัธสัญญา ท่ีเราท�าใน
พระวหิารมากข้ึน ศาสน
พิธีเหล่านั้นจะเหมือน
รายการทางวญิญาณ
ท่ีเราตอ้งขีดฆ่านอ้ย
ลงและเหมือนแหล่ง 
“น�า้ธ�ารงชีวติ” ทีจ่ะให้
พลงัทางวญิญาณ แก่
เรามากข้ึน (ดู หลกัค�า
สอนและพนัธสญัญา 
63:23) ในโลกวุน่วายท่ี
เราอยู ่เราตอ้งการพลงั
ทั้งหมดท่ีเราจะมีได!้

ในเล่มน้ี คน
หนุ่มสาวแบ่งปัน
ประสบการณ์ของพวก
เขาเกีย่วกบัพระวหิาร 

คีโลฮิลานีแบ่งปันวา่การสวมการ์เมน้ท์
พระวหิารอยา่งซ่ือสตัยเ์ป็นพรแก่ชีวติ
เธออยา่งไร (ดูหนา้ 44) ในบทความ
ดิจิทลัเท่านั้น ซาไรยาห์พดูถึงความกลวั
วา่เธอรู้สึกไม่ดีพอจะเขา้พระวหิาร ถา้
ท่านก�าลงัเตรียมเขา้พระ
วหิารเป็นคร้ังแรก เราได้
รวบรวมค�าถามและค�า
ตอบท่ีท่านจะไดป้ระโยชน์
ไวใ้หท่้านแลว้ (ออนไลน์
เท่านั้น) และมาเฮชพดู 

วา่เขากลบัไปพระ 
วิหารเพ่ือเขา้ใจ 
พนัธสัญญาท่ี 
ท�าในนั้นดีข้ึน
อยา่งไร (ดู
หนา้ 48)

ถึงแมผ้มพยายามไปพระวหิาร
บ่อยเท่าท่ีผมจะไปไดเ้พื่อ เตมิอ่างเกบ็
น�า้ทางวญิญาณของผม แต่ส่ิงส�าคญั
ท่ีสุดคือ ผมยอมให้พระวญิญาณใน
พระวหิารสอนผมและเปลีย่นผม ทั้ง
ภายในและภายนอกก�าแพงพระวหิาร 
จากนั้น “น�้าธ�ารงชีวติ” ท่ีไหลจากพระ
วหิารและผา่นพนัธสญัญาของผมจึงจะ
สามารถช่วยดบักระหายของผมทุกวนั

โชคดีครับ!
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คโีลฮิลานี วอลเลซ เขียนเร่ือง
อ่านเล่นท่ีสะอาดและคน
หนุ่มสาวนิยมอ่านซ่ึงไดแ้รง
บนัดาลใจมาจากชีวติและ
ความเช่ือของเธอ เธอเป็นศิษย์
เก่ามหาวทิยาลยับริคมั ยงัก–์ฮาวายและเป็น
สมาชิกท่ีแขง็ขนัของวอร์ดหนุ่มสาวโสด

มาเฮช คูมาร์ เวดูรูปากา มา
จากอานธรประเทศ อินเดีย 
เขาเป็นสามีและบิดาของ
ลกูท่ีน่ารักสองคน เขาจบ
ปริญญาตรีสาขาวศิวกรรม
วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และท�างานเป็นนกั
พฒันาซอฟตแ์วร์อาวโุส เขาชอบไปเท่ียว
นอกบา้นกบัครอบครัว เรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ และท�าอาหาร

ซาไรยาห์ อนินิส มาจาก
ประเทศบาร์เบโดส เธออาย ุ
21 ปี เป็นบุตรคนโตจากบุตร
หา้คน เธอเป็นสมาชิกของ
ศาสนจกัรมาชัว่ชีวติ เธอชอบ
เขียนและเล่นดนตรี

อเลก็ซ์ ฮูก ีมาจากรัฐออริกอน 
สหรัฐอเมริกา เขาส�าเร็จการ
ศึกษาจากมหาวทิยาลยับริคมั
ยงักร์ะดบัปริญญาตรีสาขา
ภาษาองักฤษ เขาสนใจศึกษา
วรรณกรรมคนหนุ่มสาวเป็นพิเศษ เขียน
เร่ืองสั้นและนิยาย และด่ืมนม

คนหนุ่มสาว

เกีย่วกบัผู้เขยีนหมวด
คนหนุ่มสาว

ในหมวดนี้

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

โท
นี

 เด
มูโ

ร

หาบทความเหล่าน้ีและบทความอ่ืน

•  ท่ี liahona .lds .org

•  ใน YA Weekly (ใต ้“คนหนุ่มสาว” 
ในคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณ)

•  ท่ี facebook.com/liahona

แบ่งปันเร่ืองราวของท่าน
ท่านมีเร่ืองราวดีๆ ท่ีอยากแบ่งปันหรือไม่ 
หรือท่านตอ้งการเห็นบทความเก่ียวกบั
หวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงหรือไม่ หากตอ้งการ 
เราอยากฟังเร่ืองราวจากท่าน! ส่งบทความ
หรือค�าติชมของท่านมาท่ี liahona .lds .org

คนหนุ่มสาวแบ่งปันค�าแนะน�าท่ีดีสุดท่ี
พวกเขาเคยได้รับเก่ียวกับการท�าให้พระ
วิหารเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่าน

“อธิการบอกดิฉนัวา่พระวหิารจะเป็น
ประสบการณ์ศกัด์ิสิทธ์ิเท่าท่ีดิฉนัอยากให้
เป็น นัน่ข้ึนอยูก่บัวา่ดิฉนัตดัสินใจจะให้
พระวหิารมีผลใหญ่หลวงเพียงใดต่อชีวติ
ดิฉนั”
—แจสมนี นาย, รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

“การมีพระวหิารอยูใ่กลบ้า้นเป็นเร่ืองดี แต่
ถา้สมาชิกไม่เขา้พระวหิาร พระวหิารจะอยู่
ไกลเสมอ เราตอ้งอยูใ่กลชิ้ดพระวหิาร ไม่
วา่พระวหิารจะอยูไ่กลแค่ไหนกต็าม”
—โคล เมอร์ฟีย์, รัฐแคลฟิอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา

“มีจุดประสงค ์ไปพร้อมค�าถาม ท�างานให ้
บรรพชน เสาะหาความสงบ หรือฟังการ 
กระตุน้เตือน”
—ซิดนีย์ ออร์ตนั, รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อะไรเป็นค�าแนะน�าท่ีดีท่ีสุดท่ีท่านเคยได้
รับเก่ียวกับการท�าผิดพลาดแล้วพยายามอีก
คร้ัง ส่งค�าตอบของท่านมาท่ี liahona .lds 
.org ก่อนวนัท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 2019

ค�าแนะน�าทีด่ทีีสุ่ด . . .

ดจิทิลัเท่าน้ัน

ค�าถามและค�าตอบเกีย่วกบั 
เอน็ดาวเม้นท์พระวหิาร

ดพีอจะไปพระวหิารหรือไม่

โดย ซาไรยาห์ อินนิส

5 เหตุผลทีค่นโสดควรมส่ีวนร่วม
ในการผนึกทีพ่ระวหิาร

โดย อเลก็ซ์ ฮูกี

44 พนัธสัญญาเป็น
โล่ป้องกนั

โดย คีโลฮิลานี 
วอลเลซ

48 มองไปทางพระ
วหิารศักดิ์สิทธ์ิ
อกีคร้ัง

โดย มาเฮช คูมาร์ 
เวดูรูปากา
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โดย คโีลฮิลานี วอลเลซ

ก ารชอบสวมใส่การ์เมน้ทพ์ระวหิาร

ของดิฉนัไม่สามารถบรรยายออกมา

เป็นค�าพดูได ้ถึงแมเ้น้ือผา้ของการ์

เมน้ทจ์ะบางเบาและพอสวมใส่จนชินกแ็ทบ

ไม่รู้ตวัวา่สวมอยู ่แต่ส่ิงท่ีการ์เมน้ทห์มาย

ถึง พรท่ีมากบัการ์เมน้ท ์และการแสดงออก

ภายนอกของค�ามัน่สญัญาภายในต่อพระผู ้

เป็นเจา้—และความรักท่ีดิฉนัมี ต่อ พระผู ้

เป็นเจา้—ท�าใหก้ารสวมการ์เมน้ททุ์กวนัเป็น

ประสบการณ์ท่ีสวยงามทางวญิญาณ เป็น

สนัติสุข เป็นพลงั เป็นความสงบ เป็นอ�านาจ 

เป็นความศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นพรในชีวติดิฉนั

มากเท่าท่ีดิฉนัปฏิบติัต่อการ์เมน้ทน์ั้น

บางคร้ังมีคนคิดวา่การ์เมน้ทเ์ป็นเพียงชุด

ชั้นใน หรือเป็นเพียงมาตรฐานความสุภาพ

เรียบร้อยท่ีมุ่งหมายจะแสดงใหพ้วกเขาเห็น

วา่อะไรท่ีพวกเขาสวมใส่ไดแ้ละอะไรไม่

ได—้เป็นบรรทดัฐานก�าหนดวา่อะไรเหมาะ

สมและอะไรไม่เหมาะสม ถึงแมก้ารสวมใส่

การ์เมน้ทอ์ยา่งถกูตอ้งจะส่งเสริมความสุภาพ

เรียบร้อย (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามมาตรฐาน

ของโลก) แต่การ์เมน้ทข์องฐานะปุโรหิต

ศกัด์ิสิทธ์ิมีความหมายมากยิง่กวา่นั้น

มุมมองนิรนัดรอั์นเป่ียมด้วยพลัง
ดิฉนัไดรั้บเอน็ดาวเมน้ทข์องตนเอง

ขณะเตรียมแต่งงานในพระวิหารเม่ืออาย ุ

19 ปี ถึงแมส้ภาวการณ์เลวร้ายส่งผลให้การ

แต่งงานคร้ังนั้นส้ินสุด แต่ดิฉนัซ่ือสัตยต่์อ

พนัธสัญญาเสมอ และพนัธสัญญาเหล่านั้นท่ี

ดิฉนัท�ากบัพระเจา้ยงัอยูเ่หมือนเดิม ดิฉนัยงั

คงซ่ือสัตยต่์อพนัธสัญญา และพนัธสัญญา

ค�้าจุนดิฉนั ดิฉนัไม่ไดถู้กท้ิงให้เผชิญการ

ทดลองตามล�าพงัและดิฉนัเขม้แขง็ข้ึนเพราะ

การทดลองเหล่านั้น

ดิฉนัไดรั้บพรมากมายเพราะถือใบรับ

รองพระวิหารอยา่งต่อเน่ือง เพราะสวมใส่

การ์เมน้ทถ์ูกตอ้งตามค�าแนะน�า และเพราะ

รักษาพนัธสัญญาท่ีดิฉนัท�าในพระวิหาร แม้

จะไม่สามารถแจกแจงพรจากการเช่ือฟังน้ี

ไดค้รบถว้น แต่พรท่ีสังเกตเห็นชดั

ท่ีสุดคือดิฉนัยงัคงมีมุมมองท่ี

ถูกตอ้งและมีส่ิงเตือนใจให้

เลือกถูกตอ้งเสมอแมเ้ม่ือ

คนรอบขา้งไม่ไดเ้ลือก

อยา่งนั้น—และแม้

เม่ือการเลือกของผูอ่ื้น

ท�าให้ดิฉนัเจ็บปวด

ดิฉนัท�าผดิ เยอะมาก ใน

ชีวติช่วง 11 ปีท่ีผา่นมา (ช่วงเลวร้ายท่ีสุดรวม

ถึงการหยา่ร้าง ความกระเสือกกระสนดา้น

การเงิน อาชีพท่ีลม้เหลว และอุปสรรคส่วน

ตวั) แต่การสวมใส่การ์เมน้ทต์ลอดเวลาและ

การเขา้พระวหิารเป็นประจ�าช่วยใหดิ้ฉนัรู้วา่

คนหนุ่มสาว

พลังอ�านาจและ
ความคุม้ครองที่
สัญญาไวก้ับผู้สวม
การเ์ม้นท์พระ
วหิารอย่างซ่ือสัตย์
ไม่ไดเ้กิดจาก
เวทมนตร ์แตม่า
จากพระผู้เป็นเจ้า

พนัธสญัญาเป็น  

โล่ป้องกนั
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ชีวติน้ีมีมากกวา่การทดลองท่ีดิฉนัประสบ

ขณะนั้น—ไม่วา่แต่ละช่วงจะยากหรือเจบ็

ปวดเพียงใดกต็าม

เพราะสองส่ิงน้ีช่วยใหดิ้ฉนัอยูใ่กลชิ้ด

พระวญิญาณเสมอ การกระตุน้เตือนภายในท่ี

ดิฉนัเลือกท�าตามจึงน�าดิฉนัออกจากอนัตราย

ทางกาย—และใหค้วามหวงัแรงกลา้ตลอด

จนมุมมองท่ีไกลถึงนิรันดรซ่ึงน�าทางดิฉนั

ผา่นจุดมืดเม่ือดิฉนัรู้สึกเหมือนไม่มีพลงั

กา้วไปขา้งหนา้ทางอารมณ์และทางกายอีก 

สนัติสุขดงักล่าวยงัคงค�้าจุนดิฉนัขณะความ

ทา้ทายและการทดลองใหม่ๆ เกิดข้ึน

พรจากพระวิหารท่ีดิฉนัประสบเร่ิม

ตั้งแต่พรวนัต่อวนัท่ีบางคร้ังเรามอง 
ขา้ม (อยา่งเช่นสันติสุขในใจและการ 

กระตุน้เตือน) ไปจนถึงพรอนัน่าต่ืนเตน้

เร้าใจ ย ัง่ยนื และเห็นชดั (เช่นการผนึกกบั

ครอบครัวเราชัว่นิรันดร์) ประสบการณ์

ของแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะตวั—แต่พร

มาถึงเราเสมอในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม

ของพระเจา้เม่ือเรารักษาพนัธสัญญาของ

เรา (ดู หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 

82:10) การสวมใส่การ์เมน้ท์

เป็นวิธีส�าคญัส่วนตวัของการ

แสดงใหพ้ระเจา้ทรงเห็น

วา่เราจดจ�าพนัธสัญญา

ของเราภา
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ควำมคุ้มครองต่อเน่ืองทำงวญิญำณ
ประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์ (1924–2015) 

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสองอธิบายพร

ประการหน่ึงท่ีเราคาดหวงัไดเ้ม่ือเราสวม

ใส่การ์เมน้ทอ์ยา่งถกูตอ้ง “การ์เมน้ทเ์ป็น

เคร่ืองหมายแทนพนัธสญัญาศกัด์ิสิทธ์ิ ส่ง

เสริมความสุภาพเรียบร้อย เป็นโล่และเคร่ือง

ป้องกนัผูส้วมใส่” 1

โล่น้ีสามารถคุม้ครองเราจากส่ิงท่ีนีไฟ

เรียกวา่ “ลกูศรเพลิงของปฏิปักษ”์ (1 นีไฟ 

15:24) ถา้เราจะค�านวณวา่ซาตานยงิลกูศรใส่

เราวนัละก่ีดอก ดิฉนัคิดวา่เขายงิหลายดอก

มาก เราอยูใ่นโลกท่ีมุ่งหมายจะท�าลายส่ิงท่ี

เราเช่ืออยา่งไม่หยดุหยอ่น ภาพและข่าวสาร

ท่ีไม่เหมาะสมรายลอ้มเราทุกท่ี ตามดว้ยการ

กดดนัใหใ้ชส้ารอนัตรายหรือฝ่าฝืนกฎแห่ง

ความบริสุทธ์ิทางเพศ รุนแรงกวา่นั้นคือการ

กดดนัและการล่อลวงใหโ้ตเ้ถียงและไร้เมตตา 

ถา้ไม่ต่อหนา้กท็างออนไลน ์เยาะเยย้หรือ

เหยยีดหยามผูอ่ื้นเพราะแสดงความคิดเห็น

หรือความเช่ือของพวกเขา หรือลอ้เลียนบาง

คนดว้ยเร่ืองเลก็ๆ อยา่งเช่นใชไ้วยากรณ์ไม่

ถกูตอ้ง ถา้เราเอาใจใส่การโจมตีทางวญิญาณ

เหล่าน้ี เราจะรู้สึกเฉ่ือยชาและรู้สึกถึงการ

เตือนจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดน้อ้ยลง

“ลกูศรเพลิง” ท่ีซาตานยงิใส่เรามีมากมาย

นบัไม่ถว้นและอนัตรายเสมอ เอล็เดอร์ 

ทาเนียลา บี. วาโคโลแห่งสาวกเจด็สิบกล่าว

วา่ “ส่ิงล่อใจและการล่อลวงของชีวติหลาย

อยา่ง ‘ร้ายกาจเหมือนหมาป่า’” ถา้อยา่งนั้น

เราจะคุม้ครองตวัเราอยา่งไร ต่อมาในค�าพดู

เดียวกนั ท่านเสริมวา่ “ขา้พเจา้สญัญาวา่การมี

ส่วนร่วมในศาสนพิธีและการใหเ้กียรติพนัธ

สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งจะน�าความสวา่งและความ

คุม้ครองอนัน่ามหศัจรรยม์าสู่ท่านในโลกท่ี

มืดลงทุกวนั” 2

ถา้ “ลกูศร” ท่ีซาตานยงิใส่ท่านทุกวนัเป็น

ของมีคมท่ีท่านมองเห็นและรู้สึกได ้ท่านจะ

ท้ิงโล่ไวท่ี้บา้นไหม ท่านจะเมินความรู้เร่ือง

วธีิป้องกนัตนเอง—หรือเสน้ทางไปถึงสถาน

ท่ีหลบภยัหรือไม่ ท่านจะเล่ือนการท�าหรือ

รักษาพนัธสญัญากบัพระผูเ้ป็นเจา้ออกไป

ไหมเม่ือพระองคท์รงสญัญาวา่พนัธสญัญา

เหล่านั้นจะช่วยใหท่้านมีชยัชนะ

พลังแห่งพันธสญัญำในควำม
ก้ำวหน้ำของเรำ

ความคุม้ครองท่ีการ์เมน้ทม์อบใหไ้ม่ได้

มาจากเวทมนตร์ใดๆ ในตวัการ์เมน้ทต์ามท่ีมี

คนเช่ืออยา่งผดิๆ แต่ความคุม้ครองท่ีสญัญา

ไวคื้อความคุม้ครองท่ีพระเจา้ประทานใหท้าง

กายและทางวญิญาณเม่ือเรารักษาพนัธสญัญา

และแสดงความซ่ือสตัยต่์อพระองคทุ์กวนั

พนัธสญัญาพระวหิารและการ์เมน้ท ์ไม่ใช่ 

ส�าหรับคนดีพร้อม แต่มีไวช่้วยป้องกนัและ

คุม้ครองคนไม่ดีพร้อมท่ีก�าลงัพยายามสุด

ความสามารถเพื่อเป็นคนดีข้ึน คนท่ีกลบัใจ
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เม่ือผดิพลาดและเดินหนา้ต่อไป คนเช่นท่าน

และดิฉนั

เหมือนเรารับส่วนศีลระลึกทุกสปัดาห์เพื่อ

ระลึกถึงและต่อพนัธสญัญาบพัติศมาของเรา 

การสวมใส่การ์เมน้ททุ์กวนัเป็นส่ิงเตือนใจ

ใหนึ้กถึงพนัธสญัญาท่ีเราท�าในพระวหิาร เรา

ตอ้งการส่ิงเหล่าน้ีตลอดการเดินทางของเรา

เพื่อเป็นเหมือนพระคริสตม์ากข้ึน

นอกจากความคุม้ครองแลว้ การรักษา

พนัธสญัญาของเราและการสวมใส่การ์เมน้ท ์

เป็นวธีิแสดงใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเห็นทุก

วนัวา่เรารักพระองค ์และเราจะท�าตามพระ

บญัญติัของพระองค ์เพราะ เรารักพระองค—์

และนัน่เป็นหนทางใหเ้ราไดรั้บพรมากมายท่ี

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประสงคจ์ะประทานแก่เรา 

พระองคท์รงรักเรามากเกินกวา่เราจะเขา้ใจ

ได ้ทรงตอ้งการใหเ้ราปลอดภยัและมีความ

คุม้ครองท่ีพระองคท์รงสญัญา

ได้รบัพรทุกวนั
เราทุกคนต่อสูท้างวญิญาณทุกวนั ไม่วา่

จะรู้ตวัหรือไม่กต็าม พนัธสญัญาท่ีท�าในพระ

วหิารและรักษาในชีวติทุกวนัจะช่วยใหเ้รา

ชนะสงครามต่อสูก้บับาปและซาตาน แต่เรา

ตอ้งเตรียม—และซ่ือสตัยต่์อจากนั้น

ดิฉนัดีใจท่ีตดัสินใจไปพระวหิาร—และ

ท่ีตดัสินใจต่อจากนั้นวา่จะรักษาพนัธสญัญา

ของดิฉนั ดิฉนัไดรั้บพรทุกวนัเพราะการเลือก

ของดิฉนัและเพราะสวมใส่การ์เมน้ทอ์ยา่ง

ถกูตอ้งตามท่ีดิฉนัสญัญาวา่จะท�า นัน่ท�าให้

ดิฉนัปลอดภยัเสมอ เตือนดิฉนัใหนึ้กถึงพนัธ

สญัญาของดิฉนั แสดงใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้เห็นวา่

ดิฉนัรักพระองคม์ากกวา่โลก และดิฉนัจะท�า

ส่ิงท่ีพระองคท์รงขอใหท้�า ◼
ผู้เขยีนอาศัยอยู่ในรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

อ้างองิ
 1. บอยด ์เค. แพคเกอร,์ The Holy Temple (1980), 75.
 2. ทาเนียลา บี. วาโคโล, “ศาสนพิธีแห่งความรอดจะ

น�าความสวา่งอันน่ามหัศจรรย์มาสู่เรา,” เลียโฮนา, 
พฤษภาคม 2018, 40, 41.

ค้นคว้าเพิม่เตมิ
•  เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัพระ

วหิาร การเตรียมเขา้พระวหิาร 
และศาสนพิธีพระวหิารท่ี 
temples .lds .org

•  ชมวดิีทศันข์องศาสนจกัรท่ี 
จะช่วยอธิบายเร่ืองการ์เมน้ท ์
พระวหิารใหผู้อ่ื้นฟังท่ี 
mormonnewsroom .org/ article/ 
temple - garments

ขว
า:

 ภ
าพ

ถ่า
ยจ

าก
 G

ET
TY

 IM
A

G
ES



48 เลียโฮนา

มองไปทาง  

พระวหิารศักดิ์สิทธ์ิ  
อีกคร้ัง

โดย มาเฮช คูมาร์ เวดูรูปากา

ส่ี
ปีก่อน บราเดอร์สุเรช นาตราจนั ครู

สถาบนัของผมถามชั้นเรียนวา่ “ใครเคย

ไปพระวหิารมาแลว้บา้ง” เพราะผมกบั

อนนัทาภรรยาผมเดินทาง 10 ชัว่โมงไปพระ

วหิารฮ่องกง ประเทศจีนคร้ังแรกเม่ือปีท่ีแลว้ 

ผมจึงยกมืออยา่งภาคภมิูใจ ครูถามต่อจากนั้น

วา่ “คุณจ�าไดไ้หมวา่ไดท้ �าพนัธสญัญาอะไร

ในพระวหิารบา้ง”

ค�าถามของเขาน่าคิด มีมากมายใหเ้รียน

รู้ระหวา่งท่ีผมอยูใ่นพระวหิารคร้ังแรก แม้

จะพยายามตั้งใจ แต่นานวนัเขา้ผมกลื็มพนัธ

สญัญาท่ีท�าในพระวหิาร ทนัใดนั้นผมตดัสิน

ใจวา่จะกลบัไปพระวหิารคร้ังท่ีสอง คราวน้ี

ผมจะเอาใจใส่และจดจ�าพนัธสญัญาท่ีผมท�า

และเร่ืองอ่ืนท่ีจ�าเป็นต่อความรอดของผม

เวลาผา่นไป ผมประสบการทดลองน่า

กลวัในชีวติ แต่ผมลงทะเบียนเรียนสถาบนั 

และวนัหน่ึงเราเรียนเร่ืองศาสดาพยากรณ์โย

นาห์ โยนาห์ไม่ท�าส่ิงท่ีพระเจา้ทรงบญัชาให้

เขาท�า ขอ้หน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจของผมคือ 

โยนาห์ 2:4: “ขา้พระองคจึ์งทูลวา่ ขา้พระองค์

ถกูไล่ใหพ้น้จากพระเนตรของพระองค ์ขา้

พระองคจ์ะเงยหนา้ดูพระวหิารบริสุทธ์ิของ

พระองคอี์กไดอ้ยา่งไร?”

พระคมัภีร์ขอ้น้ีสัมผสัใจผม  ผม

สวดออ้นวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์

ประทานโอกาสให้ผมกบัภรรยาไดไ้ปพระ

วิหารอีกคร้ัง

หลงัจากนั้นส่ีปี พระบิดาบนสวรรคท์รง

อวยพรใหเ้ราไดเ้ขา้พระนิเวศนข์องพระองค์

อีกคร้ัง คราวน้ีในพระวหิารไทเป ไตห้วนั

ขณะอยูท่ี่นัน่ ผมมีโอกาสประกอบศาสน

พิธีแทนคุณลุงของผมท่ีเสียชีวิตดว้ยโรค

มะเร็ง เม่ือผมรับบพัติศมาแทนท่าน ผม

นึกถึงพรท่ีท่านจะไดรั้บผา่นศาสนพิธีน้ี ผม

มีความสุขมาก และผมจ�าส่ิงท่ีประธานพระ

วิหารบอกผมไดเ้ม่ือผมมาพระวิหารคร้ังแรก

และสับสนเลก็นอ้ย เขาบอกผมวา่ “บราเดอร์ 

คุณอาจไม่เขา้ใจทั้งหมดท่ีคุณท�าตอนน้ี แต่

วนันั้นจะมาถึงเม่ือคุณจะรู้สึกวา่ไดท้ �าส่ิง

ส�าคญัยิง่ท่ีน่ี”

ผมไดรั้บค�าตอบ ผมใชเ้วลาส่ีปีกวา่จะ

เขา้ใจโดยการไปพระวหิารคร้ังท่ีสอง

เวลาน้ีขณะรับส่วนศีลระลึกแต่ละสปัดาห์ 

ผมทราบดวีา่ผมตอ้ง
กลับไปพระวหิารจึง
จะเข้าใจและจดจ�า
พันธสัญญที่ท�าไว้
ไดม้ากขึน้

คนหนุ่มสาว
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ผมระลึกวา่การชดใชข้องพระเยซูคริสตมี์พลงัมาก และ

พนัธสญัญาท่ีผมท�าในพระวหิารศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งยิง่

ปีน้ีเป็นปีท่ีผมกบัภรรยาแต่งงานครบ 10 ปี ผมตอ้งการ

ฉลองในพระวหิารและประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดให้

บรรพชนของผม เพื่อจะท�าเช่นน้ีได ้ผมตอ้งท�างานพิเศษ

นอกเหนือจากงานประจ�า งานท่ีไม่ส่งผลต่อเวลาอยูก่บั

ครอบครัว

ผมรู้และรู้สึกวา่งานพระวหิารเป็นความจริง ไม่มีส่ิงใด

แทนท่ีได ้การเขา้พระวหิารและท�างานของพระบิดาบน

สวรรคเ์พื่อตวัเราเองและเพื่อจิตวญิญาณท่ีอยูอี่กดา้นหน่ึง

ของม่านคุม้กบัการเสียสละทุกอยา่ง ◼
ผู้เขยีนอาศัยอยู่ในอานธรประเทศ อินเดยี

ภา
พ

ถ่า
ยพ

ระ
วหิ

าร
ไท

เป
 ไ

ตห้
วนั

มาเฮชกบัอนันทา เวดูรูปากาหน้าพระวหิารไทเป ไต้หวนั

ค�าถามและค�าตอบเกีย่วกบัเอน็ดาวเม้นท์พระวหิาร

ฉันจะเข้าใจเอน็ดาวเม้นท์พระวหิารและพนัธสัญญาทีท่�าใน
น้ันได้ดขีึน้อย่างไร
จงใหค้วามสนใจกบัค�าสอนและพนัธสญัญาของพระวหิารขณะ

ท่านศึกษาเป็นส่วนตวั มองหาขอ้ความท่ีพดูถึงหลกัธรรมและ

พนัธสญัญาของเอน็ดาวเมน้ทต์ามท่ีพบในพระคมัภีร์ ค �าปราศรัย

การประชุมใหญ่สามญั และส่ือการเรียนการสอนอ่ืนๆ ของ

ศาสนจกัร การทบทวนความจริงเหล่าน้ีในการศึกษาส่วนตวัจะ

ช่วยใหท่้านเขา้ใจเร่ืองศาสนพิธีและพนัธสญัญาพระวหิารมากข้ึน 

ตวัอยา่งเช่น เม่ือศึกษาเร่ืองกฎแห่งความบริสุทธ์ิทางเพศ ความ

ซ่ือตรงของโยเซฟขณะถกูภรรยาของโปทิฟาร์ล่อลวงจะช่วยให้

เราตั้งใจเช่ือฟังกฎน้ีอยา่งไร (ดู ปฐมกาล 39) ความตั้งใจของนีไฟ

วา่จะเช่ือฟังพระบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้สามารถประยกุตใ์ชก้บั

วธีิรับใชใ้นการเรียกของท่านอยา่งไร (ดู 1 นีไฟ 3:7)

กลบัไปพระวหิารบ่อยๆ เท่าท่ีสภาวการณ์ของท่านเอ้ืออ�านวย

“เราทุกคนไดรั้บการสอนอยา่งเดียวกนั แต่เราจะเขา้ใจความ
หมายของศาสนพิธีและพนัธสญัญาเพิ่มข้ึนเม่ือเรากลบัไปพระ 
วหิารบ่อยๆ ดว้ยเจตคติของกาารเรียนรู้และตรึกตรองความจริง 
นิรันดร์ท่ีสอนในนั้น”
ซิลเวยี เอช. ออลเรด ทีป่รึกษาทีห่น่ึงในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั 
“พระวหิารศักดิ์สิทธ์ิ พนัธสัญญาศักดิ์สิทธ์ิ,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2008, 141

อ่านบทความท่ีจะช่วยใหท่้านเขา้ใจพนัธสญัญาของเรากบัพระผูเ้ป็นเจา้ไดท่ี้  
lds .org/ go/ 031949

ถา้ท่านก�าลงัเตรียมไปพระวหิารเป็นคร้ังแรก ใหอ่้านค�าถามและค�าตอบของเรา
ในรูปแบบดิจิทลัของบทความน้ีในคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณหรือท่ี liahona .lds .org 
ดา้นล่างเป็นค�าถามหน่ึงในหา้ขอ้ท่ีท่านจะพบ





 M a r c h  2 0 1 9  61
60 L i a h o n a

What Is a Miracle? 

We all know what a miracle is, right? 
Moses parting the Red Sea. The Savior 
giving sight to a blind man. A woman 
being cured from a terminal illness. One 
of the most extraordinary miracles is the 
Atonement of Jesus Christ—no miracle 
has ever been so far-reaching or powerful. 
But are those the only types of experi-
ences that could be considered miracles?

According to the Bible Dictionary, 
miracles are “manifestations of divine or 
spiritual power.” 2 With that definition, let’s 
open our eyes to the many miracles that 
surround us—miracles that we might not 
even recognize.

We definitely see God’s hand in the 
lives of His people through the miracles 
in the scriptures. But we can also see 

His spiritual power when we receive an 
answer to a prayer, strengthen our testi-
monies, or have a change of heart.

Still, there are other miracles that we 
tend to forget: The sun rises and sets each 
day; small seeds grow into mighty trees; 
the many components of our body work 
together, enabling us to breathe, run, 
dream, and eat. Inspired advances in med-
icine and technology are happening every 

Finding Miracles in  
Everyday Life

If we view life through 
a lens of faith in Jesus 
Christ, our eyes will be 

opened to the many 
miracles all around us.

By Breanna Call Herbert,  
Alex Hugie, and  
Aspen Stander
Church Magazines

these outward effects are not the only rea-
son for miracles. Often, a miracle doesn’t 
prevent suffering or tragedy at all. God 
performs miracles for two basic reasons: to 
strengthen faith and to accomplish good.

Often, miracles manifest God’s power 
to His children or teach a spiritual princi-
ple. The Bible Dictionary says that Jesus 
Christ’s many miracles “were intended to 
be a proof to the Jews that Jesus was the 

President Dallin H. Oaks, First 
Counselor in the First Presidency, said, 
“Many miracles happen every day in the 
work of our Church and in the lives of 
our members.” 1 But when was the last 
time you moved a mountain or saw a few 
fish and a few loaves of bread feed thou-
sands? Most of us probably haven’t seen 
anything like that. So how can President 
Oaks’s statement be true?

day, and we can now communicate with 
almost anyone anywhere. God’s power can 
be seen in every detail of our lives.

Why Does God Perform Miracles?
Miracles come in many forms, but God 

performs them for the same overall pur-
poses. Sometimes miracles heal, comfort, 
or physically protect God’s children, but 

SOME REASONS GOD  
PERFORMS MIRACLES
•  To manifest His power
•  To teach a spiritual 

principle

•  To confirm a previous 

revelation

•  To confirm and 

strengthen faith

•  To advance His work
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There are miracles 
that we tend to for-
get: the sun rises 
and sets each day; 
small seeds grow 
into mighty trees.
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52 อะไรจริงและ 
อะไรไม่จริง

โดย เอล็เดอร์คาร์ล บี. คุก

55 “น่ีเป็นความจริง  
น่ีเป็นความจริง”

โดย เดวดิ มวนดา

56 ดูการประชุมใหญ่
จนตดิเป็นนิสัย

58 มัน่ใจในคุณค่าของดฉัิน

สงวนนาม

60 พบปาฏิหาริย์ในชีวติทุกวนั

โดย เบรียนนา คอลล ์
เฮอร์เบิร์ต, อเลก็ซ์ ฮูกี และ 
แอสเพน็ สแตนเดอร์

63 โปสเตอร์: ช่วงเวลา
ในพระวหิาร

64 ปัจฉิมวาทะ: ไดย้นิพระ
สุรเสียงของพระเจา้ท่ีการ
ประชุมใหญ่สามญั

โดย เอล็เดอร์ 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

ผมรัก 
ประวตัคิรอบครัว!  
ผมมกัไม่เห็นคุณค่าของงานประวติัครอบครัว แต่นัน่เปล่ียน
ไปเม่ือผมรับบพัติศมาแทนบรรพชนคนหน่ึงของผมในพระ
วหิาร ซานเตียโก ชิลี

คร้ังแรกท่ีไปพระวหิารผมเป็นมคันายก ขณะท่ีผมก�าลงัจะ
ลงอ่างบพัติศมา ผมรู้สึกวา่มีคนเขา้มาในหอ้ง ผมเงยหนา้
และเห็นชายสูงอายสุวมเส้ือผา้เก่าๆ ผมรู้สึกถึงความรักและ
ความกตญัญูของเขาเพราะผมก�าลงัท�างานแทนเขา หลงัจาก
ผมรับบพัติศมาใหเ้ขาและข้ึนมาจากน�้า ผมมองหาเขา แต่
เขาไม่อยูท่ี่นัน่แลว้

ผมเคยคิดวา่พระวหิารจะจดัเตรียมช่ือใหท้�างานพระวหิาร 
ผมจึงไม่สนใจจะท�าการคน้ควา้ประวติัครอบครัว แต่
ประสบการณ์คร้ังน้ีท�าใหผ้มต่ืนเตน้กบัการหาช่ือครอบครัว
ของผมเอง

วนัหน่ึงผมเปิดคอมพิวเตอร์และเห็นวา่ผมไดรั้บอีเมลฉบบั
หน่ึงจากศาสนจกัรกบัช่ือครอบครัวหน่ึง ผมรู้สึกวา่ผมตอ้ง
คน้หาเพิ่มเติม ผมจึงถามคุณแม่วา่ผมจะหาช่ือและเกบ็ขอ้มูล
เก่ียวกบับรรพชนมากข้ึนไดอ้ยา่งไร

ตอนน้ีผมหาช่ือครอบครัวได ้11 ช่ือ และผมรู้วา่ผมจะหาได้
อีก คนเหล่าน้ีไม่เคยมีโอกาสรับบพัติศมาขณะอยูบ่นแผน่
ดินโลก และพวกเขารอคนท�างานพระวหิารใหพ้วกเขามา
นาน ผมดีใจท่ีไดช่้วยพวกเขาผา่นงานพระวหิารและประวติั
ครอบครัว

ลูคสั 
16 ปี, ซานเตียโก ชิลี

เยาวชน

ในหมวดนี้



52 เลียโฮนา

เ ม่ือเร็วๆ น้ีขา้พเจา้พบเคยลี์เยาวชนหญิงวยั 17 ปี ขณะเธอแบ่งปัน

ความรู้สึกจากใจในการประชุมใหญ่สเตค เธอประกาศวา่พระผูเ้ป็น

เจา้ด�ารงอยูจ่ริง ศาสนจกัรน้ีจริง และประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั

เป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ เธอกล่าวค�าพยานแรงกลา้เช่น

กนัวา่เร่ืองลบๆ ท่ีมีคนพดูเก่ียวกบัศาสนจกัรและพระกิตติคุณของพระ

เยซูคริสตเ์ป็นเร่ืองไม่จริง

ขา้พเจา้ประทบัใจในความเช่ือมัน่ของเคยลี์และความสามารถใน

การเลง็เห็นวา่อะไรจริงและอะไรไม่จริง

แต่ขา้พเจา้ประทบัใจยิง่ข้ึนไปอีกเม่ือพดูกบัเคยลี์ยห์ลงัการประชุมและ

คน้พบวา่ความสามารถในการเลง็เห็นและความเช่ือมัน่ของเธอไม่ไดม้า

ง่ายๆ อนัท่ีจริงเธออดทนต่อการทา้ทายศรัทธาของเธออยา่งหนกัหน่วง

เธอแบ่งปันดงัน้ี

ดิน้รนหาค�าตอบ

เคยลี์แขง็ขนัในศาสนจกัรมาตลอด แต่เม่ือเธอเร่ิมคิดลึกซ้ึงเก่ียวกบั

พระกิตติคุณและศาสนจกัร ค�าถามจริงจงับางขอ้เกิดข้ึนในใจเธอ เธอ

รู้สึกผดิเพราะสงสยัและเร่ิมคน้หาค�าตอบ

“ปัญหาของหนู” เคยลี์บอก “คือหนูคน้หาผดิท่ี แทนท่ีจะ

คน้ควา้พระคมัภีร์หรือค�าพดูการประชุมใหญ่และพดูคุยกบัพอ่

แม่ หนูกลบัไปอ่านบทความออนไลนท่ี์อา้งวา่พวกเขามีค�า

ตอบใหก้บัค�าถามของหนู”

ตอนแรก เคยลี์คิดวา่บทความออนไลนต์อบค�าถาม

ของเธอ แต่เธอพดูวา่ “เม่ือหนูสืบหาค�าถามต่อไปเร่ือยๆ 

ทุกอยา่งท่ีหนูอ่านท�าใหห้นูมีค�าถามมากกวา่เดิมและ

สงสยัยิง่กวา่เดิม”

เคยลี์เร่ิมสูญเสียทั้งศรัทธาและความหวงั “แสง

สวา่งจากประจกัษพ์ยานของหนูก�าลงัจะดบั” 

เธอจ�าได ้“หนูค่อยๆ หยดุท�าส่ิงท่ีหนูไดรั้บ

การสอนมา—ไม่อ่านพระคมัภีร์ ไม่สวด

ออ้นวอน และไม่เรียนเซมินารี”

โดย เอล็เดอร์ 
คาร์ล บี. คุก

แห่งฝ่ายประธาน
สาวกเจด็สิบ

อะไรจริง
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จนเธอรู้สึกถกูครอบง�าดว้ยความมืดและความสบัสน เธอกล่าววา่ 

“หนูมองไม่ออกวา่อะไรมาจากพระผูเ้ป็นเจา้และอะไรเป็นความคิด

เหลวไหลท่ีมีคนบิดเบือนและป้ันเร่ืองข้ึนมาเพื่อใหห้นูสบัสน หนูไม่

สามารถเลง็เห็นไดอี้กวา่อะไรคือความจริงและอะไรคือความหลอก

หลวง มนัก�าลงัท�าลายหนู”

เคยลี์เปรียบเทียบสถานการณ์ของเธอกบัสถานการณ์ของโจเซฟ 

สมิธเม่ือท่านกล่าวว่า “ในท่ีสุดขา้พเจา้ตดัสินใจว่าขา้พเจา้ตอ้งคงอยู่

ในความมืดมนและความสับสน, หรือมิฉะนั้นก็ตอ้งท�าดงัท่ียากอบ

ช้ีแนะ, นัน่คือ, ทูลขอจากพระผูเ้ป็นเจา้. ในท่ีสุดขา้พเจา้ตกลงใจท่ี

จะ ‘ทูลขอจากพระผูเ้ป็นเจา้’ [ยากอบ 1:5] โดยสรุปว่าหากพระองค์

ประทานปัญญาแก่ผูท่ี้ขาดปัญญา, และจะประทานดว้ยพระกรุณา, 

และมิไดท้รงต�าหนิแลว้, ขา้พเจา้จะไดล้องดู” (โจเซฟ สมิธ— 

ประวติั 1:13)

พูดคุยกบัคนทีเ่ธอไว้วางใจ

เม่ือถึงจุดวกิฤต เคยลี์ไปขอความช่วยเหลือจากครูเซมินารี คุณยาย 

และคุณแม่ของเธอ ครูเซมินารีรับรองกบัเธอวา่ความรู้สึกของเธอไม่

ผดิและเธอไม่ใช่คนเดียวท่ีมีค�าถาม ครูแบ่งปันประจกัษพ์ยานและ

แนะน�าใหอ่้านเน้ือหาท่ีจะช่วยเคยลี์ในการคน้หาของเธอ

คุณยายของเคยลี์ยไ์ม่ไดส้ัง่สอน ท่านเพียงแต่ขอใหเ้ธอพิจารณาวา่

แหล่งขอ้มูลใดยกระดบัจิตใจ—ขอ้มูลออนไลนห์รือหลกัค�าสอนของ

ศาสนจกัร เคยลี์เร่ิมเปรียบเทียบ “แหล่งใดยกระดบัจิตใจ แหล่งใดน�าปีติ

และสนัติสุขมาสู่จิตวญิญาณของหนู แหล่งใดสอนหนูวา่หนูจะไดอ้ยูก่บั

ครอบครัวตลอดไปในสภาพของความสุขอนัไม่รู้จบถา้หนูท�าตามพระ

บญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้ แหล่งใดส่งเสียงรบกวนความคิดของหนู”

แสวงหาพระผู้เป็นเจ้าผ่านการสวดอ้อนวอนและพระคมัภร์ี

คุณแม่ของเคยลี์กระตุน้ใหเ้ธอสวดออ้นวอน ในท่ีสุดเคยลี์จึงเขา้ไป

ในหอ้งนอนและระบายความในใจต่อพระผูเ้ป็นเจา้ เธออธิบายวา่ 

“ไม่มีอะไรเกิดข้ึน ไม่มีเทพลงมา ใจของเคยลี์ไม่ไดเ้ตม็ไปดว้ยความ

สงบและความส�านึกคุณ หนูกลบัไปหาคุณแม่ เราสวดออ้นวอนดว้ย

กนั และท่านกระตุน้ใหห้นูอ่านพระคมัภีร์มอรมอน 10 นาที ขณะ

อ่าน หนูรู้สึกถึงสญัญาในใจวา่ถา้อ่านต่อไป หนูจะเห็นพร หนูเห็นได้

ชดัเจนและรู้วา่ค �าสอนใดมาจากพระผูเ้ป็นเจา้และค�าสอนใดไม่ไดม้า

จากพระองค”์

เคยลี์เร่ิมสวดออ้นวอนทุกวนัและอ่านพระคมัภีร์มอรมอน เธออยู ่
ห่างจากทวติเตอร์และเวบ็ไซตท่ี์ก่อความสงสยัตั้งแต่แรก เธอไป

เซมินารีเพื่อเรียนรู้ ไม่ใช่เพื่อมองหาเร่ืองลบๆ เก่ียวกบัศาสนจกัร

เลง็เห็นว่าอะไรจริง

หลงัจากพยายามอยูส่องสปัดาห์ เธอรู้สึกวา่เสียงลบๆ เงียบลง การ

เรียนดีข้ึน ท�างานสนุกข้ึนและมีความสมัพนัธ์กบัพอ่แม่ดีข้ึน เธอมี

ความสุขมากข้ึน

เพราะความสุขนั้น เธอกล่าว “ดิฉนัจึงเห็นค�าตอบ ดิฉนัสามารถ

เลง็เห็นไดว้า่อะไรมาจากพระผูเ้ป็นเจา้และอะไรไม่ไดม้าจากพระองค์

ท่านเคยสงสัย
หรือไม่ว่าจะรู้ได้
อย่างไรอะไรจริง

แท้แน่นอน

และ 
อะไรไม่จริง
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เพราะเห็นดว้ยตนเองวา่พระองคท์รงท�าอะไรเพื่อดิฉนัเม่ือดิฉนัท�าส่ิงท่ี

พระองคท์รงขอ”

“นัน่” เธอสรุป “เป็นวธีิเดียวท่ีคุณจะเลง็เห็นไดว้า่อะไรคือความ

จริงจากพระผูเ้ป็นเจา้และอะไรไม่ใช่ เราสามารถศึกษา ไตร่ตรอง และ

สงสยัทั้งหมดท่ีเราอยากสงสยั แต่จนกวา่เราจะท�าตามท่ียากอบแนะน�า

และตามท่ีโจเซฟ สมิธท�าเท่านั้น—คือทูลถามและลงมือท�า—เราจึงจะ

รู้ไดว้า่อะไรจริงและอะไรไม่จริง”

เราเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ของเคยลี์ ต่อไปน้ีเป็นแนวคิดบาง

ประการ

•  เราไม่ควรรู้สึกแยถ่า้เรามีค�าถาม

•  เราไม่ควรหยดุสวดออ้นวอนขณะคน้หาค�าตอบ

•  เราควรศึกษาและไตร่ตรองพระคมัภีร์มอรมอน

•  เราสามารถปิดเสียงดงัของเทคโนโลยแีละส่ือท่ีดึงเราออกห่าง

จากความจริงและเจตนาท�าลายเราโดยเลือกใหดี้วา่จะอ่านและ

ฟังอะไร

•  เราควรปรึกษากบัคนท่ีเรารู้จกั รัก และเคารพ—แทนท่ีจะขอ

ความช่วยเหลือจากคนแปลกหนา้

•  ในท่ีสุดพระผูเ้ป็นเจา้จะทรงตอบค�าถามของเราในวธีิของ

พระองคแ์ละในเวลาของพระองค ์พระองคท์รงรักเรา

•  ค �าตอบจะมาเม่ือเราท�าส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรคท์รงขอ— 
ไม่ใช่เม่ือเราท�าส่ิงท่ีโลกแนะน�า

ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเคยลี์และจากเยาวชนชายหญิงท่ี

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเตรียมไวส้�าหรับเวลาน้ี เธอเหมือนกบัหลายๆ ท่าน 

เธอเป็นคนแบบท่ีประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัมองเห็น “เรา

ตอ้งการสตรีท่ีมีของประทานแห่งการเลง็เห็นผูส้ามารถมองเห็น

กระแสของโลกและตรวจจบักระแสเหล่านั้นท่ีฉาบฉวยหรือ

อนัตราย แมจ้ะเป็นท่ีนิยม” 1

ท่านคือผูแ้สวงหาความจริง ผูรั้กษาพนัธสัญญา และผูส้ร้าง

อาณาจกัร ดว้ยความช่วยเหลือของพระผูเ้ป็นเจา้ โดยผ่านเดชานุภาพ

ของพระเยซูคริสตแ์ละการชดใชข้องพระองค ์ท่านจะไดรั้บของ

ประทานแห่งการเลง็เห็นและรู้ ด�าเนินชีวิต และแบ่งปันส่ิงท่ีเป็น

ความจริง ◼

อ้างองิ
 1. รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั (อา้งอิงค�าพดูของประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์), 

“ค�าวงิวอนต่อพี่นอ้งสตรีของขา้พเจา้,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 96. ถ่า
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เม่ือผมสวดอ้อนวอนขอให้มีประจักษ์พยานเก่ียวกับพระคัมภีร์มอรมอน 

ไม่มีอะไรเกิดขึน้—จนกระท่ังผมเร่ิมอ่านพระคัมภีร์ไบเบิล

“น่ีเป็น 
ความจรงิ  

น่ีเป็น 
ความจริง”

จากขอ้น้ีผมเขา้ใจว่าพระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัชาให้ชาว

อิสราเอลออกจากอียิปตแ์ละทรงวางแผนประทงั

ความหิวของพวกเขา พระคมัภีร์มอรมอนขอ้น้ี

ท�าให้ผมเขา้ใจพระคมัภีร์ไบเบิลกระจ่างข้ึน และผม

สรุปว่าพระคมัภีร์มอรมอนเป็นพระวจนะของพระ

ผูเ้ป็นเจา้

ตามท่ีเอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอคัร

สาวกสิบสองอธิบาย การเปิดเผยส่วนตวัคลา้ยกบั

ดวงอาทิตยค่์อยๆ ข้ึนมากกวา่แสงท่ีสวา่งทนัทีเม่ือ

เรากดสวติช์ 1  ผมเร่ิมมองพระคมัภีร์มอรมอนต่างไป

จากเดิม

ในช่วงหลายเดือนต่อมา ผมรู้แน่ชดักวา่เดิมวา่

พระคมัภีร์มอรมอนเป็นพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ความประทบัใจท่ีผมรู้สึกหลายคร้ังผา่นสุรเสียงของ

พระวญิญาณคือ “น่ีเป็นความจริง น่ีเป็นความจริง”

ผมยงัคงอ่านพระคมัภีร์มอรมอนเกือบทุกวนั และ

ทุกคร้ังผมจะไดย้นิวา่ “น่ีเป็นความจริง” ◼

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

อ้างองิ

 1. ดู เดวดิ เอ. เบดานาร์, “วญิญาณแห่งการเปิดเผย,” 

เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 109–113.

โดย เดวดิ มวนดา

เ ม่ือผมอายปุระมาณ 12 ปี ผมตอ้งการรู้ดว้ย

ตนเองว่าพระคมัภีร์มอรมอนเป็นความจริง ใน

การเป็นผูพ้ดู ผมสามารถเป็นพยานไดว้่าพระ

คมัภีร์มอรมอนเป็นพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้

เพราะครูปฐมวยัสอนอยา่งนั้น แต่ในตวัผม ผมไม่

เขา้ใจว่าหมายถึงอะไร

ผมรู้จกัค�าสัญญาของโมโรไนท่ีบอกว่าถา้ผม

อ่าน ไตร่ตรอง และสวดออ้นวอน ผมจะรู้เช่นกนั 

(ดู โมโรไน 10:3–4) ผมอ่านหลายสัปดาห์และรู้สึก

สงบ แต่ไม่เกิดเหตุการณ์น่าต่ืนเตน้ใดๆ—ไม่มีแสง

สว่าง ไม่มีเทพ ไม่มีเสียง ผมจึงเลิกอ่านพระคมัภีร์

มอรมอน

วนัหน่ึงขณะศึกษาหนงัสืออพยพ ผมอ่านวา่

เม่ือชาวอิสราเอลขาดอาหาร พระผูเ้ป็นเจา้ทรงส่ง

มานามาใหพ้วกเขา แต่ละคนตอ้งกินตามจ�านวนท่ี

ก�าหนดในแต่ละวนั พระองคท์รงส่งอาหารมาให้

พวกเขา แต่พวกเขาตอ้งหาวธีิเกบ็

ถอ้ยค�าของนีไฟมาถึงผม “พระเจา้ไม่ทรงให้

บญัญติัแก่ลูกหลานมนุษย,์ นอกจากพระองคจ์ะทรง

เตรียมทางไวใ้ห้พวกเขา เพ่ือพวกเขาจะท�าส�าเร็จ

ในส่ิงซ่ึงพระองคท์รงบญัชาพวกเขา” (1 นีไฟ 3:7) 
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การประชุมใหญ่  
จนติดเป็นนิสยั ก ารประชุมใหญ่สามญัจดัทุกเดือน

เมษายนและทุกเดือนตุลาคม ท่าน
อาจจะคุน้เคยกบักิจกรรมทุกก่ึงปี

น้ี แต่ท่านจะท�าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวติ
ท่านจริงๆ—ตลอดชีวติท่ีเหลือของท่านได้
อยา่งไร

ในอนาคต เม่ือท่านอยูค่นเดียว ท่านจะ
ท�าอะไรทุกหกเดือนเม่ือการประชุมใหญ่
เวยีนมาถึง จงเลือกเด๋ียวน้ีวา่จะใชพ้ลงั
จากเหตุการณ์ปีละสองคร้ังน้ีโดยการเขา้
ร่วม อยา่พดูเพียงวา่ “ฉนัจะหาเวลาดูทาง
ออนไลน”์ จงท�าใหก้ารประชุมใหญ่เป็น
เหตุการณ์พิเศษและนิสยัในชีวติท่าน

ต่อไปน้ีเป็นบางส่ิงทีท่่านจะท�าเพือ่ดูการประชุมใหญ่
สามัญจนติดเป็นนิสัย

จดัวนัน้ันไว้
หากอยูใ่นวสิยัท่ีท�าได ้ใหจ้ดัเวลาไวดู้การประชุมใหญ่และจดัปฏิทินให้

วา่งเวน้จากการแข่งขนักีฬา กิจกรรมกบัเพื่อนๆ หรืออุปสรรคอ่ืนๆ ถา้

ท่านไม่สามารถฟังการประชุมใหญ่สามญัขณะถ่ายทอดสดได ้ท่านยงั

สามารถฟังและก�าหนดวนัดูการประชุมใหญ่ได้

ตั้งเป้าหมาย
การไดฟั้งศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกท่ีมี

ชีวติอยูเ่ป็นเร่ืองส�าคญัท่ีสุดเร่ืองหน่ึงท่ีท่าน

ท�าได ้พยายามดูการประชุมทุกภาคทนัทีท่ี

ท�าได ้ก�าหนดวนัและเวลาท่ีท่านจะดูทั้งหมด
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“ศึกษาข่าวสารการ
ประชุมใหญ่คร้ังน้ี
บ่อยๆ—ซ�้าหลายๆ คร้ัง
—ในช่วงหกเดือนถดั
ไป ตั้งใจมองหาวธีิรวม
ข่าวสารเหล่าน้ีไวใ้น
การสงัสรรคค์รอบครัว 
การสอนพระกิตติคุณ 
การสนทนากบั
ครอบครัวและมิตร
สหาย และแมก้ระทัง่
การสนทนากบัผูท่ี้มี
ความเช่ือต่างจากเรา”
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน, “ขอให้
เรารุดไป,” การประชุมใหญ่สามญัเดอืน
เมษายน 2018มแีผนหลงัการประชุมใหญ่

ท�าใหค้ �าพดูการประชุมใหญ่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาพระกิตติคุณเป็นประจ�าของ

ท่าน ท่านอาจจะอ่านค�าพดูการประชุมใหญ่ทุกวนัอาทิตยเ์ป็นเวลาหกเดือนติดต่อกนั 

ฟังบนรถโดยสารหรือในรถยนตทุ์กวนัเป็นเวลาสองสปัดาห์ หรือคน้หาพระคมัภีร์ทุก

ขอ้จากการประชุมใหญ่ระหวา่งศึกษาพระคมัภีร์เป็นส่วนตวั ไม่วา่ท่านตดัสินใจท�าส่ิง

ใด จงวางแผนท�าส่ิงนั้น ◼

สร้างประเพณี
บางอย่าง

ประเพณีท่ีดีบางอยา่งไดแ้ก่การสนทนาใน

ครอบครัวเก่ียวกบัค�าพดูท่ีชอบเป็นพิเศษ สวด

ออ้นวอนกบัครอบครัวก่อนดูการประชุมใหญ่ 

หรือรวบรวมค�าพดูอา้งอิงไวใ้ชส่้วนตวั ประเพณี

สนุกๆ อาจรวมถึงอาหาร—อาหารหลกัหรือขนม

ขบเค้ียวท่ีตั้งช่ือสนุกๆ สอดคลอ้งกบัการประชุม

ใหญ่ (ขนมอบกรอบการประชุมใหญ่ nachos 
grandes de conferencia ไอศกรีมการดลใจ 

หรือแครอทการประชุมใหญ่)
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สงวนนาม

เ ม่ือดิฉนัอายรุาว 11 ขวบ ดิฉนัเห็นภาพอนาจาร การเห็นคร้ังนั้นเป็นปัญหาใหญ่ข้ึนจน

กลายเป็นการต่อสูต้ลอดช่วงวยัรุ่นของดิฉนั เม่ือเรียนมธัยมปลาย ดิฉนัหนัหลงัใหส่ื้อ

ลามกและหนัหนา้เขา้หาการชดใชข้องพระเยซูคริสต ์ถึงแมจ้ะประสบส่ิงอศัจรรยใ์น

การลบความสกปรกออกจากความคิด แต่ดิฉนักย็งัรู้สึกผดิท่วมทน้ในใจ

ราวช่วงน้ี คุณยายดิฉนัใหย้มือตัชีวประวติัท่ีเขียนดว้ยลายมือของเธียซ่ึงเป็นคุณแม่ยาย

ทวดของดิฉนั ในช่วงวนัเหล่านั้นดิฉนัรู้สึกผกูพนัลึกซ้ึงกบัเธีย มาร์ตินา วาเกน็ (1883–

1967) คุณพอ่ของเธียเสียชีวติอยา่งน่าเศร้าก่อนเธอเกิดเพียงไม่ก่ีเดือน เธอจึงไดรั้บการ

เล้ียงดูจากคุณแม่ชาวนอร์เวย ์หญิงม่ายซ่ึงเป็นผูล้ี้ภยั การเติบใหญ่เป็นเร่ืองยาก แต่เธอมี

ความสุขใจกบัการเกบ็สตรอเบอร่ีป่าและเล่นออร์แกนท่ีโบสถล์เูธอรันในทอ้งท่ีของเธอ 

คุณแม่ของเธียแต่งงานใหม่ และเธอเขา้เรียนมหาวทิยาลยัดว้ยความช่วยเหลือของพอ่

เล้ียง ต่อมา เธียกบัครอบครัวเปล่ียนใจเล่ือมใสเขา้มาสู่ศาสนจกัรและยา้ยไปอยูรั่ฐยทูาห์ 

สหรัฐอเมริกา สถานการณ์ไม่ง่ายส�าหรับเธีย เธอกบัสามีเคยหยา่ร้าง แต่งงานใหม่ และ

ต่อมาหยา่ร้างอีกคร้ัง เธอปวดร้าวใจอยา่งยิง่และสะเทือนใจอยา่งรุนแรง แต่เธอยงัคง—

แน่วแน่ต่อประจกัษพ์ยานของเธอ

เม่ือดิฉนัเรียนรู้เก่ียวกบัเธียและการเลือกฟันฝ่าความยากล�าบากของเธอ ดิฉนั

ท่วมทน้ดว้ยความรักแรงกลา้ท่ีท�าใหดิ้ฉนัมัน่ใจในคุณค่าของตนเองและช่วยใหดิ้ฉนั

การเรียนรู้เกีย่วกบับรรพชน 
ท�าให้ดฉัินกล้าท�าศึกทาง
วญิญาณ

มัน่ใจใน 
ภา
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คุณค่าของดฉัิน
เอาชนะความรู้สึกผดิท่ีท�าใหห้มดก�าลงัใจ ดิฉนัตระหนกัวา่ถา้เธอสามารถท�าเร่ืองยากๆ ได ้ดิฉนักท็ �าได้

ดิฉนัเขา้ไปท่ี LDS.org และขอปิตุพรของเธีย ดิฉนัสะเทือนใจมากข้ึนเม่ืออ่านวา่ “พงศพ์นัธ์ุจากครรภข์องเจา้จะ

ลุกข้ึนเรียกเจา้วา่ผูไ้ดรั้บพรในหมู่สตรีในไซอนั” ดิฉนัตระหนกัวา่ความเคารพเธออยา่งสุดซ้ึงคือสมัฤทธิผลของ

ประโยคท่ีเรียบง่ายนั้น ความรักของเธียช่วยเยยีวยาใจท่ีรู้สึกผดิของดิฉนัและหนัใจดิฉนัไปหาบรรพชน น่ีเป็น

พยานคร้ังแรกของดิฉนัเก่ียวกบัค�าสญัญาของเอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์ท่ีวา่โดยมีส่วนร่วมในงานประวติั

ครอบครัว ดิฉนัจะ “ไดรั้บความคุม้ครองจากอิทธิพลท่ีรุนแรงข้ึนของปฏิปักษ”์ (“ใจของลกูหลานจะหนั

ไป,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 33)

ดิฉนัรู้สึกมีพลงัและมีความชดัเจนเพิ่มข้ึนในชีวติเม่ือดิฉนัคน้หาครอบครัวและเรียนรู้เร่ืองราวของ

พวกเขาต่อไป โดยเขา้ร่วมกิจกรรมประวติัครอบครัวอยา่งสม�่าเสมอ ดิฉนัรู้สึกเหมือนไดพ้นัธมิตร

ทั้งกองทพัซ่ึงช่วยดิฉนัท�าศึกทางวญิญาณ ดิฉนัสามารถมีชีวติอยูไ่ดโ้ดยไม่กลวัเพราะ “ฝ่ายเรา 

[บรรพชนของเรา] มีมากกวา่ฝ่ายเขา [ผูติ้ดตามซาตาน]” (2 พงศก์ษตัริย ์6:16)

ถึงแมดิ้ฉนัไม่ไดพ้บช่ือครอบครัวหลายพนัช่ือเพื่อน�าไปพระวหิาร แต่ดิฉนัไดเ้รียนรู้เร่ืองราว

ของบรรพชนและคน้หาครอบครัวของพวกเขาผา่นการคน้ควา้อยา่งละเอียด ดิฉนัใชเ้วลานึกถึง

ชีวติพวกเขาและเคารพต�านานของพวกเขา ดิฉนัทราบวา่ดิฉนัเขม้แขง็ข้ึนและรอดพน้จาก

ซาตานเม่ือดิฉนัท�าใหชี้วติเตม็ไปดว้ยแสงสวา่งของครอบครัว ◼
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ปาฏิหาริย์คอือะไร

เราทุกคนรู้วา่ปาฏิหาริยคื์ออะไร ใช่ไหม 

โมเสสแยกทะเลแดง พระผูช่้วยใหร้อดทรง

ท�าใหค้นตาบอดมองเห็น หญิงคนหน่ึงหายขาด

จากความเจบ็ป่วยระยะสุดทา้ย ปาฏิหาริยพิ์เศษ

ท่ีสุดอยา่งหน่ึงคือการชดใชข้องพระเยซูคริสต์

—ไม่มีปาฏิหาริยใ์ดส่งผลกวา้งไกลหรือมีพลงั

มากเท่าน้ีมาก่อน แต่คิดวา่มีเพียงประสบการณ์

แบบนั้นหรือท่ีเป็นปาฏิหาริย์

ประธานดลัลิน เอช. โอค๊ส์ ท่ีปรึกษา

พบ ปาฏิหาริย์  
ในชีวติทุกวนั

ท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าววา่ 

“ปาฏิหาริยม์ากมายเกิดข้ึนทุกวนัในงานของ

ศาสนจกัรและในชีวติสมาชิกของเรา” 1 แต่

คร้ังสุดทา้ยท่ีท่านเคล่ือนภเูขาหรือเห็นปลา

ไม่ก่ีตวัและขนมปังไม่ก่ีแถวเล้ียงคนหลายพนั

คนคือเม่ือใด พวกเราส่วนใหญ่อาจไม่เคยเห็น

ปฏิหาริยเ์ช่นนั้น แลว้ค�ากล่าวของประธาน

โอค๊ส์จะเป็นจริงไดอ้ยา่งไร

ตาม Bible Dictionary ปาฏิหาริยคื์อ “การ

ส�าแดงอ�านาจสวรรคห์รือพลงัทางวญิญาณ” 2  

ภา
พ

ถ่า
ยจ

าก
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
; ส่

วน
ห

นึ่
งจ

าก
ภา

พ
 พ

ระ
คริ

ส
ตก์

บั
ขนุ

น
าง

ห
นุ่

มผ
ูร้�่า

รว
ย 

โด
ย 

ไฮ
น

ร์ิค
 ฮ

อฟ
แม

น
น

 ์

ถ้าเรามองชีวติผ่าน
เลนส์แห่งศรัทธาใน

พระเยซูคริสต์ ดวงตา
เราจะเห็นปาฏิหาริย์

มากมายรอบตัว

บางเหตุผลทีพ่ระผู้เป็น
เจ้าทรงท�าปาฏิหาริย์

•  เพื่อแสดงเดชานุภาพของ

พระองค์

•  เพื่อสอนหลกัธรรมทาง

วญิญาณ

•  เพื่อยนืยนัการเปิดเผยคร้ัง

ก่อน

•  เพื่อยนืยนัและเสริมสร้าง

ศรัทธา

•  เพื่อท�าใหง้านของพระองค์

รุดหนา้

โดย เบรียนนา คอลล์ เฮอร์เบิร์ต,  
อเลก็ซ์ ฮูก,ี แอสเพน็ สแตนเดอร์

นิตยสารศาสนจกัร
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ดว้ยนิยามดงักล่าว ขอใหเ้ราลืมตามอง

ปาฏิหาริยม์ากมายรอบขา้งเรา—ปาฏิหาริยท่ี์

เราอาจไม่รับรู้ดว้ยซ�้ า

เราเห็นพระหตัถข์องพระผูเ้ป็นเจา้ในชีวติ

ผูค้นของพระองคผ์า่นปาฏิหาริยใ์นพระคมัภีร์ 

แต่เราเห็นพลงัทางวญิญาณของพระองค์

ไดเ้ช่นกนัเม่ือเราไดรั้บค�าตอบของการสวด

ออ้นวอน เสริมสร้างประจกัษพ์ยานของเรา 

หรือมีการเปล่ียนแปลงในใจ

แต่ยงัมีปาฏิหาริยอ่ื์นอีกท่ีเรามกัหลงลืม 

เช่น ดวงอาทิตยข้ึ์นและตกทุกวนั เมลด็เลก็ๆ 

เติบโตเป็นตน้ไมใ้หญ่ อวยัวะต่างๆ ของ

ร่างกายท�างานดว้ยกนั ท�าใหเ้ราหายใจได ้วิ่ง

ได ้ฝันได ้และกินได ้ความกา้วหนา้ท่ีไดรั้บ

การดลใจในดา้นการแพทยแ์ละเทคโนโลยี

เกิดข้ึนทุกวนั และเวลาน้ีเราสามารถ

ส่ือสารกนัไดเ้กือบทุกท่ีกบัทุกคน เราเห็น

เดชานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ในรายละเอียด

ทุกอยา่งของชีวิตเรา

เป็นเจา้ทรงแสดงปาฏิหาริยด์ว้ยเหตุผลพ้ืน

ฐานสองประการคือ เสริมสร้างศรัทธาและ

ท�าใหเ้กิดผลดี

บ่อยคร้ัง ปาฏิหาริยส์�าแดงเดชานุภาพ

ของพระผูเ้ป็นเจา้ต่อบุตรธิดาของพระองค์

หรือสอนหลกัธรรมทางวิญญาณ Bible 
Dictionary กล่าวว่าปาฏิหาริยม์ากมายของ

พระเยซูคริสต ์“มุ่งหมายจะให้เป็นหลกัฐาน

ยืนยนัต่อชาวยิวว่าพระเยซูคือพระคริสต”์ 

และสอนหลกัธรรมต่างๆ เช่น ภาระรับผิด

เหตุใดพระผู้เป็นเจ้าทรงท�าปาฏิหาริย์

ปาฏิหาริยม์าในหลายรูปแบบ แต่พระผู ้

เป็นเจา้ทรงท�าปาฏิหาริยเ์พราะมีจุดประสงค์

โดยรวมเหมือนกนั บางคร้ังปาฏิหาริยรั์กษา 

ปลอบโยน หรือคุม้ครองบุตรธิดาของพระ

ผูเ้ป็นเจา้ทางร่างกาย แต่ผลลพัธ์ภายนอก

เหล่านั้นไม่ใช่เหตุผลเดียวส�าหรับปาฏิหาริย ์

บ่อยคร้ังปาฏิหาริยไ์ม่ไดป้้องกนัความทุกข์

ทรมานหรือโศกนาฏกรรมทั้งหมด พระผู ้

มีปาฏิหาริย์ที่เรามัก
หลงลืม เช่น ดวง
อาทิตย์ขึ้นและตกทุก
วัน เมล็ดเล็กๆ เติบโต
เป็นต้นไม้ใหญ่
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ชอบ การกลบัใจ ศรัทธา และความรัก 3

หลายคร้ังปาฏิหาริยส์ามารถยนืยนัการ

เปิดเผยคร้ังก่อน เช่น เคร่ืองหมายการประสูติ

ของพระคริสตใ์นอเมริกา พระผูเ้ป็นเจา้ทรง

สามารถใชป้าฏิหาริยท์ �าใหง้านของพระองค์

—งานประวติัครอบครัว งานเผยแผศ่าสนา 

และอ่ืนๆ กา้วหนา้เช่นกนั

แต่ถา้เราแสวงหาปาฏิหาริยด์ว้ยเหตุผล

ผดิๆ เราจะเป็นทุกข ์ปัญหาทัว่ไปส่วนใหญ่

เกิดข้ึนถา้เราแสวงหาเคร่ืองหมายเพื่อยนืยนั

การด�ารงอยูข่องพระผูเ้ป็นเจา้ ถา้เราไม่เพิ่ม

ศรัทธาใหท้ดัเทียมกนั เคร่ืองหมายเหล่าน้ีจะ

ไม่น�าไปสู่การเปล่ียนใจเล่ือมใสอยา่งแทจ้ริง

และยัง่ยนื ลองดูส่ิงท่ีเกิดข้ึนในพระคมัภีร์

มอรมอน หลายคนเห็นเคร่ืองหมายและ

ปาฏิหาริย ์แต่เพราะไม่มีศรัทธา พวกเขาจึง

เช่ือฟังไดไ้ม่นาน

ผดิเช่นกนัถา้เราแสวงหาเคร่ืองหมายเพื่อ

ความโด่งดงัหรือเงินทอง เพื่อแกแ้คน้ หรือ

เพื่อพยายามเปล่ียนพระประสงคข์องพระผู ้

เป็นเจา้

ประธานบริคมั ยงัก ์(1801–1877) สอน

วา่ “[ปาฏิหาริย]์ . . . ไม่ใช่ส�าหรับผูท่ี้ไม่เช่ือ 

ส่ิงเหล่าน้ีมีไวเ้พื่อปลอบโยนวสุิทธิชน เพื่อ

เพิ่มพลงัและท�าใหศ้รัทธาของผูท่ี้รัก เกรง

กลวั และรับใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้ขม้แขง็ยิง่

ข้ึน” 4 การเขา้ใจสาเหตุท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�า

ปาฏิหาริยจ์ะช่วยใหเ้รารับรู้ปาฏิหาริยเ์หล่า

นั้นในชีวติเราเอง

โดยเร็ว ทั้งสองครอบครัวแสดงศรัทธาใน

เดชานุภาพการรักษาของพระเยซูคริสต์

บุตรของครอบครัวแรกหายเป็นปกติ 

ลบลา้งค�าท�านายของแพทยท่ี์วา่เธอจะมีชีวติ

เหลืออีกไม่ก่ีเดือน บุตรของครอบครัวท่ีสอง

ทนทุกขจ์ากการบ�าบดัคร้ังแลว้คร้ังเล่า และส้ิน

ชีวติในทา้ยท่ีสุด แต่ทั้งครอบครัวท่วมทน้ดว้ย

สนัติสุขและความอบอุ่นใจไม่ใช่ความส้ินหวงั

ครอบครัวแรกไม่ไดมี้ศรัทธามากกวา่

ครอบครัวท่ีสอง ทั้งสองครอบครัวไดรัับ

ปาฏิหาริยใ์นวถีิของตน และปาฏิหาริยท์ั้งสอง

เป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบการยนืยนัต่อเน่ือง

วา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีแผนส�าหรับบุตรธิดา

แต่ละคนของพระองค์

พระเจา้ทรงท�าปาฏิหาริยท่ี์ดูเหมือน

ธรรมดาและพิเศษกวา่ธรรมดาในยคุสมยัของ

เรา ผูติ้ดตามท่ีซ่ือสตัยข์องพระเยซูคริสตใ์น

ทุกสมยัการประทานประสบการรักษาท่ีเกิด

ข้ึนอยา่งน่าท่ึงและความส�าเร็จท่ีไม่สามารถ

อธิบายได ้แต่เราไม่ควรมองขา้มเหตุการณ์

ประจ�าวนัท่ีเป็นส่ิงเตือนใจใหนึ้กถึงพระหตัถ์

ของพระผูเ้ป็นเจา้ในชีวติเรา บางคร้ังเราแค่

ตอ้งรับรู้! ◼

อ้างองิ

 1. ดลัลิน เอช. โอค๊ส์, “Miracles,” Ensign, 
June 2001, 6.

 2. Bible Dictionary, “Miracles.”
 3. Bible Dictionary, “Miracles.”
 4. ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: บริคัม ยงัก์ 

(1997), 286.

ฉันจะรับรู้ปาฏิหาริย์ได้อย่างไร

ปาฏิหาริยเ์กิดข้ึนตามพระประสงคข์อง

พระผูเ้ป็นเจา้และศรัทธาของเราในพระองค์

เท่านั้น ศาสดาพยากรณ์โมโรไนเขียนวา่ “และ

ทั้งไม่วา่เวลาใดยอ่มไม่มีผูก้ระท�าปาฏิหาริย์

เลยจนหลงัจากพวกเขามีศรัทธา; ดงันั้นพวก

เขาจึงเช่ือในพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้ก่อน” 

(อีเธอร์ 12:18) การมีศรัทธาช่วยใหเ้รามอง

เห็นส่ิงดีๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติเราวา่เป็นงานของ

พระผูเ้ป็นเจา้ไม่ใช่ความบงัเอิญหรือความ

โชคดี การรับรู้ปาฏิหาริยเ์ป็นส่วนหน่ึงของ

ปาฏิหาริย!์ ถา้เรามองชีวติผา่นเลนส์แห่ง

ศรัทธาในพระเยซูคริสต ์ดวงตาเราจะเห็น

ปาฏิหาริยมี์อยูม่ากมายรอบขา้งเรา

อยา่งไรกดี็ ขนาด จงัหวะเวลา และผลของ

ปาฏิหาริยไ์ม่ใช่เคร่ืองวดัศรัทธาของเรา เรา

จะพดูถึงสองครอบครัวท่ีไดรั้บข่าววา่บุตรคน

หน่ึงของพวกเขาเป็นมะเร็ง ทั้งสองครอบครัว

สวดออ้นวอนขอใหค้นท่ีพวกเขารักหายป่วย

ฉันจะท�าอะไรได้บ้าง

ใ ชเ้วลาบางส่วน

ใคร่ครวญสปัดาห์

ท่ีผา่นมา ท่านเคยเห็น

ปาฏิหาริยธ์รรมดาๆ ใน

ชีวติประจ�าวนัของท่าน

หรือไม่ ถา้ปาฏิหาริยท่ี์

ท่านคาดหวงัไม่เกิดข้ึน 

มีประสบการณ์อ่ืนท่ีให้

ความอบอุ่นสบายใจ การ

เติบโตทางวญิญาณ หรือ

โอกาสใกลชิ้ดพระผูช่้วย

ใหร้อดมากข้ึนหรือไม่

“[ปาฏิหาริย์] . . . ไม่ใช่ส�าหรับผู้ทีไ่ม่เช่ือ ส่ิงเหล่านีม้ไีว้เพือ่ปลอบโยนวสุิทธิชน เพือ่เพิม่
พลงัและท�าให้ศรัทธาของผู้ทีรั่ก เกรงกลวั และรับใช้พระผู้เป็นเจ้าได้เข้มแขง็ยิง่ขึน้”
—ประธานบริคมั ยงัก์
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การก่อสร้างและการซ่อมบ�ารุงพระ
วหิารอาจไม่เปล่ียนชีวติท่าน แต่  

ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน
การประชุมใหญ่สามญัเดอืนตุลาคม 2018

จะเปล่ียนชีวติท่านแน่นอน

การใชเ้วลา  

พระวิหาร  
ทา่น ของ  ใน  
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ข้
 าพเจา้เป็นพยานวา่พระเยซูคือพระคริสต ์พระองคท์รงช้ีน�ากิจจานุกิจของงานอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ี 

และการประชุมใหญ่สามญัเป็นหน่ึงในช่วงเวลาส�าคญัมากท่ีพระองคป์ระทานค�าแนะน�าแก่

ศาสนจกัรและแก่เราเป็นการส่วนตวั

ขณะท่ีเราเตรียมประชุมกนัภายใตก้ารก�ากบัดูแลของประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั เราคาดวา่

จะไดรั้บฟัง “พระประสงคข์องพระเจา้, . . . พระด�าริของพระเจา้,  . . . สุรเสียงของพระเจา้, และ

เดชานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้อนัส่งผลสู่ความรอด” (หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 68:4) เราวางใจใน

พระสญัญาท่ีวา่ “ไม่วา่โดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผูรั้บใชท้ั้งหลายของเรา, กเ็หมือนกนั” 

(หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 1:38)

ในความโกลาหลและความสบัสนของโลกปัจจุบนั การวางใจและเช่ือในถอ้ยค�าของฝ่ายประธาน

สูงสุดและโควรัมอคัรสาวกสิบสองส�าคญัยิง่ต่อการเติบโตทางวญิญาณและความอดทนของเรา

เราสวดออ้นวอนและเตรียมมาฟังการประชุมใหญ่สามญั พวกเราหลายคนมีเร่ืองกงัวลเร่งด่วน

และค�าถามท่ีจริงจงั เราตอ้งการเสริมศรัทธาในพระผูช่้วยใหร้อดของเราพระเยซูคริสต ์อีกทั้งเพิ่ม

พลงัความสามารถในการต่อตา้นการล่อลวงและหลีกเล่ียงส่ิงล่อใจ เรามารับการสอนจากเบ้ืองบน

ขา้พเจา้สญัญากบัท่านวา่เม่ือท่านเตรียมวญิญาณใหพ้ร้อม และมาพร้อมความคาดหวงัวา่ท่านจะ

ไดย้นิพระสุรเสียงของพระเจา้ ความคิดและความรู้สึกท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่านเป็นพิเศษจะ

เขา้มาในใจท่าน

ในข่าวสารของการประชุมใหญ่สามญัมีขมุทรัพยข์องการน�าทางจากสวรรคเ์ฝ้ารอใหท่้านคน้พบ 

บททดสอบส�าหรับเราแต่ละคนคือเราตอบสนองอยา่งไรต่อส่ิงท่ีเราไดย้นิ อ่าน และรู้สึก

ขา้พเจา้สญัญาวา่เม่ือท่านไดย้นิพระสุรเสียงของพระเจา้ตรัสกบัท่านในค�าสอนของการประชุม

ใหญ่สามญั แลว้ท�าตามการกระตุน้เตือนเหล่านั้น ท่านจะรู้สึกวา่พระหตัถแ์ห่งสวรรคอ์ยูเ่หนือท่าน 

ชีวติท่านและชีวติคนรอบขา้งท่านจะไดรั้บพร ◼
จากค�าปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตุลาคม 2017

ได้ยนิพระสุรเสียง
ของพระเจ้าทีก่าร
ประชุมใหญ่สามญั

โดย เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ปัจฉิมวาทะ
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สมยัเรียนปีหน่ึงท่ีมหาวิทยาลยับริคัม ยงัก์ 

ท่านท�างานเป็น ภำรโรงท�ำควำม
สะอำดห้องน� ้ำ ตอนตีส่ีก่อนเข้าเรียน

ชอบ เล่น
บำสเกตบอล 

กับครอบครัวเม่ือกลบั
ถึงบ้านหลงัเลิกงาน

ได้รับเลือกเป็น 

รองประธำน
กรรมกำร
นักศกึษำ  
ท่ีบีวายยู

พาบตุรแต่ละคนไป รบัประทำน
อำหำรเช้ำเดือนละครัง้ เพ่ือท่าน
จะได้ให้ความเอาใจใส่พวกเขาเป็นรายบคุคล

สมยัเรียนมธัยมปลายท่านไป  

กำรประชุมสภำนักเรยีน 
กับวยัรุ่นจาก 37 ประเทศ! ท่านบอก
คนอ่ืนๆ เก่ียวกับศาสนจักร

พูด ภำษำอังกฤษ 
ภำษำฝรัง่เศส 
ภำษำโปรตุเกส 

และ ภำษำสเปน

ส�าเร็จการ
ศึกษาจาก 

บีวำยยู 
และจากคณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยั

ฮาวาร์ด

เติบโตท่ี ฟำรม์โคนม ในเมือง
โปคาเทลโล รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

ไอ
คอ

น
 โ

ดย
 แ

อน
ดรู

ว ์
โร

เบิ
ร์ต

ส์

แต่งงานกับเคธี 
วิลเลียมส์ วนั
ท่ี 20 มีนาคม 
ค.ศ. 1975 ใน 

พระวหิำร
ซอลท์เลค

มี บุตรสีค่น  

และ หลำน 17 คน

ท่านได้รับเรียกให้รับใช้

ใน คณะเผยแผ่
ฝรัง่เศส และต่อมา
รับใช้เป็นประธานคณะ
เผยแผ่ฝร่ังเศส บอร์โด

งานท่ีท่านช่ืนชอบอย่างหน่ึงในฟาร์มคือช่วย  

ดูแลกระต่ำย

ได้รับการสนับสนุนสู่  

โควรมัอัคร
สำวกสบิสอง  

ในเดือนเมษายน 
ค.ศ. 2009

เกิดวนัท่ี 9 สิงหาคม 
ค.ศ. 1951 ใน 

เมืองโลแกน 
รฐัยูทำห์

เอ
ล็เ

ดอ
ร์ นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น



คนหนุ่มสาว

นมสัการในพระวหิาร

อ่านเร่ืองพรของการสวมใส่การ์
เม้นท์พระวิหารและการพยายาม
เข้าใจพันธสัญญาพระวิหารของ

ท่านมากขึน้

42

เยาวชน

วธีิรู้ว่าอะไรจริง

52, 55
บทเรียนวนัอาทิตย์

ปาฏิหาริย์ทุกวนันีม้ี
ลกัษณะอย่างไร

60
การประชุมใหญ่สามญั

ท่านพร้อมหรือไม่

56, 64
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19

พระวหิาร
แห่งใหม่ใน 
อติาลี!  

ดูหนา้ 8–11
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ว ั  นอาทิตย์วนัหน่ึงข้าพเจ้าดเูด็กปฐมวยักลุ่มหน่ึง
รอ้งเพลง

ฉันพากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู ฉันรูท้างพระฉัน
เดนิตาม

ฉันพยายามรกัดงัพระ ทัง้การกระท�าและค�าพูดจา
บางครัง้ฉันถูกล่อลวงให้เลือกในส่ิงผิด
แตฉั่นคดิถึงพระสุรเสียงนุ่มแผ่วเบาคอยกระซิบ
“จงรักกันและกันดังเยซูรักท่าน
จงมัน่เมตตาในทกุส่ิงทีท่า่นท�า
ทัง้ความคดิและการกระท�ารกัและอาทร
เพราะเป็นส่ิงทีเ่ยซูทรงสอน”

เด็กแตล่ะคนเอนตวัไปข้างหน้า แทบจะชนเก้าอี ้
ตวัที่อยู่ข้างหน้าเขา ข้าพเจ้าเห็นแสงสวา่งใน

เป็นเหมือนพระเยซู
จากฝ่ายประธานสูงสุด

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

แอ
น

ดรู
ว ์

บ
อส

ลีย
์

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่าย
ประธานสูงสุด

ท่านจะแสดงความรักต่อผูอ่ื้นได้
อยา่งไร กรุณาส่งดอกไมม้าให้
สวนเมตตาของเรา! โดยอีเมลมาท่ี 
liahona@ ldschurch .org

ดวงตาและความมุ่งมั่นในสีหน้าของพวกเขา พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นแบบอย่างของพวกเขา การเป็นเหมือน
พระองคเ์ป็นเป้าหมายของพวกเขา

เราทุกคนสามารถเป็นเเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด พระ
เยซูครสิต์ ได้ โดยด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของ
พระองค ์ข้าพเจ้าหวงัวา่ท่านจะมองหาโอกาสท�าดงัที่
พระองคท์รงท�าและรกัดงัที่พระองคท์รงรกั ความรกั
เป็นวธิีที่พระองคท์รงน�าเราให้เป็นเหมือนพระองค ์พวก
เรายังไม่ดพีรอ้ม แตเ่รารู้ ไดว้า่เราก�าลังเดนิไปตามทาง
ของพระองค ์พระองคท์รงน�าเรา และทรงตอ้งการให้เรา
เดนิตามพระองค ์●

จาก “แบบอย่างทีเ่พียบพรอ้มของเรา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2009, 85–89
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พระคมัภีรส์อนเราเกี่ยวกับค�าพูดพิเศษ (หรอื 
“ค�าเทศนา”) ของพระเยซูที่เรยีกวา่ค�า

เทศนาบนภูเขา คน้หาข้อพระคมัภีรด์า้นล่างและ
จับคูก่ับส่ิงที่พระเยซูทรงสอน ●

ค�าเทศนาบนภเูขา
ภา

พ
ป

ระ
กอ

บ
โด

ย 
แด

นิ
 โ

จน
ส์

มทัธิว 5:44; 7:12

มทัธิว 6:6–15

มทัธิว 5:14–16

มทัธิว 7:7–11

มทัธิว 5:2–11
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โดย เดวดิ ดคิสัน
นิตยสารศาสนจกัร
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“จงอธิษฐานเผือ่กันและกัน” 
(ยากอบ 5:16)
คุณพ่อเรยีกทุกคนมาที่

คอมพิวเตอร ์ลูซีวาง
ตุก๊ตายีราฟที่เล่นอยู่และ
รบีมา เกิดอะไรขึน้ ไดเ้วลา
โทรออนไลน์คยุกับคณุย่า
แล้วหรอื

คณุพ่อชี ้ไปที่หน้าจอ
คอมพิวเตอร ์“พ่ออยากให้
ดคู�าพูดส่วนหน่ึงจากการ
ประชุมใหญ่สามัญ”

ลูซีหรีต่ามอง ไม่ ใช่คณุย่า แต่
เป็นประธานอายรงิก์! ท่านอยู่ ใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

คณุพ่อกดปุ่มเล่น ประธานอายรงิก์สอน
เรือ่งการสนับสนุนผู้น�าศาสนจักรของท่าน ท่านอธิบาย
วา่ผู้น�าศาสนจักรตอ้งการให้เราสวดอ้อนวอนให้พวกท่าน

“น่ันคอืสาเหตทุี่เราสวดอ้อนวอนให้ศาสดาพยากรณ์
ใช่ไหมครบัพ่อ” เดวดิน้องชายของเธอถาม คณุพ่อกับ
คณุแม่พยักหน้าพรอ้มกัน

“ ใช่จ้ะ” คณุพ่อตอบ “แตพ่่อนึกถึงฝ่ายประธานสาขา
ของเราดว้ย พ่อคดิวา่ประธานอัลวาเรซกับที่ปรกึษา
ตอ้งการค�าสวดอ้อนวอนของเราเหมือนกัน”

ลูซีรกัประธานอัลวาเรซกับที่ปรกึษาของท่าน ท่านใจดี
ตอ่เธอเสมอ เธอตอ้งการช่วยเหลือพวกท่าน!

“หนูจะสวดออ้นวอนใหพ้วกทา่น” ลูซีบอก 
“เราจะสวดออ้นวอนให้พวกทา่นในการ

สวดออ้นวอนของครอบครวัเราดว้ย!”
“แม่คดิวา่น่ันเป็นความคดิที่
ดมีาก” คณุแม่บอก “งัน้เรามา

สวดอ้อนวอนกันเถอะ”
สองสามวนัตดิตอ่กันที่

ลูซี ไม่ลืมสวดอ้อนวอนให้
ฝ่ายประธานสาขาทุกครัง้ที่
เธอกล่าวค�าสวดอ้อนวอน 
แตล่ะครัง้ใช้เวลาเพิ่ม
เพียงไม่กี่นาที ง่ายมาก!”

วนัอาทิตย์ตอ่มาใน
การประชุมศีลระลึก 

ประธานอัลวาเรซลุก
ขึน้ยืนหลังเพลงสวด 

จากน้ันก็พูดบางอย่างที่
ท�าให้ลูซีเบิกตาโต

“ฝ่ายประธานสาขาขอ
ขอบคณุทีท่า่นสวดออ้นวอนใหพ้วกเรา” 
ทา่นกลา่ว “เรารูสึ้กถงึพลงัมากจรงิๆ จาก
ค�าสวดออ้นวอนเหลา่น้ัน เราตอ้งการ
ศรทัธาและค�าสวดออ้นวอนของทา่น
เพือ่ท�าการเรยีกของเรา ขอบคณุครบั!”

ลูซียิม้กวา้ง เธอเหลียวมองเดวดิ 
เขาก็ยิม้เหมือนกัน เธอไม่อยากจะ
เช่ือ! เธอตืน่เตน้มากจนแทบจะน่ัง
น่ิงๆ ไม่ไหว เธอโน้มตวัมาดงึแขนเสือ้
ของคณุแม่

พลงัการสวดออ้นวอน
วนันีท่้านจะสวดอ้อนวอนให้ใคร
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ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
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ฮอ
ลลี

 ฮิ
บ

เบิ
ร์ต

“เม่ือหนูสวด
ออ้นวอน หนูรู้สึก

ใกลชิ้ดพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระ
เยซูมากข้ึน”

ลอเรนา เอดูอาร์ดา เอน็. อายุ  
5 ขวบ, เซาเปาลู บราซิล

“แม่คะ!” เธอกระซิบ “ ไดย้ินที่ประธานอัลวาเรซพูด
หรอืเปล่า!” เธออยากกระโดดขึน้ลง “ ไดผ้ล! ค�าสวด
อ้อนวอนของเราไดผ้ลจรงิๆ!”

หลังเลิกโบสถ์ ลูซีกับครอบครวัเดนิกลับบ้านดว้ยกัน
“พระผู้เป็นเจ้าทรงไดย้ินค�าสวดอ้อนวอนของเรา

จรงิๆ” คณุแม่พูด “และไม่น่าอัศจรรย์หรอกหรอืที่เห็น
วา่การสวดอ้อนวอนของคนกลุ่มหน่ึงให้กับคนบางคนมี
ผลอย่างยิ่ง”

ลูซีรูสึ้กอบอุ่นและสุขใจ เธอกับเดวดิกระโดดโลดเตน้
ไปตามทางเดนิขณะคณุพ่อกับคณุแม่เดนิตามหลัง 
เธอรูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงไดย้ินค�าสวดอ้อนวอน
ของครอบครวัเธอ พวกเขาก�าลังสรา้งสรรคส่ิ์งพิเศษ
อย่างแท้จรงิ เพียงแคส่วดอ้อนวอน!

คนืน้ัน ลซีูเตรยีมกลา่วค�าสวดอ้อนวอน เธอนึกถงึครู
ปฐมวยัและผูน้�าศาสนจกัรอกีหลายคนทีต่อ้งใช้พรเพิม่
เตมิบางอยา่ง เธอจะสวดออ้นวอนใหพ้วกเขาเช่นกนั! 

ลซีูกอดอกและกม้ศีรษะ เธอรูว้า่จะพดูอะไร ●
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ขณะท่านดูการประชุมใหญ่
เร่ืองสนุก

ฟังแตล่ะค�าหรอืแตล่ะวลีตอ่ไปน้ีระหวา่งการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
เมษายนแล้วระบายสี ให้ตรงช่องเมื่อไดย้ินค�าเหล่าน้ี

ศรัทธา

พระเยซูคริสต์

ความรัก

อคัรสาวก

บัพตศิมา

จติกศุล

ครอบครัว

ปฏิบัติ
ศาสนกจิ

การสวดอ้อนวอน

ปฐมวยั

ศาสดา
พยากรณ์

การกลบัใจ
คณะนักร้อง

ประสาน
เสียง

พระคมัภร์ี
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สวสัดี 
จาก 

อิตาลี
อิตาลีอยูท่างใตข้องยโุรป บน
แผนท่ีอิตาลีมีรูปร่างเหมือน

รองเทา้บูต๊! ประชากร 60 ลา้น
กวา่คนอาศยัอยูท่ี่นัน่

ฉนัช่ือมาร์โก ส่วนผมช่ือเปาโล 
เราจะเดินทางไปรอบโลกเพื่อ
เรียนรู้เก่ียวกบัลกูๆ ของพระ

ผูเ้ป็นเจา้ เชิญร่วมเดินทาง
ไปเยอืนอิตาลีกบัเรา!

ชาวอิตาลีส่วนใหญ่นบัถือนิกาย
คาทอลิก แมค้วามเช่ือบางอยา่งของ
พวกเขาต่างจากเรา แต่พวกเขาเช่ือใน
พระบิดาบนสวรรค ์พระเยซูคริสต ์
และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

ท่านรู้วธีิพดูค�าวา่ “ฉนัลกูพระผูเ้ป็น
เจา้” เป็นภาษาอิตาลีหรือไม่ Sono un 
figlio di Dio เดก็หญิงคนน้ีก�าลงัอ่าน
พระคมัภีร์มอรมอนเป็นภาษาอิตาลี
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ก่อนอาหารค�่า ครอบครัวชาวอิตาลีส่วนใหญ่ชอบไปเดิน
เล่นตอนเยน็หรือ passeggiata พวกเขาแต่งกายสวยงาม
และเดินไปรอบๆ พลาซ่าดว้ยกนั อาจจะแวะกินเกลาโต—
ไอศกรีมอิตาเลียนดว้ย อืมมมมม!

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เค
ที

 แ
มค็

ดี;
 ภ

าพ
ถ่า

ยรู
ป

ธง
 ก

ระ
จก

สี
 แ

ละ
พ

ลา
ซ่

าจ
าก

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

ขอบคุณท่ีส�ารวจ
อิตาลีกบัเรา แลว้พบ

กนัใหม่! Ciao!

เดก็ส่วนใหญ่ในอิตาลีกลบัจากโรงเรียนมารับ
ประทานอาหารกบัครอบครัวช่วง pausa pranzo— 
พกักลางวนั พวกเขาอาจจะรับประทานพาสตา้หรือ
ขา้วกบัเน้ือและผกั

เดือนน้ีพระวหิารจะ
เปิดในโรม! พระวหิาร
แห่งน้ีประกาศสร้างใน
การประชุมใหญ่สามญั
เดือนตุลาคม 2008 เป็น
พระวหิารแห่งแรกของ
อิตาลี

“เม่ือหนูอยูใ่กลพ้ระวหิาร หนู
คิดถึงพระเยซูและรู้สึกต่ืนเตน้ 
เราตอ้งขบัรถ 12 ชัว่โมงไปพระ
วหิาร แต่ตอนน้ีหนูสามารถไป
พระวหิารในเวลาแค่ 50 นาที! เม่ือ
อายคุรบ 12 ขวบ หนูจะไดไ้ปรับ
บพัติศมาในพระวหิาร”

โอลเิวยี จ.ี อายุ 8 ขวบ 
ลาซิโอ อติาลี

“ผมรู้วา่พระเยซูทรงพระชนมแ์ละ
ทรงน�าทางศาสดาพยากรณ์ ส�าคญั
มากท่ีตอ้งไปโบสถเ์พื่อเราจะได้
เรียนรู้เก่ียวกบัพระเยซูมากข้ึน ผม
เร่ิมอ่านพระคมัภีร์มอรมอนทุก
วนัเพราะผมอยากรู้เร่ืองราวต่างๆ 
เก่ียวกบัพระกิตติคุณมากข้ึน”

ลอเรนโซ บี. อายุ 7 ขวบ 
ปิเอมอนเต อติาลี

พบเพือ่นบางคนของเรา
จากอติาล!ี

ท่านมาจากอติาลหีรือ
ไม่ เราอยากฟังเร่ือง

ราวจากท่าน ดูวธีิเขยีน
ถงึเราได้ทีป่กหลงั
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โดย มาริสซา วดิดสัิน
นิตยสารศาสนจกัร
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“ฉันชอบมองดพูระวหิาร ฉันตอ้งการไปทีน่ั่น”  
(หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 99)

กิ โอเลและมิเชเลจ้องมองสถานที่ก่อสรา้งบนถนนอีก
ฟากหน่ึง พวกเขาเห็นคานเหล็กและปูนซีเมนต์

หลายชัน้
“ยังไม่เหมือนพระวหิารเลย” กิโอเลกล่าว
“แตสั่กวนัจะเหมือน” มิเชเลตอบ

น่ีเป็นครัง้แรกที่สองพี่น้องไดเ้ห็นสถานที่ก่อสรา้งพระ
วหิารโรม อิตาลี ตอนน้ีครอบครวัของพวกเขาตอ้งเดนิ
ทางไปเข้าพระวหิารที่สวติเซอรแ์ลนด ์แตพ่ระวหิารแห่ง
ใหม่น้ีอยู่ห่างจากบ้านพวกเขาเพียง 30 นาที!

มิเชเลกับกิโอเลมองรถบรรทุกสีเหลืองคนัใหญ่ขนดนิ
“คดิวา่ตรงน้ันน่าจะเป็นยอดแหลม” มิเชเลบอกพลาง

ชี ้ไปที่จุดหน่ึงคอ่นมาทางดา้นหน้าของอาคาร

เฝ้าดูความ คืบหนา้ ของ
พระวหิารโรม



 มีนาคม 2019 พ11

พระวหิารโรม อติาลจีะได้รับการอุทศิในสัปดาห์ของ
เดอืนมนีาคมวนัที ่10–12!

กิโอเลพยักหน้า “ดน่ัูน! พ่อมาแล้ว” เขาบอก คณุพ่อของ
พวกเขาสวมชุดท�างานตามปกต—ิชุดไปโบสถ์กับหมวก
ก่อสรา้งสีขาว เขาท�างานเป็นวศิวกรไฟฟ้าในพระวหิาร 
พวกเขาชอบฟังพ่อเล่าวา่ท่านท�างานอะไรบ้างในแตล่ะวนั 
ตวัอย่างเช่น วนัหน่ึงคณุพ่อบอกพวกเขาวา่รปูป้ันพระครสิต์
มาถึงแล้ว อีกครัง้หน่ึงคณุพ่อเล่าเรือ่งอ่างบัพตศิมาให้พวก
เขาฟัง

คนืน้ัน มิเชเลจะตอ้งสวดอ้อนวอนขอบพระทัยพระบิดา
บนสวรรคส์�าหรบัพระวหิาร เขารูสึ้กอบอุ่นใจทุกครัง้ที่สวด
อ้อนวอนเกี่ยวกับพระวหิาร

หลายสัปดาห์ผ่านไป ก�าแพงพระวหิารที่เป็นรปูโคง้ถูก
ปิดทับดว้ยก้อนหินแข็งแรง และยอดแหลมสองยอดสูง
ขึน้ฟ้า ศนูย์นักท่องเที่ยวเป็นอาคารหลังเล็กสรา้งอยู่
ใกล้กัน บางครัง้กิ โอเลกับมิเชเลจะไปที่น่ันเพื่อเอา
หน้าแนบหน้าตา่งและดวูา่อะไรเปลี่ยนไปบ้าง

แล้ววนัหน่ึงพวกเขาก็ตอ้งประหลาดใจแตม่ี
ความสุข

“ลูกอยากเห็นวธิีวางรปูป้ันเทพโมโรไนบนยอด
พระวหิารหรอืเปล่า” คณุแม่ถาม ครอบครวัของ
คนงานก่อสรา้งทุกคนไดร้บัเชิญให้ ไปดู

กิ โอเลกับมิเชเลแทบไม่อยากจะเช่ือ พวกเขาตืน่
เตน้มาก!

เช้าวนัรุง่ขึน้พวกเขาสวมเสือ้สีขาวและผูกเน็กไท 
พวกเขาเดนิรอบพระวหิารกับครอบครวัอื่นๆ และถ่าย
รปูกับเทพโมโรไนทองค�า รปูป้ันใหญ่มาก!

จากน้ันเจ้าหน้าที่ก็เริม่ย้ายรปูป้ัน กิโอเลดปู้ันจั่น
ยักษ์ยกเทพโมโรไนขึน้ไปบนยอดแหลมยอดหน่ึงอย่าง
ระมัดระวงั โดรนบินวนถ่ายวดิี โอ ยอดเยี่ยมมาก!

กิโอเลคดิวา่ทุกคนที่อยากเรยีนรูเ้กี่ยวกับศาสนจักร
ตอ้งมาดพูระวหิาร เขาคดิวา่คนมากมายจะไปแตง่งานที่
น่ันและหลายคนจะรบับัพตศิมาแทนผู้ที่ล่วงลับ

“ตอนน้ีเหมือนพระวหิารแล้ว” เขาบอกน้องชาย มิเชเลยิม้
และพยักหน้า

สองพี่น้องรูสึ้กมีความสุข พวกเขาตืน่เตน้
ที่จะไดเ้ข้าไปในพระวหิารเรว็ๆ น้ี! ประจักษ์
พยานของพวกเขาเตบิโตตามการก่อสรา้ง ●
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โดย ทฟิฟานี เอม็. ลรีี

มีหลายวธิี ให้บอกครอบครวัและเพื่อนๆ ของเราวา่ “ฉัน
รกัคณุ” เล่นเกมน้ีในกลุ่ม ใช้ตวัเดนิอย่างเช่นกระดมุ

หรอืก้อนกรวด ทอยลูกเตา๋ ย้ายตวัเดนิตามจ�านวนที่ทอย
ได ้และหยุดช่องไหนก็ ให้ท�าท่าตามช่องน้ัน ●

กล่าวค�าชม
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น
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อ่าน ยอห์น 
3:16

บอกหนึ่งอยา่งที่
ท่านเคยท�าเพื่อ
แสดงความรัก

เล่าใหฟั้งเม่ือมีคนแสดง

ความรักต่อท่าน

พดูวา่  “ฉนัรักเธอ”

กอดใครสกัคน
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กอดใครสกัคน

เร่ิมต้น

มีหลายวธีิ
ใหบ้อก  

“ฉนัรักคุณ”
อา่น มาระโก 

12:29–31
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แปะมือกบัคน
ใดคนหนึ่ง

กล่าวค�าชม

ท
�ามือเป็

น
รูป

ห
วัใจ

พดูวา่  
“ฉนัรักเธอ”

วาดรูปให
้

ใครบางคน

เขียน
ขอ้ควา

มดีๆ 

ให
ค้นที่ทา่น

รัก

วาด
รูปหวัใจให

ไ้ดม้าก

ท่ีสุดภายใน
 10 วนิาที

ร้องเพลง “จงรักกนั
และกนั” (เพลงสวด, 
บทเพลงท่ี 155)

ยิม้
ให

ก้ว
า้ง

ที่สุ
ด

บอกบางคนวา่
ท่านชอบอะไร
เกี่ยวกบัพวกเขา

เล่าใหฟั้งเม่ือมีคนแสดง

ความรักต่อท่าน

สปัดาห์น้ีบอก

หน่ึงอยา่งท่ี

ทา่นจะท�าเพื่อ

แสดงความรัก

เล่าให
ฟ้ั

งเมื่อมี

คน
แส

ดงความ
รักต่อท่

าน

สปัดาห์น้ีบอกหน่ึงอยา่งท่ีท่านจะท�าเพื่อแสดงความรัก

ท�าแขนรูปหวัใจ
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เล่าใหฟั้งเม่ือมีคน
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เ  อ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์และซิสเตอร์
แฮรเ์รยีต อุคท์ดอรฟ์ไปรสัเซียเพื่อช่วยเหลือสมาชิก

ศาสนจักรที่น่ัน ก่อนเป็นอัครสาวก เอ็ลเดอรอ์ุคท์ดอรฟ์
บินไปรสัเซียบ่อยครัง้สมัยเป็นกัปตนัสายการบิน ●

เอล็เดอร์อุคทด์อร์ฟไปเยอืนรัสเซีย
อคัรสาวกเดนิทางไปทัว่โลก

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เจ
เร็

ด 
เบ

คส
แต

รน
ด์

อัครสาวกเดินทางไปท่ัวโลกเพ่ือปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้คนและ
สอนคนเหล่าน้ันเก่ียวกับพระเยซูคริสต์

แห่งแรกท่ีเอล็เดอร์อุคทด์อร์ฟไปคือมอสโกเมืองหลวงของรัสเซีย 
ผูค้นท่ีนัน่ดีใจท่ีไดพ้บท่านและฟังท่านสอน ท่านกล่าววา่เราสามารถ
ช่วยใหผู้อ่ื้นรู้เก่ียวกบัพระเยซูไดโ้ดยรับใชพ้วกเขา

ต่อจากนั้นท่านไปเยอืนเมืองใหญ่ 
ช่ือเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ในรัสเซีย 
เรียกผูส้อนศาสนาวา่ “อาสา 
สมคัร” พวกเขาออกไปช่วยคน 
ทุกวนั พวกเขาสามารถสอน 
พระกิตติคุณขณะอยูใ่นอาคาร 
ศาสนจกัรเท่านั้น เอล็เดอร์ 
อุคทด์อร์ฟรับประทานอาหารค�่า
กบัอาสาสมคัรบางคนท่ีจบงาน
เผยแผแ่ละจะกลบับา้น

รัสเซียเป็นประเทศใหญ่ และไม่เคยมีพระวหิารมาก่อน 
ปีท่ีแลว้ประธานเนลสนัประกาศวา่จะสร้างพระวหิารท่ี
นัน่ ทุกคนต่ืนเตน้มาก!

รัสเซีย
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

มอสโก
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“ใจเราตอ้ง
พร้อมรับพระ

วหิาร”  

ถึงแมเ้รายงัไม่ทราบวา่จะสร้างพระวหิารใหม่ท่ีใด
หรือเม่ือใด แต่เอล็เดอร์อุคทด์อร์ฟกระตุน้ใหทุ้ก
คนในรัสเซียเตรียมชีวติตนเองใหพ้ร้อมรับวนัท่ี
จะมีพระวหิาร

เตรียมรับพระวหิาร
มีวธีิใดบา้งท่ีท่านจะเตรียมไปพระวหิารในวนัหนา้

วางภาพพระวหิารไวใ้นหอ้งของท่าน

หาคนในสายสกลุครอบครัว
ท่ียงัไม่ไดรั้บบพัติศมา

พดูเร่ืองพระวหิารกบัคน
ท่ีเคยไปพระวหิาร
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โดย จอร์แดน มอนสัน ไรท์
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

ครสิตศั์กราช 1873 ประธานบรคิมั ยังก์ศาสดา
พยากรณ์พูดในการประชุมใหญ่สามัญ “ถึงเวลา

แล้ว” ท่านกล่าว “ที่สตรจีะออกมาเป็นแพทย์ ในหุบเขา
เหล่าน้ีของเทือกเขา”

มารธ์า (แมทที) ฮิวส์วยัสิบหกปีตืน่เตน้มากเมื่อเธอ
ไดย้ินค�าประกาศของศาสดาพยากรณ์ เธอรูว้า่ในที่สุด
โรงเรยีนแพทย์บางแห่งจะยอมให้สตรเีป็นแพทย์ การ
เป็นแพทย์เป็นความฝันของเธอ

ก่อนไปเรยีนแพทย์ แมททีจึงตอ้งเก็บเงินให้ ไดม้ากๆ 
และเรยีนให้ ไดป้รญิญา ซ่ึงจะใช้เวลามาก และจะตอ้ง
ขยันมาก เธอทราบดี

แตแ่มททีนึกถึงแอนนีน้องสาวที่เสียชีวติระหวา่ง
เดนิทางดว้ยเกวยีนไปยูทาห์ ที่น่ันไม่มีแพทย์ช่วยเหลือ
เมื่อน้องป่วย จากน้ันบิดาของแมททีสิน้ชีวติ ที่น่ี ใน
ซอลท์เลคซิตี ้แมททีรูว้า่มีผู้ป่วยหรอืผู้ ไดร้บับาดเจ็บ
จ�านวนมาก ถ้าแมททีเป็นแพทย์ เธอจะช่วยพวกเขาได้

แมททีตดัสินใจวา่ตอ้งมีศรทัธา ศาสดาพยากรณ์บอก
วา่สตรคีวรฝึกเป็นแพทย์ และเธอตอ้งการเป็นหน่ึงใน
น้ัน! พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยให้เธอพบวธิีเข้าเรยีน
แพทย์

แมททีขยันท�างานเก็บเงิน เธอไดง้านเป็นช่างเรยีง
พิมพ์ ให้หนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึง เธอตอ้งเรยีงตวัอักษร

พบดร. แมทที

ทุกตวัให้ตรงตามล�าดบัจึงจะพิมพ์หนังสือพิมพ์ ได ้หลัง
เลิกงาน แมททีไปเรยีนที่มหาวทิยาลัยเพื่อเตรยีมเข้า
โรงเรยีนแพทย์

ระหวา่งบ้าน ที่ท�างาน กับโรงเรยีน แมททีเดนิหก
ไมล์ (10 กิโลเมตร) ทุกวนั เธอสวมรองเท้าบู๊ตของผู้ชาย

แบบอย่างทีก่ล้าหาญ
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เพราะรองเท้าที่ ใส่ประจ�าไม่ทนพอจะลุยโคลน
ได ้เธอตอ้งการน่ังรถรางที่ ใช้ล่อลากแทนที่จะ
เดนิ แตเ่ธอตอ้งเก็บเงินทุกเพนนีไวเ้ป็นคา่
เล่าเรยีน

แมททีกังวลวา่เธอจะไม่สามารถเก็บเงิน
ไดม้ากพอ เธอรูว้า่คณุแม่กับพ่อเลีย้งจะ
พยายามช่วยเธอ แตพ่วกท่านมีลูกอีกหลาย
คนตอ้งดแูล เธอจะท�าอะไรไดอ้ีกบ้าง

แมททีตดัสินใจหาทุนโดยขอให้เพื่อนๆ 
และสมาชิกวอรด์บรจิาคเงินเท่าที่จะ
ให้ ได ้พวกเขายินดช่ีวย แมททีเป็น
ผู้หญิงคนที่สามที่ท�าตามค�าขอของ
ประธานยังก์ พวกเขาตอ้งการให้เธอ
ประสบความส�าเรจ็และไดเ้ป็นแพทย์

หลังจากหาทุน แมททีไดเ้งินมาก
พอจะเข้าโรงเรยีนแพทย์! เธอเดนิ
ทางข้ามประเทศไปมหาวทิยาลัยและ
ตัง้ใจเรยีน

สองปีตอ่มา แมททีเดนิขึน้ไปบนเวทีเพื่อรบั
วฒุิบัตรส�าเรจ็การศึกษาดว้ยความภาคภูมิ ใจ ในที่สุด
เธอก็ ไดเ้ป็นแพทย์! เธอไม่เคยรูสึ้กตืน่เตน้มากเท่าน้ีมา
ก่อน

แมททีมองกลุ่มคนแปลกหน้าที่ โห่รอ้งด้วยความ
ยินดี คนในครอบครวัหรอืเพื่อนๆ จากบ้านของเธอไม่
สามารถมารว่มได้ แต่เธอรูว้า่พวกเขาภูมิ ใจในตัวเธอ 
อีกไม่นานเธอจะกลับบ้านไปดูแลคนเหล่าน้ันและ
สอนส่ิงที่เธอได้เรยีนรูม้า

หลังกลับมาถึงยูทาห์ แมททีท�างานที่ โรงพยาบาล
ของสมาคมสงเคราะห์ ในซอลท์เลคซิตี ้เธอชอบอยู่ ใกล้
เทือกเขารอ็กกี! และเธอชอบอาชีพแพทย์ เธอช่วยรกัษา
โรค รกัษาอาการบาดเจ็บ และสอนวธิีท�าคลอด

การเป็นแพทย์เป็นงานหนัก แตพ่ระบิดาบนสวรรค์
ทรงรกัเธอและทรงช่วยเหลือเธอ ตอ่จากน้ีแมททีจะใช้
ชีวติที่เหลือช่วยคนอื่นๆ ผู้เขียนอาศัยอยู่ ในรฐัมิชิแกน 
สหรฐัอเมรกิา ●ภา

พ
ป

ระ
กอ

บ
โด

ย 
บ

รูค
 ส

มา
ร์ท

มาร์ธา “แมทที” ฮิวส์ แคนนอน 

(1857–1932) เป็นผูบุ้กเบิก แพทย ์

และนกัการเมือง เธอเป็นสตรีคน

แรกในสหรัฐท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็น

วฒิุสมาชิกของรัฐ เธอท�างานหนกั

เพื่อท�าใหชี้วติผูอ่ื้นดีข้ึน
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ข้  าพเจ้าเตบิใหญ่ ในเมืองเล็กๆ ทางภาคใตข้องอิตาลี 
ครอบครวัข้าพเจ้าไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของศาสนจักร 

วนัหน่ึง เมื่อข้าพเจ้าอายุเก้าขวบ ผู้สอนศาสนาสองคน
มาเคาะประตบู้านของเรา

คณุพ่อคณุแม่ไม่สนใจส่ิงที่ผู้สอนศาสนาพูด แต่
ข้าพเจ้าสนใจ อัลเบอร์ โตพี่ชายข้าพเจ้าสนใจเช่นกัน 

คณุพ่อคณุแม่ปล่อยให้
เราพบกับผู้สอนศาสนา 
ตอ่มาเรารบับัพตศิมาและ
การยืนยัน ข้าพเจ้าอายุ 10 
ขวบ ส่วนอัลเบอร์ โตอายุ 
11 ขวบ

เมื่อข้าพเจ้าอายุ 18 ปี 
ข้าพเจ้าขอให้คณุพ่อช่วยจ่ายเงินให้ข้าพเจ้า
เป็นผู้สอนศาสนา ตอนแรกท่านบอกวา่ “ ไม่มี
ทาง ใช้เงินเยอะเกินไป” แตส่องวนัตอ่มา ท่าน
ถามข้าพเจ้าวา่ “ลูกอยากไปเป็นผู้สอนศาสนา
จรงิๆ หรอื” ข้าพเจ้าตอบวา่ “ครบั สุดหัวใจเลย
ครบั” คณุพ่อบอกวา่ท่านจะช่วย

ข้าพเจ้าไม่เข้าใจวา่ท�าไมคณุพ่อยอมจ่าย
เงินมากขนาดน้ันให้ข้าพเจ้า แตจ่ากน้ันจึงรูว้า่
เพราะท่านรกัข้าพเจ้า น่ันท�าให้ข้าพเจ้านึกถึง
การพลีพระชนม์ชีพของพระเยซูครสิตเ์พื่อเรา 
พระองคท์รงจ่ายราคาสูงสุดเพราะทรงรกัเรา

เมื่อข้าพเจ้ากลับจากงานเผยแผ่ คณุแม่เป็น
โรคมะเรง็ วนัหน่ึงท่านขอให้ข้าพเจ้าสอนให้
ท่านสวดอ้อนวอน ท่านตอ้งการสวดอ้อนวอนให้
ข้าพเจ้า แม้ท่านจะเจ็บปวด แตท่่านคดิถึงผู้อื่น 
ท่านเตอืนให้ข้าพเจ้านึกถึงพระเยซูดว้ย เมื่อ
พระองคท์รงชดใช้ ให้เรา พระองคท์รงเจ็บปวด

มาก แตพ่ระองคท์รงสวดอ้อนวอนให้ เรา
ถึงแม้คณุพ่อคณุแม่ไม่เข้ารว่มศาสนจักรในชีวติน้ี 

แตพ่วกท่านเป็นแบบอย่างที่ดสี�าหรบัข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ซาบซึง้ใจกับบทเรยีนที่ ไดเ้รยีนรูจ้ากพวกท่าน เราเรยีนรู้
ไดม้ากจากบิดามารดา คร ูและผู้น�าของเราถ้าเราเปิดรบั
ส่ิงที่พวกท่านสอน ●

บทเรียน  
จากบิดามารดาของขา้พเจา้
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โดย เอล็เดอร์ 
มสัสิโม ด ีฟีโอ

แห่งสาวกเจด็สิบ
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เราฉลองวนัครบรอบปฐมวยัโดยจดัการแสดงพรสวรรคด์ว้ยความช่วยเหลือ
จากครอบครัวและผูส้อนศาสนา แต่ละครอบครัวแสดงเร่ืองหน่ึงจากพระ
คมัภีร์มอรมอน

กจิกรรมปฐมวยั สเตคกาล ีโคลอมเบีย โกลมีา

ใหดู้แลว้บอก

เราเรียนเร่ืองยทุธภณัฑข์องพระผูเ้ป็นเจา้ หลกัแห่งความเช่ือ ผูน้�าของศาสนจกัร หนงัสือ
ต่างๆ ในพระคมัภีร์มอรมอน และความฝันของลีไฮ

กจิกรรมปฐมวยั ท้องถิน่ซานเตยีโก สเปน

บพัติศมาของหนูพิเศษ
มาก หนูสวดออ้นวอน 
กบัคุณแม่ขอใหคุ้ณ 
พอ่อนุญาตใหห้นูรับ 
บพัติศมา พระบิดาบน 
สวรรคท์รงตอบค�าสวด 
ออ้นวอนของหนู คุณ 
พอ่อนุญาต หนูรับ 
บพัติศมาและมีความสุข
มากท่ีไดเ้ป็นสมาชิกของ
ศาสนจกัรท่ีแทจ้ริงเพียง
แห่งเดียวบนแผน่ดิน
โลก ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย 
ประจกัษพ์ยานของหนูเพิ่มข้ึนทุกวนัเม่ือหนูเรียนรู้มากข้ึน
เก่ียวกบัพระบิดาบนสวรรค์

เอม ีว.ี อายุ 9 ขวบ เมอืงเอลโอโร เอกวาดอร์

นอ้งชายกบันอ้งสาวของผมทะเลาะกนั ผม
เตือนพวกเขาวา่พระเยซูทรงสอนเราไม่ให้
ทะเลาะกนั ผมรู้สึกดีท่ีไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี

เทควนั เค. อายุ 10 ขวบ 
เมอืงลูซากา แซมเบีย
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พระเยซูทรงสอนเร่ืองการสวดออ้นวอน
ท�าตามพระเยซู

พระเยซูทรง
สอนบนเนิน
เขาใกล้ทะเล 
พระองคท์รง
สอนเรือ่งการ

เป็นคนมีเมตตา 
พระองคท์รง
สอนเรือ่งการ

เป็นแบบอย่างที่
ด ีและทรงสอน

เรือ่งการสวด
อ้อนวอนดว้ย
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พระเยซูทรงสอน
วา่เราควรพูดคยุ
กับพระบิดาบน
สวรรคผ์่านการ
สวดอ้อนวอน

เราสามารถ
ขอบพระทัยพระ
ผู้เป็นเจ้าส�าหรบั
ส่ิงที่เรามี เรา
สามารถทูลขอส่ิง
ที่เราตอ้งการ

ภาพประกอบโดย เอพริล สตอ็ตต์

เราสามารถสวด
อ้อนวอนขอให้เรา
ให้อภัยผู้อื่น เรา
สามารถทูลขอ
ให้พระผู้เป็นเจ้า
ทรงให้อภัยเรา 
เราสามารถสวด
อ้อนวอนให้เรา
เลือกท�าส่ิงดี
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ท่านสามารถอ่านค�าสอนเหล่าน้ีของพระเยซูได้ ใน มัทธิว 6:5–13

ฉันสามารถเป็นเหมือนพระเยซู ฉันสามารถสวด
อ้อนวอนพระบิดาบนสวรรคท์ุกวนั ●
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หน้าระบายสี
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ฉนัสวดออ้นวอนได้



การอ่าน เป็นทักษะอันทรงคณุคา่ที่จะเปิดโอกาสมากมายให้เรา 
แนวคดิส�าหรบัการใช้ เพือ่นเด็ก ตอ่ไปน้ีจะช่วยบุตรธิดาฝึกอ่าน

•  ใช้ภาพประกอบ ขอให้บุตรธิดาของท่านอธิบายส่ิงที่พวกเขาเห็น 
แล้วคน้หาเรือ่งราวส่วนน้ันขณะอ่านหรอืฟัง

•  อ่านออกเสียงเรือ่งเหล่าน้ันและให้เด็กไล่น้ิวตามตวัหนังสือ
•  เมื่อพวกเขาเห็นค�าใหม่ ให้อธิบายวา่หมายถึงอะไรและให้พวกเขา

จดไวฝึ้กอ่านในคราวตอ่ไป
•  ถามค�าถามเกี่ยวกับเรือ่งเหล่าน้ันเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจ “ตอนน้ี

ลูซีรูสึ้กอย่างไร” “พระเยซูทรงสอนอะไรเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน” 
“หนูคดิวา่ตอ่จากน้ันจะเกิดอะไรขึน้”

•  หลังจากจบเรือ่ง ให้พูดคยุกัน ขอให้บุตรธิดาบอกท่านวา่เกิดอะไร
ขึน้ พวกเขาเรยีนรูอ้ะไร พวกเขาชอบอะไรเกี่ยวกับเรือ่งน้ี

เรายินดรีบัฟังความคดิของท่านเกี่ยวกับการใช้เรือ่งเหล่าน้ีสอนผู้อื่น!

New Friend section
50 E. North Temple St., room 2393
Salt Lake City, UT 84150 USA
liahona@ldschurch.org

ดว้ยความรกั
เพือ่นเด็ก

เรียน บิดามารดาทุกท่าน
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สารบัญ

พ2 จากฝ่ายประธานสูงสุด: เป็นเหมือนพระเยซู

พ3 ค�าเทศนาบนภเูขา

พ4 พลงัของการสวดออ้นวอน

พ6 เร่ืองสนุก: ขณะท่านดูการประชุมใหญ่

พ7 เพลง: อยูใ่กลเ้ม่ือสวดออ้นวอน

พ8 สวสัดีจากอิตาลี!

พ10 เฝ้าดูความคืบหนา้ของพระวหิาร

พ12 มีหลายวธีิใหบ้อก “ฉนัรักคุณ”

พ14 อคัรสาวกเดินทางไปทัว่โลก:  
เอล็เดอร์อุคทด์อร์ฟไปเยอืนรัสเซีย

พ16 แบบอยา่งท่ีกลา้หาญ: พบดร. แมทที

พ18 บทเรียนจากบิดามารดาของขา้พเจา้

พ19 ใหดู้แลว้บอก

พ20 ท�าตามพระเยซู: พระเยซูทรงสอนเร่ือง
การสวดออ้นวอน

พ23 หนา้ระบายสี: ฉนัสวดออ้นวอนได้
ภาพปก เพ่ือนเด็ก
ภาพประกอบโดย นาตาลี ฮูเปส

หาเลยีโฮนาทีซ่่อนอยู่ข้างใน!


