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ซอลท์เลคซิตี ้ 
ศนูยบ์ริหารงานศาสนจกัรท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟขูองพระเจา้ 
อยูร่วมกนับริเวณเทมเปิลสแควร์ ใจกลางซอลทเ์ลคซิต้ี  
อาคารท่ีน่าสนใจไดแ้ก่

1. หอสมุดประวตัศิาสนจกัร:
หอจดหมายเหตุท่ีใชเ้กบ็รักษาประวติัศาสนจกัร
ยคุสุดทา้ย

2. อาคารส�านักงานศาสนจกัร: 
ส�านกังานกลางส�าหรับแผนกต่างๆ ของศาสนจกัร

3. อาคารสมาคมสงเคราะห์:
ส�านกังานใหญ่ส�าหรับฝ่ายประธานระดบัสามญัของ
ปฐมวยั เยาวชนหญิง และสมาคมสงเคราะห์

4. อาคารบริหารงานศาสนจกัร:
ส�านกังานส�าหรับฝ่ายประธานสูงสุด โควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง และสมาชิกบางท่านใน 
โควรัมสาวกเจด็สิบ

5. อาคารโจเซฟสมธิเมโมเรียล:
เดิมทีเป็นโรงแรม ปัจจุบนัอาคารหลงัน้ีประกอบ
ดว้ยศนูยป์ระวติัครอบครัว โรงฉายภาพยนตร์
ของศาสนจกัร ร้านอาหาร ส�านกังานศาสนจกัร 
และโบสถ์

6. พระวหิารซอลท์เลค:
ก่อนปิดบูรณะในเดือนธนัวาคมปี 2019 พระวหิาร
แห่งน้ีเป็นหน่ึงในพระวหิารท่ีเปิดด�าเนินการ 166 
แห่งทัว่โลก และจะเปิดอีกคร้ังในปี 2024

7. ศูนย์ต้อนรับนักท่องเทีย่วด้านเหนือ:
ช่วยตอ้นรับผูม้าเยอืนเทมเปิลสแควร์ 3 ถึง 5 
ลา้นคนต่อปี

8. แทเบอร์นาเคลิซอลท์เลค:
บา้นของคณะนกัร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล
แอทเทม็เปิลสแควร์

9. พพิธิภณัฑ์ประวตัศิาสตร์และศิลปะของ
ศาสนจกัร:
ช่วยเล่าเร่ืองราวของศาสนจกัรผา่นงานศิลป์และ
ศิลปวตัถุ

10. ห้องสมุดประวตัคิรอบครัว:
หอสมุดล�าดบัเช้ือสายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

11. ศูนย์การประชุมใหญ่:
สถานท่ีจดัการประชุมใหญ่สามญั ในปัจจุบนัรองรับได ้
21,000 คน ใชจ้ดัคอนเสิร์ตและงานวฒันธรรมเช่นกนั
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พรของการเป็นสมาชิกในศาสนจกัร

ปีน้ีเราเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปีท่ีพระบิดาและพระบุตรเสดจ็เยอืนโจเซฟ สมิธ 
สิบปีหลงัจากนิมิตแรก พระเจา้ทรงจดัตั้งศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิ

ชนยคุสุดทา้ย โดยใหมี้ศาสนพิธี การสอนพระกิตติคุณ และอ�านาจฐานะปุโรหิตท่ี
จ�าเป็นต่อความรอดของเรา

แต่เม่ือชาวโลกฝักใฝ่ทางโลกมากข้ึนเร่ือยๆ คนจ�านวนมากจึงสงสยัวา่เหตุใด
ศาสนาท่ีมีรูปแบบการจดัระเบียบจึงจ�าเป็น พวกเขารู้สึกวา่ตนสามารถใกลชิ้ดพระ
ผูเ้ป็นเจา้ไดใ้นสภาพแวดลอ้มนอกศาสนจกัร จริงอยูท่ี่เรารู้สึกถึงพระวญิญาณของ
พระเจา้ไดห้ลายท่ี แต่ เลียโฮนา ฉบบัน้ีส�ารวจเหตุผลบางประการท่ีพระเจา้ทรงจดั
ตั้งศาสนจกัรของพระองคแ์ละช่วยใหเ้รารู้วา่ศาสนจกัรท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟขูองพระองค์
มุ่งใหก้ารเรียนรู้ของเรารวมทั้งการตอบรับของเราแต่ละคนเพิ่มข้ึนต่อพระวญิญาณ
ของพระองคเ์พื่อความดีในยคุสมยัของเรา

ตามท่ีดิฉนักล่าวไวใ้นบทความของดิฉนั หนา้ 24 สมาชิกศาสนจกัรก�าลงัปฏิบติั
ตามค�าสอนของท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธให ้“เล้ียงดูคนหิวโหย ใหเ้ส้ือผา้คน
เปลือยเปล่า . . . ปลอบโยนคนทุกขใ์จ ไม่วา่ในศาสนจกัรน้ีหรือในท่ีอ่ืน” ในงานท่ี
ท�ากบัองคก์รการกศุลวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ดิฉนัเห็นคุณูปการมากมายท่ีศาสนจกัรท�า
แต่ละปีใน 100 กวา่ประเทศ เพราะการบริจาคคนละเลก็ละนอ้ยของสมาชิกศาสนจกัร 
พ่ีนอ้งชายหญิงของเราทัว่โลกจึงไดรั้บพรดว้ยส่ิงจ�าเป็นของชีวติและมากกวา่นั้น

ใน หนา้ 12 ประธานดลัลิน เอช. โอค๊ส์อธิบายสาเหตุท่ีพระเจา้ทรงน�าศาสนจกัร
ผา่นศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวก และใน หนา้ 18 ซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮม คนท่ี
รับใชด้ว้ยกนัในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั ไดแ้บ่งปันข่าวสารเก่ียวกบั
อิทธิพลของสตรีและวธีิท่ีเราจะช่วยกนัใหบ้รรลุศกัยภาพอนัสูงส่งของเราโดยท�างาน
ดว้ยกนัในศาสนจกัร

ขอพระผูเ้ป็นเจา้ทรงอวยพรเราแต่ละคนและทั้งกลุ่มใหป้ฏิบติัศาสนกิจต่อไปใน
วธีิท่ีสูงข้ึนและศกัด์ิสิทธ์ิข้ึนจนกวา่พระผูช่้วยใหร้อดจะเสดจ็มาอีกคร้ัง

ซิสเตอร์แชรอน ยแูบงค์
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั

การปฏิบัตศิาสนกจิผ่านการรับใช้ในพระวหิาร

8

ธิดาทีพ่เิศษของ 
พระผู้เป็นเจ้า
จีน บี. บิงแฮม

18

และพระเจ้าทรงเรียกผู้คนของ
พระองค์ว่าไซอนั
แชรอน ยแูบงค์

24

พระเจ้าทรงน�าศาสนจกัร
ของพระองค์ผ่านศาสดา
พยากรณ์และอคัรสาวก
ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์

12
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5 การเป็นส่วนหน่ึงของศาสนจกัรเหมอืนกบั . . .

6 ภาพแห่งศรัทธา: อลิูส์เสสกบัเอมิเลีย มายโอ—โปร์ตู โปรตุเกส

8 หลกัธรรมของการปฏบัิตศิาสนกจิ: การปฏิบติัศาสนกิจผา่นการรับใช้
ในพระวหิาร

12 พระเจ้าทรงน�าศาสนจกัรของพระองค์ผ่านศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวก
โดย ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์
การจดัระเบียบศาสนจกัรของพระเจา้เป็นไปตามแบบแผนของพระองคเ์สมอ

18 ธิดาทีพ่เิศษของพระผู้เป็นเจ้า
โดย จีน บี. บิงแฮม
สตรีทุกคนมีศกัยภาพและจุดประสงคอ์นัสูงส่ง

24 และพระเจ้าทรงเรียกผู้คนของพระองค์ว่าไซอนั
โดย แชรอน ยแูบงค์
งานมนุษยธรรมในวธีิของพระผูเ้ป็นเจา้สร้างไซอนั

28 วอร์ดอุบลท�าได้!
โดย อัคณิช ทรัพย์ประเสริฐ
วอร์ดหน่ึงในประเทศไทยพยายามมากเพ่ือใหทุ้กคนมาโบสถ์

30 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
วสุิทธิชนจากไอร์แลนดแ์บ่งปันประจกัษพ์ยานท่ีฟาร์มครอบครัวสมิธ;  
การเช่ือมโยงกบัโจเซฟ สมิธเสริมสร้างศรัทธา; ครอบครัวหน่ึงเดินฝ่าสายฝน 
ไปโบสถ;์ สามีภรรยาท่ีมีลกูเลก็สงสยัเก่ียวกบัการเรียกใหม่

34 จงตามเรามา: พระคมัภร์ีมอรมอน
ใชบ้ทความรายสปัดาห์เหล่าน้ียกระดบัการศึกษาพระคมัภีร์มอรมอนของ
ท่านเดือนน้ี

38 สมุดบันทกึการประชุมใหญ่ของฉัน: การประชุมใหญ่สามญัตุลาคม 2019

40 บ้านเรา ครอบครัวเรา: การดลใจท่ีท่าเรือ
โดย อฟาเตีย ซิลากา
คุณพอ่สวดออ้นวอนเพ่ือใหค้รอบครัวปรองดองกนัหลงัจากทะเลาะกนั

คนหนุ่มสาว

42 
รู้สึกเหมือนถกูลืมหรือเปล่า? ใน
ฐานะบุตรธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ 
เราทุกคนเป็นส่วน
หน่ึงในศาสนจกัร
ของพระองค์ อ่าน
จากคนหนุ่มสาววา่ 
พวกเขาพบที ่ของ
ตนอยา่งไร

ภาพปก
ถ่ายภาพโดย  

เดวดิ กรีน

เร่ืองสั้น

สารบัญ

หมวดต่างๆ

เยาวชน
เตรียมพร้อม
ส�าหรับการ
ประชุมใหญ่ดว้ย
สมุดบนัทึกการ
ประชุมใหญ่
สามญั

สนบัสนุน จงตามเรามา

เดก็

เพือ่นเด็ก 
ฝึก สวดอ้อนวอน
เหมอืนอนัีส 
อ่านเก่ียวกบั
สมาชิกของ
ศาสนจกัร
ในซามวั

บทแทรก เลยีโฮนา

คู่มอืแนะแนวการ เตรียมและเรียนรู้จาก 
การประชุมใหญ่ สามญั

สมุดบันทกึ  การประชมุใหญส่ามญั

เดอืน:
ปี:



 

4 เลียโฮนา

บทความดจิทิลัเท่าน้ันของเดอืนมนีาคม

ตดิต่อเรา

ส่งค�าถามและค�าติชมของท่านมาท่ี  
liahona@ChurchofJesusChrist.org

ส่งเร่ืองราวของท่านมาท่ี  
liahona.ChurchofJesusChrist.org  
หรือส่งไปรษณียม์าท่ี: Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

เลยีโฮนาดจิทิลั

ค้นหาเพิม่เตมิ

ในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณและท่ี 
liahona .ChurchofJesusChrist .org ท่านสามารถ:

• หาฉบบัปัจจุบนั

• คน้พบเน้ือหาดิจิทลัเท่านั้น

• คน้หาฉบบัท่ีผา่นมา

• ส่งเร่ืองราวและค�าติชมของท่าน

• บอกรับเป็นสมาชิกหรือบอกรับเป็นผูใ้หข้องขวญั

• ยกระดบัการศึกษาของท่านดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั

• แบ่งปันบทความและวดิีทศันท่ี์ช่ืนชอบ

• ดาวนโ์หลดหรือพิมพบ์ทความ

• ฟังบทความท่ีท่านช่ืนชอบ

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona แอปพลเิคชันคลงัค้นคว้าพระกติตคุิณ

วธีิอยู่รอดในวนัอาทติย์แบบคนเกบ็ตวั
โดย แอสเพน สแตนเดอร์
คนเกบ็ตวัจะรู้สึกเหงาๆ ไดเ้ม่ือไปโบสถ ์
แต่หญิงสาวคนน้ีเล่าวา่เธออยูร่อดได้
อยา่งไร

การได้พบศาสดาพยากรณ์สอนผมให้
เลกิคดิมากเร่ืองพระกติตคุิณ
โดย เนเลโซนี มาอิลี
ชายหนุ่มคนหน่ึงจากออสเตรเลียแบ่ง
ปันขอ้คิดจากการพบประธานเนลสนั

การกลบัมาสู่อ้อมแขนทีอ่บอุ่นใน
ศาสนจกัร
โดย เรเชลล์ วิลสัน
หญิงสาวผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสคนน้ี
จากนิวซีแลนดแ์บ่งปันวา่เกิดการ
เปล่ียนแปลงอะไรมากท่ีสุดเม่ือเธอ
กลบัมาโบสถ์

ดฉัินมารู้ได้อย่างไรว่าพระผู้เป็นเจ้า
ทรงเรียกและทรงน�าศาสดาพยากรณ์
โดย แอน แวดลีย์ หลยุส์
สมาชิกสาวจากเฮติเล่าวา่การพบ 
อคัรสาวกมีผลอยา่งไรต่อประจกัษพ์ยาน 
ของเธอในศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวติ

มนีาคม 2020 ปีที ่26 เล่มที ่3
เลยีโฮนา 16718 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ฉบบั
พิมพภ์าษาไทย

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

โควรัมอคัรสาวกสิบสอง: เอม็. รัสเซลล ์
บลัลาร์ด, เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์ 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, เดวดิ เอ. 
เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด ์
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เป็นผเีส้ือจกัรพรรดิ
“เหมอืนผเีส้ือจกัรพรรด ิเรา
ก�าลงัเดินทางกลบัไปบา้นบน
สวรรคท่ี์เราจะอยูก่บัพระบิดา
พระมารดาบนสวรรคอี์กคร้ัง ดงั
เช่นผเีส้ือ เราไดรั้บ คุณลกัษณะ
แห่งสวรรค์ ท่ียอมใหเ้ราได้
ส�ารวจชีวติ . . . ดงัเช่นผเีส้ือ ถา้

เรามีใจผกูพนักนั พระเจา้จะ
ทรงคุม้ครองเรา . . . และจะ

ทรงท�าใหเ้ราเป็นผเีส้ือสลบัลาย
ท่ีสวยงาม”

ซิสเตอร์เรย์นา ไอ. อะบูร์โต ทีป่รึกษาทีส่อง
ในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั 

“พร้อมใจกนั” เลยีโฮนา พ.ค. 2018, 78

เป็นสายชูชีพช่วย
คนอืน่ๆ
“เม่ือเรารักษาพนัธ
สญัญาของเรา อาจท�าให้
เราต่างจากคนอ่ืนๆ ใน
วฒันธรรมและสงัคมของเรา 
แต่ท�าใหเ้ราเขา้ถึงการดลใจเพื่อ
เราจะสามารถคิดวธีิแก ้วธีิการ และวธีิใชต่้างออกไป เราอาจ
จะเขา้กบัโลกไม่ได ้แต่ ความต่างในทางบวกสามารถเป็น
สายชูชีพช่วยคนทีก่�าลงักระเสือกกระสนได้”

ซิสเตอร์แชรอน ยูแบงค์ ทีป่รึกษาทีห่น่ึงในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั 
“เปิดไฟของท่าน” เลยีโฮนา พ.ย. 2017, 8

อยู่ในคณะนักร้องประสานเสียง
“เป็นการออกแบบของพระเจ้า ท่ีเสียงทุกเสียงในคณะนกั
ร้องประสานเสียงของพระผูเ้ป็นเจา้ไม่เหมือนกนั ตอ้งใช้
หลากหลายเสียง—โซปราโนกบัอลัโต บาริโทนกบัเบส—
เพื่อสร้างเสียงเพลงท่ีทรงคุณค่า . . .

“. . . อย่าทิง้บทบาทของท่านในคณะนักร้อง เพราะอะไร? 
เพราะท่านเป็นคนพิเศษไม่เหมือนใคร ไม่มีใครทดแทนท่าน
ได ้การสูญเสียแมเ้พียงเสียงเดียวลดพลงัของนกัร้องคนอ่ืนๆ 
ทุกคนในคณะนกัร้องท่ียิง่ใหญ่แห่งความเป็นมรรตยัน้ี รวม
ถึงการสูญเสียผูท่ี้รู้สึกวา่ตนเองอยูต่รงชายขอบของสงัคม
หรือศาสนจกัร”

เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอคัร
สาวกสิบสอง “บทเพลงที่
ขบัขานและบทเพลงทีเ่งยีบ
งนั” เลยีโฮนา พ.ค. 2017, 
49, 50

เ 
การเป็นส่วนหน่ึงของศาสนจกัร เหมือนกบั . . .

พื่อช่วยฉลองครบ

รอบ 200 ปีของ

นิมิตแรก ในฉบบั

น้ีเราจึงเฉลิมฉลองพรของการ

เป็นส่วนหน่ึงของศาสนจกัร

ของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิ

ชนยคุสุดทา้ย ผูน้�าศาสนจกัร

พดูถึงการเป็นส่วนหน่ึงของ

ศาสนจกัรในสามวธีิต่อไปน้ี
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อูลส์ิเสสกบัเอมเิลยี มายโอ
โปร์ตู โปรตเุกส

คสัโตเดยีน้องสาวของเอมิเลีย มายโอเกิดมา
พรอ้มความพิการทีเ่ห็นไดอ้ย่างชัดเจน สิบห้า 
ปีก่อน คสัโตเดยีมาอยู่กับเอมิเลียและอูลิส์เสส 
สามีเธอ ครอบครวัของพวกเขาเรยีนรูว้า่การ
รบัใช้ครอบครวัโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือยคอื
แหล่งทีม่าอันใหญ่หลวงของปีติ
เลสล ีนิลส์สัน, ช่างภาพ

ภาพแห่งศรัทธา

เอมเิลยี:
แน่นอนวา่ยากในตอนแรกๆ ดิฉนัตอ้งออก

จากงานมาดูแลนอ้งสาว แต่นัน่เป็นพร เม่ือ
ดิฉนักบัอลิูส์เสสแต่งงานกนัใหม่ๆ เราพบ
วา่เราไม่สามารถมีบุตรได ้คสัโตเดียเหมือน
บุตรคนหน่ึงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ส่งมาใหเ้ราดูแล 
ในหลายๆ ดา้นเธอช่วยเติมช่องวา่งท่ีเรารู้สึก
จากการไม่มีบุตร เธอน่ารักน่าเอน็ดู เธอชอบ
หวัเราะและชอบไปโบสถ ์เธอคือปีติ

อูลส์ิเสส:
การรับใชค้รอบครัวยกวญิญาณผมใหสู้ง

ข้ึนเสมอ แมเ้ราไม่มีเวลาอยูต่ามล�าพงัฉนัสามี
ภรรยามากนกั แต่เราสนิทกนัทางวญิญาณ 
เราสนิทกนัมากข้ึนเป็นครอบครัว เราเห็น
พระหตัถข์องพระเจา้ช่วยเหลือเราตลอดเวลา 
พระองคท์รงแสดงปาฏิหาริยค์ร้ังแลว้คร้ังเล่า 
เราไดรั้บพรจริงๆ

ค้นคว้าเพิม่เตมิ
ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเสน้ทาง 
ศรัทธาของอลิูส์เสสกบัเอมิเลีย  
รวมทั้งภาพถ่ายเพิ่มเติมในคลงั
คน้ควา้พระกิตติคุณหรือฉบบั
ออนไลนข์องบทความน้ีท่ี 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
3206
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ก ารเข้าพระวหิารคุม้คา่ความพยายาม 
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนวา่ 
“พระวหิารส�าคญัมากตอ่ความรอดและ

ความสูงส่งของเราและตอ่ครอบครวัของเรา . . .
“. . . เราแต่ละคนต้องการความเข้มแข็งทาง

วิญญาณอย่างต่อเน่ืองและการสอนพิเศษซ่ึง
จะเกิดขึน้เฉพาะในพระนิเวศน์ของพระเจ้า 
เท่าน้ัน” 1

การเข้าพระวหิารเรยีกรอ้งให้เราบรหิารเวลา 
ความรบัผิดชอบ และทรพัย์สินเงินทอง อีกทัง้
เตรยีมพรอ้มทางวญิญาณด้วย เราก�าลังปฏิบัติ
ศาสนกิจเมื่อเรารูถ้ึงส่ิงกีดขวางที่กีดกัน้พี่น้อง
ชายหญิงของเราจากพระวหิารและช่วยให้พวก
เขาพบทางออก

พระวหิารเป็นพรทีใ่ครๆ กส็ามารถรับได้
เม็ก ผู้สอนศาสนาที่เพิ่งจบก�าลังเดินไปที่

ประตูพระวหิารโคนา ฮาวายเมื่อเธอสังเกตเห็น
หญิงสาวคนหน่ึงน่ังอยู่คนเดียวบนม้าน่ังด้าน
นอก เม็กรูสึ้กวา่เธอควรพูดกับหญิงสาวคนน้ัน 

หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ

การปฏิบติัศาสนกิจผา่น  
การรับใช้ในพระวหิาร
เม่ือเราช่วยให้ผู้ อ่ืนได้รับพรของพระวิหาร เท่ากับเราก�าลงัปฏิบัติศาสนกิจ

แต่ไม่ทราบจะพูดอะไรดี เธอจึงถามความหมาย
ของรอยสักบนข้อเท้าของหญิงสาว เป็นจุดเริม่ต้น
การสนทนาที่ท�าให้ลานี หญิงสาวคนดังกล่าวเล่า
เรือ่งราวของเธอ

ลานีเล่าให้เม็กฟังวา่เธอพยายามกลับมามี
ส่วนรว่มเต็มที่ ในศาสนจักร สมาชิกที่ดหีลายคน
ช่วยเหลือเธอ และเธอหวงัวา่สักวนัจะไดผ้นึกกับ
ลูกสาววยัทารกของเธอ

เม็กชวนลานีมาน่ังในห้องพักรอของพระวหิาร
กับเธอ พวกเธอไม่สามารถเข้าไปข้างในพระวหิาร
ไดม้ากกวา่น้ัน แตส่ามารถข้ามธรณีประตไูด ้ลานี 
ตกลง พวกเธอจึงเดนิผ่านประตใูหญ่เข้าไปดว้ย
กัน เจ้าหน้าที่พระวหิารให้พวกเธอไปน่ังใตภ้าพ
วาดของพระผู้ช่วยให้รอด

ขณะน่ังอยู่ดว้ยกัน ลานีกระซิบวา่ “ฉันอยาก
เข้ามาในพระวหิารวนัน้ีมาก แตฉั่นไม่กล้า” เพราะ
เม็กท�าตามพระวญิญาณ เธอจึงช่วยตอบค�าสวด
อ้อนวอนในใจของลานี
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แนวคดิทีจ่ะช่วยผู้ไม่มีใบรับรอง
แม้แตค่นที่ยังไม่มีคณุสมบัติได้ ใบรบัรองก็รบัพรจาก

พระวหิารได้

•  แบ่งปันความรูสึ้กของท่านวา่พระเจ้าทรงอวยพรท่าน
ผ่านงานพระวหิารอย่างไร

•  เชิญใครสักคนมาโอเพ่นเฮาส์พระวหิารหรอืศนูย์
ตอ้นรบันักท่องเที่ยว หาโอเพ่นเฮาส์ที่จะจัดเรว็ๆ  
น้ีไดท้ี่ temples .ChurchofJesusChrist .org

แบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัตศิาสนกจิของท่าน
ส่งประสบการณ์เม่ือท่านปฏิบติัศาสนกิจต่อผูอ่ื้นหรือ
ผูอ่ื้นปฏิบติัศาสนกิจต่อท่านมาใหเ้รา ไปท่ี liahona 
.ChurchofJesusChrist .org และคลิก “Submit an Article 
or Feedback”
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ท�าให้ผู้อืน่เข้าพระวหิารได้ง่ายขึน้
แม้แตส่มาชิกที่มี ใบรบัรองพระวหิาร การเข้าพระวหิารของ

พวกเขาเป็นเรือ่งท้าทายไดเ้ช่นกัน บางคนอาจตอ้งเดนิทางไกล 
หลายคนอาจมีลูกเล็กหรอืมีคนสูงอายุในครอบครวัที่ตอ้งดแูล เรา
สามารถท�างานรว่มกันเพื่อให้ทุกคนไดร้บัใช้ ในพระวหิาร

ลี โอลา แชนดเ์ลอรร์ูสึ้กหนักใจกับการดแูลสามีที่ป่วยและบุตร
ส่ีคนของเธอ เธอจึงตดัสินใจจัดสรรเวลาทุกวนัอังคารไปเข้าพระ
วหิารใกล้บ้าน ส่ิงน้ันกลายเป็นบ่อเกิดแห่งสันตสุิขและพลังใน
ชีวติเธอ

วนัหน่ึงเธอไดย้ินวา่พี่น้องสตรสูีงวยัสองสามคนในวอรด์
ตอ้งการเข้าพระวหิารมาก แตพ่วกเธอไม่มียานพาหนะ ลี โอลาจึง
อาสาขับรถไปส่ง น้อยครัง้มากที่เธอไปพระวหิารคนเดยีวตลอด 
40 ปีหลังจากน้ัน 2

ลี โอลาไดร้บัพร และเธอเป็นพรแก่ผู้อื่นเมื่อเธอแสดงความ
เอือ้เฟ้ือดว้ยการพาพวกเขาไปพระวหิารกับเธอ

แนวคดิทีจ่ะช่วยให้ผู้ อ่ืนได้ไปพระวหิาร
ท่านจะช่วยให้ผู้อื่นได้ ไปพระวหิารบ่อยขึน้ไดอ้ย่างไร? ท่านอาจ

จะพบวา่แนวคดิเดยีวกันน้ีช่วยท่านไดเ้ช่นกัน

•  ไปดว้ยกัน แสดงความเอือ้เฟ้ือจัดหาหรอืจัดเตรยีมยาน
พาหนะให้ ใครบางคน ซ่ึงอาจจะกระตุน้คนอื่นให้เข้าพระ
วหิารดว้ย

•  ขอให้สมาชิกในครอบครวัท่านหรอืในวอรด์ช่วยท่านท�า
ศาสนพิธีแทนบรรพชนของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ท่านมีรายช่ือจ�านวนมากและพรอ้มให้ท�าศาสนพิธี

•  อาสาดแูลเด็กเพื่อให้พ่อแม่เข้าพระวหิารได ้หรอืเตรยีม
ผลัดกันดแูลบุตรของกันและกัน (ดแูนวคดิเพิ่มเตมิได้
จากการอ่าน “คนืเข้าพระวหิารอันเรยีบง่าย: เคล็ดลับ 6 
ประการที่ท�าให้การเดนิทางไปพระวหิารง่ายขึน้” [บทความ
ดจิิทัลเท่าน้ัน] เลียโฮนา ม.ค. 2018)

ท่านสามารถสแกนควิอาร์โคดทีน่ี่เพือ่อ่าน “คนืเข้า
พระวหิารอนัเรียบง่าย: เคลด็ลบั 6 ประการทีท่�าให้

การเดนิทางไปพระวหิารง่ายขึน้”



 มีนาคม 2020 11

เมือ่พระวหิารอยู่ไกล
แชนดราส “ โรชาน” กับแชรอน แอนโทนีจากโคลัมโบ  

ศรลีังกา ตัดสินใจผนึกกันในพระวหิาร แอนกับแอนทัน  
คูมาราซามี เพื่อนของพวกเขาตื่นเต้นแทนพวกเขามาก  
แต่พวกเขารูว้า่การไปพระวหิารมะนิลา ฟิลิปปินส์ ไม่ง่าย
และมีค่าใช้จ่ายไม่น้อย

โรชานกับแชรอนเก็บเงินและจองตั๋วล่วงหน้าหลายเดือน
เพื่อให้ ได้เที่ยวบินที่พวกเขาจ่ายไหว ในท่ีสุดก็ถึงวันน้ัน แต่
ระหว่างเปลี่ยนเครื่องที่มาเลเซีย พวกเขาพบว่าการเดินทาง
ต่อไปฟิลิปปินส์พวกเขาต้องมีวีซ่าหรือไม่ก็ต้องใช้สายการ
บินอื่น พวกเขาไม่มีทางได้วีซ่า และไม่มีเงินซือ้ตั๋วอีกสาย
การบินหน่ึง แต่พวกเขาทนไม่ ได้ที่จะต้องกลับบ้านโดยไม่
ได้รับการผนึก

โดยไม่ทราบวา่จะท�าอย่างไรโรชานจึงโทรหาแอนทัน  
แอนทันกับแอนอยากช่วยมาก พวกเขาเป็นหน่ึงในไม่กี่คู่ ใน 
ศรลีังกาที่เคยผนึกในพระวหิารและรูว้า่น่ันเป็นพรอย่างยิ่ง  
แตพ่วกเขาเพิ่งใช้เงินออมช่วยเหลือสมาชิกครอบครวัหน่ึง 
ที่ขัดสน และไม่มีเงินพอช่วยโรชานกับแชรอนซือ้ตัว๋ 
ส�าหรบัเที่ยวบินใหม่

ในศรลีังกามีธรรมเนียมที่เจ้าบ่าวจะซือ้สรอ้ยคอทองค�าให้
เจ้าสาวเพื่อให้เธอมีเงินใช้บ้างถ้าสามีเธอเสียชีวติ แอนตดัสิน
ใจขายสรอ้ยคอเพื่อช่วยซือ้ตัว๋ให้ ใหม่ ของขวญัที่เธอให้ดว้ย
ความโอบอ้อมอารส่ีงผลให้ โรชานกับแชรอนไดนั้ดหมายกับ
พระวหิารในมะนิลา

“ดฉัินรูค้า่ของการผนึกในพระวหิาร” แอนกล่าว “ดฉัินรูว้า่
แชรอนกับโรชานจะเป็นก�าลังส�าคญัให้กับสาขา ดฉัินไม่อยาก
ให้พวกเขาพลาดโอกาสน้ี” 3

แนวคดิทีจ่ะช่วยคนทีไ่ปพระวหิารไม่ได้
ท่านอาจไดร้บัเรยีกให้ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่คน

ที่ ไม่สามารถไปพระวหิารบ่อยๆ หรอืไปไม่ไดเ้ลย
เพราะอยู่ ไกลหรอืแบกรบัคา่ใช้จ่ายไม่ไหว แต่
ท่านยังคงสามารถหาวธิีช่วยให้พวกเขาเห็น
คณุคา่ของพรพระวหิาร

•  สอนหรอืเข้าชัน้เรยีนเตรยีมเข้า
พระวหิารหรอืชัน้เรยีนประวตัิ
ครอบครวัดว้ยกัน

•  ให้ภาพพระวหิารเพื่อแขวนไว้ ใน
บ้านของพวกเขา

•  ถ้าท่านเคยเข้าไปในพระวหิาร 
ให้แบ่งปันความรูสึ้กเกี่ยวกับ
ประสบการณ์และประจักษ์พยานของท่านใน
เรือ่งศาสนพิธีพระวหิาร

•  ช่วยให้พวกเขาเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับพันธสัญญาที่พวก
เขาท�าไวแ้ละวธิีรกัษาพันธสัญญาเหล่าน้ัน ท่านอาจจะใช้ 
“เข้าใจพันธสัญญาของเรากับพระผู้เป็นเจ้า: ค�าอธิบายพอ
สังเขปเกี่ยวกับค�าสัญญาส�าคญัที่สุดของเรา” ใน เลียโฮนา 
กรกฎาคม 2012 ◼
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ท่านสามารถสแกนควิอาร์โคดทีน่ี่เพือ่อ่าน  
“เข้าใจพนัธสัญญาของเรากบัพระผู้เป็นเจ้า”

อ้างองิ
 1. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การเป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่เป็นแบบอย่าง,” 

เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 114.
 2. ด ูLaRene Gaunt, “Finding Joy in Temple Service,” Ensign, Oct. 1994, 8.
 3. แอนและแอนทันไดส้รอ้ยคอของพวกเขากลับคนืหลังจากกองทุนทั่วไป

เพื่อช่วยเหลือผู้เดนิทางไปพระวหิารของศาสนจักรจ่ายเงินคนืให้กับพวก
เขา ซ่ึงให้ความช่วยเหลือทางการเงินครัง้เดยีวกับสมาชิกศาสนจักรที่อาจ
จะมีเงินไม่พอไปพระวหิาร
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พระเจ้าทรงน�าศาสนจักรของพระองคผ์่าน  

ศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวก
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พระเจ้าทรงน�าศาสนจักรของพระองคผ์่าน  

ศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวก

หมายเหตบุรรณาธิการ: ประธานโอ๊คส์สอนวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดตัง้
ศาสนจักรของพระองคเ์พือ่ช่วยให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามีคณุสมบัตคิูค่วร
รบัความสูงส่ง บทความน้ีส�ารวจวธิีทีพ่ระเจ้าทรงบรรลุจุดประสงคน้ั์นผ่าน
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกผู้ ไดร้บัมอบอ�านาจให้ท�าหน้าที่ ในพระนามของ
พระองค์

งานของพระเจ้าจ�าเป็นตอ้งมีองคก์ารที่พระเจ้าทรงน�าผ่านผู้น�าที่
พระองคท์รงเลือกและทรงมอบอ�านาจ พระองคท์รงก�ากับดแูลผู้น�า
เหล่าน้ันในการท�าให้จุดประสงคข์องพระองคล์ุล่วง ประวตัิ ในพระ

คมัภีรแ์สดงให้เห็นวา่ผู้น�าเช่นน้ันคอืศาสดาพยากรณ์ หรอืไม่ก็ศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวก น่ีเป็นแบบแผนในช่วงหลายปีของอิสราเอลในพันธสัญญาและ
ในความเรอืงโรจน์แห่งเวลา และด�าเนินตอ่เน่ืองไปในศาสนจักรที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต์

พระเจ้าทรงน�าผู้คนของพระองค์ผ่านองค์การ
จดุประสงคข์องพระบดิาบนสวรรคค์อื “การท�าใหเ้กดิความเป็นอมตะและ

ชีวตินิรนัดร”์ ของบตุรธดิาของพระองค ์( โมเสส 1:39) ในสมยัการประทานน้ี
พระองคท์รงท�าเช่นน้ีผา่นศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทา้ย 
ซ่ึงมจีดุประสงคเ์พือ่ “ช่วยบคุคลและครอบครวัใหคู้ค่วรแกก่ารรบัความสูงส่ง” 1

“ความรบัผดิชอบอนัส�าคญัยิง่สามดา้นทีศ่าสนจกัรตอ้งท�า” ประธานกอรด์อน  
บี. ฮิงคล์ีย์ (1910–2008) สอนดงัน้ี คอื “หน่ึง น�าพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต์ ไปให้ชาวโลก สอง ท�าให้พระกิตตคิณุน้ันเกิดผลในชีวติสมาชิกของ
ศาสนจักร และสาม ขยายพรของพระกิตตคิณุผ่านการท�างานแทนผู้ล่วงลับไป
อยู่หลังม่านแห่งความตาย” 2

ในสมัยของเราดเูหมือนคนจ�านวนมากตอ้งการความเข้มแข็งทางวญิญาณ
หรอืศาสนาแตค่ดิวา่ตนสามารถมีได้ โดยไม่ตอ้งมีองคก์ารศาสนา คนที่คดิวา่ตน
สามารถบรรลุส่ิงน้ีได้ โดยไม่ตอ้งมีองคก์ารอย่างเป็นทางการตา่งมองข้ามประวตัิ
ที่บันทึกไวเ้ป็นอย่างดเีกี่ยวกับส่ิงที่พระเจ้าพระเยซูครสิตท์รงสถาปนาเพื่อให้
พระกิตตคิณุและค�าสอนของพระองคม์ีความตอ่เน่ืองและเกิดประสิทธิผล ดงั
ที่เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเตอืนใจเรา
ในค�าพูดการประชุมใหญ่สามัญที่น่าจดจ�าเมื่อห้าปีก่อน “ ในความเรอืงโรจน์แห่ง
เวลา พระเยซูทรงจัดระเบียบงานของพระองค์ ในวธิีซ่ึงจะสามารถสถาปนาพระ
กิตตคิณุไดพ้รอ้มกันในหลายประชาชาตแิละในหมู่คนที่แตกตา่งกัน” 3 องคก์าร
น้ันรวมถึงอัครสาวกและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ดงัที่อธิบายไว้ ในพันธสัญญาใหม่

เหตใุดจึงตอ้งมีองคก์ารเพื่อท�าให้บรรลุจุดประสงคข์องพระเจ้า? ถึงแม้พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงรกัและช่วยเหลือเราเป็นรายบุคคลเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์
ส�าหรบับุตรธิดาทัง้กลุ่มของพระผู้เป็นเจ้า—โดยเฉพาะผู้คนในพันธสัญญาของ

โดย ประธาน 
ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึง
ในฝ่ายประธาน
สูงสุด

20
0 ปี แห่ง ความสว่าง
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พระองค—์แตพ่ระองคท์รงด�าเนินงานผ่านองคก์ารที่น�าโดย
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก

โดยผ่านองคก์ารเท่าน้ันที่สมาชิกแตล่ะคนของกลุ่มคนที่อัคร
สาวกเปาโลเรยีกวา่ “กายของพระครสิต”์ (1 โครนิธ์ 12:27) จะได้
รบัโอกาสที่พวกเขาตอ้งมีเพื่อบรรลุการเตบิโตทางวญิญาณอัน
เป็นจุดประสงคข์องการสรา้งพวกเขา องคก์ารที่มีพรสวรรคต์า่ง
กันและมีความพยายามหลากหลายเท่าน้ันจึงจะสามารถบรรลุส่ิง
ที่จ�าเป็นตอ่การท�างานของพระเจ้าให้ส�าเรจ็

ส่ิงที่จะท�าส�าเรจ็ผ่านกลุ่มองคก์รผู้เช่ือเท่าน้ันครอบคลุมถึง
ความพยายามหลักๆ ในการช่วยเหลือคนยากจน ประกาศพระ
กิตตคิณุไปทั่วโลก สรา้งและท�านุบ�ารงุพระวหิาร ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธกล่าววา่วตัถุประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าในการ
รวบรวมผู้คนของพระองคค์อื “สรา้งพระนิเวศน์แดพ่ระเจ้าซ่ึงที่
น่ันพระองคท์รงสามารถเปิดเผย . . . ศาสนพิธีแห่งพระนิเวศน์
ของพระองคแ์ละรศัมีภาพแห่งอาณาจักรของพระองค ์และทรง
สอนผู้คนถึงหนทางสู่ความรอด” 4

จ�าเป็นตอ้งมีองคก์ารเพื่อบรรลุผลตามพระบัญชาของพระเจ้า
ให้ “เป็นน� ้าหน่ึงใจเดยีวกัน; และหากเจ้าไม่เป็นน� ้าหน่ึงใจ
เดยีวกันเจ้าก็มิ ใช่ของเรา” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 38:27) 
ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดสอนวา่ เรา
ไม่สามารถบรรลุความเป็นน� ้าหน่ึงใจเดยีวกันน้ัน—ความเป็น
เอกภาพน้ัน—เป็นรายบุคคล “เราตอ้งแสวงหาและมีคณุสมบัติ
คูค่วรจะไดส่ิ้งน้ีรว่มกับผู้อื่น จึงไม่น่าแปลกใจ” ท่านตัง้ข้อสังเกต 
“ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกระตุน้ให้เรามารวมกันเพื่อพระองคจ์ะ
ประทานพรเราได”้ 5

องคก์ารศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
ตอ้งมีผู้น�าที่พระองคท์รงเลือกตลอด
จนประทานพลังอ�านาจและสิทธิ
อ�านาจให้ประกาศพระประสงคข์อง
พระองคต์อ่ผู้คนของพระองค์ ผู้เช่ือแตล่ะคนจ�าตอ้งมีประสบการณ์ทางศาสนาผ่านองคก์าร

ศาสนาเช่นกันเพราะในวธิีน้ีเท่าน้ันเราจึงจะสามารถถูกวา่กล่าว
หรอืตสีอนจากผู้มีสิทธิอ�านาจส�าหรบับาปและความผิดของ
เรา การตสีอนเช่นน้ันจ�าเป็นตอ่การเตบิโตทางวญิญาณของเรา 
(ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 136:31; 101:4–5; ด ูโมไซยาห์ 
23:21–22 ดว้ย)

เอ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) ให้เหตผุลอีก
ประการหน่ึงส�าหรบัการจัดกลุ่มคนทางศาสนาหรอืทางวญิญาณ 
“เพราะความดตีามแต่โอกาสของแตล่ะคนมีไม่พอตอ่สู้กับความ
ช่ัวรา้ย” 6

ศาสนจกัรทีไ่ด้รับการฟ้ืนฟูของพระเยซูคริสต์ปกครองโดย
ศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวก

องคก์ารศาสนจักรของพระเยซูครสิตต์อ้งมีผู้น�าที่พระองคท์รง
เลือกตลอดจนประทานพลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจให้ประกาศ
พระประสงคข์องพระองคต์อ่ผู้คนของพระองค์

“ท่านไม่ไดเ้ลือกเรา” พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน “แตเ่ราเลือก
พวกท่านและแตง่ตัง้ท่านให้ ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่าน
คงอยู่” (ยอห์น 15:16) พระคมัภีร์ ไบเบิลพูดชัดเจนวา่ใครเลือก
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก ในพันธสัญญาเดมิเราเห็นชัด
ในการเลือกโมเสสกับซามูเอล และในพันธสัญญาใหม่เราเห็น
ในการเรยีกอัครสาวกสิบสองและอัครสาวกเปาโล (ด ูอพยพ 3; 
1 ซามูเอล 3; มาระโก 3; กิจการ 9) ผู้น�าเหล่าน้ีไม่ไดอ้าสา  
และผู้เช่ือไม่ไดเ้ป็นคนเลือกพวกเขาขึน้มา

พระคมัภรี์ ไบเบลิแสดงใหเ้ห็นเช่นกนัวา่ผูน้�าทางศาสนาตอ้ง
มสิีทธอิ�านาจฐานะปุโรหติของพระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงประสาทโดยผู้
ด�ารงสิทธอิ�านาจน้ันอยูแ่ลว้ ค�าอธบิายในพระคมัภรี์ ไบเบิลเกีย่วกับ
การเรยีกและการมอบอ�านาจใหอ้าโรน สมาชิกในอคัรสาวกสิบสอง 
และสาวกเจ็ดสิบเป็นตวัอยา่งของหลกัธรรมน้ี (ด ูอพยพ 28:1–4; พ
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มาระ โก 3:14–15; ลกูา 10:1, 17 สิทธอิ�านาจฐานะปุโรหติไม่ไดม้า
จากการอา่นพระคมัภรีห์รอืจากความปรารถนาจะรบัใช้ การแตง่ตัง้
ทีป่ระสาทสิทธอิ�านาจฐานะปุโรหติมาจากหวัหน้าของศาสนจกัร 
และเป็นทีรู่ก้นัทัว่ไป (ด ูหลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 42:11)

ในพันธสัญญาเดมิ ผู้น�าทางวญิญาณคอื ศาสดาพยากรณ์ 
เราพูดถึงพวกท่านในสามบทบาทตา่งกัน บางท่านเป็นบุรษุ
ศักดิสิ์ทธิ์ผู้ปฏิบัตหิน้าที่ศาสดาพยากรณ์ให้ลูกหลานของพวก
ท่าน อย่างเช่นอับราฮัม บางท่านเป็นผู้น�าที่ ใช้อ�านาจทางการ
เมืองรวมทัง้อ�านาจปุโรหิต อย่างเช่นโมเสสและโยชูวา ส่วนใหญ่
ปฏิบัตบิทบาทศาสดาพยากรณ์โดยไม่เกี่ยวกับต�าแหน่งปิตหุรอื
ต�าแหน่งทางการเมือง อย่างเช่น ซามูเอลและอิสยาห์ พระคมัภีร์
มอรมอนพูดถึงต�าแหน่งศาสดาพยากรณ์สามต�าแหน่งเหมือนกัน
น้ี ไดแ้ก่ ลี ไฮ (ปิต)ุ กษัตรยิ์เบ็นจามิน (ผู้น�าทางการเมือง) และ
แอลมาผู้บุตร (หลังจากท่านสละต�าแหน่งหัวหน้าผู้พิพากษา) (ด ู
1 นีไฟ 1–2; โมไซยาห์ 1–6; แอลมา 4–5) อย่างไรก็ด ีเห็นชัดวา่
ศาสดาพยากรณ์ทุกท่านที่อยู่ก่อนพระเยซูครสิตล์้วนเรยีกผู้คน
ให้กลับใจ และส่วนใหญ่พวกท่านพยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์ที่จะ
เสด็จมา 7

ต�าแหน่งอัครสาวกมีกล่าวไวค้รัง้แรกในพันธสัญญาใหม่เมื่อ
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรยีกอัครสาวกขณะพระองคท์รงจัดระเบียบ
การปฏิบัตศิาสนกิจของพระองคเ์พื่อประกาศ บัพตศิมา และ
รกัษา อัครสาวกเปาโลเขียนวา่ศาสนจักรของพระเยซูครสิต ์
“สรา้งขึน้บนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระ
วจนะ มีพระเยซูครสิตเ์ป็นศิลาหัวมุม” (เอเฟซัส 2:20) พระเยซู
ทรงเรยีกสาวกเจ็ดสิบเช่นกันและทรงส่งพวกท่านออกไปปฏิบัติ
ศาสนกิจ (ด ูลูกา 10:1, 17) และทรงมอบอ�านาจให้เรยีกเจ้าหน้าที่
คนอื่นๆ เช่น ศิษยาภิบาลและผู้สอน (ด ูเอเฟซัส 4:11)

หน้าที่สูงสุดของอัครสาวกในศาสนจักรที่พระเยซูทรงสถาปนา
คอืถือกุญแจทัง้หลายของฐานะปุโรหิต เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรง

สัญญาจะมอบ “ลูกกุญแจตา่งๆ แห่งแผ่นดนิสวรรค”์ ให้อัครสาวก 
เปโตร พระองคท์รงเรยีกส่ิงน้ีวา่เป็นพลังอ�านาจที่ “ส่ิงใดที่ท่าน
กล่าวห้ามในโลก ส่ิงน้ันก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค”์ (มัทธิว  
16:19) กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื กุญแจเหล่าน้ันรบัประกันการกระท�า
โดยอ�านาจของสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตบนแผ่นดนิโลกวา่มีผล
ในสวรรค ์อัครสาวกผู้ถือกุญแจของฐานะปุโรหิตมีสิทธิและความ
รบัผิดชอบในการควบคมุและก�ากับดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของฐานะ
ปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าและศาสนจักรของพระเยซูครสิตบ์น
แผ่นดนิโลก 8 ซ่ึงรวมถึงการประกอบศาสนพิธีและการควบคมุ
ดแูลศาสนพิธีที่จ�าเป็นของพระกิตตคิณุ

ความรบัผิดชอบส่วนหน่ึงของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก
คอืพวกท่านมีของประทานและหน้าที่ศาสดาพยากรณ์ในการ
สอนความจรงิของพระกิตตคิณุและเป็นพยานในฐานะ “พยาน
พิเศษถึงพระนามของพระครสิต์ ในทั่วโลก” (หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 107:23) พวกท่านระบุความจรงิและความผิดและ
กล่าวอย่างผู้มีสิทธิอ�านาจวา่ “พระเจ้าตรสัไวด้งัน้ี” ประธานเจ.  
รเูบน คลารก์ จูเนียร ์(1871–1961) ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่าย
ประธานสูงสุดประกาศวา่อัครสาวก “มีสิทธิ์ พลังอ�านาจ และ
สิทธิอ�านาจในการประกาศพระด�ารแิละพระประสงคข์องพระผู้
เป็นเจ้าตอ่ผู้คนของพระองคภ์ายใตพ้ลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจ
ทัง้หมดของประธานศาสนจักร” 9

ในฐานะผู้รบัใช้ของพระบิดาและพระบุตร อัครสาวกและ
ศาสดาพยากรณ์สอนและแนะน�าตามที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงน�า โดยไม่มีความปรารถนาอื่นใดนอกจากพูดส่ิงที่เป็นความ
จรงิและกระตุน้ทุกคนให้เดนิตามทางไปสู่พรของพระผู้เป็น
เจ้า รวมถึงจุดหมายสูงสุดของพระองคส์�าหรบับุตรธิดาทุกคน
ของพระองค ์น่ันคอื ชีวตินิรนัดร ์“ของประทานน้ีส�าคญัที่สุดใน
บรรดาของประทานทัง้ปวงของพระผู้เป็นเจ้า” (หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 14:7) เราวางใจเสียงของพวกท่านได้

โจเซฟ สมธิ และ 

อคัรสาวกสิบสองค.ศ. 1835 รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน  
และ อคัรสาวกสิบสองปัจจบุนั
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ประธานเอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์ รกัษาการประธานโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าวไวว้า่ 
“ ในโลกทุกวนัน้ีที่นักวเิคราะห์ข่าวทางโทรทัศน์และวทิยุเสนอความเห็นขัดแย้งกันวนัละ 
24 ช่ัวโมง ที่นักการตลาดแย่งชิงกันทุกอย่างตัง้แตเ่งินของท่านไปจนถึงคะแนนเสียงของ
ท่าน มีเสียงหน่ึงชัดเจน ไม่ปนเป้ือน และไม่มีอคตทิี่ท่านไว้ ใจไดเ้สมอ เสียงน้ันคอืเสียง
ของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติอยู่และอัครสาวก เจตนาเดยีวของพวกท่านคอื ‘ความผาสุก
อันเป็นนิจของจิตวญิญาณ’ (2 นีไฟ 2:30)” 10

การเข้าถึงค�าสอนของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์เป็นทัง้พรและความรบัผิดชอบอัน
ส�าคญัยิ่ง พรคอืเราเข้าถึงส่ิงที่พระเจ้าทรงประสงค์ ให้เราไดย้ินทันที ความรบัผิดชอบคอื
การเข้าถึงค�าสอนของพระเจ้าน้ีท�าให้เรามีภาระรบัผิดชอบที่ตอ้งฟังและเอาใจใส่ค�าสอน
เหล่าน้ัน น่าเสียดายที่ผู้เช่ือบางคนล้มเหลวในความรบัผิดชอบน้ี ไม่แปลกที่คนมากมาย
ในโลกปฏิเสธข้อเท็จจรงิที่วา่พระผู้เป็นเจ้าประทานสิทธิอ�านาจและการดลใจให้อัครสาวก
และศาสดาพยากรณ์พูดในพระนามของพระองค ์มากยิ่งกวา่น้ัน ปฏิเสธศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวกเพราะพวกเขาปฏิเสธการด�ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าหรอืการด�ารงอยู่ของ
ความถูกผิดที่เป็นจรงิเสมอ

โชคดทีี่คนจ�านวนมากเลือกเช่ือและท�าตามค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ พวกเขาไดร้บั
พรที่สัญญาไว ้ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนดงัน้ี “รปูแบบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงวางไว้
นานแล้วในการสอนบุตรธิดาของพระองคผ์่านศาสดาพยากรณ์ท�าให้เราเช่ือมั่นวา่พระองค์
จะทรงอวยพรศาสดาพยากรณ์แตล่ะท่านและพระองคจ์ะทรงอวยพรคนที่ตอ้งการค�า
แนะน�าของศาสดาพยากรณ์” 11

ศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกด�าเนินงานผ่านสภา
พระเจ้าทรงน�าศาสนจักรของพระองคผ์่านศาสดา

พยากรณ์ (หลายท่าน) และอัครสาวก (หลายท่าน) ขณะ
พวกท่านด�าเนินงานผ่านสภา มีตวัอย่างมากมายของ
เรือ่งน้ี

พระเจ้าทรงเรียกศาสดาพยากรณ์หน่ึงคนให้เริ่มสมัย
การประทานใหม่ จากน้ัน เมื่อการฟ้ืนฟูใหม่เติบโตเต็มที่
แล้ว พระองค์ทรงเปิดเผยและทรงสอนหลักค�าสอนและ
นโยบายส�าหรับกลุ่มผ่านองค์การที่น� าโดยอัครสาวกและ
ศาสดาพยากรณ์ ด้วยเหตุน้ี เมื่อศาสนจักรที่ ได้รับการ
ฟ้ืนฟูเติบโตเต็มที่ ในสมัยการประทานสุดท้ายน้ี พระเจ้า
จึงทรงเปิดเผยว่ากิจธุระส�าคัญที่สุดและเรื่องยากที่สุด

ของศาสนจักรควรตัดสินใจโดยสภาของฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสอง (ดู หลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา 107:78–79) ที่น่ัน ค�าตัดสินทุกอย่าง “ต้องเกิดขึน้โดยเสียง
เอกฉันท์ของโควรัมเหล่าน้ี” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 107:27) หาไม่แล้วค�าตัดสิน
ของพวกท่านจะไม่มี “สิทธิ์ ในพรเดียวกับค�าตัดสินของโควรัมประธานสามคนซ่ีงมี ใน
สมัยโบราณ” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 107:29)

ทัง้หมดน้ีแสดงให้เห็นทิศทางของพระเจ้าวา่ศาสนจักรของพระองคต์อ้งปกครองโดย
สภาอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ คุม้ครองและส่งเสรมิความเป็นเอกภาพซ่ึงจ�าเป็นตอ้ง
มี ในศาสนจักรของพระเจ้า

มีเสียงหน่ึงชัดเจน ไม่ปน
เป้ือน และไม่มีอคตทิี่ท่าน
ไว้ ใจไดเ้สมอ เสียงน้ันคอืเสียง
ของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ
อยู่และอัครสาวก
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“ ในตอนเริ่มต้นงานน้ีพระเจ้าทรงเปิดเผยว่าควรจะมีมหาปุโรหิต 
สามคน ควบคุมฐานะปุโรหิตระดับสูงในศาสนจักรของพระองค์และ
ควบคุมทัง้ศาสนจักร” ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838–1918) สอน
ในการประชุมใหญ่สามัญที่ท่านได้รับการสนับสนุนเป็นประธาน
ศาสนจักร 12 ท่านยืนยันความส�าคัญของมหาปุโรหิตสามคนในฝ่าย
ประธานโดยประกาศว่า “ ไม่ถูกต้องที่ชายหน่ึงคนใช้สิทธิอ�านาจและ
พลังอ�านาจทัง้หมดของฝ่ายประธานในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย” 13 ท่านเสริมว่า “พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ ให้
ชายหน่ึงคนมีอ�านาจทัง้หมด และเพราะเหตุผลดังกล่าวพระองค์จึง
ทรงวางประธาน อัครสาวก มหาปุโรหิต สาวกเจ็ดสิบ [ฯลฯ] ไว้ ใน
ศาสนจักรของพระองค์” 14

ค�าสอนที่คุน้เคยน้ีของประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ (1876–1972) 
กล่าวถึง ศาสดาพยากรณ์ และ อัครสาวก หลายคนไวชั้ดเจนเช่นกัน:  
“มีเรือ่งหน่ึงที่เราควรมีความชัดเจนอย่างยิ่งในความคดิเรา ประธาน
ศาสนจักร ฝ่ายประธานสูงสุด หรอืเสียงเอกฉันท์ของฝ่ายประธานสูงสุด
และอัครสาวกสิบสองจะไม่มีวนัน�าวสุิทธิชนไปผิดทางหรอืให้ค�าแนะน�า
แก่ชาวโลกขัดกับพระด�ารหิรอืพระประสงคข์องพระเจ้า” 15

ค�าสอนแตล่ะเรือ่งของอัครสาวกและแม้แตศ่าสดาพยากรณ์ตอ้งได้
รบัการยืนยันผ่านขัน้ตอนการอนุมัติโดยอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์
คนอื่นๆ ก่อนจึงจะกลายเป็นหลักค�าสอนทางการของศาสนจักรของพระ
เยซูครสิต ์เราเห็นตวัอย่างน้ีในพระคมัภีร์ ไบเบิลในการแสดงความเห็น
ชอบของอัครสาวกเมื่อเปโตรรายงานวา่เขาไดร้บัการเปิดเผยให้น�าพระ
กิตตคิณุไปให้คนตา่งชาต ิ(ด ูกิจการของอัครทูต 11:1, 18) ในท�านอง
เดยีวกัน เมื่อเหล่าอัครสาวกทราบวา่มีการโตเ้ถียงกันในเรือ่งความจ�าเป็น
ของการเข้าสุหนัต เปโตรจึงท�าให้พวกท่านนึกถึงความส�าคญัของการ
เปิดเผยที่ตนไดร้บั และจากน้ันสภาเห็นชอบให้ยุตกิารโตเ้ถียงดว้ยสาส์น
ยืนยันตอ่ศาสนจักร (ด ูกิจการของอัครทูต 15)

ท�านองเดียวกัน ในศาสนจักรที่ ได้รบัการฟ้ืนฟู หลักค�าสอนยังไม่เป็น
ทางการจนกวา่องค์ประชุมของศาสนจักรรบัไว้ โดยกฎของความเห็น
ชอบรว่มกัน (ดู หลักค�าสอนและพันธสัญญา 26:2; 28:13) หลักธรรมดัง
กล่าวได้รบัการเปิดเผยในปี 1830 และน�ามาใช้ตัง้แต่น้ันเป็นต้นมา 16  
ธรรมเนียมปฏิบัติน้ีป้องกันไม่ ให้ความคิดส่วนตัวหรอืความเห็น
เฉพาะบุคคลเปลี่ยนแปลงหรอืส่งผลต่อความจรงิของพระกิตติคุณ 
ซ่ึงศาสนจักรทัง้หลายที่อยู่ ในช่วงของการละทิง้ความเช่ือต่างไม่ยอม
ปฏิบัติตามธรรมเนียมดังกล่าว

สุดท้ายน้ี ศาสนจักรจึงรกัษาความเป็นเอกภาพที่จ�าเป็นในเรือ่งหลัก
ค�าสอนในหมู่ผู้น�าตา่งๆ โดยใช้กฎเกณฑ์ที่มีมายาวนาน น่ันคอื ค�าถามที่
ส่งให้อัครสาวกหรอืเจ้าหน้าที่ท่านอื่นเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับหลักค�าสอน
หรอืนโยบายที่ ไม่ ไดนิ้ยามไวชั้ดเจนในพระคมัภีรห์รอืคูม่ือตอ้งส่งตอ่ให้
ฝ่ายประธานสูงสุด (ด ู หลักค�าสอนและพันธสัญญา 124:126)17

ศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกเป็นพยานถงึ
พระเยซูคริสต์

ในช่วงการปฏิบัตศิาสนกิจของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธท่านสอนดงัน้ี “พระผู้เป็นเจ้าทรงปกครองอับราฮัม 
อิสอัค และยาโคบเป็นครอบครวั และทรงปกครองลูก
หลานอิสราเอลทัง้ประเทศฉันใด เราในฐานะศาสนจักร
ตอ้งอยู่ภายใตก้ารน�าทางของพระองคด์ว้ยฉันน้ันถ้าเรา
อยากรุง่เรอืง อยู่รอดปลอดภัยและไดร้บัการค�า้จุน” 18

บทความน้ีอธิบายวา่พระเจ้าทรงงานของพระองค์
ตลอดหลายยุคหลายสมัยอย่างไร แบบแผนและระเบียบ
ปฏิบัตน้ีิด�าเนินตอ่เน่ืองในสมัยของเราอย่างไร ดงัที่อัคร
สาวกเปโตรสอน “บรรดาผู้เผยพระวจนะ” ล้วนเป็น 
“พยาน” ถึงพระครสิต ์(กิจการของอัครทูต 10:43) ใน
สมัยของเรา พระเจ้าทรงด�าเนินงานของพระองคผ์่าน
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกผู้ ไดร้บัมอบอ�านาจให้
กระท�าในพระนามของพระองคเ์พื่อท�าให้เกิดชีวติ 
นิรนัดรข์องมนุษย ์◼
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ค�าสอนและพันธสัญญา 68:4 และค�าอธิบายของข้อน้ันในโจเซฟ 
ฟิลดงิก์ สมิธ, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie 
(1954), 1:185–86 ดว้ย.

 18. ค�าสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ, (2007), 173.
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จิตรกรหญิง
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สุดท้ายเหล่าน้ี
แสดงให้เห็น
ถึงอิทธิพล
และบทบาท
มากมายของ
สตรี
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หมายเหตบุรรณาธิการ: เมือ่ดสูาเหตทุีเ่ราตอ้งมีศาสนจักร ซิสเตอรบ์ิงแฮมอธิบายวา่การเป็น
สมาชิกขององคก์ารอย่างเช่นสมาคมสงเคราะห์ช่วยให้เราบรรลุศกัยภาพอันศกัดิสิ์ทธิ์ของเรา
ผ่านโอกาสที่ ไดม้ีส่วนรว่มในงานแห่งความรอดของพระเจ้าเรือ่งราวของดฉัินธรรมดามาก ดฉัินชอบเรยีนรูข้ณะเตบิใหญ่แต่ไม่เคยเป็นนักเรยีนเก่ง

ที่สุดในชัน้ ดฉัินไม่สามารถอวดอ้างความเช่ียวชาญใดๆ ไดเ้ลย ดฉัินเล่นเปียโนแคพ่อ
เล่นเพลงสวดไดแ้บบตดิๆ ขัดๆ ดฉัินชอบไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะ แตพ่รสวรรคด์า้น

ศิลปะของดฉัินจ�ากัดอยู่แคก่ารวาดลายขยุกขยิกในสมุดจด ดฉัินเย็บกระโปรงใส่ได ้แต่ไม่
สามารถตดัสูทได้

ถึงแม้ดฉัินไดร้บัพรให้มีสุขภาพดแีละชอบวิง่ตามสวนสาธารณะหรอืวา่ยน� ้าในทะเลสาบ 
แตด่ฉัินไม่ไดเ้ล่นกีฬาโรงเรยีนแม้แตอ่ย่างเดยีว ไม่เคยมีคนขอดฉัินไปงานพรอมและดฉัิน
ไม่ไดเ้ป็นประธานใดๆ เลย ดฉัินไม่เคยอยู่ ในกลุ่มคนดงั และเพื่อนที่มีเสน่ห์มากคนหน่ึง
เคยพิจารณารปูรา่งหน้าตาของดฉัินอย่างละเอียดและพูดวา่ “เธอจะไม่มีวนัเป็นคนสวย แต่
เธอคงเป็นคนน่ารกัได”้ กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื ดฉัินเป็นแคค่นธรรมดา

บางท่านอาจเช่ือมโยงกบัประสบการณ์แบบน้ี โดยรูสึ้กวา่ทา่นเป็นแคค่นธรรมดาเช่นกนั— 
อาจจะน้อยกวา่ธรรมดาดว้ยซ�า้ ถ้าท่านเป็นมนุษย์—และโดยเฉพาะสตร—ีท่านอาจจะเคย
สงสัยตวัเองและท้อแท้หลายครัง้วา่ท่านไม่ไดเ้ป็นอย่างที่ตอ้งการเป็น

กระน้ันก็ตาม แม้ ในความธรรมดาของดฉัิน พระบิดาบนสวรรคท์รงมองเห็นคณุคา่และ
ทรงช่วยให้ดฉัินเริม่พัฒนาของประทานและพรสวรรคท์ี่พระองคท์รงทราบวา่จะช่วยให้ดฉัิน
เป็นทัง้หมดที่ทรงออกแบบให้ดฉัินเป็น จงรูว้า่พระบิดาบนสวรรคข์องท่านจะทรงจัดเตรยีม
ทัง้หมดที่ ท่าน ตอ้งการเพื่อเป็นธิดาที่พิเศษของพระผู้เป็นเจ้า เราทุกคนสามารถโดดเดน่
น่าทึ่งไดเ้พราะพรสวรรคแ์ละความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา

โดย จนี บี. บิงแฮม

ประธานสมาคม
สงเคราะห์สามญัธิดาที่ พิเศษ  

ของพระผู้เป็นเจ้า
การยื่นมือช่วยเหลือในวธิีเล็กๆ น้อยๆ และเรยีบง่ายสามารถเป็น
พรแก่ครอบครวัเราและคนอื่นๆ ในวธิีที่พิเศษเกินธรรมดา
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ในอาณาจักรของพระองค์ ไม่เหมือนในโลกคอืไม่มีแพลตฟอรม์ของผู้ชนะ
ซ่ึงมีพืน้ที่ ให้เพียงหน่ึงหรอืสองคนเท่าน้ัน พระองคท์รงสอน ทรงเตรยีม และ
ประทานศักยภาพอันน่าอัศจรรย์แก่ธิดา แตล่ะคน ในชีวติก่อนเกิดเพื่อเป็น
ราชินีในอาณาจักรซีเลสเชียล

ศักยภาพของท่านเพือ่ความยิง่ใหญ่
ท่านตอ้งการท�าอะไรให้บรรลุผลส�าเรจ็ในชีวติ? เป้าหมายและความมุ่งมาด

ปรารถนาของท่านคอือะไร? ถ้าเป้าหมายระยะยาวของท่านคอืเข้าอาณาจักร 
ซีเลสเชียลเพื่ออยู่ช่ัวนิรนัดรก์ับพระบิดาพระมารดาบนสวรรคข์องเราและกับ
สมาชิกครอบครวัที่ท่านรกั จุดมุ่งเน้นอย่างเดยีวน้ันจะพาท่านไปไกลกวา่ที่
ท่านคดิวา่ไปไดต้อนน้ี (ด ู1 โครนิธ์ 2:9)

ท่านมีศักยภาพเหลือเช่ือเพื่อความดเีพราะท่านเป็นธิดาในพันธสัญญาของ
พระบิดาพระมารดาบนสวรรค ์หลักฐานยืนยันศักยภาพโดยธรรมชาตขิองท่าน
เพื่อความยิ่งใหญ่คอืข้อเท็จจรงิอันเรยีบง่ายที่วา่ท่านเกิดมาบนแผ่นดนิโลก
เพราะท่านเลือกไวแ้ล้วในโลกก่อนเกิดวา่จะยอมรบัแผนแห่งความรอดของพระ
บิดาบนสวรรคแ์ละท�าตามแบบอย่างของพระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์
และเพราะพระเยซูครสิตเ์ต็มพระทัยรบัเอาบาปและความทุพพลภาพ—หรอื
ความไม่ดพีอ—ของเราแตล่ะคนไวก้ับพระองค ์(ด ูแอลมา 7:11–13) และทรง
ท�าให้เกิดความไวว้างใจอันศักดิสิ์ทธิ์น้ันผ่านการชดใช้อันไม่มีขอบเขตของ
พระองค ์เราจึงมีความเช่ือมั่นไดเ้ต็มที่วา่เราสามารถเป็นทัง้หมดที่ทรงออกแบบ
ให้เราเป็น เมื่อเราท�าและรกัษาพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ เราแสดงให้เห็นวา่เรา
ปรารถนาจะบรรลุศักยภาพอันศักดิสิ์ทธิ์น้ัน เรารูว้า่เราจะท�าส่ิงน้ีดว้ยตนเองไม่
ได ้แต่ โดยผ่านความรกัของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระคณุของพระผู้ช่วยให้
รอด เราสามารถท�าส�าเรจ็ทัง้หมดที่จ�าเป็นตอ่ความสูงส่ง

ความคดิน้ันหนุนใจดฉัินเมือ่ดฉัินไดร้บัเรยีกเป็นประธานสมาคมสงเคราะห์
สามญั เพราะรูว้า่ดฉัินไมม่สีตปิัญญาและความสามารถทัง้หมดในการท�าส่ิงที่
เรยีกรอ้งใหเ้กดิสัมฤทธผิล แตด่ฉัินรบัก�าลงัใจและพลงัจากความรูท้ีว่า่พระผูเ้ป็น
เจา้ “ทรงมปีรชีาญาณทัง้หมด, และเดชานุภาพทัง้หมด, ทัง้ในฟ้าสวรรคแ์ละใน
แผน่ดนิโลก” ( โมไซยาห ์4:9) และถา้เราแคพ่ยายาม แคท่�าสุดความสามารถ แม้
จะไมส่มบรูณ์แบบ พระเจา้ “จะอยูท่างขวามอื [เรา] และทางซ้าย [เรา] . . . และ
เหลา่เทพ [ของพระองค]์ หอ้มลอ้ม [เรา], เพือ่ประคอง [เรา] ไว”้ (หลกัค�าสอน
และพนัธสัญญา 84:88) ทัง้หมดทีพ่ระองคท์รงเรยีกรอ้งคอื “ ใจและความคดิ
ทีเ่ต็มใจ” (หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 64:34) เมือ่เราเช่ือฟังพระบญัญตัขิอง
พระองค ์เราจะมพีลงัท�าทกุส่ิงทีท่รงเรยีกรอ้งจากเราในชีวติน้ีส�าเรจ็และเข้าใน
อาณาจกัรของพระองค์ ในชีวติหลงัจากน้ี การเลอืกเป็นสานุศิษยข์องพระเยซู
ครสิตเ์ปิดโอกาสใหเ้รามอีทิธพิลมากเกนิคาดตอ่คนรอบขา้ง

ไม่ส�าคญัวา่เราอยู่ที่ ใด องคป์ระกอบของครอบครวัเราเป็นอย่างไร เงินใน
บัญชีธนาคารของเรามีมากน้อยเพียงใด หรอืเราเป็นสมาชิกศาสนจักรมานาน
เท่าใด เราแตล่ะคนสามารถเป็นอิทธิพลเพื่อความดีได ้การด�าเนินชีวติดว้ย เก
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ความซ่ือสัตย์สุจรติที่บ้านและในชุมชน การใช้เสียง
นุ่มนวลและค�าพูดอ่อนโยนกับบุตรธิดาที่ดือ้รัน้หรอื
ผู้รว่มงานที่เห็นแย้ง การแสดงมาตรฐานของท่าน
โดยแตง่กายสุภาพ และการออกจากพืน้ที่ซ่ึงท่าน
คุน้เคยไปท�าความรูจ้ักกับคนที่อาศัยอยู่รายรอบ
เป็นการกระท�าอันเรยีบง่ายบางอย่างที่เราสามารถ
ท�าไดซ่ึ้งจะส่งผลให้ผู้อื่นพัฒนาสู่ระดบัทางวญิญาณ
ที่สูงขึน้เช่นกัน

คนที่คุน้เคยกับประวตักิารตัง้ถิ่นฐานตามแนว
ชายแดนทั่วโลกรูว้า่หลายเมืองเริม่จากการรวม
ตวัอย่างไม่มีระเบียบของคนหยาบกระดา้งผู้มาท�า
ธุรกิจและหาโชคลาภ จนกระทั่งสตรเีข้ามาอยู่มาก
ขึน้และยืนกรานจัดตัง้โบสถ์ โรงเรยีน และสภาพ
แวดล้อมที่สะอาดมีระเบียบซ่ึงท�าให้เกิดความ
ก้าวหน้าอย่างแท้จรงิจนเรยีกไดว้า่มีอารยธรรม

“ตัง้แตส่มยัดกึด�าบรรพ ์สังคมพึง่พาพลงั 
ศีลธรรมของสตรมีาโดยตลอด” เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ 
ครสิทอฟเฟอรสั์นแหง่โควรมัอคัรสาวกสิบสองกลา่ว 
“แมว้า่น่ีจะไม่ ใช่อทิธพิลบวกเพยีงอยา่งเดยีวที่
ด�าเนินอยู่ ในสังคม แตร่ากฐานทางศีลธรรมจากสตรี
ไดพ้สูิจน์แลว้วา่ส่งผลดตีอ่ประโยชน์ส่วนรวมอยา่ง
หาส่ิงใดเหมอืน อาจเป็นเพราะความส�าคญัของส่ิงน้ี  
คณูุปการดงักลา่วของสตรจีงึไม่ไดร้บัการยกยอ่ง 
เทา่ทีค่วร . . . สตรนี�าคณุธรรมบางอยา่งตดิตวัมาใน 
โลกน้ีดว้ย ของประทานศักดิสิ์ทธิท์ีท่�าใหพ้วกเธอ 

เช่ียวชาญในการปลกูฝังคณุสมบัต ิเช่น ศรทัธา ความ 
กลา้หาญ การเขา้ใจความรูสึ้กผูอ้ืน่ ตลอดจนการ
ปรบัปรงุดา้นความสัมพนัธแ์ละดา้นวฒันธรรม” 1

สตรีไดร้บัของประทานที่บ่อยครัง้ท�าให้พวกเธอ
มองเห็นรายละเอียดและภาพรวมไปพรอ้มๆ กัน จง
คน้พบและใช้ของประทานเหล่าน้ัน พี่น้องสตรทีี่รกั
ทัง้หลาย!

ดฉัินจ�าไดเ้มื่อประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–
2007) บอกเราดว้ยเสียงทุ้มต�า่แตอ่่อนน้อมถ่อม
ตนวา่ “สตรทีัง้หลายท่านไม่ทราบขอบเขตทัง้หมด
ของอิทธิพลของท่าน ท่านไดเ้สรมิสรา้งมนุษยชาติ
ทัง้มวล . . . สตรแีตล่ะท่านไดน้�าความเข้มแข็ง
ที่มีลักษณะเฉพาะตวัและไม่เหมือนใครเข้ามาสู่
ครอบครวัและศาสนจักร” 2

พระเจ้าพอพระทัยกับความ
พยายามของท่านเมือ่ท่าน
จดจ่อกับการรบัใช้บุตรธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้า
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สมาคมสงเคราะห์มคีวามหมายต่อท่านอย่างไร?
ในฐานะสมาชิกสตรผีู้ ใหญ่ของศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน

ยุคสุดท้าย ท่านและดฉัินเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รสตรทีี่ ใหญ่ที่สุดและเก่า
แก่ที่สุดในโลก เรามีความผูกพันที่สามารถด�ารงอยู่ช่ัวนิรนัดรก์ับพี่น้องสตรี
มากกวา่ 7.1 ล้านคนทั่วโลก

สมาคมสงเคราะห์เป็นมากกวา่ชัน้เรยีนในวนัอาทิตย์ ตามที่ประธานเฟาสท์
สอน สมาคมสงเคราะห์คอืความเป็นพี่น้องสตรทีี่พระองคท์รงสถาปนาไว ้เป็น
สถานที่แห่งการเรยีนรู ้เป็นองคก์ารที่เป้าหมายในเบือ้งตน้คอืดแูลผู้อื่นดงัที่
กล่าวไว้ ในคตพิจน์ของเราวา่ “จิตกุศลไม่มีวนัสูญสิน้”

“สมาชิกภาพในสมาคมสงเคราะห์ . . . ไดจ้ัดหาบ้านที่ห่างไกลจากบ้าน
บนสวรรคข์อง [เรา] ที่ซ่ึง [เรา] จะผูกมิตรกับผู้อื่น ผู้มีความเช่ือและคา่นิยม
เหมือน [เรา]” 3

มีอุปสรรคและความท้าทายตลอดทาง ถ้าท่านมีประสบการณ์ ไม่ดนัีกใน
สมาคมสงเคราะห์ โปรดจ�าไวว้า่เราทุกคนก�าลังเรยีนรู ้ที่น่ันเป็นที่ปลอดภัย
ส�าหรบัพี่น้องสตรทีี่มีค�าถามและส�าหรบัคนที่ก�าลังคน้หาอัตลักษณ์และจุด
ประสงค ์เป็นที่ซ่ึงจะช่วยให้เราแตล่ะคนเบ่งบานและทุกคนดขีึน้

ถา้ทา่นคุน้เคยกบัถอ้ยแถลงจดุประสงคล์า่สุดของสมาคมสงเคราะห ์ทา่นยอ่ม

รูว้า่ “สมาคมสงเคราะหช่์วยเตรยีมสตรี ใหพ้รอ้มรบั
พรแหง่ชีวตินิรนัดรข์ณะพวกเธอเพิม่พนูศรทัธาใน
พระบดิาบนสวรรค ์พระเยซคูรสิตแ์ละการชดใช้ของ
พระองค ์[ขณะพวกเธอ]เสรมิสรา้งความเขม้แข็งให้
แตล่ะบคุคล ครอบครวั และบา้นผ่านศาสนพธิแีละ
พนัธสัญญา และ [ขณะพวกเธอ] ท�างานเป็นอันหน่ึง
อนัเดยีวกนัเพือ่ช่วยคนตกทกุข์ ไดย้าก” 4

ดงัน้ัน ข้อหน่ึง เราท�างานให้บรรลุศักยภาพ
อันศักดิสิ์ทธิ์ของเรา เพื่อท�าเช่นน้ัน เรา “รว่มกัน
ท�างาน” เพื่อรกั “เพื่อให้พรหนุนนานให้เบิกบาน 
[ ในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอด]” 5 เรามีส่วนรว่ม
ในงานแห่งความรอด ซ่ึงครอบคลุมถึงงานเผยแผ่
ของสมาชิก การรกัษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่ 
การน�าสมาชิกที่แข็งขันน้อยให้กลับมาแข็งขัน งาน
พระวหิารและประวตัคิรอบครวั และการสอนพระ
กิตตคิณุ 6—ทุกอย่างที่ท่านก�าลังท�าอยู่

เราเร่ิมทีไ่หน?
เราท�างานน้ีที่ ไหนและอย่างไร? เมื่อเราโอบกอด

พี่น้องสตรทีี่เขินอายคนหน่ึงที่ โบสถ์ เมื่อเรายื่น
มือช่วยเหลือเยาวชนหญิงคนหน่ึงที่ก�าลังทุกข์ ใจ 
เมื่อเราป้อนข้าว แตง่ตวั และสอนเด็กคนหน่ึงทุก
วนั เมื่อเราแบ่งปันส่ิงที่ท�าให้เรามีความสุขเกี่ยวกับ
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูกับเพื่อนบ้านของ
เรา เมื่อเราเข้าพระวหิารในเวลาที่เราไม่สะดวก เมื่อ
เราพยายามพัฒนาพรสวรรค์ โดยมีเป้าหมายจะเป็น
เครือ่งมือส�าหรบัพระเจ้า—การกระท�าทัง้หมดน้ี
และการรบัใช้ที่เรยีบง่ายแตม่ีความหมายอีกมากมาย
คอืส่วนหน่ึงของงานแห่งความรอด น่ัน คอืพันธกิจ
ของเรา และพันธกิจน้ันกวา้งมาก 7 แต ่ท�าได ้เมื่อ
เราแตล่ะคนท�าบางอย่าง—และท�าตอ่ไป!

ดงัที่เอมมา สมิธ ประธานสมาคมสงเคราะห์
สามัญคนแรกกล่าวไว้ ในปี 1842 “เราจะท�าส่ิงพิเศษ
บางอย่าง” 8

ตวัอย่างเช่น คณุแม่วยัสาวที่มีงานยุ่งใน
แอริโซนา สหรฐัอเมรกิาสงสัยวา่เธอจะท�าอะไรได้
บ้างเพื่อช่วยครอบครวัหน่ึงที่เพิ่งลีภ้ัยเข้ามาอยู่ ใน
ชุมชนของเธอ ไม่นานเธอก็เรยีนรูว้า่เธอสามารถให้ คว
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ของใช้บางอย่างส�าหรบัอพารต์เมนตท์ี่วา่งเปล่าของพวกเขา เมื่อเธอกับลูกๆ 
ไปเยี่ยมครอบครวัน้ันเพื่อน�าของไปให้ เธอเห็นวา่ผู้เป็นแม่ไม่มีกระเป๋าถือ
ใส่ส่ิงของส่วนตวั เธอรูว้า่เธอกับเพื่อนหลายคนมีกระเป๋าถือที่ ไม่ ได้ ใช้ เธอ
จึงโพสตข์อทางส่ือสังคม จุดเริม่ตน้อันเรยีบง่ายน้ีกลายเป็นโรงเก็บส่ิงของ
จ�าเป็นส�าหรบัครอบครวัที่เพิ่งมาถึงและช่วยสรา้งสายสัมพันธ์อันหอมหวาน
ระหวา่งสตรเีหล่าน้ีผู้มีความเช่ือตา่งกัน

ซิสเตอรเ์อไลซา อาร.์ สโนวป์ระธานสมาคมสงเคราะห์สามัญคนที่สอง
เป็นพยานเกี่ยวกับพรของสมาคมสงเคราะห์วา่ “ถ้าธิดาและมารดาคนใดใน
อิสราเอลก�าลังรูสึ้ก [ถูกจ�ากัด] แม้แตนิ่ดเดยีวในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของ
พวกเธอ เวลาน้ีพวกเธอจะพบขอบข่ายกวา้งขวางของพลังอ�านาจและความ
สามารถทุกอย่างในการท�าดซ่ึีงประสาทให้พวกเธออย่างมากมายที่สุด” 9

ดงัน้ัน ส่ิงพิเศษที่ท่านจะเลือกท�าคอือะไร? เลือกท�าบางอย่างตามเวลาและ
ทรพัยากรที่ท่านมี “อย่าวิง่เรว็หรอืท�างานเกินพละก�าลังที่เจ้ามีและวธิีที่จัดหา
ไว้ ให้เจ้า . . . ; แตจ่งขยันหมั่นเพียร” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 10:4) ไม่
วา่งานแห่งความรอดของท่านส่วนใหญ่อยู่ ในบ้านเวลาน้ีในชีวติหรอือิทธิพล
ของท่านขยายไปถึงระดบัโลก หรอือยู่ระหวา่งน้ัน พระเจ้าพอพระทัยกับความ
พยายามของท่านเมื่อท่านจดจ่อกับการรบัใช้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและ
เป้าหมายนิรนัดรข์องการกลับไปหาพระองคอ์ันเป็นรปูแบบใหม่และปรบัปรงุ
แล้วของตวัตนทางวญิญาณของท่าน ดงัที่เอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองพูดไวอ้ย่างกระชับ “ความสูงส่งเป็นเป้าหมายของ
เรา การเป็นสานุศิษย์เป็นการเดนิทางของเรา” 10

เมื่อเราเดนิทางไปข้างหน้าในการเป็นสานุศิษย์ ขอให้เราแตล่ะคนตัง้ใจวา่
จะยื่นมือช่วยเหลือในวธิีเล็กๆ น้อยๆ และเรยีบง่ายเพื่อเป็นพรแก่ครอบครวั
เราและผู้อื่นในวธิีที่พิเศษ ขอให้เราทะนุถนอมความสัมพันธ์ของเราใน
องคก์ารที่พระเจ้าทรงออกแบบไวน้ี้และมารูจ้ักและตดิตามพระเยซูครสิต ์ 
ซ่ึงค�าสอนและแบบอย่างที่ดพีรอ้มของพระองคจ์ะน�าเรากลับไปหาพระบิดา
บนสวรรคข์องเรา ◼
จากค�าปราศรยัทีก่ารประชุมใหญ่สตรบีีวายยูเมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม ค.ศ. 2017

อ้างองิ
 1. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พลังศีลธรรมของสตร,ี” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 29.
 2. เจมส์ อี. เฟาสท์, “การเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้าหมายความวา่อย่างไร,” เลียโฮนา, 

ม.ค. 2000, 123.
 3. ด ูเจมส์ อี. เฟาสท์, “การเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้าหมายความวา่อย่างไร,” 121.
 4. คูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร (2010), 9.1.1.
 5. “ดัง่พี่น้องในไซอัน,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 156.
 6. ด ูคูม่ือเล่ม 2, 5.1.
 7. ด ู“ดัง่พี่น้องในไซอัน,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 156.
 8. เอมมา สมิธ, ใน Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society  

(2011), 14.
 9. เอไลซา อาร.์ สโนว,์ ใน Daughters in My Kingdom, 44.
 10. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “มีผลดมีากทีเดยีว!”  เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 23.

มีการกระท�า
อันเรยีบง่าย
มากมายทีเ่รา
สามารถท�าไดซึ้ง่
จะส่งผลให้ผู้อืน่
พัฒนาสู่ระดบั
ทางวญิญาณที่

สูงขึน้

ศรั
ท

ธา
ขอ

งม
าร

ดา
 โ

ดย
 เค

ท
 ลี

 ใ
ชโ้

ดย
ได

ร้ับ
อนุ

ญ
าต

จา
ก 

D
ES

ER
ET

 B
O

O
K 

CO
M

PA
N

Y;
 ศ

รัท
ธา

ขอ
งฉั

น
 โ

ดย
 ค

วา
นี

 โ
พ

ว ี
วนิ

เด
อร์

; ส
มด

ลุใ
น

ทุ
กเ

รื่อ
ง 

โด
ย 

เอ
มิลี

 แ
มค็

ฟี



24 เลียโฮนา

โดย แชรอน ยูแบงค์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน
ฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์สามญั

และพระเจา้ 
ทรงเรียกผูค้น 
ของพระองคว์า่  ไซอัน

หมายเหตบุรรณาธิการ: ในฐานะสมาชิกในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญและ
ประธานองคก์รการกุศลวสุิทธิชนยุคสุดท้าย ซิสเตอรย์ูแบงคแ์บ่งปันมุมมองทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ของเธอวา่จุดประสงคแ์ละองคก์ารของศาสนจักรจะช่วยให้เราท�างานดว้ย
กันเพือ่ขจัดความยากจนในชุมชนของเราและในใจเราให้หมดสิน้ไปได้

เมื่อมีคนมาเยี่ยมศนูย์มนุษยธรรมของศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี ้ดฉัินมักจะขอให้
พวกเขาอ่านออกเสียงข้อความของโจเซฟ สมิธที่แขวนไว้ ในห้องโถง “[สมาชิกของ
ศาสนจักร] ตอ้งเลีย้งดคูนหิวโหย ให้เสือ้ผ้าคนเปลือยเปล่า จัดหาให้หญิงม่าย ซับ

น� ้าตาเด็กก�าพรา้ ปลอบโยนคนทุกข์ ใจ ไม่วา่ในศาสนจักรน้ี หรอืในที่อื่น หรอืในคนไม่มี
ศาสนา ทุกที่ที่เขาพบคนเหล่าน้ัน” 1

ท่านกล่าวข้อความน้ีในเวลาที่ศาสนจักรเป็นหน้ีก้อนโต ผู้น�าก�าลังจัดการให้ผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสตัง้รกรากในประเทศใหม่ และพระวหิารนอวอูยู่ระหวา่งก่อสรา้ง ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟคดิเรือ่งจัดหาให้คนยากจนในศาสนจักร น้ี ไดอ้ย่างไร ยิ่งศาสนจักรอื่น
ยิ่งไม่ตอ้งพูดถึง? แตถ่ึงแม้จะอยู่ภายใตส้ภาวการณ์เลวรา้ยเช่นน้ี โจเซฟก็เข้าใจวา่การ
ดแูลคนขัดสนตอ้งเป็นศนูย์รวมความสนใจของผู้คนในพันธสัญญาของพระเจ้า เสมอ

ขอให้เราสรา้งไซอันตาม 
ค�าส่ังของศาสดาพยากรณ์— 
มีจิตใจเดยีวและความคดิ
เดยีว ด�ารงอยู่ ในความชอบ
ธรรม และพยายามไม่ ให้มี
คนจนในบรรดาพวกเรา
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วสัิยทศัน์เกีย่วกบัไซอนั
ภารกิจแรกๆ อย่างหน่ึงที่ โจเซฟท�าหลังจากจัดตัง้ศาสนจักร

เมื่อเดอืนเมษายน ปี 1830 คอืการแปลพระคมัภีร์ ไบเบิลดว้ย
การดลใจ ดฉัินสงสัยบ่อยครัง้วา่ท�าไม ณ จุดเช่ือมตอ่วกิฤตน้ีใน
ประวตัศิาสตรข์องศาสนจักร เหตใุดโจเซฟจึงแปลปฐมกาลใหม่? 
คนรูจ้ักหนังสือเล่มน้ันดอียู่แล้ว แตง่านแปลครัง้น้ันสุดท้าย
กลายเป็นหนังสือของโมเสสในพระคมัภีร์ ไข่มุกอันล�า้คา่ที่มี
รายละเอียดอันทรงคณุคา่ของความส�าคญัดา้นหลักค�าสอนตอ่
ศาสนจักรในปัจจุบัน

บทเหล่าน้ีเปิดเผยประสบการณ์ของโมเสสและเอโนค ซ่ึง
คล้ายกันอย่างประหลาดกับประสบการณ์ของโจเซฟในบางดา้น 
พระเจ้าทรงเรยีกศาสดาพยากรณ์แตล่ะท่านให้ท�างานส�าคญัยิ่ง 
พระเจ้าทรงแสดงให้แตล่ะท่านเห็นงานสรา้งของพระองคเ์พื่อ
ท่านเหล่าน้ันจะเห็นบทบาทของตนในแผนชัดขึน้ (ด ูหลักค�า
สอนและพันธสัญญา 76; โมเสส 1; 7) ภารกิจส�าคญัที่สุดของ
ศาสดาพยากรณ์เหล่าน้ันสรปุไดด้งัน้ี: รวบรวมอิสราเอลให้เป็น
ประเทศท่ีมีฐานะปุโรหิต สรา้งไซอัน และเตรยีมต้อนรบัพระ
เยซูครสิต์

แตจ่ะท�าภารกิจเช่นน้ันให้ส�าเรจ็อย่างไร? เอโนคให้ค�าตอบที่
ชัดเจน “และพระเจ้าทรงเรยีกผู้คนของพระองคว์า่ไซอัน, เพราะ
พวกเขามี จิตใจเดยีว และ ความคดิเดยีว, และ ด�ารงอยู่ ในความ
ชอบธรรม; และ ไม่มีคนจนในบรรดาพวกเขา” ( โมเสส 7:18; 
เน้นตวัเอน)

ส่วนส�าคญัของพันธกิจยุคสุดท้ายของศาสนจักรคอืขจัดความ
ยากจนที่มีอยู่ ในชุมชนของเราและในใจเราให้หมดสิน้ สถาปนา 
ไซอันที่เป็นหน่ึงเดยีวกัน และเตรยีมผู้คนให้พรอ้มรบัการเสด็จ 
กลับมาของพระเยซูครสิต ์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

การจดัหาให้ในวธีิของพระเจ้า
รฐับาลและองคก์ารตา่งๆ ใช้เงินหลายล้านล้านดอลลารข์จัด

ความยากจนในศตวรรษที่ผ่านมา ทวา่งานที่มีเจตนาดทีัง้หมด
น้ันส่วนใหญ่ไม่ประสบผลส�าเรจ็และสูญเปล่า เพราะเหตใุดหรอื? 
เพราะงานน้ันก่อให้เกิดการพึ่งพาผู้อื่นโดยไม่ไดต้ัง้ใจแทนที่จะใช้
ความสามารถของตน

วธิีของพระเจ้าคอืสรา้งทัง้ผู้ ให้และผู้รบั ยอมให้ผู้คนกระท�า
ดว้ยตนเอง และยกคนจนให้สูงส่งใน “การน้ันคนรวยถูกท�าให้ต�า่
ลง” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 104:16) บางครัง้เราเรยีกส่ิงน้ี
วา่ การพึง่พาตนเอง แตจ่รงิๆ แล้วหมายถึงการปลดปล่อยพลัง
ความสามารถอันศักดิสิ์ทธิ์ ในตวัทุกคนออกมาแก้ ไขปัญหาของ
เขาเองดว้ยความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้า โดยเปิดทางให้พวก
เขาไดร้บัใช้ผู้อื่นเช่นกัน

ตวัอย่างทั้งเก่าและใหม่
โจเซฟ สมธิรบัใช้ผูอ้ืน่อยา่งเบกิบานในวธิขีองพระเจ้า เจมส์ ลีช 

กับพี่เขยของเขาตดัสินใจทูลขอความช่วยเหลือจากท่านศาสดา
พยากรณ์หลังจากหางานในนอวหูลายวนัแตห่าไม่ได ้เจมส์เล่าวา่ภา
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“ผมถามวา่ ‘คณุสมิธครบั ถ้าคณุจะกรณุา คณุพอจะมีงานให้เราสองคนท�า
ไหมครบั เราจะไดม้ีอาหาร?’ ท่านมองเราดว้ยสีหน้าเบิกบานและพูดดว้ยความ
รูสึ้กเมตตาวา่ ‘เอาอย่างน้ีหนุ่มๆ พวกคณุท�าอะไรไดบ้้าง? . . .  คณุขุดท้องรอ่ง
ได้ ไหม?’ ผมตอบวา่เราจะท�าให้ดทีี่สุด

“. . . เมื่อท�าเสรจ็แล้วผมไปบอกท่านวา่เราท�าเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ท่านมาดู
และพูดวา่ ‘. . . ถ้าผมท�าเองคงไม่ดกีวา่น้ีแน่ มากับผม’ ท่านน�าทางกลับไปที่
รา้นของท่านและบอกให้เราหยิบแฮมที่ดทีี่สุดหรอืเน้ือหมูตามใจชอบ ดว้ยความ
เขินอายผมจึงบอกวา่อยากให้ท่านหยิบให้เราเอง  ท่านจึงหยิบเน้ือที่ดทีี่สุดและ
ชิน้ใหญ่ที่สุดให้เราคนละสองก้อนพรอ้มแป้งอีกคนละหน่ึงถุง และถามเราวา่พอ
ไหม เราบอกท่านวา่เราอยากจะท�างานให้ท่านมากกวา่น้ี แตท่่านพูดวา่ ‘ถ้าคณุ
พอใจ ผมก็พอใจ’

“เราขอบคณุท่านอย่างจรงิใจ และกลับบ้านดว้ยความปลืม้ปีติ ในความมี
น� ้าใจของศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า” 2

ตวัอย่างปัจจุบันของการแสดงความโอบอ้อมอารแีละการพึ่งพาตนเองอย่าง
พอเหมาะพอดน้ีีเกิดขึน้ในปี 2013 เมื่อไตฝุ่้นไห่เยี่ยนพัดผ่านภาคกลางของ
ฟิลิปปินส์ ก่อความเสียหายหรอืท�าลายบ้านเรอืนกวา่ล้านหลัง แทนที่จะให้ความ
ช่วยเหลืออย่างไรร้ะเบียบแบบแผน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดภาวะพึ่งพาและความ
สูญเปล่า ศาสนจักรไดน้�าหลักธรรมการพึ่งพาตนเองมาใช้ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยที่
เดอืดรอ้นพัฒนาทักษะที่ตอ้งใช้สรา้งบ้านขึน้มาใหม่ ศาสนจักรซือ้วสัดกุ่อสรา้ง
ให้ และผู้น�าศาสนจักรในท้องที่ท�าสัญญากับที่ปรกึษาดา้นการก่อสรา้ง ผู้อยู่
อาศัยที่จ�าเป็นตอ้งสรา้งบ้านจะไดร้บัเครือ่งมือ วสัด ุและการอบรมขณะพวกเขา
ออกแรงสรา้งบ้านของตน พวกเขาช่วยเพื่อนบ้านท�าแบบเดยีวกัน

สุดท้ายผู้เข้ารว่มแตล่ะคนไดร้บัประกาศนียบัตรวชิาชีพรบัรองวา่พวกเขา
มีทักษะที่เพิ่งเรยีนรูแ้ละมีคณุสมบัตคิูค่วรกับโอกาสไดง้านส�าคญัท�า การผสม
ผสานความช่วยเหลือกับการฝึกท�างานจรงิไม่เพียงสรา้งที่พักอาศัยเท่าน้ัน—แต่
สรา้งความสามารถดว้ย ไม่เพียงไดบ้้านคนืมา—แต่ไดค้วามเช่ือมั่นในตนเอง
คนืมาดว้ย 3

ความช่วยเหลอืเลก็ๆ น้อยๆ เป็นเร่ืองส�าคญั
เราไม่จ�าเป็นตอ้งร�า่รวยจึงจะช่วยเหลือ ชายหนุ่มคนหน่ึงเขียนเล่า 

ประสบการณ์ของเขากับโจเซฟ สมิธดงัน้ี “ผมอยู่ที่บ้านของโจเซฟ . . . และม ี
ผู้ชายหลายคนน่ังอยู่บนรัว้ โจเซฟออกมาพูดกับเราทุกคน ไม่นานนักก็มีชายคน 
หน่ึงเดนิมาบอกวา่บ้านของชายยากจนคนหน่ึงที่อยู่ห่างจากตวัเมืองพอสมควร 

ถูกไฟไหม้เมื่อคนืก่อน ผู้ชายเกือบทุกคนพูดวา่พวกเขารูสึ้กสงสารชายคนน้ัน  
โจเซฟลว้งลงไปในกระเป๋า หยบิเงนิหา้ดอลลารอ์อกมาและพดูวา่ ‘ผมรูสึ้กสงสาร 
บราเดอรค์นน้ีเท่ากับห้าดอลลาร ์แล้วพวกคณุล่ะรูสึ้กสงสารมากเท่าใด’” 4

ดฉัินเพิ่งพบเด็กชายวยั 10 ขวบจากชุมชนชนบทที่ ใช้เงินเพียงน้อยนิดของ
เขาซือ้บัตรก�านัลให้เด็กคนหน่ึงไดร้บัวคัซีนโปลิโอ เด็กชายคนดงักล่าวอ่าน
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เรือ่งของเด็กที่เป็นอัมพาตเพราะโปลิโอ และเขาไม่ตอ้งการให้เด็กคนอื่นเป็น
โรคน้ี ดฉัินประหลาดใจที่เขาศึกษามามากและมีน� ้าใจที่คดิจะท�าคณุประโยชน์
เล็กๆ น้อยๆ

เห็นชัดวา่เราแตล่ะคนมีบางอย่างที่ ให้ ได ้ไม่วา่สภาวการณ์ของเราเป็นเช่นไร 
และความส�าคญัแท้จรงิของส่ิงที่เรามอบให้จะใช้คา่ของเงินวดัอย่างเดยีวไม่ได้

พลงัของการร่วมใจกนั
ถ้าเราจรงิจังกับพันธสัญญาของเรา เราแตล่ะคนจะพยายามมีจิตใจเดยีวและ

ความคดิเดยีว ด�าเนินชีวติในความชอบธรรม และไม่มีคนจนในบรรดาพวกเรา 
ส่ิงน้ีจะถักทอใจเราเข้าดว้ยกันและช่วยลดความไม่เสมอภาคในโลก แตม่ีพลัง
มากยิ่งกวา่น้ันเมื่อผู้คนแห่งพันธสัญญารวมพลังกัน: ครอบครวั โควรมั สมาคม
สงเคราะห์ ชัน้เรยีนเยาวชนหญิง และสเตคสามารถจัดระบบตอบรบัความ
ตอ้งการเฉพาะดา้นในชุมชนของพวกเขาให้ ไดผ้ลส�าเรจ็อย่างมาก

องคก์ารดา้นมนุษยธรรมของศาสนจักร คอืองคก์รการกุศลวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายพยายามท�าส่ิงเล็กๆ น้อยๆ มากมายรว่มกันเพื่อช่วยผู้คนในกรณีฉุกเฉิน
ทั่วโลก 5 สมาชิกของศาสนจักรอุทิศเวลา เงินทอง และความรูค้วามช�านาญดว้ย
ความโอบอ้อมอาร ีการอุทิศส่วนใหญ่เหล่าน้ีไม่ ใหญ่ โต ไดแ้ก่ เงินบรจิาคเล็ก
น้อยหรอืงานอาสาไม่กี่ช่ัวโมง ส่ิงน้ีเทียบได้ ในปัจจุบันกับเหรยีญทองแดงของ
หญิงม่าย (ด ูมาระโก 12:41–44) การอุทิศที่ดเูหมือนเล็กน้อยเหล่าน้ีแสดงให้
โลกเห็นส่ิงที่หญิงม่าย เกษตรกร และเด็กชายวยั 10 ขวบสามารถท�าไดเ้มื่อพวก
เขาน�าทรพัย์สินของตนมารวมกันแล้วทูลขอพระเจ้าให้เพิ่มส่วนของพระองค ์
(ด ู1 โครนิธ์ 3:6)

เราก้าวหน้ามามากแล้วตัง้แตยุ่คแรกของศาสนจักรในการสรา้งสภาพส�าหรบั
ไซอัน แตย่ังมีอีกมากมายให้ท�า ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเราแตล่ะคนให้
เสาะหาคนขัดสนและท�าส่ิงที่เราท�าไดเ้พื่อแบ่งเบาภาระของพวกเขาและเพิ่ม
พลังความสามารถของพวกเขา ขอพระองคท์รงอวยพรศาสนจักรของพระองค์
ให้ท�างานไปดว้ยกันและขยายความพยายามของสมาชิกแตล่ะคนและดว้ยเหตุ
น้ีจึงสรา้งไซอันไดส้�าเรจ็ตามค�าส่ังของศาสดาพยากรณ์—เพื่อมีจิตใจเดยีวและ
ความคดิเดยีว ด�ารงอยู่ ในความชอบธรรม และพยายามไม่มีคนจนในบรรดา
พวกเรา—จนกวา่พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาอีกครัง้ ◼
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วอร์ดอุบล
ท�าได!้
สมาชิกวอรด์ของเราอยู่พรอ้มหน้ากันน้อยครัง้มาก—
แม้แตท่ี่ โบสถ์ เราจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อให้ทุกคนมา 
อยู่กันพรอ้มหน้า?

โดย อคัณชิ ทรัพย์ประเสริฐ

สมาชิกจ�านวนมากที่น่ีในประเทศไทยมีปัญหาเรือ่งการมาโบสถ์เพราะ
การประชุมโรงเรยีน สภาพอากาศไม่ด ี(สมาชิกส่วนใหญ่เดนิทางดว้ย
รถมอเตอร์ ไซค)์ และระยะทาง สมาชิกในวอรด์ของผม วอรด์อุบล 

ประสบความท้าทายทัง้หมดน้ีและมากกวา่น้ัน ซ่ึงท�าให้การเข้ารว่มประชุม
ท�าไดย้าก

วนัอาทิตย์วนัหน่ึง ผมสงสัยวา่เราจะช่วยให้สมาชิกรบัรูถ้ึงพรของการใช้
ศรทัธานมัสการดว้ยกันบ่อยขึน้ไดอ้ย่างไร ผมมีความคดิวา่ “จะเป็นอย่างไรถ้า
เราเลือกวนัอาทิตย์สักวนัหน่ึงเพื่อให้สมาชิกทุกคนมาโบสถ์ ในวนัน้ัน?” ถ้าเรา
สามารถท�าให้ทุกคนมาในวนัเดยีวกันได ้น่ันจะท�าให้สมาชิกเห็นและรูสึ้กถึง
ความแข็งแกรง่ของวอรด์จรงิๆ

ผู้น�าท่านอื่นและสมาชิกในวอรด์ชอบแนวคดิน้ีและรว่มวางแผน เราตดัสิน
ใจก�าหนดวนัหน่ึงคอืวนัที่ 17 มิถุนายน ปี 2018—วนัอาทิตย์ที่ ใกล้กับวนัครบ
รอบก่อตัง้สเตคอุบล ประเทศไทยมากที่สุด—และเริม่ส่งข้อความเกี่ยวกับเรือ่งน้ี
ผ่านส่ือสังคม เราตัง้ช่ือเหตกุารณ์น้ีวา่ “เชิญมาโบสถ์พรอ้มหน้าในวนัอาทิตย์วนั
เดยีวกัน! จ�านวนผู้เข้ารว่มการประชุมศีลระลึก 200 คน—วอรด์อุบลท�าได”้

แทบจะทัง้วอรด์มีส่วนกระตุน้กันให้มา ทุกคนช่วยกันส่งข้อความชักชวนคน
อื่นๆ ให้เข้ารว่มเหตกุารณ์น้ี สมาชิกเชิญสมาชิกที่กลับมาแข็งขันและเพื่อนๆ  

ที่ ไม่เป็นสมาชิกดว้ย และหลายคนตอบรบัวา่จะไป!
เราตระหนักวา่เหตกุารณ์ครัง้น้ีเป็นมากกวา่ความสนุกที่จะไดเ้ห็นวา่จะมีคน

มาไดก้ี่คน เราตอ้งการให้เป็นประสบการณ์พิเศษทางวญิญาณเพื่อช่วยกระตุน้

สมาชิกให้เห็นล�าดบัความส�าคญัของการเข้ารว่มการ
ประชุมศีลระลึก ดว้ยเหตน้ีุในช่วงหลายเดอืนก่อน
วนัน้ัน ฝ่ายอธิการจึงกระตุน้ให้สมาชิกหลีกเลี่ยง
กิจกรรมที่อาจลดความส�าคญัของศีลระลึกหรอืการ
นมัสการพระเจ้า

เราถึงกับท�าที่คัน่หนังสือเพื่อช่วยสมาชิกจดจ�า
เหตกุารณ์และพระวญิญาณที่เรารูว้า่จะสถิตที่น่ัน
เพราะทุกคนพยายามเข้ารว่มประชุม ที่คัน่หนังสือ
มีช่ือเหตกุารณ์น้ีและพระคมัภีรข์้อหน่ึงดว้ย “เราได้
กล่าววา่ เจ้าทัง้หลายเป็น (ผู้เป็นเจ้า) เป็นบุตรองค์
ผู้สูงสุด เจ้าทุกคนน่ันแหละ” (สดดุ ี82:6) เราเลือก
พระคมัภีรข์้อน้ีเพราะเราตอ้งการให้ทุกคนตระหนัก
วา่พวกเขาเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและมีศักยภาพ
ที่จะเป็นเหมือนพระองค์

สมาชิกวางแผนเป็นเวลานานเพื่อทุกคนจะ
สามารถเข้ารว่มประชุมตามวนัที่ก�าหนด ในที่สุด
ก็ถึงวนัน้ัน แตม่ีอุปสรรคเช่นกัน ฝนตกตอนเย็น
ก่อนวนัน้ันและตกตอ่เน่ืองตลอดคนื อุปสรรคอีก
อย่างส�าหรบัสมาชิกบางคนคอืการประชุมครัง้ส�าคญั
ที่ โรงเรยีนจัดเวลาเดยีวกันกับที่ โบสถ์
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เราขอให้ทุกคนสวดอ้อนวอนให้ทรงขจัดอุปสรรค
เหล่าน้ีหรอืเอาชนะได ้ราว 7:00 น. เช้าวนัอาทิตย์ 
ฝนหยุดตก และเมื่อเรามาถึงโบสถ์ เราพบครอบครวั
เหล่าน้ันที่ตอ้งไปการประชุมโรงเรยีน เมื่อเราถาม
พวกเขาเรือ่งการประชุม พวกเขาตอบวา่ “เราตอ้ง 
มาการประชุมศีลระลึกก่อน” น่ันเป็นประจักษ์ 
พยานที่ดมีากส�าหรบัผมในเรือ่งความส�าคญัของ 

ศีลระลึกของพระเจ้า
สมาชิกพามิตรสหายและเพื่อนบ้านหลายคน

มาการประชุม พี่น้องสตรีคนหน่ึงในวอร์ดพา
เพื่อนมาแปดคน ทัง้แปดคนไม่เคยมาโบสถ์! คน
ทยอยมาเรื่อยๆ จนเราต้องเปิดห้องประชุมเสริม 
จ�านวนผู้เข้ารว่มประชุมศีลระลึกที่นับได้คือ 215 
คน! ตลอดการประชุม ผมรู้สึกได้ว่าพระวิญญาณ

บริสุทธิ์สถิตกับเราและพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้เราประสบความส�าเร็จใน
ความพยายามน้ี

หลังจากวนัอาทิตย์อันน่าอัศจรรย์วนัน้ัน จ�านวนผู้มารว่มการประชุมศีลระลึก
เป็นประจ�าเพิ่มขึน้ น่ีรวมถึงผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคสามคนที่เริม่
เข้ารว่มการประชุมเป็นประจ�ากับครอบครวัของพวกเขา ครอบครวัหน่ึงถึงกับมี
บุตรสองคนรบับัพตศิมาและการยืนยันในเดอืนตอ่มา

ผู้น�าสเตคของเราเห็นวา่น่ีเป็นประสบการณ์ที่ดสี�าหรบัวอรด์ของเรา จึง
ตดัสินใจจัดเหตกุารณ์คล้ายกัน ส�าหรบัเหตกุารณ์ของสเตค สมาชิกแตล่ะคน
ในสเตคท�าค�ามั่นสัญญาวา่จะเข้ารว่มประชุมในวอรด์ของตนในวนัอาทิตย์วนั
เดยีวกัน เหตกุารณ์น้ันประสบความส�าเรจ็มากทั่วสเตคเช่นกัน—ผมทราบวา่
วอรด์หน่ึงในสเตคมีผู้เข้ารว่ม 208 คน! ผมขอบพระทัยอย่างยิ่งส�าหรบัพรที่
ผมกับวอรด์และสเตคของผมไดร้บัเพราะเหตกุารณ์เหล่าน้ีและส�าหรบัพระ
วญิญาณที่เรารูสึ้กขณะเตรยีมและมีส่วนรว่ม ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ทางภาคอีสานของประเทศไทย

สภาพอากาศ ระยะทาง และการประชุมท่ีโรงเรียนท�าให้สมาชิกคนไทยจ�านวนมากไม่ได้เข้าร่วมประชุมท่ีโบสถ์ ด้วยเหตนีุว้อร์ด
อุบลจึงตัดสินใจก�าหนดวนัและกระตุ้นให้คนมาร่วมการประชุมให้มากเท่าท่ีจะมากได้
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คณะเผยแผ่สถานที่ส�าคญัทางประวตัิ
ศาสตรเ์พนซิลเวเนีย นิวยอรก์ให้

โอกาสพิเศษแบ่งปันพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์เราเผยแผ่ สอน และให้
บัพตศิมาเหมือนผู้สอนศาสนาคนอื่นๆ 
แตเ่รามีงานมอบหมายพิเศษให้สอนเกี่ยว
กับเหตกุารณ์ศักดิสิ์ทธิ์ที่เกิดขึน้ในสถาน
ที่เหล่าน้ีดว้ย

เรารบัใช้ที่ฟารม์ครอบครวัสมิธ สถานที่
จัดพิมพ์พระคมัภีรม์อรมอน ศนูย์ตอ้นรบั
นักท่องเที่ยวเนินเขาคาโมราห์ และฟารม์
ปีเตอรก์ับแมรยี์ วติเมอร ์เราพานักท่อง
เที่ยวดรูอบๆ สถานที่ศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ีและ
ช่วยให้พวกเขาคุน้เคยกับประวตัแิละ
เหตกุารณ์แวดล้อมการฟ้ืนฟู

วนัหน่ึงดฉัินกับคูพ่าครอบครวัหนุ่ม
สาวจากไอรแ์ลนดท์ัวรฟ์ารม์ครอบครวั
สมิธ พวกเขาเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสได้
เพียงสองปี

ขณะยืนอยู่ ในบ้านไม้ซุงที่สรา้งขึน้ใหม่ 
บ้านที่ โจเซฟ สมิธกับครอบครวัท่านอาศัย

“ความจริงทีไ่ม่สะดวกสบาย”
อยู่ ในฤดใูบไม้ผลิปี 1820 ดฉัินกับคูเ่ล่า
เหตกุารณ์ส�าคญัในวยัเด็กของโจเซฟซ่ึง
ท�าให้ท่านเข้าไปสวดอ้อนวอนในป่าเพื่อจะ
รูว้า่ท่านควรนับถือศาสนจักรใด เราแบ่ง
ปันประสบการณ์ของโจเซฟเมื่อพระบิดา
บนสวรรคก์ับพระเยซูครสิตท์รงปรากฏ
ตอ่ท่านและตอบค�าสวดอ้อนวอนของท่าน 
จากน้ันเราถามวา่พวกเขารูสึ้กอย่างไรเมื่อ
เรยีนเรือ่งโจเซฟ สมิธกับนิมิตแรกเป็น
ครัง้แรก

ดิฉันคิดวา่พวกเขาจะแสดงความรูสึ้ก
เหมือนคนส่วนใหญ่—วา่พวกเขารูสึ้กถึง
การเผาไหม้ ในใจหรอืพวกเขารูว้า่เรือ่ง
น้ีต้องจรงิเพราะพระวญิญาณที่พวกเขา
รูสึ้กแรงกล้ามาก แต่พวกเขากลับพูดวา่
พวกเขารูสึ้กวา่เรือ่งน้ีเป็น “ความจรงิที่
ไม่สะดวกสบาย” น่ันท�าให้เราน่ิงไปช่ัวครู ่
เราขอให้พวกเขาอธิบายวา่พวกเขาหมาย
ถึงอะไร

พวกเขาบอกเราวา่ทุกอย่างดกี่อนที่
พวกเขาจะไดย้ินพระกิตตคิณุ และความ

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

คดิที่จะเปลี่ยนวถิีชีวติที่สุขสบายดเูหมือน
ไม่สะดวกสบายส�าหรบัพวกเขา แตเ่มื่อ
พวกเขาไดร้บัพยานทางวญิญาณวา่พระ
กิตตคิณุเป็นความจรงิ พวกเขารูว้า่ตอ้ง
เปลี่ยนวถิีชีวติ

ประจักษ์พยานที่จริงใจและน่าสนใจ
ของพวกเขาท�าให้เราประทับใจ เพราะ
พวกเขามีประจักษ์พยานจริงๆ เกี่ยวกับ
โจเซฟ สมิธและพระกิตติคุณที่ ได้รับ
การฟ้ืนฟูของพระเยซูคริสต์ พวกเขา
จึงเต็มใจเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่พวกเขาไม่
สะดวกสบายและเข้าร่วมศาสนจักร พวก
เขาท�าเช่นน้ันเพราะรูว้า่การเปลี่ยนแปลง
เหล่าน้ันจะดีที่สุดส�าหรับครอบครัวของ
พวกเขา!

ดิฉันรักงานเผยแผ่ของดิฉันมาก 
ดิฉันไม่สงสัยเลยว่าสถานที่ซ่ึงดิฉันรับ
ใช้ศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่ง ทุกอย่างที่เราพูด
ว่าเกิดขึน้ที่น่ี เกิดขึน้ที่น่ีจริงๆ น่ันคือ
ปาฏิหาริย์ ◼
เทย์เลอร์ ครอฟตส์, ไวโอมงิ สหรัฐอเมริกา

พวกเขารูสึ้กวา่นิมิตแรกเป็น 
“ความจรงิที่ ไม่สะดวกสบาย”  

เราขอให้พวกเขาอธิบายวา่พวกเขา
หมายถึงอะไร
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ขณะท�าธุระในโรเชสเตอร ์นิวยอรก์ 
สหรฐัอเมรกิา ผมตดัสินใจขับรถ

ใกล้ๆ ไปสถานที่ส�าคญัทางประวตัศิาสตร์
ของศาสนจักรในเมืองพอลไมรา ห่างออก
ไปราว 25 ไมล์ (40 กิโลเมตร) ผมอยาก
เห็นป่าศักดิสิ์ทธิ์เป็นพิเศษ

ตอนน้ันผมมีเรือ่งไม่สบายใจทัง้ที่
ท�างานและที่บ้าน ผมอยากมีประสบการณ์
ศักดิสิ์ทธิ์ของผมเองมากเพื่อยืนยันอย่าง
ทรงพลังตอ่ผมวา่พระบิดาบนสวรรคท์รง
นึกถึงผม

เรือ่งน้ีเกดิขึน้หลายปีมาแลว้กอ่นสรา้ง
ศนูยต์อ้นรบันักท่องเทีย่วเนินเขาคาโมราห์ 
และพระวหิารพอลไมรา นิวยอรก์ ผมจอด
รถใกลบ้า้นครอบครวัสมธิ ลงจากรถ และ
เดนิตามป้ายเขา้ไปในป่าศักดิสิ์ทธิ ์ผมเดนิ
ไปตามทางผา่นแมกไมพ้ลางสวดออ้นวอน
ในใจ ผมไตรต่รองขณะเดนิ และแม้กระทัง่
คกุเข่าสวดออ้นวอน ผมรูสึ้กสงบ แต่ไม่
เห็นล�าแสงและไม่ไดรู้สึ้กทว่มท้นอะไรเลย 
ความวติกกงัวลทีม่ยีงัคงกวนใจผม

โดยที่คอ่นข้างผิดหวงั ผมเดนิไปบ้าน
ไม้ซุงที่สรา้งขึน้ใหม่ซ่ึงครอบครวัสมิธเคย
อยู่ ผมจินตนาการวา่พวกท่านก�าลังท�างาน 
อ่านพระคมัภีร ์และสวดอ้อนวอนที่น่ัน 
ผมขึน้ไปดหู้องชัน้บนและห้องครวัที่มี
เตาผิงก่อดว้ยอิฐ โตะ๊ไม้ เก้าอี ้ไม้ พืน้ไม้
กระดาน และเครือ่งเรอืนพืน้ๆ ผมฉุกคดิ
วา่เด็กหนุ่มอายุ 14 ปีอาศัยอยู่ ในบ้านแบบ
น้ีน่ีเองเมื่อท่านมีค�าถามมากมายและ
ตัง้ใจจะไปทูลถามพระผู้เป็นเจ้า

ขณะยืนอยู่ตรงประตกู�าลังจะออกไป 
ผมมองไปทางป่าศักดิสิ์ทธิ์ ผมรูว้า่โจเซฟ 
สมิธเข้าไปในป่าใกล้ๆ น้ัน สวดอ้อนวอน 
เห็นพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตร
ของพระองคพ์ระเยซูครสิต ์จู่ๆ ผมก็รูสึ้ก
เห็นใจโจเซฟมาก ประหน่ึงผมก�าลังรูสึ้ก
เหมือนโจเซฟรูสึ้กก่อนท่านสวดอ้อนวอน 
ผมขาดสตปิัญญา แตผ่มรูว้า่ผมสามารถ
ทูลถามพระผู้เป็นเจ้าและไดร้บัค�าตอบ 
(ด ูยากอบ 1:4–5) ผมจ�าไดว้า่ผมเคยสวด
อ้อนวอนดว้ยศรทัธาสมัยเป็นวยัรุน่และ

รูสึ้กสงบและมั่นใจ ผมรูสึ้กวา่ความหวงั
และความรกัเดยีวกันน้ันท�าให้ ใจผมอิ่ม
เอิบ ประหน่ึงผมอายุ 14 อีกครัง้

ผมก้มศีรษะและสวดอ้อนวอน
ขอบพระทัยในใจ ผมไดร้บัค�าตอบของผม 
พระบิดาบนสวรรค ์ทรง นึกถึงผม และถ้า
ผมยังคงวางใจพระองค ์พระองคจ์ะทรง
ตอบผมเสมอ ◼
ริชาร์ด เอม็. รอมนีย์ นิตยสารศาสนจกัร

ผมอายุ 14 อกีคร้ัง



เ มื่อครัง้เป็นเด็กบนเกาะโรบินสันครโูซห่างจากชายฝ่ังชิลี 416 
ไมล์ (670 กิโลเมตร) คณุพ่อคณุแม่สอนดฉัินกับพี่น้องเกี่ยว

กับศรทัธาและความบากบั่น
บทเรยีนทีน่่าจดจ�าบทหน่ึงของพวกทา่นเกดิขึน้ระหวา่งฝน

ตกหนักในวนัอาทติยว์นัหน่ึง คณุพอ่คณุแมรู่ว้า่พวกทา่นมคี�ามัน่
สัญญากบัพระเจา้ทีต่อ้งรกัษา น่ันคอื พวกทา่นตอ้งไปโบสถ ์รม่
ของเราเสีย เราจงึมแีตเ่สือ้แจ็คเก็ตกบัรองเทา้บูต๊ไวกั้นพาย ุคณุแม่
ใช้ถงุขยะพลาสตกิมาคลมุตวัเรา เราไมอ่ายทีม่แีตเ่ราเดนิกร�าฝนไป
ตามถนน เรารูว้า่เราก�าลงัท�าส่ิงทีพ่ระเจ้าทรงประสงค์ ให้เราท�า

เมื่อเรามาถึงบ้านที่ ใช้เป็นโบสถ์ เราตระหนักวา่เราคงเป็น
ครอบครวัเดยีวที่เข้าโบสถ์วนัน้ัน วนัอาทิตย์หลายวนัก็เป็นแบบน้ี 
คณุพ่อรบัใช้เป็นประธานสาขาและมักจะน�าการประชุมที่มีเด็ก
และพี่น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์เข้ารว่มไม่กี่คน ท่านจะให้พร
และส่งผ่านศีลระลึกดว้ย

ดฉัินคดิถึงวนัเวลาเหล่าน้ันที่เราเข้าโบสถ์เป็นครอบครวั การ
รอ้งเพลงสวดดว้ยกันและการเรยีนเรือ่งพระบิดาในสวรรคแ์ละ
พระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิตย์ังคงเป็นความทรงจ�าที่มี
คา่ ใจดฉัินยังอยู่บนเกาะโรบินสันครโูซ ความทรงจ�าในวยัเด็ก
ทัง้หมดของดฉัิน รวมทัง้ค�าสอนพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัจากคณุ
พ่อคณุแม่ล้วนเกิดขึน้ที่น่ัน

เกาะแห่งศรัทธาของดฉัิน
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เราไม่มี โปรแกรมหรอืแหล่งช่วยที่สมาชิกส่วนใหญ่ไดร้บัเพราะ
มีสมาชิกศาสนจักรไม่กี่คนบนเกาะ แตค่ณุพ่อคณุแม่สอนให้
เราไปโบสถ์ สวดอ้อนวอน และอ่านพระคมัภีร ์ดฉัินพบพลังและ
การน�าทางขณะอ่านพระคมัภีรแ์ละมีการเปิดเผยส่วนตวัหลาย
ช่วง ดฉัินจ�าวนัอาทิตย์วนัหน่ึงไดเ้ป็นพิเศษเมื่อดฉัินไดร้บัการ
ยืนยันให้รบัใช้งานเผยแผ่

สมัยเป็นนักศึกษาในบีญาเดลมาร ์ชิลี ดฉัินจ�าไดว้า่คณุพ่อคณุ
แม่เดนิไปโบสถ์กับดฉัินทัง้ขณะแดดออก ฝนตก ลูกเห็บตก และ
ลมพัด ทุกวนัอาทิตย์ความทรงจ�าน้ีกระตุน้ให้ดฉัินลุกจากเตยีง 
เตรยีมตวั และไปโบสถ์—ไม่วา่ข้างนอกจะเกิดอะไรขึน้ก็ตาม

พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตเ์ป็นศนูย์กลางของชีวติดฉัิน
ทัง้ในวยัเด็ก เป็นผู้สอนศาสนา และในเวลาน้ีเป็นภรรยาและคณุ
แม่ ตอนน้ีดฉัินมีครอบครวัของตนเอง ดฉัินกับสามีจะส่งตอ่
แบบอย่างที่ซ่ือสัตย์ของคณุพ่อคณุแม่ ให้กับลูกๆ ของเรา ◼
เบเลน อารอส, โกกมีโบ ชิลี

เ ราไม่อายทีม่ีแตเ่ราเดนิกร�าฝนไป
ตามถนน เรารูว้า่เราก�าลังท�าส่ิงที่

พระเจ้าทรงประสงค์ ให้เราท�า
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เ ราเป็นพ่อแม่ของเด็กวยัหัดเดนิคนหน่ึง
และเด็กแรกเกิดคนหน่ึง เราจึงท�าการ

เรยีกในศาสนจักรให้เกิดสัมฤทธิผลไดย้าก 
ดว้ยเหตน้ีุเมื่อสามีดฉัินไดร้บัเรยีกให้รบั
ใช้เป็นอธิการของวอรด์นักศึกษาหนุ่มสาว
โสด เราทัง้คูจ่ึงลังเล

ความคดิเราเต็มไปดว้ยค�าถามเกี่ยว
กับความสามารถของเราในการจัดการทุก
อย่างดว้ยความรบัผิดชอบที่เพิ่มขึน้ หลัง
จากไดร้บัการเรยีกไม่กี่วนัเราก็พบวา่ดฉัิน
ตัง้ครรภ์บุตรคนที่สาม จากประวตักิาร
รกัษา การตัง้ครรภ์ครัง้ก่อนๆ มีอุปสรรค 
เมื่อเราพูดถึงส่ิงที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอด
ช่วงสองสามเดอืนตอ่จากน้ีถ้าสามียอมรบั
การเรยีก เราไม่ทราบวา่จะท�าอะไร เรา
เริม่สวดอ้อนวอนอย่างจรงิจังเพื่อขอการ
ปลอบโยนและการน�าทาง

สามีดฉัินมาถึงจุดที่เขาสงสัยวา่เขาควร
อธิบายสถานการณ์ให้ประธานสเตคทราบ
และปฏิเสธการเรยีกหรอืไม่ สมเหตสุมผล

เราควรยอมรับการเรียกหรือไม่?

ที่สุดแล้วส�าหรบัเรา แตข่ณะสวดอ้อนวอน
และอดอาหาร เรานึกถึงค�าพูดของ
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน (1927–2018) 
ขึน้มาได:้ “เมื่อเราท�าธุระของพระเจ้า เรา
มีสิทธิ์ ไดร้บัความช่วยเหลือจากพระเจ้า” 
(“Duty Calls,” Ensign, May 1996, 44)

น่ันท�าให้เราสบายใจและคลายกังวล เรา
ไดร้บัการยืนยันวา่การเรยีกน้ีไม่ไดม้าจาก
ประธานสเตค แตม่าจากพระเจ้า และเมื่อ
ไดร้บัการเรยีก พระองคท์รงทราบก่อนเรา

วา่ดฉัินตัง้ครรภ์ พระองคท์รงสามารถท�า
เพื่อครอบครวัเราไดม้ากกวา่สามีดฉัินจะ
ท�าดว้ยตนเองถ้าเขาไม่ยอมรบัการเรยีกน้ี

ดว้ยศรทัธาในใจเรา สามีดฉัินยอมรบั
การเรยีกและเราจัดการแตล่ะวนัตาม
ที่เกิดขึน้ การตัง้ครรภ์ครัง้ที่สามเป็น
ปาฏิหารยิ์ครัง้ใหญ่ และบุตรชายของเรา
เกิดมาสมบูรณ์แข็งแรง หลายปีที่ดฉัินเข้า
วอรด์บ้านของเรากับลูกๆ ช่วยให้เราสนิท
กันมากขึน้ไม่เฉพาะในครอบครวัเท่าน้ัน
แตก่ับเพื่อนสมาชิกวอรด์ดว้ย ขณะสามี
ดฉัินท�าการเรยีกอย่างขยันหมั่นเพียร 
ดฉัินเรยีนรูท้ี่จะหันไปขอให้ครอบครวั
วอรด์ช่วยดแูลลูกๆ ของดฉัิน

ดฉัินกับสามีส�านึกคณุตอ่วสุิทธิชนที่
ซ่ือสัตย์จ�านวนมาก และส�าคญัที่สุดคอื
ตอ่พระบิดาบนสวรรคท์ี่ทรงช่วยเหลือเรา
ขณะเราพยายามท�าให้งาน ครอบครวั และ
การรบัใช้ ในศาสนจักรสมดลุ ◼
นอร์มา จนี ลวีาย, ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
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การหลกีเลีย่ง
การหลอกลวง
ท่านอาจทบทวนค�า
พดูการประชุมใหญ่สามญั
เดือนตุลาคม 2004 ของ
ประธานดลัลิน เอช. โอค๊ส์
เร่ือง “อยา่ถกูหลอก” เพื่อ
หาค�าแนะน�าของประธาน
โอค๊ส์เก่ียวกบัวธีิหลีกเล่ียง
ไม่ใหถ้กูหลอก

1. ความเดอืดดาลต่อส่ิงด ี(2 นีไฟ 28:20)

2
. ความสุขสบายและความเฉยเมย (2 นีไฟ 28:21) 3. ไม่

มมีาร ไม่

มคีวา
มชั่ว

ร้า
ย 

ไม่
มผี

ลต
าม

มา
 (2

 นี
ไฟ

 2
8:

22
)

ซาตานท�าให้ผู้คน โกรธ ส่ิงที่ ด ีอย่างไร?
ตอ่ไปน้ีเป็นเรือ่งดบีางอย่างที่ซาตานอาจ

ล่อลวงให้ผู้คน โกรธ:

• การแตง่งานตามจารตีและครอบครวัแบบดัง้เดมิ
• ความเมตตาและความเห็นใจทุกคน  

รวมทัง้ผู้ที่แตกตา่งจากท่าน
• ศาสนาที่จัดตัง้ขึน้

ซาตานพยายามหลอก
เราอย่างไร?2 นีไฟ 26–30  

(24 กมุภาพนัธ์–1 มีนาคม)

จงตามเรามา:  
พระคัมภีร์มอรมอน

นีไฟเตอืนเราเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การหลอกหลวง

ของมารสามกลยุทธ์
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ซาตานท�าให้คนเรา เลิกเชือ่อย่างไร
วา่ความช่ัวรา้ยมีอยู่จรงิและพระผู้เป็นเจ้า

จะทรงพิพากษาเรา?
ตอ่ไปน้ีเป็นค�าเท็จบางประการที่ซาตาน

โน้มน้าวให้เราเช่ือวา่ ไม่มคีวามช่ัวร้าย 
และ ไม่มผีลตามมา:

• ชีวติก็เท่าน้ีแหละ ใช้ ให้สนุกสนาน
เพลิดเพลิน

• ถ้ารูสึ้กดก็ีท�า
• มองไปรอบๆ สิ คนช่ัวไม่

เห็นถูกลงโทษ แล้ว
ท�าไมไม่สนุกเหมือน
พวกเขาเล่า?

ซาตานท�าให้ผู้คน สบาย 
จนพวกเขา เลิกสนใจ การ
ตอ่ตา้นความช่ัวหรอื 
เลิกพยายาม เตบิโตทางวญิญาณ
อย่างไร?

ตอ่ไปน้ีเป็นค�าเท็จบางประการที่มารอาจบอก
เราเพื่อท�าให้เรา เฉยเมย:

• ทัง้หมดที่ส�าคญัคอืใช้ชีวติให้สนุกและมี
ของเจ๋งๆ

• อะไรก็ตามที่ ไม่สะดวกหรอืไม่สบาย
ตอ้งไม่ดแีน่ หลีกเลี่ยงเสีย
• ขอเพียงแตชี่วติ ดเูหมือน  

ราบรืน่เท่าน้ันก็พอ

สัปดาห์  

1
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ทางสู่ชีวตินิรันดร์คอือะไร?2 นีไฟ 31–33  
(2–8 มีนาคม)

การสนทนา
ท่านอยูจุ่ดใดบนเสน้ทาง
พนัธสญัญา? ท่านตอ้งท�า
อะไรจึงจะกา้วหนา้ต่อไป?

“ขา้พเจา้จะพดูกบัสมาชิก
แต่ละท่านของศาสนจกัร 
จงด�าเนินต่อไปบนเสน้ทาง
พนัธสญัญา ค�ามัน่สญัญา
ของท่านวา่จะติดตามพระ
ผูช่้วยใหร้อดโดยท�าพนัธ
สญัญากบัพระองคแ์ละ
รักษาพนัธสญัญาเหล่านั้น
จะเปิดประตูรับพรทาง
วญิญาณและสิทธิพิเศษทุก
ประการท่ีมีใหช้าย หญิง 
และเดก็ทุกหนแห่ง”

ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน, 
“ขณะทีเ่ราเดนิหน้าไปด้วยกนั” 
เลยีโฮนา, เม.ย. 2018, 7ภา
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สัปดาห์  

2

เราจะไดร้บัพรอะไรบ้าง
ถ้าเราอดทนจนกวา่ชีวติจะ
หาไม่? (ด ู2 นีไฟ 31:20)

เราก้าวหน้าตามเส้นทางอย่างไร? 
(ด ู2 นีไฟ 31:16, 20; โมไซยาห์ 5:7–9)

บาปน�าเราออกนอกเส้นทาง เรากลับ
มาอย่างไร? (ด ู1 นีไฟ 10:18; 3 นีไฟ 
9:13–14)

ประตทูางเข้าสู่เส้นทาง
พันธสัญญาคอือะไร? (ด ู2 นีไฟ 
31:17–18) เราแสดงให้เห็น
อย่างไรวา่เราเต็มใจท�าตามแบบ
อย่างของพระเยซูครสิตแ์ละ
รกัษาพระบัญญัตขิองพระองค?์

เ รากลับไปหาพระบิดาบน 
สวรรค์ โดยท�าและรกัษา 

พันธสัญญากับพระองค ์พระ 
เยซูครสิตท์รงแสดงให้เรา 
เห็นทางตามเส้นทาง 
พันธสัญญาน้ี และเราไดชี้วติ 
นิรนัดร์ โดยท�าตามแบบอย่าง 
ของพระองค์
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เราหลกีเลีย่ง “การมองข้าม 
เป้าหมาย” อย่างไร?
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เจคอบ 1–4  
(9–15 มีนาคม)

ศ าสดาพยากรณ์เจคอบ
สอนวา่ความมืดบอด

ทางวญิญาณของชาวยิวเกิด
จาก “การมองข้ามเป้าหมาย” 
(เจคอบ 4:14) เราหลีกเลี่ยง 
“การมองข้ามเป้าหมาย” 
อย่างไร?

มองข้ามเป้าหมายหมายถงึอะไร?
ในการยงิธนู ถา้ท่านตอ้งการยงิใหถ้กู
เป้า ท่านตอ้งเลง็ท่ีเป้า การมองขา้ม
เป้าจะท�าใหท่้านยงิพลาด นัน่อาจเป็น
เหตุผลหน่ึงท่ีค�าวา่ บาป ในพนัธสญัญา
ใหม่มาจากค�าภาษากรีก hamartia ซ่ึง
หมายถึง “พลาดเป้า” ใน เจคอบ 4:14 
พดูถึงบาปอะไรของชาวยวิ?

เป้าหมายคอือะไร?
“[บางคน] มืดบอดเพราะ
พวกเขา ‘มองขา้มเป้า
หมาย’ (เจคอบ 4:14) ทั้งท่ี
เป้าหมายคือพระคริสต”์

เอล็เดอร์นีล เอ. แมก็ซ์เวลล์ (1926–
2004) แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง,  
“Jesus of Nazareth, Savior and 
King,” Ensign, May 1976, 26.

เรายงิให้ถูกเป้าได้อย่างไร?
“ถา้ส่ิงท่ีเรามุ่งเนน้ในเบ้ืองตน้ ความคิด 
และความพยายามของเรามีศนูยร์วมอยู่
ท่ีการเพิ่มพนูความรักของเราต่อพระผู ้
เป็นเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพและการแสดง
น�้าใจต่อผูอ่ื้น เราจะรู้ไดว้า่เราไดพ้บเป้า
ท่ีถกูตอ้งแลว้และก�าลงัเลง็ตรงกลางเป้า
—กลายเป็นสานุศิษยท่ี์แทจ้ริงของพระ
เยซูคริสต”์

เอล็เดอร์ดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟแห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง, “เลง็ตรงกลาง,” เลยีโฮนา, ม.ค. 2017, 5

สัปดาห์  
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เจคอบ 5–7  
(16–22 มีนาคม)

เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากอุปมา
นิทศัน์เร่ืองต้นมะกอก?

ใ นอุปมานิทัศน์เรือ่งตน้
มะกอก เจ้าของสวนองุ่น

พบวา่ตน้มะกอกของเขา
โทรม และพูดวา่ “เราจะลิด 
[ตน้ไม้], และพรวนดนิรอบ
โคนตน้, และบ�ารงุเลีย้งมัน” 
(เจคอบ 5:4)

จากอุปมานิทัศน์ เจ้าของ
สวนและคนใช้ของเขาไป
ดสูวนองุ่นหลายครัง้ (ด ู
เจคอบ 5:15–18, 29–32, 
37–42) พวกเขาจะท�าขัน้
ตอนเดมิทุกครัง้คอื ลิดกิ่ง 
พรวนดนิ และบ�ารงุเลีย้ง

เจ้าของสวนหมายถึงพระ
เยซูครสิต ์ตน้ไม้และกิ่ง
หมายถึงผู้คนของพระองค ์
อุปมานิทัศน์เรือ่งน้ีเป็น
มากกวา่เรือ่งตน้ไม้และผล 
อุปมานิทัศน์เป็นพยานอัน
ทรงพลังถึงความเกี่ยวข้อง
ของพระผู้เป็นเจ้าในชีวติ
บุตรธิดาของพระองค ์
ตลอดจนพระพันธกิจ
ของพระผู้ช่วยให้รอด
และความรกัของพระองค์
ตอ่มวลมนุษย์
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การสนทนา
เดิมทีศาสดาพยากรณ์ซีนสัเขียนอุปมา
นิทศันเ์ร่ืองตน้มะกอกไวบ้นแผน่
จารึกทองเหลือง ท่านคิดวา่เหตุใด 
เจคอบจึงอุทิศบนัทึกส่วนใหญ่
ส่วนหน่ึงของเขาเองใหก้บั
ถอ้ยค�าของศาสดาพยากรณ์
อีกคนหน่ึง?

การลดิ คือการเอาก่ิงแหง้
และผลเน่าเสียออกจากตน้ 
เจา้ของสวนตดัก่ิงแหง้ออก
และโยนเขา้ไปในไฟ (ดู เจ
คอบ 5:9) พระผูเ้ป็นเจา้ทรง
ช่วยเรา “ลิด” ชีวติท่ีมีบาป
และความอ่อนแอของเรา
อยา่งไร?

การพรวน รวมถึงการเอา
ส่ิงกีดขวางออกจากโคน
ตน้ เช่น  วชัพืช การพรวน
จะท�าใหไ้ม่มีส่ิงใดขดั
ขวางการเติบโตของตน้ไม ้
อุปสรรคใดขดัขวางไม่ให้
เราเติบโตทางวญิญาณ?

การบ�ารุงเลีย้ง จะท�าให้
ตน้ไมแ้ขง็แรงโดยใหแ้ร่
ธาตุและสารอาหารอ่ืนๆ 
วญิญาณเราตอ้งไดรั้บการ
บ�ารุงเล้ียงเช่นเดียวกบั
ตน้ไม ้เราจะบ�ารุงเล้ียง
วญิญาณของเราไดอ้ยา่งไร?

สัปดาห์  
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สมุดบันทกึการประชุมใหญ่ของฉัน

ในช่วงการประชุมใหญ่สามญั ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัใหค้ �าแนะน�าท่ีส�าคญักบัวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย

“เม่ือเรา  

ท�าพนัธสัญญา

ทั้งหมด  

ท่ีเราเป็น  

เราสามารถ  

เป็นมากกว่า  

ท่ีเราเป็นอยู”่
เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลยู. กอง 
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง 
“การเป็นคนในพนัธสัญญา,” 

หน้า 80 เน้นตวัเอน

ความจ�าเป็นของ
เราทีจ่ะรักและ
ปฏิบัตศิาสนกจิ

“เราทุกคนรู้วา่เราท�าดีข้ึน
ไดใ้นเร่ืองใดบา้ง ไม่จ�าเป็น
ตอ้งเตือนกนับ่อยๆ แต่
จ�าเป็นตอ้งรักและปฏิบติั
ศาสนกิจต่อกนั  การท�าเช่น
นั้นจะสร้างบรรยากาศของ
ความเตม็ใจเปล่ียนแปลง”

เอล็เดอร์ฮานส์ ท.ี บูมแห่งสาวก
เจด็สิบ “รู้ รัก และเตบิโต,”  
หน้า 105

ท่านแนะน�าให้สตรี:
•  “พยายามท�าความเขา้ใจส่ิงท่ีพระเจา้ทรงประสงคใ์ห้

ท่านรู้และท�า” และ “ศึกษาร่วมกบัการสวดออ้นวอน
ใน หลกัค�าสอนและพนัธสญัญาภาค 25 และคน้พบ
ส่ิงท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงสอน ท่าน”

•  “หนัความสนใจของท่านออกจากส่ิงรบกวน
ทางโลก” และ “เร่ิมตน้และด�าเนินต่อไปใน
กระบวนการตลอดชีวติของการอุทิศถวายชีวติ
ท่านแด่พระเจา้”

•  สอนหลกัค�าสอนของพระคริสตแ์ละให ้“ความ
เห็นในสภาครอบครัว สภาวอร์ด และสภาสเตค”

•  การรับใช,้ การสวดออ้นวอน, การอดอาหาร, การ
ศึกษาพระคมัภีร์, การรับใชใ้นพระวหิาร, และการ
ท�างานประวติัครอบครัว ทั้งหมดน้ี “จะเปิดฟ้า
สวรรคใ์หท่้าน”

•  “ศึกษาร่วมกบัการสวดออ้นวอนถึงความจริง 
ท้ังปวง ท่ีท่านจะคน้พบไดเ้ก่ียวกบัอ�านาจฐานะ

ท่านกระตุ้นให้เยาวชน:
•  “มีคุณสมบติัคู่ควรรับ

ใบรับรองพระวหิาร
แบบจ�ากดัการใช”้ 
(“ค�าปราศรัยปิดการ
ประชุม,” หนา้ 121)

•  จดจ�าค�าเช้ือเชิญของ
ท่านท่ี “ใหเ้ขา้ร่วม
กองทพัเยาวชนของ
พระเจา้” เพื่อรวบรวม
อิสราเอล (“พยาน  
โควรัมฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรน และชั้น
เรียนเยาวชนหญิง,” 
หนา้ 39)

ปุโรหิต” เร่ิมตน้ดว้ยหลกัค�าสอนและพนัธสญัญา
ภาค 84 และ 107 (ดู “ทรัพยส์มบติัทางวญิญาณ,” 
หนา้ 77, 79)

ท่านกระตุ้นให้สมาชิกศาสนจกัรทุกคน เตรียมตวัให้
พร้อมส�าหรับการประชุมใหญ่ในเดือนเมษายน ปี 2020 
โดย:
•  อ่านเร่ืองราวนิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ
•  ไตร่ตรองวา่พระคมัภีร์มอรมอนและเหตุการณ์

ต่างๆ ตั้งแต่นิมิตแรกท�าใหเ้ราและคนท่ีเรารัก
เปล่ียนไปอยา่งไร

•  ใชว้ดิีทศันพ์ระคมัภีร์มอรมอนใหม่เป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาส่วนตวัและกบัครอบครัวของเรา

•  เลือกค�าถามของตนเอง ออกแบบแผนของตนเอง 
และจดจ่อความคิดของตนอยู ่“ในแสงสวา่งอนั
รุ่งโรจนข์องการฟ้ืนฟ”ู (ดู “ค�าปราศรัยปิดการ
ประชุม,” หนา้ 122)

ค� าแนะน� าจากประธานเนลสัน
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การประชุมใหญ่สามญัเดือนตุลาคม ปี 2019

ศึกษาใหลึ้กซ้ึงมากข้ึน

เดนิบนเส้นทางพนัธสัญญา
เพื่อรักษาพระบญัญติัส�าคญัสองขอ้ ประธาน
ดลัลิน เอช. โอค๊ส์กล่าว “เราเดินบนเสน้บางๆ 
ระหวา่งกฎกบัความรัก นัน่คือ รักษาพระบญัญติั
และเดินบนเสน้ทางพนัธสญัญาในขณะท่ีรัก
เพื่อนบา้นไปดว้ยในเวลาเดียวกนั การเดินบน
เสน้ทางน้ีเรียกร้องใหเ้ราแสวงหาการดลใจ” 
(“พระบญัญติัส�าคญัสองข้อ,” หนา้ 75) ดูหรือ
อ่านค�าปราศรัยของท่านและค�าปราศรัยของผูพ้ดู
ต่อไปน้ีเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ตามเสน้ทาง
พนัธสญัญา

เม่ือพดูถึงเร่ืองการแบ่งปันพระกิตติคุณ ซิสเตอร์คริส
ตินา บี. ฟรังโกถามค�าถามต่อไปน้ีและบอกสมาชิก
ของศาสนจกัรวา่ “ค�าตอบแก่ค�าถามทั้งหมดน้ีคือ ได!้ 
เราท�าได!้”
•  “เราจะเชิญเพื่อนท่ีนบัถือศาสนาอ่ืนมาโบสถก์บั

เราในวนัอาทิตยไ์ดห้รือไม่?”
•  “เราอาจจะใหพ้ระคมัภีร์มอรมอนแก่ญาติหรือ

เพื่อนคนหน่ึงไดห้รือไม่?”
•  “เราจะช่วยใหผู้อ่ื้นคน้พบบรรพชนของพวก

เขาใน FamilySearch หรือแบ่งปันส่ิงท่ีเราเรียน
รู้ระหวา่งสปัดาห์จากการศึกษา จงตามเรามา 
ไดห้รือไม่?”

•  “เราจะเป็นเหมือนพระผูช่้วยใหร้อดพระเยซู
คริสตม์ากข้ึน และแบ่งปันกบัผูอ่ื้นวา่ส่ิงใดน�าปีติ
มาสู่ชีวติเราไดห้รือไม่?”

ซิสเตอร์คริสตนิา บี. ฟรังโก ทีป่รึกษาทีส่องในฝ่ายประธานปฐมวยั
สามญั “พบปีตใินการแบ่งปันพระกติตคุิณ,” หน้า 85

วิ ธี  .  .  .

แบ่งปัน
พระ
กิตติคุณ

หมายเลขหนา้ทั้งหมดมาจาก 
เลียโฮนา พฤศจิกายน 2019

•  เอล็เดอร์เทอเรนซ์ เอม็. วนิสนั ผูก้ล่าววา่ “ส่ิงท่ีเราตอ้งการท่ีน่ีคือ Wi- Fi (วายฟาย) 
นอ้ยลงและนีไฟมากข้ึน!” (“สานุศิษยท่ี์แทจ้ริงของพระผูช่้วยใหร้อด,” หนา้ 9)

•  บราเดอร์สตีเฟน ดบัเบิลย.ู โอเวน ผูก้ระตุน้ใหเ้ราแสวงหา “การบ�ารุงเล้ียงทาง
วญิญาณ” โดยตดัการเช่ือมต่อกบัโลกแลว้เช่ือมต่อกบัสวรรค ์(“จงมีศรัทธากลา้ 
มิใช่ไร้ศรัทธา,” หนา้ 12)

•  ซิสเตอร์มิเชลล ์เครก ผูพ้ดูเก่ียวกบั “ส่ีวธีิท่ีจะเพิ่มสมรรถภาพทางวญิญาณเพื่อ
รับการเปิดเผย”  (“สมรรถภาพทางวญิญาณ,” หนา้ 19)

•  เอล็เดอร์แกรีย ์อี. สตีเวนสนั ผูก้ล่าววา่ “เราตอ้งซ่ือสตัยแ์ละระแวดระวงัอยู่
เสมอ เพราะน่ีเป็นวธีิเดียวท่ีจะเลง็เห็นความจริงและไดย้นิสุรเสียงของพระเจา้
ผา่นผูรั้บใชข้องพระองค”์ (“อยา่หลอกขา้พเจา้เลย,” หนา้ 96)

•  ประธานเอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ด ผูก้ล่าววา่ “เร่ืองส�าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงท่ีเรา
เรียนรู้ไดใ้นชีวติน้ีคือวธีิใหค้วามส�าคญักบัธรรมชาติฝ่ายวญิญาณนิรันดร์ของ
เราและวธีิควบคุมความปรารถนาชัว่ร้ายของเรา” (“ใหว้ญิญาณควบคุมร่างกาย
ของเรา,” หนา้ 109)

•  เอล็เดอร์ปีเตอร์ เอม็. จอห์นสนั ผูส้อนวา่เราจะเอาชนะเคร่ืองมือสามอยา่งของ
ปฏิปักษไ์ดอ้ยา่งไร: ส่ิงหลอกลวง ส่ิงล่อใจ และส่ิงบัน่ทอนก�าลงัใจ (“พลงั
อ�านาจในการเอาชนะปฏิปักษ,์” หนา้ 110–112)
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ผมอยู่บนเรอืห่างจากบ้านเมื่อทราบ
ข่าววา่มีการทะเลาะกันรนุแรง

ในครอบครวัเช้าวนัน้ัน ทะเลาะกัน
รนุแรง มาก

ภรรยาผมโกรธ ลูกๆ โกรธ ทุกคนรูสึ้ก
เจ็บปวด ผมไม่ทราบจะท�าอย่างไรดี

ผมขับรถบรรทุกออกจากบ้านบนเกาะ
อูโปลู ซามัวแตเ่ช้า และเอารถข้ามฟาก
ไปเกาะซาไวอี ซามัว การเดนิทางน้ีแตล่ะ
เที่ยวใช้เวลาหลายช่ัวโมง

หลังจากพูดคยุกับภรรยาทางโทรศัพท์
และไดย้ินน� ้าเสียงโกรธเกรีย้วของเธอ ผม
ยอมรบัวา่ล�าบากใจถ้าตอ้งกลับบ้านมาพบ
สถานการณ์น้ี ผมไม่แน่ใจวา่จะช่วยแก้ ไข
ความรูสึ้กเจ็บปวดในครอบครวัไดอ้ย่างไร

ผมขับรถมาถึงท่าเรอืและเริม่สวด
อ้อนวอน ผมน่ังสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ
ครอบครวัผมอยู่ ในรถบรรทุกตลอดส่ี
ช่ัวโมงขณะรอเรอืกลับบ้าน

หลังจากสวดอ้อนวอนอยู่นาน ผมได้

การดลใจท่ีท่าเรือ
โดย อฟาเตยี ซิลากา

บ้านเรา ครอบครัวเรา

ครอบครวัผมก�าลังปวดรา้วใจ และผมมีเวลาสีช่ั่วโมง
เพือ่รอเรอืกลับบ้าน ไดเ้วลาทีผ่มตอ้งสวดอ้อนวอน

รบัความรูสึ้กชัดเจนทางวญิญาณ “แสดง
ความรกัตอ่ลูกๆ ก็พอ แสดงความรกั บอก
พวกเขาวา่ ‘พ่อรกัลูก และพระผู้เป็นเจ้า
ทรงรกัลูก’”

ผมกับลูกๆ เข้ากันไดด้มีาตลอด พวก
เขารูว้า่ผมรกัพวกเขา และรูว้า่พวกเขา
มีความหมายตอ่ผมมาก แตผ่มเข้าใจ
ชัดเจนผ่านการเปิดเผยวา่การแสดง
ความรกัมากขึน้เป็นส่ิงเดยีวที่จะท�าให้
ครอบครวัผมสนิทกันอีกครัง้
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ดกึคนืน้ันเมื่อกลับถึงบ้าน ภรรยาผมยัง
โมโหมาก “คณุจะท�าอย่างไร?” เธอถามผม

ผมบอกเธอเกี่ยวกับการเปิดเผยที่ ไดร้บั 
บอกเธอวา่ผมรูสึ้กวา่เราตอ้งแสดงความรกั
ตอ่ลูกๆ ให้ชัดเจนมากขึน้ “ผมเช่ือวา่น่ัน
จะเป็นกุญแจส�าคญัในการเยียวยาความ
เจ็บปวดที่ทุกคนรูสึ้ก” ผมบอก เราตดัสิน
ใจลองท�าดู

ปกตคินืน้ีเราจะมีสภาครอบครวัประจ�า
สัปดาห์ แตเ่พราะทะเลาะกัน สมาชิก
ส่วนใหญ่ ในครอบครวัจึงอยากยกเลิกสภา
สัปดาห์น้ัน ผมกับภรรยาตดัสินใจวา่ถึง
อย่างไรเราก็จะจัดสภาครอบครวั

ตอนแรกไม่มี ใครพูดสักค�า ผมบอก
ไดว้า่วนัน้ันครอบครวัเราปวดใจและหลั่ง
น� ้าตามาก

จากน้ันภรรยาผมเริม่พูด “แม่แคอ่ยาก
ให้ลูกรูว้า่แม่รกัลูกทุกคนมาก” เธอบอก 
ผมเฝ้าดกูารเปลี่ยนแปลงในภาษากาย

ของพวกเขา พวกเขาทุกคนน่ังบนขอบ
เก้าอี ้แตท่ันทีที่ภรรยาผมเริม่อธิบายวา่
เธอรกัพวกเขามากเพียงใด ลูกๆ เริม่เอน
หลังและผ่อนคลาย ไม่นานพวกเขาก็เปิด
ใจพูดดว้ย ผมบอกพวกเขาเช่นกันวา่ผม
รกัพวกเขามากและดี ใจมากที่เราเป็น
ครอบครวัเดยีวกัน

น่ันแก้ ไขปัญหาทัง้หมด ไม่น่าเช่ือ 
ความโกรธออกไปจากบ้านของเรา และเรา
สามารถแก้ ไขความแตกรา้วได้

ครอบครวัเราไม่ดพีรอ้ม แตเ่รารกักัน
มาก เราให้เวลากันและกัน ไม่วา่จะตืน่แต่
เช้ามาอ่านพระคมัภีรด์ว้ยกัน ไปโบสถ์ดว้ย
กัน เล่นบาสเกตบอลดว้ยกัน กินอาหาร
ดว้ยกัน หรอืฟังเพลงดว้ยกัน เราพยายาม
ใกล้ชิดกัน

จากประสบการณ์น้ีท�าให้ผมกับภรรยา
รูม้ากกวา่ที่เคยรูว้า่การแสดงความรกัตอ่
ลูกๆ ส�าคญัมาก ◼

บทเรียนจากคุณพ่อท่านนี้
•  บราเดอร์ซิลากาทราบวา่เขา

ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาน้ีดว้ย
ตนเอง เขาสวดออ้นวอนหลาย
ชัว่โมงเพื่อแสวงหาการเปิดเผย
เก่ียวกบัวธีิช่วยเหลือครอบครัว
ของเขา

•  ครอบครัวซิลากาท�าใหบ้า้น
ของพวกเขามีพระเยซูคริสต์
เป็นศนูยก์ลาง แมจ้ะมีงาน
ยุง่ แต่พวกเขาต่ืนแต่เชา้มา
ศึกษาพระคมัภีร์เป็นครอบครัว 
พวกเขาจดัสภาครอบครัวทุก
สปัดาห์ ไปโบสถ ์ท�าทุกอยา่ง
ท่ีท�าไดเ้พื่อน�าพรของพระ
กิตติคุณเขา้มาในบา้นและ
ครอบครัว

•  บราเดอร์ซิลากาหารือกบั
ภรรยาก่อนพดูคุยกบัลกูๆ เก่ียว
กบัการทะเลาะกนัของพวกเขา

•  บราเดอร์และซิสเตอร์ซิลากา 
บอกลกูๆ เป็นประจ�าวา่พวกเขา
รักลกูๆ มาก

•  ครอบครัวซิลากาท�างานดว้ย
กนั แต่พวกเขาเล่นดว้ยกนัดว้ย 
พวกเขาเป็นแบบอยา่งของค�า
แนะน�าต่อไปน้ีจากเอล็เดอร์
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟแห่ง
โคว รัมอคัรสาวกสิบสอง “ใน
ความสมัพนัธ์ของครอบครัว 
ความรกั คือ เ- ว- ล- า เวลา” 
การมีเวลาอยูด่ว้ยกนัท�าให้
เกิดความปรองดองในบา้น” 
(“เก่ียวกบัส่ิงส�าคญัท่ีสุด,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 26)
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แบ่งปันเร่ืองราวของท่าน
ท่านมีเร่ืองราวดีๆ ท่ีอยากแบ่งปัน
หรือไม่? หรือท่านตอ้งการเห็น
บทความเก่ียวกบัหวัขอ้ใดหวัขอ้
หน่ึงหรือไม่? หากตอ้งการ เราอยาก
ฟังเร่ืองราวจากท่าน! ส่งบทความ
หรือค�าติชมของท่านมาท่ี liahona 
.ChurchofJesusChrist .org

หาบทความเหล่าน้ีและบทความอ่ืน:
•  ท่ี liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  ใน YA Weekly (ใตห้มวดคนหนุ่มสาว

ในคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณ)

ท่
 านเคยเดินเขา้ไปในหอ้งและรู้สึกวา่ทุกคนมองมาทางท่านหรือไม่? 
หรือท่ีแยก่วา่นั้นคือรู้สึกเหมือนไม่มีใครสงัเกตเห็นท่านเลยหรือไม่? 
ผมเคย สถานการณ์เหล่านั้นท�าใหเ้จบ็ปวดไดเ้พราะภายในตวัเราทุกคน 

เราปรารถนาจะเป็นส่วนหน่ึง
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตน์�าเรามาอยูด่ว้ยกนั แต่บางคร้ังสภาวการณ์

ท่ีต่างกนัท�าใหเ้รา รู้สึกเหมือนเราเป็นส่วนหน่ึงได้ยาก ในหมู่คนจ�านวนมาก
ท่ีประกอบเป็นศาสนจกัร มีผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่ท่ีอาจจะก�าลงั พยายาม
หาทางของตน ในหนา้ 44 ผมแบ่งปันวา่มุมมองของผมเก่ียวกบัการเป็นส่วน
หน่ึงและการท�าตามความคาดหวงัของพระเจา้เปล่ียนไปอยา่งไร

มีมากมายหลายคนเหมือนโจดีกบัสามีผูซ่ึ้งความทุกขใ์จเน่ืองดว้ยภาวะมี
บุตรยากหรือการทดลองอ่ืนท�าใหพ้วกเขารู้สึกเหมือนพวกเขาไม่ไดเ้ป็นส่วน
หน่ึง อ่านเร่ืองราวของเธอไดใ้นหนา้ 46

ในบทความดิจิทลัเท่านั้น เรเชลลแ์บ่งปันวา่สมาชิกท่ีตอ้นรับเธอท�าใหทุ้ก
อยา่งเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนอยา่งไรเม่ือเธอกลบัมาโบสถ ์เอริคสอนวา่ 
เรา ทุกคน เป็นทีต้่องการ ในพระวรกายของพระคริสต ์และแอสเพนแบ่งปัน
วา่คนเกบ็ตวัจะเป็นส่วนหน่ึงและอยูร่อดท่ีโบสถไ์ดอ้ยา่งไร

ศาสนจกัรเตม็ไปดว้ยคนท่ีรู้สึกเหมือนตนไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึง ท่านอาจจะ
เป็นหน่ึงในนั้นกไ็ด ้แต่ เราทุกคนสามารถท�าส่วนของเรา เพื่อใหส้มาชิกทุก
คนรู้สึกอบอุ่น เพราะการเป็นส่วนหน่ึงไม่ใช่เร่ืองของสภาวการณ์—แต่เป็น
เร่ืองของตวัท่านวา่จริงๆ แลว้ท่านเป็นใครและท่านพยายามจะเป็นเหมือนใคร 
ในฐานะบุตรธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ เราทุกคนเป็นส่วนหน่ึงในศาสนจกัรของ
พระคริสต์

ขอแสดงความนบัถือ
ไบรอนั เอส. คิง

คนหนุ่มสาว

ความพยายามทีเ่รามร่ีวมกนัเพือ่รู้สึก
เหมอืนเป็นส่วนหน่ึง
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ดจิทิลัเท่าน้ัน
เราทุกคนอยากเป็นส่วนหน่ึง
โดย เอริค บี. เมอร์ดอ็ค

กลบัมาสู่อ้อมแขนทีอ่บอุ่นใน
ศาสนจกัร
โดย เรเชลล ์วลิสนั

วธีิอยู่รอดในวนัอาทติย์แบบ
คนเกบ็ตวั
โดย แอสเพน สแตนเดอร์

ในหมวดนี้

44 สมาชิกใหม่:  
คุณเป็นส่วนหน่ึงของทีน่ี่
โดย ไบรอนั เอส. คิง

46 ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงใน
ศาสนจกัรผ่านเลนส์ของ 
การมบุีตรยาก
โดย โจดี คิง
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โดย ไบรอนั เอส. คงิ

เ ม่ือคุณพบใครบางคน คุณแนะน�าตวัอยา่งไร? ส่ิงใดส�าคญัต่ออตัลกัษณ์ของคุณ? ผม
ช่ือไบรอนั ผมเป็นสมาชิกศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย แต่
ผมไม่รู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของท่ีนัน่ตลอดเวลา
ผมเขา้ร่วมศาสนจกัรเม่ือเรียนวทิยาลยัปีแรก หลงัจากดูเหมือนเพิ่งรับบพัติศมาไปได้

เพียงอึดใจเดียว สมาชิกผูป้ระสงคดี์เร่ิมถามวา่ “คุณจะรับใชง้านเผยแผห่รือเปล่า?” งาน
เผยแผเ่ป็นเร่ืองท่ีผมยงัไม่ทนัไดคิ้ดจริงจงั แต่ผมรู้สึกเหมือนถกูคาดหวงัใหต้อบวา่ ครับ

ผมดพีอหรือ?
เพียงหน่ึงปีเศษหลงัจากเขา้ร่วมศาสนจกัร ผมไดรั้บการเรียกใหรั้บใชใ้นองักฤษและ

อยากสอนมากเม่ือไปถึงท่ีนัน่ แต่ภายในไม่ก่ีวนัผมเร่ิมรู้ตวัวา่ผมคิดถึงบา้น ผมไม่พร้อม
รับใชง้านเผยแผเ่ตม็เวลา

ขณะบอกความรู้สึกของผมกบัประธานคณะเผยแผ ่ท่านรู้สึกไดรั้บการกระตุน้เตือน
ใหร้้องเพลง “มีแสงสวา่งในใจขา้วนัน้ี” (เพลงสวด บทเพลงท่ี 120) ทางโทรศพัท ์ผม
รู้สึกแปลกนิดหน่อย แต่กรู้็สึกถึงแสงสวา่งและความอบอุ่นดว้ย

ถึงกระนั้นผมยงัข้ึนเคร่ืองบินมุ่งหนา้กลบับา้นในสปัดาห์ต่อมา ผมต่อสูก้บัความ
รู้สึกของผมตลอดเวลาท่ีอยูบ่นเคร่ืองบิน ผมรู้สึกกงัวลมากวา่คนอ่ืนจะคิดอยา่งไรกบั
การเลือกของผม ผมโกรธตวัเองท่ีไม่รับใชใ้หค้รบสองปี—ถึงอยา่งไรผมกไ็ดท้ิ้งเพื่อนๆ 
และครอบครัวไวเ้บ้ืองหลงัและเล่ือนเวลาเรียนออกไปรับใชง้านเผยแผแ่ลว้ ผมปวดร้าว
ใจมาก และตอนน้ีผมรู้สึกเหมือนพระบิดาบนสวรรคท์รงทอดท้ิงผมในยามท่ีผมทุกขใ์จ 
ผมสงสยัวา่ผมยงัเป็นส่วนหน่ึงอีกหรือเพราะผมไม่ไดท้�าตามท่ีคาดหวงัครบทุกอยา่ง

คนหนุ่มสาว

คุณก�าลงั
พยายามท�าตาม
ความคาดหวงั
ผดิๆ หรือไม่?

สมาชิกใหม่:  
คุณเป็นส่วนหน่ึงของท่ีน่ี



จงมาอย่างทีเ่จ้าเป็น
หน่ึงสปัดาห์หลงัจากถึงบา้น ครอบครัวของเพื่อนสนิทชวนผมไปดูการ

ประชุมใหญ่ภาคหน่ึง นัน่เป็นส่ิงสุดทา้ยท่ีผมอยากท�า แต่ผมไป
พอดูไปไดค้ร่ึงภาค เอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนดเ์ดินมาท่ีแท่นพดูและ

กล่าววา่ “มีแสงสวา่งในใจขา้วนัน้ี”—ค�าพดูเดียวกนักบัท่ีประธานคณะเผยแผร้่อง
ใหผ้มฟังเม่ือสองสปัดาห์ก่อน พระวญิญาณทรงกระซิบวา่ “น่ีคือศาสนจกัรท่ีเจา้
เป็นส่วนหน่ึง” ตลอด 15 นาทีต่อจากนั้น มุมมองของผมเปล่ียนทั้งหมด

เรามกัจะรู้สึกวา่เราไม่เป็นส่วนหน่ึงเม่ือเรารู้สึกเหมือนเราไม่ไดเ้ป็นไปตาม
ท่ีคนอ่ืนคาดหวงั แต่เราทุกคนลว้นท�าไดไ้ม่ดีพอ (ดู โรม 3:23) ใช่แลว้ พระ
ผูเ้ป็นเจา้ตรัสวา่ยงัมีท่ีใหเ้ราแต่ละคนในศาสนจกัรของพระองค ์(ดู 1 โครินธ์ 
12:20–23)

เอล็เดอร์ฮอลแลนดส์อนในระหวา่งค�าปราศรัยนั้นวา่ “‘จงมาอยา่งท่ีเจา้เป็น’ 
พระบิดาผูท้รงรักเราตรัสกบัเราแต่ละคน แต่พระองคท์รงเสริมวา่ ‘อยา่คิดวา่
เจา้จะไม่เปล่ียนแปลง’” (“บทเพลงท่ีขบัขานและบทเพลงท่ีเงียบงนั” เลียโฮนา 
พ.ค. 2017, 51) พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราอยูท่ี่น่ีไม่วา่เราเป็นใครหรือเรา
ท�าอะไรมาเพราะนัน่เปิดโอกาสใหพ้ระองคท์รงช่วยใหเ้ราเปล่ียนเป็นคนท่ีเราจะ
เป็น (ดู 3 นีไฟ 18:22)

ก่อนไดย้นิค�าปราศรัยของเอล็เดอร์ฮอลแลนด ์ผมคิดวา่การเป็นส่วนหน่ึง
หมายถึงการท�าตามความคาดหวงัครบทุกอยา่ง ตอนน้ีผมเขา้ใจดีข้ึนวา่ศาสนจกัร
ของพระเจา้ไม่ไดมี้ไวส้�าหรับคนดีพร้อมอยูแ่ลว้แต่มีไวช่้วยใหค้นไม่ดีพร้อมเป็น
คนดีพร้อม เม่ือคุณก�าลงัติดตามพระองค ์กเ็ท่ากบัคุณเป็นส่วนหน่ึงในศาสนจกัร
ของพระองค ์◼

ส่ิงทีผ่มคดิ วา่ผมอยากจะรู้ในฐานะ 

สมาชิกใหม่มีอยูห่า้ขอ้ดงัน้ี
1. จงเป็นตวัของตวัเอง บุคลิกภาพ

เฉพาะตวัและของประทานของ
คุณเสริมสร้างศาสนจกัรโดยรวม 
(ดู 1 โครินธ์ 12)

2. มาอยู่กบัคนอืน่ๆ การท�าใหต้วั
คุณแวดลอ้มดว้ยคนท่ีมีค่านิยม
เหมือนคุณจะช่วยใหคุ้ณอยูบ่น
เสน้ทางพนัธสญัญา

3. ไปพระวหิาร การใชเ้วลาในพระ
วหิาร—หรือการเตรียมตวัไปพระ
วหิาร—จะช่วยใหคุ้ณมีมุมมอง 

นิรันดร์ตลอดเวลา
4. จดจ่อกบัส่ิงส�าคญัทีสุ่ด เม่ือ

สถานการณ์น่าหนกัใจ จงมุ่งรักษา
พนัธสญัญาและเตรียมรับ 
พนัธสญัญา

5. จงอดทนกบัตนเอง อยา่เปรียบ
เทียบตวัคุณกบัคนอ่ืนๆ ขณะคุณ
กา้วหนา้ตามขีดความสามารถ
ของคุณ

ไบรอัน เอส. คงิ เรียนครอบครัวศึกษาเป็นวิชาเอกท่ีมหาวิทยาลยั 
บริคัมยงัก์ เขาเกิดและเติบโตในชนบทของนอร์ทแคโรไลนา 
สหรัฐอเมริกา เขาชอบใช้เวลาตามป่าเขาท่ีน่ัน
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ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงใน
ศาสนจกัร ผา่นเลนส์ของ
การมีบุตรยาก

โดย โจด ีคงิ

ดิ
ฉนัไม่เคยรู้สึกวา่ดิฉนั
ไม่เป็นส่วนหน่ึงท่ีโบสถ์
จนกระทัง่ดิฉนักบัคา
เมรอนสามีเร่ิมมีปัญหา
เร่ืองการมีบุตรยาก เดก็

และครอบครัวท่ีปรกติท�าใหดิ้ฉนั
เบิกบานใจเม่ือเห็นพวกเขาท่ีโบสถ ์
แต่ตอนน้ีเร่ิมท�าใหดิ้ฉนัเศร้าและ
เจบ็ปวด

ดิฉนัรู้สึกวา่งเปล่าเม่ือไม่มีเดก็ใน
ออ้มแขนหรือไม่ไดถื้อถุงผา้ออ้ม ใน
สมาคมสงเคราะห์ ประกาศจดักลุ่ม
กิจกรรมพอ่แม่และลกูก่อนวยัเรียน 
แม่ๆ คุยกนั และดูเหมือนบทเรียน
ทุกบทโยงกลบัไปท่ีการเป็นแม่

ดิฉนัรู้สึกลม้เหลว
ดิฉนัไม่มีบุตรใหพ้าไปกลุ่ม

กิจกรรมน้ี ดิฉนัไม่มีเร่ืองส่วนตวัมา
เล่าเก่ียวกบัการเล้ียงดูบุตรในพระ
กิตติคุณ

คนหนุ่มสาว

การมีบุตรยาก
ท�าใหดิ้ฉนั
รู้สึกเหมือน
ไม่มีท่ีใน
โบสถ์

ดิฉนัตอ้งการร่วมวงสนทนาอยา่ง
ยิง่เก่ียวกบัการเป็นแม่และผกูมิตรกบั
พี่นอ้งสตรีในวอร์ด แต่รู้สึกเหมือน
ไม่มีความเช่ือมโยงระหวา่งเราเพราะ
ดิฉนัไม่ไดเ้ป็นแม่

วนัอาทิตยท่ี์ยากท่ีสุดคือวนั
อาทิตยแ์รกของเราในวอร์ดใหม่ 
เพราะเราไม่มีบุตรจึงมีคนถามวา่เรา
เพิ่งแต่งงานใหม่หรือและเราวางแผน
จะเร่ิมมีบุตรเม่ือใด ดิฉนัเร่ิมเก่งมาก
ข้ึนเร่ืองตอบค�าถามเหล่าน้ีโดยไม่
ปล่อยใหค้ �าถามมีผลกระทบต่อดิฉนั
—ดิฉนัรู้วา่พวกเขาไม่มีเจตนาจะ
ท�าร้ายจิตใจ

แต่ในวนัอาทิตยว์นัหน่ึง การตอบ
ค�าถามเหล่านั้นยากเป็นพิเศษ เราเพิ่ง
ทราบหลงัจากหวงัมาตลอดวา่เราไม่
ตั้งครรภ—์อีกคร้ัง

ดิฉนัเดินเขา้ไปในการประชุม 
ศีลระลึกดว้ยความรู้สึกส้ินหวงั และ ภา
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ตอบค�าถาม “ท�าความรู้จกัคุณ” เหล่า
นั้นไดย้ากมาก ระหวา่งศีลระลึก 
ดิฉนักวาดสายตาดูผูเ้ขา้ร่วมประชุม
มองหาชายหนุ่มหญิงสาวท่ีไม่มีบุตร
เพื่อดิฉนักบัสามีจะเช่ือมสมัพนัธ์กบั
พวกเขาได ้เรามองไม่เห็นใครเลย

แต่โรงเรียนวนัอาทิตยท์ �าใหดิ้ฉนั
ใจแหลกสลาย บทเรียน—ซ่ึงตั้งใจจะ
เรียนเร่ืองบทบาทอนัศกัด์ิสิทธ์ิของ
มารดา—เปล่ียนอยา่งรวดเร็วกลาย
เป็นช่วงระบายความในใจ ดิฉนั
ใจหายวาบและน�้าตาไหลอาบแกม้
ขณะฟังผูห้ญิงทั้งหลายบ่นเร่ืองพรท่ี
ดิฉนัยอมสละทุกอยา่งเพื่อใหไ้ดม้า

ดิฉนัผลุนผลนัออกจากโบสถ ์
ตอนแรกดิฉนัไม่อยากกลบัไป ดิฉนั
ไม่อยากรู้สึกโดดเด่ียวอีก แต่คืนนั้น 
หลงัจากพดูคุยกบัสามี เรารู้วา่เรา
จะไปโบสถเ์หมือนเดิมไม่ใช่เพราะ
พระเจา้ทรงขอใหเ้ราไปเท่านั้นแต่
เพราะเราทั้งคู่รู้วา่ปีติท่ีมาจากการ
ต่อพนัธสญัญาและการรู้สึกถึงพระ
วญิญาณท่ีโบสถมี์ค่ามากกวา่ความ
เสียใจท่ีดิฉนัรู้สึกวนันั้น

เราทุกคนรู้สึกเหมอืนเราไม่เป็น 
ส่วนหน่ึงบางคร้ัง

ประสบการณ์นั้นเกิดข้ึนเม่ือส่ีปีก่อน เวลาผา่นไป
แลว้ และดิฉนัยงัไม่มีลกูนอ้ยในออ้มแขนหรือถุงผา้ออ้ม
ในมือ แต่ดิฉนัรู้มากกวา่เดิมวา่ดิฉนัเป็นส่วนหน่ึงใน
ศาสนจกัร

ขณะจดัการกบัความรู้สึกโศกเศร้าของตนเอง ดิฉนั
กลบัสงัเกตคนรอบตวัมากข้ึน ดิฉนัยงัคงกวาดสายตาดู
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม แต่ตอนน้ีดิฉนัพยายามสงัเกตคนท่ีอาจ
มาโบสถด์ว้ยความรู้สึกเหมือนพวกเขาไม่เป็นส่วนหน่ึง 
ดิฉนัเรียนรู้วา่เราทุกคนรู้สึกเหมือนเราไม่เป็นส่วนหน่ึง
ในบางคร้ัง

ในศาสนจกัรมีสมาชิกท่ีเป็นม่าย หยา่ร้าง โสด 
คนท่ีสมาชิกครอบครัวละท้ิงพระกิตติคุณ คนท่ีเจ็บ
ป่วยเร้ือรังหรือมีปัญหาการเงิน สมาชิกท่ีเสน่หาเพศ
เดียวกนั สมาชิกท่ีพยายามเอาชนะการเสพติดหรือ
ความสงสัย ผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่ คนท่ียา้ยเขา้มา
ใหม่ คู่สมรสมท่ีมีบุตรแต่บุตรโตแลว้และไม่ไดอ้ยูด่ว้ย 
และอีกหลายกรณี

เราแต่ละคนอาจรู้สึกวา่การทดลองหรือสภาวการณ์
ของเราท�าใหเ้ราไม่เป็นส่วนหน่ึง แต่ความจริงคือชีวติ
ของเราและความยากล�าบากของเราแต่ละคนท�าใหเ้รา
เป็นส่วนหน่ึงในศาสนจกัรของพระคริสตม์ากท่ีสุด

ตอนน้ีดิฉนั
พยายามสงัเกต
คนท่ีอาจจะมา
โบสถด์ว้ยความ
รู้สึกเหมือน
พวกเขาไม่เป็น
ส่วนหน่ึง
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เราเป็นส่วนหน่ึงกบัพระผู้ช่วยให้รอด 
ของเรา

จุดประสงคข์องการเป็นสมาชิกศาสนจกัรคือติดตาม
พระองค ์เราเป็นส่วนหน่ึงกบัพระผูช่้วยใหร้อดของเรา 
เราจึงเป็นส่วนหน่ึงในศาสนจกัรของพระองค ์พระองค์
รับสัง่กบัเราวา่ “บรรดาผูเ้หน็ดเหน่ือยและแบกภาระ
หนกั จงมาหาเรา และเราจะใหท่้านทั้งหลายไดห้ยดุพกั” 
(มทัธิว 11:28)

พระผูช่้วยใหร้อดทรงเช้ือเชิญใหเ้รามาหาพระองค—์
ไม่วา่สภาพการณ์ของเราเป็นเช่นไร เรามาโบสถเ์พื่อต่อ
พนัธสญัญาของเรา เพิ่มพนูศรัทธาของเรา หาความสงบ
สุข และท�าตามท่ีพระองคท์รงท�าอยา่งสมบูรณ์แบบใน
พระชนมชี์พของพระองค ์นัน่คือ ปฏิบติัศาสนกิจต่อคน
ท่ีรู้สึกเหมือนตนไม่เป็นส่วนหน่ึง

อาจจะมีช่วงเวลาท่ีดิฉนัเป็นคนเดียวในสมาคม
สงเคราะห์ท่ีไม่มีบุตร และช่วงเวลาท่ียงัมีคนถามวา่ท�าไม
เราไม่มีบุตร เวลาเหล่านั้นอาจยาก แต่เช่นเดียวกบัประสบ
การณ์ยากๆ มากมาย มีเวลาใหปี้ติยนิดีมากกวา่นั้น

การรู้สึกถึงพระวญิญาณท่ีโบสถแ์ละการแสดงความ
รักต่อพระผูช่้วยใหร้อดจะอยูเ่หนือความรู้สึกโดดเด่ียว
เสมอ ดิฉนัรู้วา่มีสนัติสุขในพระคริสต ์ดิฉนัรู้วา่มีการ
เยยีวยาในการเขา้ร่วมประชุมท่ีโบสถ ์ดิฉนัรู้วา่เราไดรั้บ
พรเม่ือเราพยายามต่อไป การทดลองของเราอาจต่างจาก
การทดลองของคนอ่ืนท่ีโบสถ ์แต่ประสบการณ์ส่วนตวั
ของเราจะช่วยใหเ้ราเห็นอกเห็นใจผูท่ี้อาจจะรู้สึกวา่ตน
ไม่เป็นส่วนหน่ึงมากข้ึน และดว้ยเหตุน้ี ประสบการณ์
เหล่านั้นจะท�าใหเ้ราเป็นหน่ึงเดียวกนัได้

ดิฉนัรู้วา่โดยการแบ่งปันประจกัษพ์ยานและการเปิด
ใจ ดิฉนัสามารถช่วยใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่พวกเขา—แต่ละ
คนและทุกคน—เป็นส่วนหน่ึงในศาสนจกัรของพระเยซู
คริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ◼

โจด ีคงิ เติบใหญ่ในไอโอวา สหรัฐอเมริกา และ 
จะเรียกท่ีน่ันว่าบ้านเสมอ เธอพบและแต่งงาน 
กับสามีขณะเรียนท่ีมหาวิทยาลยับริคัมยงัก์  
ปัจจุบันเธอสอนโรงเรียนอนุบาลและท�างาน 
เป็นผู้ช่วยเสมียนด้วย



คนหนุ่มสาว

ท่านรู้สึกเหมอืนท่านไม่
เป็นส่วนหน่ึงหรือไม่?

คนหนุ่มสาวแบ่งปันว่าพวกเขา
เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงใน

ศาสนจักรอย่างไร

42

เยาวชน

ใช้สมุดบันทกึการประชุม
ใหญ่ของเดอืนนีเ้ตรียม  

ฟัง และเรียนรู้จาก 
การประชุมใหญ่สามญั!

บิดามารดา

สอนให้เดก็สวดอ้อนสวอน
เหมอืนอนัีส

พ12–พ13, 
พ20–พ23
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เรียนรู้เก่ียวกบั  

อนีสั!  
ดูหนา้ พ12–13 และ พ20–23

มนี
าค

ม 
20

20
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พระบิดาบนสวรรค ์
ตรสักบัเราอยา่งไร?

จากฝ่ายประธานสูงสุด

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เค
ธี 

รูซ

โดย ประธาน
ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

พระบิดาบนสวรรค์
สามารถตรัสกบั

เราไดห้ลายวธีิ เม่ือโจเซฟ  
สมิธสวดออ้นวอนวา่
นิกายใดถกูตอ้ง พระ
บิดาบนสวรรคแ์ละพระ
เยซูคริสตท์รงปรากฏต่อ
ท่านและตรัสกบัท่านตรง
หนา้ แต่ปกติพระบิดา
บนสวรรคต์รัสกบัเรา
ผา่นพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
พระองคป์ระทานความ
คิดในความคิดเราและ
ความรู้สึกในใจเรา

ต่อไปนีเ้ป็นบางวธีิทีเ่ราสามารถได้ยนิพระองค์:

ความรู้สึกว่าพระเยซูทรงรักเรา
และพระกติตคุิณเป็นความจริง

1.

6.

ความรู้สึกเตอืนเมือ่มี
บางอย่างผดิปกติ

5.

ความรู้สึกสงบเมือ่
เราเลอืกส่ิงดี

4.
ความรู้สึกดเีมือ่เราได้ฟัง

เพลงเพราะๆ หรือเห็นงาน
ศิลปะทีส่ร้างแรงบันดาลใจ

2.

ความรู้สึกถงึการปลอบโยน
เมือ่เราเศร้าเสียใจหรือเหงา

3.

ความรู้สึกมคีวามสุข
หลงัจากเรากลบัใจ
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รูซ

เลอืกส่ิงถูกต้องและฟัง
เม่ือพระบิดาบนสวรรคต์รัส
กบัเราผา่นพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ ส่ิงนั้นเรียกวา่ 
“การเปิดเผย” พระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูคริสต์
ไม่ประทานการเปิดเผย
เก่ียวกบัทุกอยา่งท่ีเราท�า 
แต่เราไม่ตอ้งกงัวล ถา้เรา
พยายามเลือกส่ิงถกูตอ้งและ
ฟังพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทั้ง
สองพระองคจ์ะทรงช่วย
เหลือและน�าทางเราเม่ือเป็น
เร่ืองส�าคญั ●
ดดัแปลงจาก “Eight Ways God Can Speak 
to You,” New Era, Sept. 2004, 4–8
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โดย เคธี มอร์เรลล์
นิตยสารศาสนจกัร

(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

แอนโทนีแปลกใจเมื่อเขาตืน่ น่ีเป็นครัง้ที่สามที่เขา
ฝันเรือ่งเดมิ! ในความฝัน ผู้ชายตวัสูงชี ้ให้เขาด ู

อาคารสวยๆ หลังหน่ึง อาคารน้ันน่าจะหมายถึงอะไร?
ในฐานะครสูอนหนังสือ แอนโทนีเคยไปเทีย่วหลายที่

นอกหมูบ้่านของเขาในไนจเีรยี อาคารในฝันไม่เหมอืน
อาคารหลงัใดทีเ่ขาเคยเห็น อาจไมม่อียูจ่รงิก็ ได ้ 
แตม่บีางอยา่งพิเศษเกีย่วกบัอาคารน้ัน

หลายปีผ่านไป แอนโทนียังคงนึกถึง
ความฝันน้ัน แตเ่ขากังวลเรือ่งอื่น เกิด
สงครามในไนจีเรยี แอนโทนีกับภรรยา
และลูกๆ ออกนอกบ้านไม่ไดเ้พราะ
ไม่ปลอดภัย แตก่ารอยู่ ในบ้านทัง้วนั
ไม่ง่าย แอนโทนีคดิถึงเพื่อนๆ  
กับนักเรยีน

วนัหน่ึงแอนโทนีพบ 
นิตยสารเก่าๆ เล่มหน่ึงในบ้าน 
ของเขา เมื่อเปิดด ูเขาเห็น 
บางอย่างดูคุ้นๆ มันคืออาคาร
สวยหลงัน้ันในฝันของเขา! 
มัน มีอยู ่จรงิ

อาคารน้ันเป็นของศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย ผมไม่เคยไดย้ินเกีย่วกับศาสนจักร
น้ันมาก่อน แอนโทนีคดิ เขาตอ้งการเรยีนรูม้ากขึน้ แต่
เพราะสงคราม เขาจึงออกจากบ้านไม่ได ้

เขาจะตอ้งรอ
เมื่อสงคราม

สิน้สุด แอนโทนี
ส่งจดหมายไป
ส�านักงานใหญ่
ของศาสนจักรใน

ซอลท์เลคซิตี ้เขา
ถามวา่จะส่งผู้สอน

ศาสนามาสอนเขากับ
ครอบครวัไดห้รอืไม่ “คณุจะ
สรา้งโบสถ์ของคณุในเมือง
ของผมได้ ไหม?” แอนโทนี

เขียน “กรณุาส่งพระคมัภีรม์า
ให้ผมดว้ยครบั ผมจะไดส้อนคน

อื่นๆ ในหมู่บ้าน”
แอนโทนีเสียใจเมื่อเขาไดร้บั

ความฝันของแอนโทนี

แบบอย่างทีก่ล้าหาญ

ผมฝันเห็นอาคาร
สวยหลงัหน่ึง

บ่อยๆ!

น่ีเป็นอาคารท่ี
ผมเห็นในความ

ฝันของผม!
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จดหมายจากส�านักงานใหญ่ของศาสนจักรวา่ “ตอนน้ีเรา
ไม่มีผู้สอนศาสนาในประเทศของคณุ” เวลาน้ัน คนผิวสี
ส่วนใหญ่ไม่สามารถด�ารงฐานะปุโรหิต และยังไม่ไดจ้ัด
ตัง้ศาสนจักรในแอฟรกิา

แตแ่อนโทนีเป็นคนอดทนรอไดเ้พื่อเวลาที่พระเจ้า
ทรงเห็นสมควร ถึงแม้จะยังรบับัพตศิมาไม่ได ้แตเ่ขา
รกัษาศรทัธาของเขาให้แรงกล้าอยู่เสมอ

ศาสนจักรส่งพระคมัภีรม์อรมอนกับหนังสือเล่มอื่น
ของศาสนจักรมาให้แอนโทนีกับครอบครวั แอนโทนี
ศึกษาหนังสือเหล่าน้ันและสอนส่ิงที่เขาเรยีนรู้ ให้กับคน
อื่นๆ ในหมู่บ้าน

หลายคนสนใจพระกิตตคิณุจนแอนโทนีอยากมีสถาน
ที่ ให้ทุกคนมาประชุมกัน

บนถนนที่มีตน้กล้วยเรยีงรายสองข้างทาง แอนโทนี
สรา้งโบสถ์หลังเล็กที่มีประตสีูฟ้าและหน้าตา่งบานเกล็ด 
หน้าอาคารเขียนวา่ “วสุิทธิชนยุคสุดท้ายชาวไนจีเรยี”

หลายปีผ่านไป วนัหน่ึงแอนโทนีไดย้ินข่าวดมีากๆ 
พระผู้เป็นเจ้ารบัส่ังกับศาสดาพยากรณ์วา่ชายที่มีคา่ควร 
ทุกคน จะมีฐานะปุโรหิต ศาสนจักรจะส่งผู้สอนศาสนา
มาหมู่บ้านของแอนโทนี!

ผู้สอนศาสนาประหลาดใจเมื่อพบอาคาร
ศาสนจักรและคน
จ�านวนมากพรอ้ม
รบับัพตศิมา พวก
เขาอัศจรรย์ ใจกับ
ศรทัธาของแอนโท
นีและคนอื่นๆ ใน
หมู่บ้าน

“เป็นการรอ
คอยที่ยาก
และนาน” 
แอนโทนี
บอก 
ผู้สอน
ศาสนา 

“แตน่ั่นไม่ส�าคญัแล้วตอนน้ี ในที่สุดพวกคณุก็มา”
แอนโทนีเป็นคนแรกที่รบับัพตศิมาในแม่น� ้าเอคี

โอนูมิรี ในไนจีเรยี เมื่อจัดตัง้สาขาใหม่ เขาไดร้บัเรยีก
เป็นประธานสาขาคนแรก ฟิเดเลียภรรยาของเขาเป็น
ประธานสมาคมสงเคราะห์ พวกเขารบัการผนึกดว้ยกัน
ในพระวหิารในอีกหลายปีตอ่มา

แอนโทนียังคงแบ่งปันความเช่ือของตนกับผู้อื่น เขา
บอกผู้คนบ่อยๆ วา่เมล็ดของพระกิตตคิณุที่หวา่นไว้ ใน
ไนจีเรยีจะโตเป็นตน้ไม้ ใหญ่ โลกจะประหลาดใจกับการ
เตบิโตของตน้ไม้น้ัน

แอนโทนีพูดถูก ปัจจุบันมีสมาชิกศาสนจักรมากกวา่ 
170,000 คนในไนจีเรยี—และมีพระ

วหิารที่สวยงามแห่งหน่ึงดว้ย! 
เมล็ดพระกิตตคิณุที่แอนโทนี
ช่วยหวา่นยังคงเตบิโตทั่วโลกใน
ทุกวนัน้ี ●
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าร์

ช แอนโทนี อูโซดมิมา โอบินนา (1928–1995) 
กล่าววา่ศาสนจกัรจะเติบโตในไนจีเรียและ 
“กลายเป็นศนูยร์วมวสุิทธิชนท่ียิง่ใหญ่” ปัจจุบนั
มีคณะเผยแผเ่จด็แห่ง มีสเตคมากกวา่ 50 สเตค 
และมีพระวหิารหน่ึงแห่งท่ีนัน่!

ผมสร้างโบสถ์
หลงัเลก็น้ีเพื่อให้
เรามีท่ีประชุม!

ในท่ีสุดกไ็ด้
รับบพัติศมา!
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ซามวั เป็นประเทศหมู่เกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟิก มีเกาะใหญ่สอง
เกาะและเกาะเลก็ส่ีเกาะ

สวสัดี 
จาก  

ซามวั!

คนจ�านวนมากในซามวั
อาศยัอยูใ่น fales ซ่ึงคือบา้น
ไม่มีผนงั พวกเขาก่อไฟท�า
อาหารนอกบา้น
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หลายคนเล้ียงหมูเล้ียงไก่  
และใชสุ้นขัล่าสตัว์

ต่อไปนีเ้ป็นวธีิพูด  
“ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยคุสุดทา้ย” ในภาษาซามวั: O Le Ekalesia a 

Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai

คนในซามวัชอบร้องเพลง!  
เดก็ๆ เหล่าน้ีก�าลงัเตรียม

ร้องเพลงในปฐมวยั

ตาโลฟา! 
(“สวสัดี” ในภาษาซามวั)  

เราชือ่มารโ์กกบัเปาโล
เชญิร่วมเดินทางไปเยือนซามวักบัเรา!
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ท่านมาจากซามวัหรือไม่?  
ช่วยเขยีนบอกเราท!ี  

เราอยากฟังเร่ืองราวจากท่าน!

พบเพือ่นบางคน 
ของเราจากซามวั!

มะพร้าวเป็นอาหารยอดนิยมในซามวั 
ทุกคนช่วยกนัเกบ็มะพร้าวและปอก
เปลือก พวกเขามกัจะเผาเปลือกเป็น
เช้ือเพลิงส�าหรับท�าอาหาร

หนูชอบร้องเพลงปฐมวยั เพลง
โปรดของหนูคือ “Mother, Tell 

Me the Story” และ “ฉนัลกู
พระผูเ้ป็นเจา้”

แมรีย์ ว.ี อายุ 5 ขวบ  
เกาะซาไวอ ีซามวั

ผมรู้วา่พระบิดาบนสวรรคท์รง
ไดย้นิและทรงตอบค�าสวด
ออ้นวอนของผม

อเลก็ซ์ เอส. อายุ 11 ขวบ  
เกาะอูโปลู ซามวั
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เพราะอาศยัอยูบ่นเกาะ  
ชาวซามวัจึงไม่เคยอยูห่่าง

จากมหาสมุทร

ขอบคณุทีส่�ารวจ ซามวักบัเรา  แลว้พบกนัใหม่!
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โดย เดวดิ ดกิสัน
นิตยสารศาสนจกัร

(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

เ อลิซาเบธเตะกะลามะพรา้ว
ไปตามถนนลูกรงั เธอท�า

หน้าน่ิวขณะมันกลิง้ออกไป 
วนัน้ีเป็นวนัไม่ดี

ไม่ดเีลย!
ลากีพูดบางอย่างท�ารา้ยจิตใจเธอ

ที่ โรงเรยีน ตอ่มา เด็กคนอื่นหัวเราะ
เมื่อเธอท�าโจทย์เลขผิดหน้าชัน้ จากน้ันงาน
ศิลปะของเธอเสีย

“ ไม่ยุตธิรรม!” เอลิซาเบธพูด ใครสรา้งวนั
แย่ๆ ขึน้มานะ?

เอลิซาเบธเด็ดดอกชบาสวยๆ มาดอกหน่ึง 
อย่างน้อยน่ีก็เป็นเรือ่งดวีนัน้ี แม้แตว่นัที่แย่ ใน
ซามัวเธอก็ยังเห็นดอกไม้สวยๆ อยู่ทั่วไป

เธอเสียบดอกไม้สีชมพูไว้ ในผมและเดนิกลับ
บ้าน

“ตาโลฟา!” คณุพ่อทักทาย “วนัน้ีเป็นไง
บ้าง?”

เอลิซาเบธก้มหน้า “ ไม่ดคีะ่” เธอเดนิผ่านลูก
หมูที่ส่งเสียงหนวกหูในสวนไปน่ังใกล้คณุพ่อ
บนระเบียง

คณุพ่อน่ังฟังขณะเธอเล่า
เรือ่งแย่ๆ ทัง้หมดวนัน้ัน

“พ่อเสียใจ” คณุพ่อพูด
และกอดเธอ “พ่อเคยมีวนั

แบบน้ัน อยากรู้ ไหมวา่อะไร
ช่วยพ่อ?”
เธอพยักหน้า “อยากรูค้ะ่!”

เขาเริม่รอ้งเพลงๆ หน่ึงที่เอลิซาเบธ 
รูจ้ักด ีคณุพ่อรอ้งเพลงรกัเพราะๆ เพลงน้ีให้
คณุแม่ฟังตลอด

เธอหัวเราะและผลักไหล่ท่าน “คณุ พ่อ!”
เขายิม้กวา้ง “พ่อจรงิจังนะ! เพลงที่ดช่ีวยให้

พ่อรูสึ้กดขีึน้ และเมื่อพูดถึงเพลง . . .”
เอลิซาเบธรูว้า่ท่านจะพูดอะไร ไดเ้วลาฝึก 

เปียโนแล้ว
เอลิซาเบธอยากเรยีนเปียโนมากกวา่อย่างอื่น

เพื่อเธอจะเล่นเพลงในโบสถ์ ได ้เธอชอบรอ้ง
เพลงกับครอบครวัอยู่แล้ว โดยเฉพาะกับคณุ
พ่อ แตก่ารเล่นเปียโนยากกวา่รอ้งเพลง น้ิวของ
เธอตอ้งหาตวัโน้ต

“หนูไม่รูว้า่หนูอยากฝึกวนัน้ีหรอืเปล่า” 
เธอพูด

เพลงท่ีท�าให ้ 

วนัน้ันดีขึน้
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คณุพ่อลุกขึน้ยืน “ลองนึกถึงเพลงที่ลูกเล่น 
เพลงสวดจะช่วยให้ลูกรูสึ้กใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า
มากขึน้”

จากน้ันคณุพ่อก็ถอดรองเท้าแตะและเดนิ
เข้าไปช่วยท�าอาหารเย็น

เอลิซาเบธถอดรองเท้าแตะและเข้าไปในบ้าน
ดว้ย คณุพ่อหั่นผักส่วนคณุแม่คนเน้ือตุน๋

โน้ตเพลง “Fa‘afetai i Le Atua” วางอยู่บน
คยี์บอรด์ เอลิซาเบธชอบเพลงสวดของชาว
ซามัวเพลงน้ี เป็นเพลงเกี่ยวกับการขอบพระทัย
พระผู้เป็นเจ้า

เอลิซาเบธเปิดคยี์บอรด์ไฟฟ้าและเริม่เล่น 
“ลองนึกถึงเพลงที่ลูกเล่น” คณุพ่อพูดไว้
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เธอจึงลองด ู เธอนึกถึงทุกอย่างที่เธอ
ขอบพระทัย ครอบครวัเธอ บ้านของเธอ เพลง 
ซามัวที่สวยงาม

น้ิวมือเธอเริม่หาโน้ตง่ายขึน้ ครูห่น่ึงหลังจาก
น้ันความรูสึ้กของเธอเริม่เปลี่ยน เธอรูสึ้กสงบ 
เอลิซาเบธยิม้ เธอก�าลังรูสึ้กถึงพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์!

เสียงหั่นผักหยุดแล้ว คณุพ่อเริม่ฮัมเพลง 
ท่านยืนใกล้เธอและเริม่รอ้งเพลง

เธอเล่นตอ่ไปเรือ่ยๆ และคณุแม่เข้ามา
สมทบ เอลิซาเบธนึกถึงทุกอย่างที่พระผู้เป็น
เจ้าประทานพรแก่เธอและครอบครวั

เมื่อจบเพลงคณุพ่อก้มลงมาถามวา่ “รูสึ้ก
ดขีึน้หรอืยัง?”

“คะ่!” เธอตอบ “คณุพ่อพูดถูก เพลงที่ด ี
ท�า ให้วนัของหนูดขีึน้!” ●

อะไรช่วยใหท่้านรู้สึกดีข้ึนในวนัยากๆ?



ทุง่หญา้แหง้และ
พรฐานะปโุรหิต

โดย เอล็เดอร์ 
แจค็ เอน็. เจอราร์ด

แห่งสาวกเจด็สิบ

“องคผ์ู้ช่วยคอืพระวญิญาณบรสุิทธิ์” (ยอห์น 14:26)

สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็ก ครอบครวัข้าพเจ้ามีฟารม์เล็กๆ กับววัและ
ทุ่งนา เพราะโตในฟารม์เราจึงตอ้งท�างานหนัก

วนัที่อากาศรอ้นวนัหน่ึงในฤดรูอ้น ข้าพเจ้ากับพี่ชายก�าลังท�างาน
ในทุ่งนา ลมพัดแรงและมีฝุ่นฟุ้งในอากาศ ข้าพเจ้าเป็นโรคภูมิแพ้
รนุแรง และบางครัง้ฝุ่นจากหญ้าแห้งท�าให้ข้าพเจ้าป่วย น� ้าตาไหล 
หายใจล�าบาก แม้แตจ่มูกก็เริม่มีเลือดออกเพราะข้าพเจ้าเอามือถูจมูก
บ่อยมาก

เมือ่คณุแมอ่อกมาท่ีทุ่งนาและเห็นขา้พเจา้ ทา่นบอกใหข้า้พเจา้
เขา้ไปในบา้น ท่านใหข้า้พเจา้นอนบนโซฟาพรอ้มกบัคลมุหน้าขา้พเจา้
ไวด้ว้ยผา้เปียก ไม่กีน่าทีตอ่จากน้ัน ท่านกลบัมาพรอ้มคนท�างานใน
ฟารม์สองคน ทัง้สองสวมเสือ้คลมุกันเป้ือนเลอะฝุ่นหญา้แหง้

คนท�างานในฟารม์เป็นสมาชิกในวอรด์ของเรา พวกเขาวางมือ
บนศีรษะข้าพเจ้าและเริม่ให้พร ตอนน้ันคณุพ่อข้าพเจ้าไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกของศาสนจักร ท่านจึงไม่ไดด้�ารงฐานะปุโรหิต แตข่้าพเจ้าจะ
ไม่มีวนัลืมความรูสึ้กขณะชายที่ดสีองคนน้ันให้พรข้าพเจ้า เป็นความ
รูสึ้กที่อบอุ่น สันต ิและสงบ หลังจากน้ันข้าพเจ้าไม่รูสึ้กป่วยเท่าไรนัก

ตอ่มาในชีวติ ข้าพเจ้าตระหนักวา่ความรูสึ้กน้ันคอืพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ บางครัง้เราเรยีกพระวญิญาณบรสุิทธิ์วา่พระผู้
ปลอบโยน ข้าพเจ้าชอบช่ือน้ีเพราะพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงปลอบโยนข้าพเจ้า ท�าให้ข้าพเจ้ารูสึ้กดขีึน้ทัง้ข้าง
นอกและข้างใน

พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นพรประเสรฐิ จงมอง
หาความอบอุน่ใจท่ีพระวญิญาณบรสุิทธิท์รงท�าใหเ้กดิ
ขึน้และพยายามมคีวามรูสึ้กน้ันอยู่กบัทา่นทุกวนั ●
จากการสัมภาษณ์กับเอไลซา บรอดเบนท์
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“เรามอบสันตสุิขไว้กบัพวกท่าน สันตสุิขของเราทีใ่ห้กบั
ท่านน้ัน เราไม่ได้ให้อย่างทีโ่ลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ 

อย่ากลวัเลย” (ยอห์น 14:27)

การปลอบโยนจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
มีหลายวธีิท่ีท่านจะรู้สึกไดถึ้งการปลอบโยนจาก 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ เขาวงกตน้ีแสดงใหเ้ห็นบางวธีิ ท่านจะหา 
ทางออกจากเขาวงกตไดห้รือไม่?
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ส้ินสุด

เร่ิมต้น
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อีนัสสวดอ้อนวอนตลอดทัง้วนัและไดย้ินสุรเสียง 
ของพระผู้เป็นเจ้า! อ่านเรือ่งน้ีในอีนัสบทที่ 1 ในพระคมัภีร์

มอรมอนหรอืในเรือ่ง “อีนัสสวดอ้อนวอน” หน้า พ20

เมือ่ท่านสวดอ้อนวอน:

•  ใหข้ึ้นตน้วา่ “ขา้แต่พระบิดาบนสวรรค ์. . .”

•  ขอบพระทยัพระองคส์�าหรับพรต่างๆ

•  บอกพระองคเ์ก่ียวกบัวนัของท่านหรือความ
รู้สึกของท่าน

•  ทูลขอส่ิงท่ีท่านตอ้งการหรือสวดออ้นวอนให้
คนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ

•  จบดว้ย “ในพระนามของพระเยซูคริสต ์เอเมน”

•  ใชเ้วลาฟังพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

ท่านอาจจะไม่ไดย้นิสุรเสียงของพระผูเ้ป็นเจา้เหมือนท่ีอีนสัไดย้นิ 
แต่ท่านจะไดรั้บค�าตอบในวธีิอ่ืนได ้เช่น ผา่นความคิดหรือความรู้สึก 
บางคร้ังค�าตอบใชเ้วลา แต่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรักท่าน เสมอ!

ออ้นวอนเหมือนอีนัส
ฉันสามารถสวด

ทากาวหรือ
ใช้เทปกาวตดิรูปเหล่า

นีไ้ว้ในกล่องเลก็ๆ หรือบน
แผ่นกระดาษแขง็เพือ่ท�าฉากเร่ือง

ราวของอนัีส
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อีนัสสวดอ้อนวอนตลอดทัง้วนัและไดย้ินสุรเสียง 
ของพระผู้เป็นเจ้า! อ่านเรือ่งน้ีในอีนัสบทที่ 1 ในพระคมัภีร์

มอรมอนหรอืในเรือ่ง “อีนัสสวดอ้อนวอน” หน้า พ20

เมือ่ท่านสวดอ้อนวอน:

•  ใหข้ึ้นตน้วา่ “ขา้แต่พระบิดาบนสวรรค ์. . .”

•  ขอบพระทยัพระองคส์�าหรับพรต่างๆ

•  บอกพระองคเ์ก่ียวกบัวนัของท่านหรือความ
รู้สึกของท่าน

•  ทูลขอส่ิงท่ีท่านตอ้งการหรือสวดออ้นวอนให้
คนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ

•  จบดว้ย “ในพระนามของพระเยซูคริสต ์เอเมน”

•  ใชเ้วลาฟังพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

ท่านอาจจะไม่ไดย้นิสุรเสียงของพระผูเ้ป็นเจา้เหมือนท่ีอีนสัไดย้นิ 
แต่ท่านจะไดรั้บค�าตอบในวธีิอ่ืนได ้เช่น ผา่นความคิดหรือความรู้สึก 
บางคร้ังค�าตอบใชเ้วลา แต่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรักท่าน เสมอ!

ภาพประกอบโดย อาดมั คอฟอร์ด

ออ้นวอนเหมือนอีนัส
ฉันสามารถสวด

ทากาวหรือ
ใช้เทปกาวตดิรูปเหล่า

นีไ้ว้ในกล่องเลก็ๆ หรือบน
แผ่นกระดาษแขง็เพือ่ท�าฉากเร่ือง

ราวของอนัีส
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ใหด้แูลว้บอก

ผมรกัพระ
บิดาบน

สวรรค ์พระองค์
พอพระทัยเมื่อ
ผมท�าส่ิงด ีผม
ขอบพระทัย
พระองคส์�าหรบั
ทุกส่ิงที่ประทาน
ให้ผม
วลีดั อายุ 4 ขวบ

วันที่ดคีอืวนัที่
ครอบครวัน่ัง

ดกูารประชุมใหญ่
สามัญดว้ยกัน
เฟท เอม็. อายุ 9 ขวบ 
ดาร์เอสซาลาม 
แทนซาเนีย

ผมชอบการ
ประชุม

ใหญ่สามัญ
เพราะผมไดดู้
ศาสดาพยากรณ์
พูดและแบ่งปัน

ประจักษ์พยานของท่าน ท่านช่วยให้
ผมเข้าใจส่ิงที่พระบิดาบนสวรรคท์รง
ตอ้งการให้ผมท�า
ฟูก ิเอม็. อายุ 10 ขวบ ชิซุโอะกะ ญีปุ่่น

เ มื่อหนูรบับัพตศิมา หนู
รูสึ้กมีความสุขมากที่ ได้

เดนิก้าวส�าคญัน้ี หนูรูว้า่
หนูก�าลังท�าตามพระเยซู
โดยรบับัพตศิมาและการ
ยืนยัน
ซารี เดล มาร์ อาร์. อายุ 8 ขวบ 
บาเยเดลเกากา โคลอมเบีย

เ ราควรสวด
อ้อนวอนให้พระ

บิดาบนสวรรคท์รง
ช่วยเหลือเรา
โยฮานน์ พ.ี อายุ 8 ขวบ 
บริตตานี ฝร่ังเศส

ส่วนส�าคญัในแผนของ
พระบิดาบนสวรรค์

คอืครอบครวั หนูอยากอยู่
กับครอบครวัหนูตลอดไป
ในสวรรค ์เราทุกคนสวด
อ้อนวอนดว้ยกัน เพิ่มพลัง
ให้กัน และช่วยเหลือกัน  
หนูรกัครอบครวัของหนู
คทัยา อายุ 10 ขวบ
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หาใหเ้จอ!
เร่ืองสนุก
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ครอบครวัน้ีมีความสุขกับการช่วยกันเก็บรวบรวมอาหารไวร้บัประทาน ท่านหามะพรา้ว 15 ลูกเจอหรอืไม่?  
จากน้ันให้หาของอย่างอื่นที่ซ่อนอยู่
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โดย มาริสซา วดิดสัิน
นิตยสารศาสนจกัร

(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)
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อิซาเบลลช์อบสวดออ้นวอน! ตอนเชา้เธอ
กล่าวค�าสวดออ้นวอน “สวสัดีตอนเชา้” 

เธอขอบพระทยัพระบิดาบนสวรรคส์�าหรับ
แสงแดดและวนัใหม่

ตอนกลางวนัอิซาเบลลทู์ลพระบิดาบนสวรรค์
เก่ียวกบัวนัของเธอตั้งแต่เชา้จนถึงตอนนั้น เธอ
สวดออ้นวอนขอทรงช่วยใหเ้ธอดีต่อพี่สาวเม่ือ

พวกเธอกลบัจากโรงเรียน
ก่อนนอนครอบครัวของอิซาเบลลส์วด

ออ้นวอนดว้ยกนั พวกเขาจะเร่ิมโดยพดูคุยกนั
เก่ียวกบัคนท่ีอาจตอ้งการพรพิเศษเสมอ

คืนน้ีคุณพอ่พดูวา่ “สวดออ้นวอนใหอ้าแดน
ดว้ยนะ คุณอาตกงาน”

อิซาเบลลรู้์สึกเศร้า เธอรู้เร่ืองงานของผูใ้หญ่
ไม่มากนกั แต่รู้วา่ตกงานไม่ดี เธอรักคุณอาของ
เธอ คุณอาท�าขา้วโพดคัว่อร่อย คร้ังสุดทา้ยท่ีคุณ
อามาเยีย่ม ท่านตีลงักาใหเ้ธอดู!

สวดออ้นวอน  
ใหอ้าแดน
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“หนูจะสวดออ้นวอนขอใหคุ้ณอาไดง้าน”  
มาเรียบอก เธอเป็นพี่สาวคนหน่ึงของอิซาเบลล ์
คราวน้ีเธอตอ้งเป็นคนสวดออ้นวอนออกเสียง
แทนครอบครัว

วนัรุ่งข้ึน อิซาเบลลถ์ามคุณพอ่วา่อาแดนได้
งานหรือยงั

“ยงัจะ้” คุณพอ่ตอบ “บางคร้ังค�าสวด
ออ้นวอนไม่ไดค้ �าตอบทนัที”

“เราควรสวดออ้นวอนใหคุ้ณอาต่อไปไหม
คะ?” อิซาเบลลถ์าม

คุณพอ่พยกัหนา้ “นัน่จะมีความหมายต่ออา
แดนมาก”

ทุกๆ วนัอิซาเบลลก์บัพี่สาวสวดออ้นวอน
ใหอ้าแดน พวกเธอสวดออ้นวอนใหคุ้ณอาได้

งาน สวดออ้นวอนใหคุ้ณอามีเงินพอใชจ่้ายในส่ิง
จ�าเป็น สวดออ้นวอนใหมี้คนรักคุณอา

อิซาเบลลดี์ใจท่ีไดช่้วยอาแดนดว้ยการสวด
ออ้นวอนของเธอ การสวดออ้นวอนใหคุ้ณอา
ท�าใหเ้ธอรู้สึกมีความสุขและเขม้แขง็

พวกเขาช่วยอาแดนหลายๆ อยา่งดว้ย วนัหน่ึง
พวกเขาช่วยอาแดนท�าความสะอาดบา้น อีกวนั 
อิซาเบลลก์บัคุณแม่แวะดูหนงักบัอาแดน

หลายสปัดาห์ผา่นไป ในท่ีสุดคุณพอ่กมี็ข่าวดี
“อาแดนมีสมัภาษณ์งานสองงานอาทิตยน้ี์นะ!” 

คุณพอ่บอก
อิซาเบลลรู้์สึกสุขใจ เธอดีใจท่ีสามารถสวด

ออ้นวอนใหค้นท่ีเธอรัก ●

ท่านจะสวดออ้นวอนใหใ้คร?
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เม่ือฉันฟังศาสดา 
พยากรณ ์ 

ศรทัธาของฉันใน 
พระเยซคูริสต ์

แรงกลา้มากขึน้!  
(ด ู เจคอบ 4:6)

คมวาทะ
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อาร์เซ็น อายุ 9 ขวบ

ครัง้หน่ึงเราไปศนูย์เด็กเล่น 
กิจกรรมอย่างหน่ึงคอืท่านตอ้ง

ใช้เชือกปีนเขาเล็กๆ ที่สูงมาก ผม
พยายามปีนหลายครัง้แตปี่นไดแ้คส่ามในส่ีของระยะทาง
ทัง้หมด ผมจะตกและไหลลงไปข้างล่างก่อนจะขึน้ถึง
ยอดเขา

ผมรูสึ้กเหมือนผมคงไม่สามารถปีนขึน้ถึงยอดเขา
ได ้แตแ่ล้วพนักงานคนหน่ึงก็ปีนขึน้เขาอย่าง

รวดเรว็และยื่นมือลงมาให้ผมจับ ดว้ยความ
ช่วยเหลือของเธอผมจึงขึน้ถึงยอดเขาได้
อย่างง่ายดาย

ขณะน้ันผมนึกถึงพระเยซู พระองคท์รง
ท�าเพื่อเราแบบเดยีวกัน เมื่อเราท�าสุดความ
สามารถแล้วแตย่ังไม่ถึงเป้าหมาย พระองคจ์ะ

ทรงยื่นพระหัตถ์มาช่วยเรา ประสบการณ์ครัง้
น้ีมีคา่ทางวญิญาณตอ่ผมมาก และผมจะจดจ�า

ไปช่ัวชีวติ ●

พระหตัถช์ว่ยเหลือ
ของพระเยซู
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อีนัสสวดออ้นวอน
เร่ืองราวในพระคมัภร์ี

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เอ
พ

ริล
 ส

ตอ็
ตต

์

อีนัสก�าลังล่าสัตวอ์ยู่ ในป่า ท่านเริม่นึกถึงพระผู้เป็นเจ้า
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ท่านตอ้งการรูจ้ักพระผู้
เป็นเจ้าให้มากขึน้ ท่านจึง
สวดอ้อนวอน ท่านไดย้ิน
สุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้า!

พระผู้เป็นเจ้าตรสัวา่ 
เพราะอีนัสมีศรทัธาใน 

พระเยซู พระองคจ์ึง
ทรงอภัยบาปของท่าน  

อีนัสมีความสุข แตท่่าน
ไม่หยุดสวดอ้อนวอน

อีนัสสวดอ้อนวอนให้เพื่อนๆ 
ของท่าน ให้ศัตรขูองท่าน และ
สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคมัภีร ์
ท่านสวดอ้อนวอนอยู่นาน!



พ22 เพื่อนเดก็

ฉันสามารถสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าไดทุ้กที่ทุกเวลา และสามารถ
ช่วยคนอื่นๆ ได้ โดยสวดอ้อนวอนให้พวกเขา ●

อ่านเรือ่งน้ีในหนังสือของอีนัส
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หน้าระบายสี

อีนัสสวดออ้นวอนดว้ยศรทัธา
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วนัน้ีใครตอ้งการค�าสวดอ้อนวอนของท่าน?



เรียน บิดามารดาทุกท่าน
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หาเลยีโฮนาทีซ่่อนอยู่ข้างใน!

ภาพปก เพือ่นเดก็
ภาพประกอบโดย เบน ไซมอนเซ็น

วธีิส่งงานศิลปะหรือประสบการณ์ของบุตรธิดามาให้ เพือ่นเด็ก
ไปท่ี liahona .ChurchofJesusChrist .org และคลิกบน “Submit an Article or 
Feedback” หรืออีเมลมาท่ี liahona@ ChurchofJesusChrist .org พร้อมระบุช่ือ
นามสกลุของบุตรธิดา อาย ุเมืองท่ีอยู ่และค�าอนุญาตน้ี “ขา้พเจา้ [ใส่ช่ือของ
ท่าน] อนุญาตใหศ้าสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยใช้
ส่ิงท่ีบุตรธิดาของขา้พเจา้ส่งมาในนิตยสารศาสนจกัร บนเวบ็ไซตศ์าสนจกัร 
และแพลตฟอร์มส่ือสงัคม และ
อาจจะใชใ้นรายงาน ส่ิงพิมพ ์
วดิีทศัน ์ส่ิงตีพิมพ ์และเน้ือหา
การอบรม” เรารอฟังเร่ืองราว
จากท่าน!

สารบัญ
พ2 จากฝ่ายประธานสูงสุด: พระบิดาบน

สวรรคต์รัสกบัเราอยา่งไร?

พ4 ความฝันของแอนโทนี

พ6 สวสัดีจากซามวั!

พ8 เพลงท่ีท�าใหว้นันั้นดีข้ึน

พ10 ทุ่งหญา้แหง้และพรฐานะปุโรหิต

พ12 ฉนัสามารถสวดออ้นวอนเหมือนอีนสั

พ14 ใหดู้แลว้บอก

พ15 เร่ืองสนุก: หาใหเ้จอ!

พ16 สวดออ้นวอนใหอ้าแดน

พ18 คมวาทะ

พ19 พระหตัถช่์วยเหลือของพระเยซู

พ20 เร่ืองราวพระคมัภีร์: อีนสัสวดออ้นวอน

พ23 หนา้ระบายสี: อีนสัสวดออ้นวอน
ดว้ยศรัทธา

นิตยสารเดอืนน้ีบอกเล่าเรือ่งราวของอีนัส บิดามารดาของ 
อีนัสสอนพระกิตตคิณุให้กับท่านหลายครัง้ จนค�าพูดของ 
บิดามารดา “ฝังลึก” ในใจท่าน (อีนัส 1:3) เราควรแบ่งปัน 
ประจักษ์พยานให้บุตรธิดาของเราบ่อยๆ เราไม่มีวนัรูว้า่เมื่อใด 
ค�าพูดของเราจะท�าให้เกิดความแตกตา่ง

ครอบครวัท่านพบค�าวา่ “สวดอ้อนวอน” ในฉบับน้ีกี่ครัง้?
พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความสุขเมื่อท่านพูดคยุกับพระองค!์
 เพือ่นเด็ก


