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“ถึงแม้เราจะรู้สึก

อ้างว้างท่ามกลาง

สถานการณ์ปัจจุบัน

ของเรา แต่พระผู้

เป็นเจ้าทรงสัญญา

ว่าเราจะมีความหวัง

แห่งความสว่างของ

พระองค์—พระองค์

ทรงสัญญาว่าจะทรง

ส่องทางข้างหน้า 

เราและแสดงให้ 

เห็นทางออกจาก

ความมืดมน”

ประธานดีเทอร์ เอฟ.  
อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษา 
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด,  

“ความหวังแห่งความสว่างของ 
พระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2013, 70.
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 30 เร่งงานแห่งความรอด
การเป็นสมาชิกในศาสนจักรของ 
พระเจ้าหมายถึงการได้รับเรียกให้
ทุ่มเททำางานของพระองค์

 34 เปล่ียนเป็นชายผู้มีสันติสุข
โดย แมทธิว ดี. ฟลิตตัน
พระกิตติคุณเปลี่ยนแปลงใจชายคน
หนึ่ง—และรวมครอบครัวของเขาไว้
ด้วยกัน

ปกิณกะ
 8 สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือน	
	 	 ตุลาคม:	แนวคิดจากการประชุมใหญ่	
	 	 สามัญ	 	

โดย ทีนา สเป็นเซอร์

 9 การสอน	เพ่ือความเข้มแข็ง 
	 	 ของเยาวชน:	สุขภาพทางกายและ	
	 	 ทางอารมณ์	

 10 ข่าวศาสนจักร
 38 เสียงวิสุทธิชน
 80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:	
	 	 ผมสบถ . . .

โดย อาร์. วัล จอห์นสัน

เลียโฮนา ตุลาคม 2013

ข่าวสาร

 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:			
	 	 ความรับผิดชอบของเราในการ	
	 	 ช่วยชีวิต

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

 7 ข่าวเย่ียมสอน:	พระพันธกิจ	
	 	 อันศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสต์:		
	 	 พระผู้สร้าง

บทความพิเศษ

 12 ทำาส่วนของท่านให้ดี
โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
เมื่อการปิดบังตัวตนง่ายกว่าแต่ก่อน 
จึงมีหลักธรรมสำาคัญเกี่ยวข้องกับการ
ไม่สวมหน้ากากและการแน่วแน่ต่อ
ศรัทธาของท่าน

 18 วัยรุ่นกับพันธสัญญาพระวิหาร
โดย แกรีย์ และ ซูซาน คาร์เตอร์
ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มเตรียมบุตรธิดา
ของท่านให้พร้อมเข้าพระวิหาร

 20 มรดกผู้สอนศาสนาอันย่ิงใหญ่ของเรา
โดย ลารีน พอร์เตอร์ กอนต์ และลินดา 
เดคเกอร์ โลเปซ
ผู้สอนศาสนาทุกคนทั้งในอดีตหรือ
ปัจจุบันต่างรับใช้ด้วยความหวังว่า 
จะทำาให้ชีวิตผู้อื่นดีขึ้น

 26 เตรียมพร้อมสำาหรับวันออกศึก
โดย เอ็ลเดอร์อีดัวร์โด กาวาร์เร็ท
หลักธรรมเรียบง่ายที่สุดสามารถ
ตัดสินชะตากรรมของเราท่ามกลาง
สงครามชีวิต

ภาพปก
หน้า: ภาพถ่ายประกอบโดย โคดีย์ เบลล์   
หลัง: ภาพถ่ายประกอบโดย โคดีย์ เบลล์   
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายประกอบโดย 
iStockphoto/Thinkstock
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 42 ฉันจะเป็นผู้สอนศาสนาท่ี	
	 	 ประสบความสำาเร็จได้อย่างไร

โดย ลอเร็น แบงเกอร์เทอร์ ไวลด์
เราพบเจอการปฏิเสธอยู่เสมอ และดิฉัน
รู้สึกท้อ  ดิฉันต้องหานิยามใหม่ของ
ความสำาเร็จ

46  เป็นผู้สอนศาสนาตามแบบใน		
	 	 ส่ังสอนกิตติคุณของเรา

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
ข้อกำาหนดทั้งห้าข้อนี้จะช่วยให้ท่าน 
เป็นผู้สอนศาสนาที่ดีขึ้น

51  แค่ย้ิมและปฏิเสธ
โดย เฮเซล มารี ทิบูเล
ดิฉันจะปฏิเสธประธานบริษัทได้อย่างไร

52  เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:		
	 	 จงเข้มแข็ง	จงมีสุขภาพดี	จงฉลาด

โดย เอ็ลเดอร์เอเดรียน โอชาว
 สวมรองเท้ากีฬาของท่านแล้วออกไป
วิ่ง!

54  เดินตามรอยพระบาทพระองค์
โดย เมลิสซา เซนเตโน
การเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์อาจดู
คล้ายกับฟิสิกส์ขั้นสูง แต่กระบวนการ
เริ่มจากก้าวแรกของคุณ

56  คำาถามและคำาตอบ
ฉันจะพูดอะไรกับผู้ไม่เป็นสมาชิกถ้าเขา
ถามว่าเหตุใดสมาชิกศาสนจักรบางคน
จึงไม่ดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานของเรา

58  เหตุใดฉันจึงต้องสารภาพต่ออธิการ	
	 	 และฉันต้องสารภาพอะไร

โดย เอ็ลเดอร์ซี. สก็อตต์ โกรว์
การกลับใจเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่าง
พระเจ้ากับฉัน  เหตุใดฉันจึงต้องพูดคุย
กับอธิการด้วย

61  อัญเชิญพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามา
โดย เอ็ลเดอร์โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก
พระผู้ช่วยให้รอดทรงกำาลังรอท่าน 
อัญเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิต!

62  มัคนายกใหม่เอ่ียม
โดย เจน แม็คไบรด์ โชเอท
เบนจีกังวลกับการส่งผ่านศีลระลึก   
เขาจะทำาได้จริงหรือ

64  ตามรอยประวัติศาสตร์:	รออยู่ใน	
	 	 วินเทอร์ควอร์เตอร์ส

โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์

66  วิสุทธิชนแวะท่ีวินเทอร์ควอร์เตอร์ส
โดย อารี แวน เด กราฟฟ์

67  พยานพิเศษ:	พระเยซูคริสต์ตรัสกับ	
	 	 ศาสดาพยากรณ์อย่างไร

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

68  ช่วยไวโอเล็ต
โดย ชาร์ลอต เม เช็พพาร์ด
ไวโอเล็ตมักใจร้ายต่อเอ็มมาเสมอ   
ทำาไมเอ็มมาจึงควรทำาดีต่อเธอ

70  นำาปฐมวัยกลับบ้าน:	ฉันจะแบ่งปัน	
	 	 พระกิตติคุณกับบุตรธิดาทุกคนของ	
	 	 พระผู้เป็นเจ้า

72  คามิลล์จากนิวยอร์กซิต้ี
74  หน้าน้ีของหนู
76  สำาหรับเด็กเล็ก
81  ภาพศาสดาพยากรณ์:		
	 	 เดวิด โอ.	แมคเคย์

ดูว่าท่านจะ 

หาเลียโฮนา 

ที่ซ่อนอยู่ใน

ฉบับนี้ได ้

หรือไม่  คำาใบ้: 

แบ่งผลไม้

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก
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กลับใจ	(การ), 58
ความซื่อสัตย์สุจริต, 12, 51
คุณลักษณะเหมือนพระคริสต,์ 

54
งานเผยแผ่, 20, 30, 40, 42, 

46, 61, 70, 72
จิตกุศล, 4, 20, 34, 68
ฐานะปุโรหิต, 62, 76
เด็ก, 76
ตัดสิน	(การ), 56
เตรียม	(การ), 26
ทำาให้แข็งขัน	(การ),             

4, 30, 38 

แบบอย่าง, 12, 56
เป้าหมาย, 12, 54
เปิดเผย	(การ), 67
ผู้บุกเบิก, 64
พระคำาแห่งปัญญา, 9, 51, 52
พระเยซูคริสต,์ 7, 76
พระวิญญาณบริสุทธิ,์ 41, 46
พระวิหาร, 18, 34
ภาษา, 80
มาตรฐาน, 56, 80
มิตรภาพ, 39, 40, 72
แม็คเคย์,	เดวิด โอ., 81

ยากลำาบาก	(ความ),           
42, 64, 68

ล่อลวง	(การ), 51, 80
ศาสดาพยากรณ,์ 67
สบถ	(การ), 80
สร้าง	(การ), 7
สั่งสอนกิตติคุณของเรา,      

42, 46, 54
สันติสุข, 34
สารภาพ	(การ), 58
สุขภาพ, 9, 52
ให้อภัย	(การ), 58, 68
อธิการ, 58

“เป็นผู้สอนศาสนาตามแบบใน	สั่งสอน
กิตติคุณของเรา” หน้า 46: ครอบครัวอาจ
สนทนาถงึลักษณะพิเศษห้าประการของผูส้อน
ศาสนาตามแบบใน สั่งสอนกิตติคุณของเรา  
จากนัน้ลองปฏบิตัหิลักธรรมดงักล่าว  ท่านอาจ
จะทบทวนหมวดหนึ่งของ สั่งสอนกิตติคุณของ
เรา ด้วยกันพอสังเขปและให้สมาชิกครอบครัว
แต่ละคนผลัดกันฝึกสอนบทเรียนผู้สอนศาสนา
ขณะสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ แสดงเป็นผู้
สนใจ  ท่านอาจสนทนาถึงความท้าทายของ 
งานเผยแผ่และช่วยกันคิดหาวิธีพัฒนาลักษณะ
พิเศษที่เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์อธิบายไว้

“จงเข้มแข็ง	จงมีสุขภาพดี	จงฉลาด” หน้า 
52: หลังจากทบทวนบทความของเอ็ลเดอร ์
เอเดรียน โอชาวแล้ว  ท่านอาจวางแผนกจิกรรม 
ให้สมาชิกครอบครัวได้ออกก�าลังกายด้วยกัน  
ท่านอาจจะเล่นกีฬาหรือไปเดินเล่น  พึงจัด
กิจกรรมของท่านตามวัยและความสามารถของ
สมาชิกครอบครัว (ท่านอาจขอให้เด็กโตช่วย 
เดก็เล็กท�ากจิกรรม เป็นต้น)  หลังจากกจิกรรม 
ให้สนทนากันในครอบครัวถึงประโยชน์ของรูป
แบบการด�าเนินชีวิตที่มีร่างกายกระฉับกระเฉง  
ท่านอาจวางแผนวิธีให้ครอบครัวพยายามด้วย
กันต่อไปที่จะท�าตามค�าแนะน�าของศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวิตในการดูแลร่างกายของเรา

ตุลาคม	2013	ปีที่	19	เล่มที่	10
เลียโฮนา	10790	-	425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย ฉบับพิมพ์ภาษาไทย

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

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

บรรณาธิการ: เครก เอ. คาร์ดอน
ที่ปรึกษา:	 เชย์น เอ็ม. โบเว็น, แบรดลีย์ ดี. ฟอสเตอร์,  
คริสทอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์, แอนโธนี ดี. เพอร์กินส์

ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด ที. วอร์เนอร์

ผู้อำานวยการฝ่ายสนับสนุนครอบครัวและสมาชิก: วินเซนต์ เอ. วอฮ์น
ผู้อำานวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจักร: อัลเลน อาร์. ลอยบอร์ก
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณาธิการบริหาร: อาร์. วัล จอห์นสัน
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอัน คาร์, ลารีน พอร์เตอร์ กอนต์
ผู้ช่วยฝ่ายสิ่งพิมพ์: เมลิสซา เซนเตโน
งานเขียนและงานบรรณาธิการ: ซูซาน บาร์เรตต์, เดวิด ดิกสัน,  
เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตัน, มินดีย์ ไรย์ ฟรีดแมน,  
ลอรี ฟูลเลอร์,  แกร์รีย์ เอช. การ์ฟ, เจนนิเฟอร์ เกรซ โจนส์,  
ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์, พอล แวนเดนเบิร์ก

ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สก็อตต์ คนูดเซ็น
ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์: แทดด์ อาร์. พีเตอร์สัน
งานออกแบบ: จีนเนตต์ แอนดรวูส์, เฟย์ พ.ี แอนดรสั, ซ.ี คมิบลัล์ บอตต์, 
โธมัส ไชลด์, เนต ไกนส์, เคอร์รีย์ ลีนน์ ซี. เฮอร์ริน, คอลลีน ฮิงค์ลีย์,  
เอริค พี. จอห์นเซ็น, ซูซาน ลอฟเกร็น, สก็อตต์ เอ็ม. มอย, แบรด เทียร์
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หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่ออื่น ๆ ของศาสนจักรมีหลายภาษาที่ 
languages.lds.org	

แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว
ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้ส�าหรับการสังสรรค์ในครอบครัว   
แนวคิดสองประการมีดังนี้
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ส  ำหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ความจ�าเป็นที่ต้องช่วยชีวิตพี ่
น้องชายหญิงของเราผู้ออกห่างจากเส้นทางความแข็งขัน
ในศาสนจักรด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งนับว่ามีความ 

ส�าคัญนิรันดร์  เรารู้จักคนเช่นนั้นที่เคยน้อมรับพระกิตติคุณหรือไม่  
หากรู้จัก อะไรคือความรับผิดชอบของเราในการช่วยชีวิตพวกเขา

จงนึกถึงคนหลงหายในบรรดาผู้สูงอายุ คนเป็นม่าย และผู้เจ็บ

ป่วย  บ่อยคร้ังเหลือเกินที่เราพบพวกเขาอยู่ในแดนทุรกันดารอัน

อ้างว้างและแห้งแล้งของความโดดเดี่ยวที่เรียกว่าความเหงา  เมื่อ

ความเยาว์วยัจากไป เมือ่สขุภาพเสือ่มถอย เมือ่ความกระฉบักระเฉง 

ลดน้อยลง เมือ่แสงแห่งความหวงัริบหรีจ่นเลอืนราง มือท่ีช่วยเหลือ

และใจที่รู้ความกรุณาสามารถช่วยสงเคราะห์และประคับประคอง

พวกเขาได้

แน่นอนว่ามคีนอืน่อกีหลายคนท่ีต้องได้รับการช่วยชวีติ  บางคน

ต่อสู้กับบาปขณะที่คนอื่น ๆ หลงทางอยู่ในความกลัวหรือความ 

เฉ่ือยชาหรอืความเขลา  ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม พวกเขาได้แยก

ตนเองจากความแขง็ขนัในศาสนจกัร  และแทบจะแน่นอนทีส่ดุว่า

พวกเขาจะยังคงหลงทางจนกว่าความปรารถนาจะช่วยชีวิตและ

ช่วยให้รอดจะตืน่ตวัอยูใ่นเรา—สมาชกิท่ีแขง็ขนัของศาสนจกัร

คนบอกทาง

เมือ่ไม่นานมานี ้ข้าพเจ้าได้รบัจดหมายจากชายคนหนึง่ทีห่นัเห

ออกจากศาสนจักร  สมาชิกมากมายเหลือเกินของเราเป็นเช่นนี้  

หลังจากอธิบายว่าเขากลายเป็นคนไม่แข็งขันได้อย่างไร เขาเขียน 

ดังนี้
“ผมเคยมีมากมายเหลือเกินแต่ตอนนี้มีน้อยนิด  ผมไม่มีความ

สุขและรู้สึกประหนึ่งก�าลังล้มเหลวในทุกเรื่อง  พระกิตติคุณไม่เคย

ไปจากใจผม ถึงแม้จะไปจากชีวิตผมแล้วก็ตาม  ผมขอให้ท่าน 
สวดอ้อนวอนให้ผม

“โปรดอย่าลมืพวกเราทีอ่ยูข้่างนอก—วสิทุธชินยคุสดุท้ายทีห่ลง 
ทาง  ผมรู้ว่าศาสนจักรอยู่ที่ไหน แต่บางครั้งผมคิดว่าผมต้องการ 
ให้ใครสักคนบอกทางผม ให้ก�าลังใจผม ท�าให้ผมหายกลัว และ
แสดงประจักษ์พยานให้ผมฟัง”

ขณะอ่านจดหมายฉบับนี้ ข้าพเจ้าหวนนึกถึงการไปเยี่ยมชมหอ
ศิลป์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก—พิพิธภัณฑ์วิคตอเรียแอนด์
อัลเบิร์ตอันเลื่องชื่อในลอนดอน ประเทศอังกฤษ  ที่นั่นมีภาพผล
งานชิ้นเอกภาพหนึ่งใส่กรอบไว้อย่างสวยงาม  วาดโดยโจเซฟ 
มอลลอร์ด วิลเลียม เทอร์เนอร์ในปี 1831 จุดเด่นของภาพคือเมฆ
ด�าทะมึนกับท้องทะเลอันบ้าคลั่งส่อเค้าว่าจะเกิดอันตรายและ
ความตาย  แสงจากเรือที่อับจนเลือนรางอยู่ไกลลิบ  ภาพพื้นหน้า
เป็นเรอืชชูพีล�าใหญ่ก�าลงัโต้คลืน่ทีซ่ดัสาดเป็นฟองฝอย  เหล่าชาย
ฉกรรจ์ก�าด้ามพายไว้มั่นขณะเรือชูชีพโคลงเคลงอยู่ในความปั่น
ป่วน  บนฝั่งมีภรรยากับลูกสองคนยืนเปียกฝนและสั่นสะท้านด้วย
แรงลม  พวกเขาเพ่งมองทะเลเบื้องหน้าอย่างร้อนใจ  ข้าพเจ้าย่อ
ชื่อภาพนั้นไว้ในใจสั้น ๆ ว่า ออกไปช่วยชีวิต1

ท่ามกลางมรสุมชีวิตมีอันตรายแฝงอยู่  ชายและหญิง เด็กชาย
และเด็กหญิงพบตนเองอับจนและเผชิญกับความพินาศ  ใครจะ
น�าทางเรอืชชูพีออกไปช่วยชวีติโดยทิง้ความสขุสบายของครอบครวั
และบ้านไว้เบื้องหลัง

ภารกิจของเราใช่ว่าจะท�าให้ส�าเร็จไม่ได้  เราก�าลังท�าธุระของ
พระเจ้า เราย่อมมีสิทธิ์รับความช่วยเหลือจากพระองค์

ในช่วงการปฏิบัติศาสนกิจของพระอาจารย์  พระองค์ทรงเรียก
ชาวประมงทีก่าลลิใีห้ละทิง้แหและตามพระองค์ไปโดยทรงประกาศ

โดย ประธาน 
โธมัส เอส. มอนสัน

ความรับผิดชอบของเราในการ 

ช่วยชวีติ
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การสอนจากข่าวสารน้ี

ท่านอาจถามคนท่ีท่านเยี่ยมว่าพวกเขารู้จักใครหรือไม่ท่ีพยายามอย่างยาก 
ล�าบากเพือ่ให้ได้มาโบสถ์ ท่านอาจจะเลือกมาบุคคลหนึ่งและสนทนาถึงวิธี

แสดงความรัก เช่น เชิญเขามาร่วมการสังสรรค์ในครอบครัวหรือมารับประทาน
อาหาร

ว่า “เราจะต้ังท่านให้เป็นผูห้าคนดัง่หาปลา”2  

ขอให้เราเข้าแถวรวมกลุม่กบัชาวประมงชาย

หญิงเหล่านั้นเพื่อให้ความช่วยเหลือใดก็ 

ตามที่เราให้ได้

หน้าทีข่องเราคือเอือ้มออกไปช่วยชวีติคน

ทีท่ิง้ความปลอดภยัของความแขง็ขนั น�าคน

เช่นนั้นมาที่โต๊ะเสวยของพระเจ้าเพื่อดื่มด�่า

พระวจนะของพระองค์ รับความเป็นเพื่อน

ของพระวิญญาณพระองค์ และ “ไม่ใช่คน 

นอกและคนต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็นพล-

เมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชนและเป็น

ครอบครัวของพระเจ้า”3

หลักธรรมแห่งความรัก

ข้าพเจ้าพบเหตุผลเบื้องต้นสองประการ 

ที่ส่วนใหญ่เป็นมูลเหตุให้กลับมาสู่ความ 

แข็งขันและเปลี่ยนแปลงเจตคติ นิสัย และ

การกระท�า  ประการที่หนึ่ง แต่ละคนกลับ 

มาเพราะมีคนแสดงให้เห็นความเป็นไปได ้

นิรันดร์ของพวกเขาและช่วยให้พวกเขา 

ตัดสินใจท�าสิ่งเหล่านั้นให้บรรลุผลส�าเร็จ  

คนแข็งขันน้อยพอใจได้ไม่นานกับความ 

ส�าเร็จพื้น ๆ ธรรมดาเมื่อพวกเขาเห็นว่า

ความเป็นเลิศอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
ประการทีส่อง อีกหลายคนกลบัมาเพราะ

บุคคลอันเป็นที่รักหรือ “พลเมืองเดียวกับ 
บรรดาธรรมิกชน”  ท�าตามพระด�ารัสตัก 
เตือนของพระผู้ช่วยให้รอด รักเพื่อนบ้าน
เหมอืนรกัตนเอง4 และช่วยผูอ้ืน่ท�าความฝัน
ให้เกิดสัมฤทธิผลและท�าให้ความมุ่งมาด
ปรารถนาเป็นจริง

แรงกระตุ้นตลอดมาและ—ตลอดไป— 
ในกระบวนการนีค้อืหลกัธรรมแห่งความรกั

ในความหมายที่แท้จริงคือ คนเหล่านั้น 
ที่ติดอยู่ในทะเลปั่นป่วนจากภาพวาดของ
เทอร์เนอร์เป็นเหมือนสมาชิกแข็งขันน้อย
จ�านวนมากของเราผู้รอคอยคนน�าเรือชูชีพ
มาช่วยชีวิต  ใจพวกเขาโหยหาความช่วย

เหลือ  มารดาและบิดาสวดอ้อนวอนให้บตุร
ธิดาของตน  ภรรยาทูลขอให้เบื้องบนช่วย
เหลือสามีตน  บางครั้งลูก ๆ สวดอ้อนวอน
ให้บิดามารดาของพวกเขา

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เรามีความ
ปรารถนาจะช่วยคนแข็งขันน้อยและน�า 
พวกเขากลับคืนสู่ปีติแห่งพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสต์  เพื่อพวกเขาจะมารับส่วน
ทั้งหมดที่การเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์มีให้
ร่วมกับเรา

ขอให้เราเอื้อมออกไปช่วยชีวิตคนหลง
ทางรอบข้างเรา ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัย คน 
เป็นม่าย ผู้เจบ็ป่วย ผูพ้กิาร คนแขง็ขนัน้อย 
และคนที่ไม่รักษาพระบัญญัติ  ขอให้เรา 
ยื่นมือที่ช่วยเหลือและมอบใจที่รู้จักความ
กรุณาให้พวกเขา  โดยการท�าเช่นน้ีเราจะ 
น�าปีติเข้ามาในใจพวกเขา และเราจะประ-
สบความพอใจอย่างยิ่งอันเกิดแก่เราเม่ือ 
เราช่วยอีกคนหนึ่งตลอดเส้นทางสู่ชีวิต 
นิรันดร์

อ้างอิง
1.	 ชื่อเต็มของภาพวาดคือ	Life-Boat and Manby 

Apparatus Going Off to a Stranded Vessel  
Making Signal (Blue Lights) of Distress.

2.	 มัทธิว	4:19
3.	 เอเฟซัส	2:19
4.	 ดู	มัทธิว	22:39
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ดิฉันแต่กระตุ้นดิฉันให้ก้าวเดินต่อไปในทิศทางที่ถูกต้อง การรู ้
ว่าเธอจะอยู่ที่โรงเรียนช่วยให้ดิฉันอ่านพระคัมภีร์และบ�ารุงเลี้ยง
ประจักษ์พยานของตนเองต่อไป เมื่อถึงวันส�าเร็จการศึกษา ดิฉัน
ได้พิสูจน์ให้ตนเองเห็นแล้วว่าดิฉันตั้งใจเปลี่ยนจริง ๆ

บางครั้งดิฉันสงสัยว่าดิฉันจะเป็นอย่างไรเวลานี้ถ้าเจ็นไม่ยื่น
มือมาช่วยเหลือ  ดิฉันจะด�าเนินชีวิตตามหลักธรรมได้หรือหาก
ไม่มีเธอ  โชคดีที่ดิฉันจะไม่มีวันรู้เพราะเธอเต็มใจอยู่ที่นั่น เธอ
พร้อมและยินดีช่วยเหลือดิฉัน
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ด้านล่างและวงกลมภาพซึ่งแสดงบางอย่างที่ท่านจะท�าได้
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

บนบรรทัดด้านล่าง ให้เขียนวิธีบางอย่างที่ท่านจะช่วย
เหลือผู้อื่นได้  ท่านสามารถใช้รูปภาพเหล่านี้เป็นแนวคิด

วิธีช่วยชีวิต

ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนว่าเราควรยื่นมือช่วย
เหลือผู้อื่น รวมถึงผู้สูงอายุ คนเป็นม่าย ผู้เจ็บป่วย คน

แข็งขันน้อย และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  ดูภาพ

เจ็นคือของขวัญ
โดย โจซี เอส. คิลแพ็ค

ดิฉันเลือกผิดติดต่อกันหลายครั้งหลายคราสมัยเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ห้า  การเลือกเหล่านั้นท�าให้เกิดผลเสีย 

ร้ายแรงและความทุกข์  ดิฉันจึงตัดสินใจใช้ช่วงปิดภาคฤดูร้อน
เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง  เมื่อโรงเรียนเปิดอีกครั้ง  ดิฉันรับ
ประทานอาหารกลางวันตรงที่นั่งหน้าห้องน�้าหรือไม่ก็โถงทาง
เดินว่างเพื่อหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ไม่ดีที่รอต้อนรับดิฉันอยู่

ดิฉันไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างนี้มาก่อน
แต่แล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ประทานของขวัญชิ้นหนึ่งแก่ดิฉัน นั่น

คือ พระองค์ทรงส่งเจ็นมา  เธอไม่เคยตัดสินความผิดพลาดของ
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พระพันธกิจอันศักด์ิสิทธ์ิ
ของพระเยซูคริสต์: 
พระผู้สร้าง
นี่เป็นข่าวเยี่ยมสอนชุดแรกที่เน้นพระพันธกิจ
ด้านต่าง ๆ ของพระผู้ช่วยให้รอด

พระเยซูคริสต์ทรง “สร้างฟ้าสวรรค ์
และแผ่นดินโลก” (3 นีไฟ 9:15)  

พระองค์ทรงท�าเช่นนัน้ผ่านพลงัอ�านาจของ
ฐานะปุโรหิต ภายใต้การก�ากับดูแลของ 
พระบดิาบนสวรรค์ของเรา (ด ูโมเสส 1:33)

“เราควรส�านึกคุณเพียงใดที่พระผู้สร้าง 
ผู้ทรงปรีชาญาณทรงสร้างแผ่นดินโลกและ
วางเราไว้ที่นี่” ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
กล่าว  “. . . เพื่อให้เราประสบช่วงเวลาของ
การทดสอบ ซึง่เป็นโอกาสพสิจูน์ตนเองเพือ่
ให้เรามีคุณสมบัติคู่ควรกับทุกสิ่งท่ีพระผู ้
เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เราได้รับ”1  เมื่อเรา
ใช้สิทธิเ์สรเีชือ่ฟังพระบัญญตัขิองพระผูเ้ป็น
เจ้าและกลบัใจ เราย่อมมค่ีาควรกลบัไปอยู่
กับพระองค์

ประธานดเีทอร์ เอฟ. อคุท์ดอร์ฟ ทีป่รกึษา 
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวเกี่ยวกับ
การสร้างไว้ดังนี้

“เราคือเหตุผลที่พระองค์ทรงสร้างจักร-
วาล! . . .

“ความจริงที่ขัดแย้งในตัวเองเกี่ยวกับ 
มนุษย์คอื เมือ่เปรยีบเทยีบกับพระผูเ้ป็นเจ้า
แล้ว  มนุษย์ไม่สลักส�าคัญอะไรเลย  แต่

กระนั้นเรายังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างส�าหรับพระ-
ผู้เป็นเจ้า”2  การรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงสร้าง
แผ่นดินโลกให้เราเพราะเรามีความหมาย 
ทุกอย่างต่อพระบิดาบนสวรรค์สามารถช่วย
เราเพิ่มพูนความรักที่มีต่อพระองค์

จากพระคัมภีร์
ยอห์น 1:3; ฮีบรู 1:1–2; โมไซยาห์ 3:8; 

โมเสส 1:30–33, 35–39; อับราฮมั 3:24–25

อ้างอิง
1.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“การแข่งขันในชีวิต,” 

เลียโฮนา,	พ.ค.	2012,	91.
2.	 ดู	ดีเทอร์ เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ,	“ท่านสำาคัญต่อ

พระองค์,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2011,	24.
3.	 โจเซฟ	สมิธ,	ใน	Daughters in My Kingdom:  

The History and Work of Relief Society (2011),	
171.

4.	 Daughters in My Kingdom, 171.
5.	 โจเซฟ	สมิธ,	ใน	Daughters in My Kingdom,	169.

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและพยายามเพื่อให้รู้ว่าจะแบ่งปันเรื่องใดกับพี่น้องสตรีที ่
ท่านเยี่ยม การเข้าใจพระชนม์ชีพและพระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่าน 
ในพระองค์และเป็นพรต่อผู้คนที่ท่านดูแลอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ reliefsociety.lds.org

จากประวัติของเรา
เราได้รับการสร้างตามรูปลักษณ ์

ของพระผู้เป็นเจ้า (ดู โมเสส 2:26–

27) และเรามีศักยภาพอันสูงส่ง   

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเตือน 

พี่น้องสตรีในสมาคมสงเคราะห์ให้ 

“ด�าเนินชีวิตสมกับเอกสิทธิ์ [ของพวก

เธอ]”3  ด้วยการกระตุ้นดังกล่าวเป็น

รากฐาน พี่น้องสตรีในศาสนจักรของ

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

จึงได้รับการสอนให้ด�าเนินชีวิตสมกับ

ศักยภาพอันสูงส่งของพวกเธอโดยท�า 

ให้จุดประสงค์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อ

พวกเธอเกิดสัมฤทธิผล  “เมื่อพวกเธอ

เข้าใจว่าจริง ๆ แล้วพวกเธอเป็นใคร

—เป็นธิดาของพระผูเ้ป็นเจ้าซึง่มคีวาม

สามารถโดยก�าเนิดที่จะรักและอบรม

เลี้ยงดู—พวกเธอย่อมบรรลุศักยภาพ

ของตนในฐานะสตรีผู้บริสุทธิ์”4

“บัดนี้พระองค์ทรงวางท่านไว้ใน

สถานการณ์ซึ่งท่านสามารถท�าตาม

ความเห็นอกเห็นใจเหล่านั้นที่พระผู ้

เป็นเจ้าทรงใส่ไว้ในท่าน” ศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าว “หาก 

ท่านด�าเนินชีวิตตามหลักธรรมเหล่านี้ 

ช่างยิ่งใหญ่และน่าชื่นชมยินดียิ่งนัก!

—หากท่านด�าเนินชีวิตสมกับเอกสิทธิ์

ของท่าน คงจะห้ามเหล่าเทพเป็น 

สหายของท่านไม่ได้”5
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ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง

1. การพยายามเข้าใจธรรมชาติวิสัย
อันสูงส่งของเราเพิ่มพูนความรักที่
เรามีต่อพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

2. เราจะแสดงให้เห็นได้อย่างไร 
ว่าเราส�านึกคุณต่องานสร้างของ 
พระผู้เป็นเจ้า

ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์
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“ลองทายซิว่าใครจะมากินอาหารเย็น”
สบิห้าวนัก่อนเริม่การประชมุใหญ่สามญั 

แต่ละครั้ง ครอบครัวเราจะแขวนป้ายประ-
กาศเริ่ม “ลองทายซิว่าใครจะมากินอาหาร
เย็น” จากนั้นเราจะติดภาพล่าสุดของศาส-
ดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยของเรา 
จากนิตยสารศาสนจกัรฉบบัการประชมุใหญ่
ครั้งก่อน

ดิฉันเตรียมโดยค้นคว้าเรื่องศาสดาพยา-
กรณ์ที่เราจะต้อนรับคืนน้ัน  บางครั้งดิฉัน 
หาส่ิงของรอบบ้านมาแทนบางสิง่บางอย่าง 
ท่ีดิฉันค้นพบและวางไว้บนจาน  ระหว่าง
อาหารมือ้เยน็ ขณะเล่าเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับ
สิ่งของแต่ละอย่าง ทุกคนจะพยายามทาย 
ว่าบุคคลนั้นคือใคร  บางครั้งดิฉันเล่าหนึ่ง
เรื่องหรือสองเรื่องที่ศาสดาพยากรณ์ท่าน 
นั้นแบ่งปันระหว่างการประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งก่อน

ดิฉันอัศจรรย์ใจในสิ่งที่ลูก ๆ จ�าได้เกี่ยว 

กับศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่รักของ
เรา ดิฉันทราบว่าเกมง่าย ๆ นี้ได้เพิ่มพูน 
ความรักและความรู้ของดิฉันเกี่ยวกับบุรุษ 
ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ด้วย

สำาเนาการประชุมใหญ่ของดิฉันเอง
เมื่อเอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น  

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกับเคธีภรรยา
ไปเยี่ยมในช่วงการประชุมใหญ่สเตคของ 
เรา ซิสเตอร์แอนเดอร์เซ็นเล่าเรื่องหนึ่งให ้
เราฟัง  เธอเล่าว่าเมือ่อยูใ่นฝรัง่เศส เธอถ่าย
เอกสารค�าพูดการประชุมใหญ่ให้ลูก ๆ แต่ 
ละคน—แม้แต่ลกูทีอ่ายนุ้อยมาก  เธอตกใจ
เมื่อทราบว่าค่าถ่ายเอกสารแพงมาก  แต่
แล้วความคดิหนึง่กเ็ข้ามาในใจเธอว่า “คณุ
คิดว่าต้องจ่ายเท่าไรเล่าเพื่อให้ครอบครัวมี
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์”

เรื่องน้ีท�าให้ดิฉันประทับใจมาก  ดิฉัน

ท�าให้แน่ใจว่าทุกคนในครอบครัวมีส�าเนา 

ค�าปราศรัยการประชุมใหญ่เป็นของตนเอง 

ลูกสาวของเราตื่นเต้นมาก  เราใช้ส�าเนา 

เหล่านั้นส�าหรับการสังสรรค์ในครอบครัว

และระหว่างการศึกษาพระคัมภีร์  ดฉินัชอบ 

ดูลูกสาวคนหนึ่งอ่านค�าปราศรัยเหล่านั้น

และท�าเครือ่งหมายด้วยปากกาเน้นข้อความ  

ส่วนลูกสาวอีกคนหนึ่งเพิ่งรับบัพติศมา เธอ

ขอให้ดิฉนัอ่านค�าปราศรยักบัเธอตามล�าพงั

คำาท้าทายเก่ียวกับการประชุมใหญ่
ส่วนหนึง่ของบทเรยีนทีดิ่ฉนัสอนในสมา-

คมสงเคราะห์คือ  ดิฉันท้าทายพี่น้องสตรี

แต่ละคนให้ทบทวนค�าปราศรัยจากการ

ประชุมใหญ่ครั้งก่อน  พี่น้องสตรีบางคน 

อ่านทวนค�าพูดเหล่านั้น  บางคนดูทาง

ออนไลน์  พี่น้องสตรีหลายคนบอกว่าพวก

เธอรู้สึกพร้อมมากขึ้นส�าหรับการประชุม

ใหญ่ที่จะมาถึง 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

แนวคิดจากการประชุมใหญ่สามัญ
โดย ทีนา สเป็นเซอร์
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สำหรับเยาวชนบางคน การไม่ประยกุต์ 
ใช้หลักธรรมเกี่ยวกับสมรรถภาพทาง 

กายสามารถเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการ 
ผูกมิตรและการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง   
นอกจากนี้สุขภาพทางกายและทางอารมณ ์
ยังเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งแต่มักจะเป็นด้านที่ด้อย 
พัฒนาเมื่อเตรียมรับใช้งานเผยแผ่  ในหน้า  
52–53 ของฉบับนี้ เอ็ลเดอร์เอเดรียน โอชาว
แห่งสาวกเจ็ดสิบบอกว่าการดูแลร่างกาย 
ของเราสามารถพิทักษ์สุขภาพทางกายและ
ทางอารมณ์ได้อย่างไร  ท่านเตือนเราให ้
ออกก�าลังกายและเชื่อฟังพระค�าแห่งปัญ-
ญา (ดู คพ. 89) ทั้งนี้เพื่อให้เรามีสุขภาพดี
ขึ้นและมีความสุขมากขึ้น  เมื่อท่านช่วย 
ลูก ๆ เรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักธรรมเรื่อง
สุขภาพทางกายและทางอารมณ์  พวกเขา 
จะสามารถเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในตนเอง
และเตรียมพร้อมส�าหรับการรบัใช้ในอนาคต

ดังที่เอ็ลเดอร์โอชาวกล่าวว่า “การดูแล
ร่างกายของท่านเป็นพรแก่จิตใจท่านและ
ช่วยให้ท่านจดจ�าว่าท่านเป็นลูกของพระผู้
เป็นเจ้าและสามารถมั่นใจพร้อมทั้งมีความ
สุขได้  ด้านอารมณ์ ร่างกาย และด้านวิญ-
ญาณของเราล้วนสัมพันธ์กัน”

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รสอนเย�วชน
• อ่านบทความของเอล็เดอร์โอชาวด้วยกนั

สุขภาพทางกาย 
และทางอารมณ์

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง
สุภาษิต 16:32

ดาเนียล 1:3–20

ลูกา 21:19

โรม 12:1–2

1 โครินธ์ 6:19–20

1 เธสะโลนิกา 5:14

แอลมา 38:12; 53:20

หลักคำาสอนและพันธสัญญา 

88:15; 89

และวางแผนออกก�าลังกายเป็นครอบ-
ครัวโดยมีเป้าหมายที่แน่ชัดและปฏิบัต ิ
ได้จริง

• อ่านหมวดสุขภาพทางกายและอารมณ์
ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (หน้า 
25–27) กับลูกวัยรุ่นของท่าน  สนทนา
ว่าการมีสุขภาพดีทางอารมณ์หมาย 
ความว่าอย่างไร

• ร้องเพลง “แม้การทดลองหนัก” (เพลง
สวด, บทเพลงที ่51) ด้วยกนัและสนทนา
ว่าการฟื้นคืนชีวิตสอนอะไรเราเกี่ยวกับ
ความส�าคัญของร่างกายเรา

• ศึกษาพระคัมภีร์ที่ให้มากับบทความนี้
และสนทนาว่าข้อเหล่านั้นสอนอะไร 
เกีย่วกบัสขุภาพทางกายและทางอารมณ์

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รสอนเด็ก
• ให้ลูก ๆ ดูภาพพระวิหาร  สนทนาว่า 

เมื่ออัครสาวกเปาโลสอนว่าร่างกายเรา
เป็น “วิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์” 
(1 โครินธ์ 6:19) หมายความว่าอย่างไร 
และความรู้นี้จะช่วยเราดูแลร่างกาย 
และจิตใจของเราได้อย่างไร

• เขียนรายชื่อกิจกรรมนันทนาการที่ดีงาม 
ที่ลูก ๆ ของท่านอยากท�าเป็นครอบครัว  
จากนัน้ให้วางแผนวธีิท�าให้กจิกรรมเหล่า 
นี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัว

• สนทนาวิธีเข้าใจและจัดการอารมณ์
ต่าง ๆ รวมไปถึงความโกรธหรือความ
เสียใจ  ร้องเพลง “หากว่าเราน้ันมี
ความสุข” (หนังสือเพลงส�าหรับเด็ก, 
125) “ฉันพากเพียรเป็นเหมือนพระ-
เยซู” (หนังสือเพลงส�าหรับเด็ก, 40) 
หรือเพลงอื่นเกี่ยวกับอารมณ์ความ 
รู้สึกและการเลือกที่ด ีภา
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สมาชิกสามารถขอสายอำานาจฐานะปุโรหิตได้แล้ว
โดย ไรอัน มอร์กีเน็กก์
Church News

ปัจจบุนัศาสนจกัรสามารถให้ข้อมูลสายอ�านาจฐานะ
ปุโรหิตเพื่อบริการสมาชิกตามค�าขอได้แล้ว  สาย

อ�านาจฐานะปุโรหิตเป็นล�าดับแบบแผนการแต่งตั้งท่ี
สามารถไล่ย้อนกลับไปถึงยุคแรก ๆ ของศาสนจักรจนถึง
พระผู้ช่วยให้รอดในที่สุด

แม้ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตท่ีด�ารงต�าแหน่งสาวกเจ็ดสิบ
อาจรวมอยู่ในสายอ�านาจส่วนตัวของสมาชิก แต่จะไม่มี
การจดัท�าสายอ�านาจแยกออกมาต่างหากส�าหรบัต�าแหน่ง 
สาวกเจ็ดสบิ  เช่นเดียวกนั สายอ�านาจฐานะปโุรหติส�าหรบั 
อธิการและผู้ประสาทพรท่ีได้รับแต่งตั้งจะสืบย้อนผ่าน 
สายการแต่งตั้งมหาปุโรหิตของพวกเขา

สมาชิกสามารถขอจากศาสนจักรได้เฉพาะข้อมูลเกี่ยว
กับสายอ�านาจฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเท่านั้น ส่วน
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนยังไม่สามารถขอได้  สมาชิกอาจ
ขอข้อมลูสายอ�านาจฐานะปโุรหติแห่งเมลคเีซเดคได้เฉพาะ 
ของตนเอง บุตรที่อาศัยอยู่ในบ้าน หรือผู้สอนศาสนาท่ี
ก�าลังรับใช้อยู่เท่านั้น  เอกสารเหล่าน้ีไม่ใช่บันทึกอย่าง
เป็นทางการของศาสนจักร

หากท่านต้องการขอสายอ�านาจฐานะปุโรหิตของตนเอง 

โปรดระบุชื่อเต็มตามกฎหมาย วันเดือนปีเกิด หมายเลข

บันทึกสมาชิกภาพ (ดูจากใบรับรองพระวิหารหรือขอจาก

พนักงานวอร์ดของท่าน) ชื่อของบุคคลที่แต่งตั้งท่านเข้าสู่

ต�าแหน่งเอ็ลเดอร์หรือมหาปุโรหิต (ถ้าทราบ) และที่อยู่กับ

หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลตอบกลับของท่าน
ส่งค�าขอของท่านมาที่
Priesthood Line of Authority
Global Service Center
120 North 200 West
Salt Lake City, Utah 84103-1514
โทรสาร: 1-801-240-6816
โทรศัพท์: 1-800-453-3860 ต่อ 2-3500

อีเมล: ส่งอีเมลไปที่ lineofauthority@ ldschurch .org 

ระบุ “PLA” ในบรรทัดชื่อเรื่อง  ท่านจะได้รับแบบฟอร์ม

ส่งกลับมาให้กรอกข้อมูลกลับ (อเีมลทีร่ะบ ุPLA ไว้ใน

บรรทดัชือ่เรือ่งจะได้รบัอเีมลตอบกลับโดยอัตโนมัติ) 

สายอำานาจฐานะ

ปุโรหิตสำาหรับ

การประกอบ

ศาสนพิธีเหล่านั้น

สามารถสืบย้อน

กลับไปยังพระผู้
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ข่าวศาสนจักร
ดูข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของศาสนจักรเพ่ิมเติมท่ี news.lds.org
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มองโกเลียฉลอง 20 ปีของศาสนจักร
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2013 สมาชิก

ศาสนจักร 300 กว่าคนชุมนุมกันที่ภูเขาซาย-
ซนัในอลูานบาตอร์ มองโกเลยีเพือ่เฉลมิฉลอง
วาระครบรอบ 20 ปีของศาสนจักรในประเทศ
นั้น  คณะนักร้องประสานเสียงประกอบด้วย
สมาชกิ 50 คนร้องเพลง จากนัน้ทัง้กลุม่รับฟัง
การบนัทกึเสียงของเอล็เดอร์นลี เอ. แมก็ซ์เวลล์ 
(1926–2004) ขณะท่านอุทิศประเทศ
มองโกเลียเพื่อการสั่งสอนพระกิตติคุณในปี 
1993

เอล็เดอร์ไต กวอก ยวน อดตีสมาชกิในฝ่าย
ประธานภาคเอเชียซึ่งร่วมเดินทางมาประเทศ
มองโกเลียกับเอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์ในปี 1993 
สังเกตเห็นวิธีที่ “พระหัตถ์ของพระเจ้าท�างาน
ในส่วนนี้ของสวนองุ่นของพระองค์อย่างไม่
หยุดยั้ง” 

กิจกรรมหลากหลายที่จัดขึ้นตลอดสัปดาห์
นั้นท�าให้งานฉลองมีความหมายยิ่ง  งานคืนสู่
เหย้าของคณะเผยแผ่มีอดีตผู้สอนศาสนามา
ร่วมงาน 200 คน  มีชาวมองโกเลียมากกว่า 
1,000 คนรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
—ซึง่เกือบเท่ากับ 1 ใน 10 ของสมาชกิทกุคน 
ในมองโกเลีย  มีการจัดพิธีบัพติศมาขึ้นทั่ว 
ประเทศมองโกเลียตอนเย็นวันศุกร์ ในวันนั้น 
มีผู้รับบัพติศมา 24 คน  แมรีย์ เอ็น. คุก ซึ่ง

เพิ่งได้รับการปลดจากฝ่ายประธานเยาวชน
หญิงสามัญเป็นผู้พูดในการให้ข้อคิดทาง
วิญญาณเยาวชนหญิง และงานโอเพ่นเฮาส์
ประวัติครอบครัวน�าเสนอวีดิทัศน์ค�าแนะน�า
ส�าหรับโครงการใหม่ Family Tree  การแสดง
ทางวัฒนธรรมสุดอลังการแสดงให้เห็นความ
มั่งคั่งทางวัฒนธรรมของประเทศมองโกเลีย
และพรสวรรค์ของสมาชิกศาสนจักรมากมาย

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายช่วยปลูกต้นไม้ใน
การเฉลิมฉลองครบรอบของเฮติ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2013 สมาชิกในเฮต ิ
มีส่วนร่วมในโครงการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ 
ซึง่มปีระชาชนจ�านวนมากเข้าร่วมโครงการ มี
การปลูกต้นกล้าไม้จ�านวนมากในวันแรกของ 
โครงการ และจะปลูกอีกมากในวันต่อมา เมือ่ 
โครงการนี้เสร็จสิ้นลงจะมีต้นไม้ปลูกใหม่
ประมาณ 400,000 ต้นงอกงามอยู่ในเฮติ 
ได้แก่ ต้นมะนาว ส้ม มะพร้าว มะละกอ และ
ต้นโอ๊ค

ศาสนจักรส่ังซือ้ต้นไม้โดยเป็นส่วนหน่ึงของ
การช่วยเหลือต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูเฮติหลังแผ่น
ดินไหว  โครงการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้
สมาชิกได้ร่วมโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของ
ศาสนจักรในประชาชาติบนเกาะนี้เช่นกัน  

สามทศวรรษที่ผ่านมา ประธานโธมัส เอส. 
มอนสันซึ่งเวลานั้นเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวก
สิบสองเดินทางมาเฮติและอุทิศแผ่นดินนี้เพื่อ
การสั่งสอนพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซน็ แห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองเดินทางมายังเฮติในช่วงเวลา
เฉลิมฉลองครบรอบครั้งนี้และเป็นประธานใน
พิธีเปิดแผ่นจารึกซึ่งเป็นอนุสรณ์ร�าลึกถึงการ
เริ่มต้นของศาสนจักรในเฮติ

ศาสนจักรบริจาคอาหารหนึ่งล้านปอนด์
แก่ทวีปอเมริกา

เดือนพฤษภาคม 2013 ศาสนจักรโดยผ่าน
การท�างานด้านมนุษยธรรมขององค์กรการกุศล
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย องค์กรบรรเทาทุกข์ด้าน
อาหารโดยไม่หวังผลก�าไรซึ่งใหญ่ที่สุดในสหรัฐ 
ได้บริจาคอาหารมากกว่าหนึ่งล้านปอนด์ 
(453,592.40 กิโลกรัม)  ให้แก่  Feeding 
America  อาหารทีบ่รจิาค ได้แก่ อาหารกระป๋อง 
ประเภทผลไม้ ผัก และถั่ว ซึ่งจะน�าไปแจกจ่าย
ให้ครอบครัวที่ขัดสนโดยหน่วยบริการด้าน
อาหารและสถานสงเคราะห์ของชุมชนต่าง ๆ 
ทั่วสหรัฐ

บ็อบ ไอเคน ประธานและผู้บริหารสูงสุด 
(CEO) ของ Feeding America กล่าวว่าอาหาร 
ที่บริจาคสามารถรับประทานได้ประมาณ 
625,000 มื้อ

ผู้แสดงระบำาพัดแปรแถวเป็นหมายเลข “20” ระหว่างการแสดงท่ีจัดข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองวาระครบรอบปี

ท่ี 20 ของศาสนจักรในมองโกเลีย
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ผู้สอนศาสนาและสมาชิกในเฮติปลูกต้นไม ้
บนภูเขาเหนือเมืองหลวงปอร์โตแปรงซ์  
ซึ่งสามารถมองเห็นเป็นฉากหลังได้
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ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ (1873–1970)  
มกัจะเล่าเรือ่งทีเ่กิดขึน้ขณะท่านเป็นผูส้อน 
ศาสนารับใช้ในสกอตแลนด์   ท่านก�าลัง

รู้สึกคิดถึงบ้านหลังจากอยู่ในงานเผยแผ่ได้ไม่นาน
และใช้เวลาสองสามชัว่โมงเท่ียวชมปราสาทสเตอร์-
ลิงก์ท่ีอยูใ่กล้เคยีง  เมือ่ท่านกับคูก่ลบัจากการเย่ียม
ชมปราสาท พวกท่านเดินผ่านอาคารท่ีศิลาเหนือ
ประตูมีค�าจารึกซึ่งกล่าวกันว่าน่าจะประพันธ์โดย
เชกสเปียร์ อ่านว่า “ไม่ว่าท่านเป็นใคร จงท�าส่วน
ของท่านให้ดี”
เมื่อนึกถึงประสบการณ์น้ี  ประธานแมคเคย์

อธิบายว่า “ข้าพเจ้าบอกกบัตนเอง หรอืพระวญิญาณ 
ท่ีอยู่ในตัวข้าพเจ้าว่า ‘คุณเป็นสมาชิกศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ยิ่งกว่า

โดย เอ็ลเดอร ์
เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ทำ�ส่วน
ของท่�น
ให้ดี
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จงชอบธรรม  สร้างครอบครัว  หาวิธีเลี้ยงชีพ 

ที่เหมาะสม  รับใช้เมื่อได้รับเรียก  เตรียมพบ 

พระผู้เป็นเจ้า
นัน้ คณุอยูท่ีน่ีใ่นฐานะตวัแทนของพระเจ้าพระเยซ ู
คริสต์  คุณได้ยอมรับหน้าที่รับผิดชอบในฐานะตัว 
แทนของศาสนจักรแล้ว’  ต่อจากนั้นข้าพเจ้านึก 
[ถงึ] สิง่ทีเ่ราท�าก่อนเทีย่งวนันัน้  เราเทีย่วชมสถาน 
ที่ เราได้รับความรู้และข้อมูลด้านประวัติศาสตร ์
นั่นเป็นความจริง และข้าพเจ้าต่ืนเต้นกับเรื่องนี ้
. . .แต่นั่นไม่ใช่งานเผยแผ่ศาสนา . . .  ข้าพเจ้า
ยอมรับข่าวสารที่ให้ข้าพเจ้าบนศิลาแผ่นนั้น และ
นับจากวินาทีนั้นเราพยายามท�าส่วนของเราใน
ฐานะผู้สอนศาสนาในสกอตแลนด์”1

ข่าวสารนี้ส�าคัญและมีผลต่อท่านมากถึงขนาด
ประธานแมคเคย์ใช้เป็นแรงบันดาลใจตลอดชีวิตที่
เหลือของท่าน  ท่านตัดสินใจว่าไม่ว่าท่านมีหน้าที่
รับผิดชอบอะไร ท่านจะท�าให้ดีที่สุด

หลีกเล่ียงการแสดงออกท่ีไม่ใช่อุปนิสัยปกติ
เนื่องจากคนรุ่นเยาว์ของศาสนจักรอย่างท่านมี

ศักยภาพมากมายในการท�าดี แล้วอะไรคือสิ่งท่ี
ข้าพเจ้าห่วงกงัวลส�าหรบัอนาคตของท่าน  ข้าพเจ้า 
จะให้ค�าแนะน�าอะไรท่านได้บ้าง  แรกสุด ท่านจะ
พบเจอแรงกดดันใหญ่หลวงให้แสดงออกในสิ่งที่
ไม่ใช่อุปนิสัยปกติ—แม้ถึงกับสวมหน้ากาก—และ
เป็นอีกคนซึ่งไม่ได้สะท้อนตัวตนของท่านหรือตัวตน
ที่ท่านต้องการเป็นเท่าไรนัก
ในประวัติศาสตร์ยุคแรกของศาสนจักร ศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ เอ็มมา กับโจเซฟและจูเลียลูก
แฝดวัย 11 เดือนของพวกเขาอยู่ในไฮรัม โอไฮโอ  
ที่บ้านไร่จอห์นสัน  เด็กทั้งสองป่วยเป็นโรคหัด   
โจเซฟกับลูกชายตัวน้อยก�าลังนอนอยู่บนเตียง
เลื่อนใกล้ประตูหน้าบ้าน
คืนวันเสาร์วันหนึ่งชายมอมหน้าสีด�ากลุ่มหนึ่ง

พังประตูเข้ามาลากท่านศาสดาพยากรณ์ออกไป
ทุบตีและราดน�้ามันดินบนตัวท่านกับซิดนีย์ ริกดัน
ส่วนที่น่าสลดใจที่สุดของการรุมท�าร้ายครั้งน้ี

คือเด็กน้อยโจเซฟต้องตากลมทั้งคืนจนเป็นหวัด
ขัน้รนุแรงขณะบิดาของเขาถกูลากออกไป จนท�าให้ ภา
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เขาเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมา2

ผู้มีส่วนในมรณสักขีของท่านศาสดาพยากรณ์และไฮรัมพี่ชาย
ของท่านพากันมอมหน้าเพื่อปิดบังตัวตนที่แท้จริง3

ในสมัยของเรา เมื่อการปิดบังตัวตนง่ายกว่าแต่ก่อน จึงมีหลัก
ธรรมส�าคัญเกี่ยวข้องกับการไม่สวมหน้ากากและการเป็นคน “จริง
ต่อศรัทธา. . .ที่ท่านวายมลายยอม”4

เครื่องป้องกันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งไม่ให้ท่านเลือกสิ่งผิดคือการไม่
สวมหน้ากากปิดบังตัวตน  หากท่านพบตนเองต้องการท�าเช่นนั้น 
ขอให้รู้ไว้เถิดว่านั่นเป็นสัญญาณร้ายของอันตรายและเครื่องมือ

การใช้อินเทอร์เน็ตระราน ท�าลายชื่อเสียง หรือท�าให้บุคคลหนึ่ง
มัวหมองเป็นเรื่องน่าต�าหนิ  สิ่งที่เราเห็นในสังคมคือเมื่อผู้คนสวม
หน้ากากนิรนาม พวกเขามีแนวโน้มจะพัวพันกับความประพฤติ
แบบนี้ ซึ่งบ่อนท�าลายการอภิปรายเชิงเหตุผล อีกทั้งละเมิดหลัก 
ธรรมพื้นฐานที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายว่าพระองค์มิได้เสด็จมาเพื่อพิพาก-

ษาโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอด  จากนั้นพระองค์ทรงอธิบายความ
หมายของการพิพากษาดังนี้
“หลักการพิพากษามีอย่างนี้ คือความสว่างเข้ามาในโลกแล้ว 

แต่มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่าง เพราะกิจการของพวก
เขาชั่วร้าย
“เพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาหา 

ความสว่าง เนื่องจากกลัวว่าการกระท�าของตนจะปรากฏ
“แต่คนที่ประพฤติตามความจริงก็มาถึงความสว่าง เพื่อให้เห็น

ว่าการกระท�าของเขานั้นท�าโดยพึ่งพระเจ้า” (ยอห์น 3:19–21; ด ู 
ข้อ 17–18)
คนชอบธรรมไม่จ�าเป็นต้องสวมหน้ากากเพื่อปิดบังตัวตน

ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความเช่ือท่ีแท้จริงของท่าน
ท่านปฏิบัติตนสอดคล้องกับความเชื่อที่แท้จริงของท่านโดย 

ใช้เวลากับสิ่งที่จะสร้างและพัฒนาอุปนิสัยและช่วยให้ท่านเป็น
เหมือนพระคริสต์มากขึ้น  ข้าพเจ้าหวังว่าไม่มีใครในพวกท่านเห็น
ชีวิตส่วนใหญ่เป็นความสนุกสนานและเกม แต่เห็นว่านี่คือเวลา 
“เตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 34:32)
แบบอย่างที่ยอดเยี่ยมของการท�าส่วนของตนเองและการใช้

เวลาอย่างเหมาะสมมาจากชีวิตของเอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสมัยท่านเป็นนาวิกโยธินในกองทัพ
สหรัฐที่ก�าลังยึดครองญี่ปุ่นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2  เอ็ล- 
เดอร์เพอร์รีย์เล่าเรื่องนี้เมื่อท่านบันทึกพยานพิเศษของท่านเกี่ยว 
กับพระผู้ช่วยให้รอด
“ข้าพเจ้าเป็นนาวิกโยธินกองแรกที่ยกพลขึ้นบกในญี่ปุ่นภาย

หลังการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2   
เมื่อเราเข้าไปในเมืองนะงะซะกิที่เสียหายยับเยิน  นั่นเป็นหนึ่งใน
ประสบการณ์ที่ท�าให้ข้าพเจ้าเศร้าใจที่สุดในชีวิต  เมืองเกือบทั้ง
เมอืงพงัพนิาศ  ศพผูเ้สยีชวีติบางรายยงัไม่มใีครน�าไปฝัง  ในฐานะ
กองทหารยึดครอง เราจึงตั้งกองบัญชาการและออกไปท�างาน

อย่างหนึ่งที่ปฏิปักษ์ใช้ชักจูงท่านให้ท�าสิ่งที่ท่านไม่ควรท�า
ทกุวนันีค้นทัว่ไปจะปิดบงัตวัตนเมือ่เขยีนข้อความสือ่สารทีเ่ตม็ 

ไปด้วยความเกลียดชัง เผ็ดร้อน และมีอคติทางออนไลน์โดยไม่
เปิดเผยชื่อ  บางคนเรียกสิ่งนี้ว่า เพลิงปะทุ
อัครสาวกเปาโลเขียนไว้ดังนี้
“อย่าหลงผิดเลย การคบคนชั่วย่อมท�าลายนิสัยที่ดีงาม
“จงมีสติขึ้นมาใหม่และอย่าท�าบาปอีกเลย เพราะว่ามีบางคน

ไม่รู้จักพระเจ้า” (1 โครินธ์ 15:33–34)
เห็นชัดเจนว่าการสื่อสารที่ชั่วร้ายไม่เพียงเป็นเรื่องของมารยาท

ที่ไม่ดีเท่านั้น  หากวิสุทธิชนยุคสุดท้ายปฏิบัติ พวกเขาสามารถส่ง
ผลเสียต่อผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องพระผู้เป็นเจ้าหรือประจักษ์พยานใน
พระผู้ช่วยให้รอด

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ทำ�ส่วนของท่�น

ได้ดีขณะประจำ�ก�รในญ่ีปุ่น
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“สถานการณ์ชวนให้หดหู่ยิ่งนัก และพวกเราบางคนอยากจะ 
ท�ามากกว่านี้  เราไปหาอนุศาสนาจารย์ประจ�ากองทัพและขอ
อนุญาตช่วยสร้างโบสถ์คริสต์ขึ้นมาใหม่  เนื่องจากความเข้มงวด
ของรัฐบาลในระหว่างสงคราม โบสถ์เหล่านี้จึงแทบจะเลิกท�าการ
ไปหมดแล้ว  อาคารที่มีอยู่เพียงไม่กี่หลังของพวกเขาเสียหาย
อย่างหนัก  กลุ่มของเราอาสาซ่อมแซมโดยใช้เวลาหลังเลิกงาน
ฉาบปูนให้ใหม่เพื่อจะได้มีโบสถ์ไว้ส�าหรับจัดพิธีคริสต์ศาสนา
“. . . เราพบบาทหลวงผู้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในยามสงคราม 

จึงขอให้พวกเขากลับไปปฏิบัติหน้าที่ดังเดิม  เรามีประสบการณ์ที่
ดีเยี่ยมกับคนเหล่านี้เมื่อพวกเขาประสบเสรีภาพในการปฏิบัติตาม
ความเชื่อของชาวคริสต์อีกครั้ง
“เหตุการณ์หนึง่ทีข้่าพเจ้าจะจดจ�าตลอดไปเกดิขึน้ขณะเราก�าลงั 

ออกจากนะงะซะกิเพื่อกลับบ้าน  ขณะก�าลังขึ้นรถไฟซึ่งจะพาเรา
ไปลงเรือเพื่อกลับบ้าน  นาวิกโยธินหลายคนล้อเลียนพวกเรา   
พวกเขามีแฟนสาวมาด้วยและ [ก�าลัง] บอกลา  คนเหล่านั้น
หัวเราะเยาะเราและบอกเราว่าเราพลาดชีวิตสนุกสนานในญี่ปุ่น
เพราะมัวแต่เสียเวลาออกแรงโบกปูนตามผนังอาคาร
“ขณะที่พวกเขาก�าลังสนุกสุดเหวี่ยงกับการเยาะเย้ยเรา บนเนิน

เขาเล็ก ๆ ใกล้สถานีรถไฟ คริสเตียนชาวญี่ปุ่นกลุ่มใหญ่ประมาณ 
200 คนจากโบสถ์ที่เราซ่อมแซมให้ ก�าลังร้องเพลง “เหล่าทหาร
พระคริสต์เจ้า”  คนเหล่านั้นเดินเข้ามามอบของขวัญให้เรามาก 
มาย  จากนั้นทุกคนก็ยืนเรียงเป็นแถวยาวขนานกับขบวนรถไฟ  
เมื่อรถไฟเริ่มเคลื่อนขบวน เราได้สัมผัสมือกับทุกคนขณะจากไป  
เราตื้นตันใจจนพูดไม่ออก เราซาบซึ้งที่เรามีโอกาสช่วยเหลือบ้าง
เล็ก ๆ น้อย ๆ จนสามารถก่อตั้งกลุ่มชาวคริสต์ขึ้นมาอีกครั้งในดิน
แดนแห่งหนึ่งหลังสงคราม”5

โปรดไตร่ตรองและปฏิบัติการเชิงรุกในการเลือกวิธีใช้เวลาของ
ท่าน  ดังที่ท่านเห็นได้จากแบบอย่างของเอ็ลเดอร์เพอร์รีย์ ข้าพเจ้า
ไม่ได้พูดถึงการป่าวประกาศให้ทุกคนรู้จักศาสนาของท่านหรือการ
เลือ่มใสศรทัธาแบบผวิเผนิเพราะนัน่สามารถท�าให้ท่านและศาสน- 
จักรอับอาย  แต่ข้าพเจ้าก�าลังพูดถึงการเป็นอย่างที่ท่านควรเป็น

ต้ังเป้าหมายท่ีเหมาะสม
ค�าแนะน�าเรื่องที่สามเกี่ยวข้องกับเป้าหมายบางอย่างท่ีท่าน

ควรพิจารณา  ประมาณช่วงเวลาเดียวกับที่เอ็ลเดอร์เพอร์รีย์อยู่ใน
ญี่ปุ่นกับเหล่านาวิกโยธิน ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธาน

เครื่องป้องกันที่ดีที่สุด 

อย่างหนึ่งไม่ให้ท่าน 

เลือกสิ่งผิดคือการไม่ 

สวมหน้ากากนิรนาม
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โควรัมอัครสาวกสิบสองก็ประจ�าการกองทัพอากาศในญี่ปุ่นช่วง
ปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่นกัน
ในปี 2004 ข้าพเจ้าติดตามประธานแพคเกอร์และคนอื่น ๆ ไป

ญี่ปุ่น  ท่านมีโอกาสย้อนรอยอดีตของท่านและใคร่ครวญประสบ 
การณ์กับการตัดสินใจบางอย่างที่ท่านท�าเวลานั้น  ข้าพเจ้าได้รับ
อนุญาตให้แบ่งปันความคิดและความรู้สึกบางอย่างของท่านจาก
ครั้งนั้น
ประธานแพคเกอร์เล่าประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนเกาะนอกฝั่ง 

อยู่ท่ามกลางต้นหมากรากไม้ที่ก�าลังจะตาย ท่านเห็นซากศพของ
มารดาที่ถูกเข่นฆ่าและลูกสองคนของเธอ  ภาพที่เห็นท�าให้ท่าน
เต็มไปด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งผสมผสานกับความรู้สึกรัก
ครอบครัวของท่านเองและครอบครัวทั้งหมด”6

ต่อมาท่านเข้าไปในหลุมหลบภัยชั่วคราวเพื่อครุ่นคิด ไตร่ตรอง 
และสวดอ้อนวอน  ขณะหวนนึกถึงเหตุการณ์นี้ประธานแพคเกอร์
ได้เล่าสิ่งที่ข้าพเจ้าจะเรียกว่าประสบการณ์ยืนยันทางวิญญาณ  
ท่านรู้สึกว่าได้รับการดลใจเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านควรท�ากับชีวิตตนเอง  
แน่นอน ท่านไม่มีทางคิดว่าท่านจะได้รับเรียกสู่การเรียกอันศักดิ์-
สิทธิ์และสูงส่งที่ท่านด�ารงอยู่เวลานี้  วิสัยทัศน์ของท่านคือท่าน
ต้องการเป็นครูที่เน้นค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอด  ท่านตัดสินใจ
ว่าท่านจะด�าเนินชีวิตอย่างชอบธรรม
ท่านเกิดความรู้สึกค่อนข้างลึกซึ้งว่าท่านจะต้องหาภรรยาที่

ชอบธรรมและพวกท่านจะเลี้ยงดูครอบครัวใหญ่ด้วยกัน  ทหาร
หนุ่มนายนี้ทราบดีว่าอาชีพที่ท่านเลือกจะให้ค่าตอบแทนพอ
ประมาณ และคู่ชีวิตที่รักของท่านจะต้องมีล�าดับความส�าคัญใน
เรื่องต่าง ๆ แบบเดียวกับท่านและเต็มใจใช้ชีวิตโดยไม่มีสิ่งของ
ทางโลกบางอย่าง  ซสิเตอร์ดอนนา แพคเกอร์เป็นคู่ชวีติทีส่มบรูณ์
แบบให้ประธานแพคเกอร์ตลอดมา  พวกท่านไม่เคยมีเหลือใช้
มากพอ แต่พวกท่านไม่รูส้กึว่าขาดสิง่ใด  พวกท่านเลีย้งดบูตุรธดิา 
10 คน และทุกคนล้วนเสียสละ  เวลานี้พวกท่านมีหลาน 60 คน
และเหลนมากกว่า 80 คน
ข้าพเจ้าเล่าเรื่องจริงเรื่องนี้เพราะบ่อยเหลือเกินที่เป้าหมายของ

เราตั้งอยู่บนสิ่งที่โลกให้ความส�าคัญ  องค์ประกอบจ�าเป็นต่าง ๆ 
เรียบง่ายมากทีเดียวส�าหรับสมาชิกผู้ได้รับศาสนพิธีแห่งความรอด
แล้ว  จงเป็นคนชอบธรรม  สร้างครอบครัว  หาวิธีเลี้ยงชีพที่เหมาะ
สม  รับใช้เมื่อได้รับเรียก  เตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “ชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของ

ฟุ่มเฟือย” (ลูกา 12:15)

สร้างประเทศและชุมชนของท่าน
นอกจากคุณลักษณะส่วนตัว คุณสมบัติต่าง ๆ และการตัดสิน

ใจแล้ว หากท่านอยากเป็นคนรุ่นที่ท่านต้องเป็น ท่านจะสร้าง
ประเทศและชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่  คนรุ่นท่านจะต้องปกป้อง
ความชอบธรรมและเสรีภาพทางศาสนา  มรดกร่วมของชาวยิว-
ชาวคริสต์ที่เราสืบทอดมาไม่เพียงมีค่าเท่านั้นแต่จ�าเป็นต่อแผน

โอะกินะวะ  ท่านถือว่าประสบการณ์น้ีเป็นภูเขาของท่านใน
แดนทุรกันดาร  การเตรียมพร้อมส่วนตัวของท่านและการ
พบปะกับสมาชิกคนอื่น ๆ ท�าให้ความเชื่อที่ท่านมีต่อค�าสอน
พระกิตติคุณฝังลึก  สิ่งที่ท่านยังขาดอยู่เวลานั้นคือการยืนยัน
—ความรู้อันแน่นอนของเรื่องซึ่งท่านรู้สึกอยู่แล้วว่าเป็นความ
จริง
ผู้เขียนชีวประวัติของประธานแพคเกอร์บรรยายเหตุการณ์

ดังน้ี “แทนที่จะประสบสันติสุขจากการยืนยันท่ีท่านแสวงหา 
ท่านกลับต้องเผชิญหน้ากับขุมนรกของสงครามที่ท�าร้ายผู้
บริสุทธิ์  วันหนึ่งท่านปีนขึ้นไปบนเนินเขาเหนือมหาสมุทรเพื่อ
อยู่ตามล�าพังและหาเวลาครุ่นคิด  ที่นั่นท่านพบกระท่อมร้าง
ของชาวไร่และทุ่งมันฝรั่งบริเวณนั้นที่ถูกปล่อยร้าง  ขณะนอน

ประธ�นบอยด์ เค. แพคเกอร์ได้รับพร 
จ�กก�รต้ังเป้�หม�ยท่ีชอบธรรม
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ของพระบิดาในสวรรค์ด้วย  เราต้องพิทักษ์ไว้ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป   

เราต้องคบหากับคนดี รวมถึงคนทุกศาสนา—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คนที่รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบความประพฤติของตนต่อพระผู้เป็นเจ้า  

คนเหล่านี้จะเข้าใจค�าแนะน�าที่ว่า “ไม่ว่าท่านเป็นใคร จงท�าส่วน

ของท่านให้ดี”  การยกระดับค่านิยมร่วมของชาวยิว-ชาวคริสต์

และเสรีภาพทางศาสนาได้ส�าเร็จจะท�าให้รุ่นของท่านเป็นรุ่นที่ยิ่ง

ใหญ่อย่างที่พึงเป็น

ด้วยความท้าทายที่มีอยู่ในโลกทุกวันนี้ ฝ่ายประธานสูงสุดและ

โควรัมอัครสาวกสิบสองจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีส่วนร่วม

อย่างเหมาะสมในกระบวนการทางการเมืองในประเทศที่ท่าน

อาศัยอยู่  ศาสนจักรเป็นกลางในการแข่งขันทางการเมืองและไม่

ได้ให้การสนบัสนนุผูส้มคัรหรอืพรรคใด ๆ  อย่างไรกด็ ีเราคาดหวงั

ว่าสมาชกิของเราจะมส่ีวนเตม็ทีใ่นการสนบัสนนุผูส้มคัรและพรรค 

ที่พวกเขาเลือกโดยยึดหลักการซึ่งจะปกป้องรัฐบาลที่ดี  หลักค�า

สอนของเราชัดเจน นั่นคือ “ควรแสวงหา [คนดี] คนซื่อสัตย์และ 

ผู้มีปัญญาอย่างขยันหมั่นเพียร” (คพ. 98:10)

เราเชื่อมั่นในตัวท่านมาก  ผู้น�าในศาสนจักรเชื่ออย่างจริงใจว่า

ท่านสามารถสร้างอาณาจักรได้อย่างที่คนรุ่นก่อนท�าไม่ได้  ท่าน 

ไม่เพียงมีความรักและความเชื่อมั่นของเราเท่านั้น แต่มีค�าสวด

อ้อนวอนและพรของเราด้วย  เรารู้ว่าความส�าเร็จของคนรุ่นท่าน

จ�าเป็นต่อการสถาปนาศาสนจักรอย่างต่อเนื่องและการเติบโต 

ของอาณาจักร  เราสวดอ้อนวอนขอให้ท่านท�าส่วนของท่านให้ดี

และหลีกเลี่ยงการสวมหน้ากาก ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับตัวตน

ที่แท้จริงของท่าน  ตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม  สร้างประเทศและ

ชุมชนของท่าน 

จากไฟร์ไซด์ระบบการศึกษาของศาสนจักรสำาหรับคนหนุ่มสาวที่มหาวิทยาลัย
บริคัมยังก์–ไอดาโฮเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม ค.ศ. 2012  ดูบทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษ 
ที่  lds .org/ broadcasts/ archive/ ces-devotionals/ 2012/ 01?lang=eng
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มรดกร่วมของชาวยิว-ชาวคริสต์ 

ที่เราสืบทอดมาไม่เพียงมีค่าเท่านั้น

แต่จำาเป็นต่อแผนของพระบิดา 

ในสวรรค์เช่นกัน  เราต้องพิทักษ์ 

ไว้ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป
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โดย แกรีย์ และ ซูซาน คาร์เตอร์

ใ
นฐานะเจ้าหน้าท่ีพระวิหาร 

เราได้รับพรที่ได้พบปะคน

หนุ่มสาวที่มาพระวิหารเพื่อ

รับเอ็นดาวเม้นท์ของตนเอง  เราพบ

ว่าการสัมมนาเพื่อเตรียมเข้าพระ-

วิหารเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา แต่

อิทธิพลของบิดามารดาและผู้น�าที่

ชอบธรรมมีบทบาทส�าคัญยิ่งกว่า

ในการช่วยพวกเขาเตรียมท�าพันธ-

สัญญาพระวิหาร  ในฐานะบิดา

มารดาและผู้น�า เราไม่เพียงต้อง

ช่วยเยาวชนเตรียมรับใช้เป็นผู้สอน

ศาสนาเต็มเวลาซึ่งกินเวลาเพียงไม่

กี่เดือนเท่านั้น แต่ยังต้องเตรียม

พวกเขาท�าและรักษาพันธสัญญาพระวิหารซึ่งคงอยู่ชั่วนิรันดร์ด้วย  

ขั้นตอนแรก ๆ สามารถเริ่มต้นได้ในวัยเด็ก

เตรียมเด็ก

บิดามารดาสามารถแสดงให้บุตรธิดาเห็นความส�าคัญของพระ-

วิหารได้โดยนมัสการในพระวิหารและแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยว

กบังานพระวหิาร  แม้แต่ในเขตท่ีไม่สามารถเข้าพระวหิารได้บ่อย ๆ 

บิดามารดาก็ยังสามารถปลูกฝังความปรารถนาจะเข้าพระวิหาร 

ให้บุตรธิดาของตนได้เช่นกัน

ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907–1995) สอนบิดา

มารดาว่า “ขอให้เราบอกเล่าความรูส้กึทางวญิญาณท่ีเรามใีนพระ-

วิหารกับลูก ๆ ของเรา  ขอให้เราสอนพวกเขาอย่างจริงจังมากขึ้น

และเป็นกันเองมากขึ้นในสิ่งท่ีเราสามารถพูดได้อย่างเหมาะสม

เกี่ยวกับจุดประสงค์ของพระนิเวศน์แห่งพระเจ้า”1  บุตรธิดาของ 

เราจ�าเป็นต้องรู้ว่าพระวิหารเป็นสถานที่ซึ่งเราได้รับค�าตอบของค�า

สวดอ้อนวอนและรู้สึกถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้า

บดิามารดาสามารถสอนบตุรธดิา
ได้เช่นกนัให้ตัง้ตารอและด�าเนนิชวีติ
คูค่วรกบัใบรบัรองจ�ากดัการใช้ทีพ่วก
เขามีโอกาสได้รับเมื่ออายุครบ 12 ปี  
เมื่อถึงเวลาที่เยาวชนเหล่านี้เข้าพระ-
วิหาร เราจะเห็นปีติและความภาค
ภูมิใจขณะพวกเขายื่นใบรับรองเหล่า
นี้ที่พระวิหาร

เตรียมเยาวชน
บิดามารดาสามารถช่วยให้บุตร

ธิดามีส่วนในการค้นคว้าประวัติ
ครอบครัวเพื่อที่พวกเขาจะได้น�า 
รายชื่อครอบครัวไปพระวิหารเม่ือ
อายุครบ 12 ปี  เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. 

เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ

สองสัญญากับเยาวชนที่ท�าเช่น

นั้นว่า “ความรักความกตัญญูที่ท่านมีต่อบรรพชนจะเพิ่มพูน  

ประจักษ์พยานและการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ท่านมีต่อพระผู้ช่วย 

ให้รอดจะลึกซึ้งและยั่งยืน  ข้าพเจ้าสัญญาว่าท่านจะได้รับความ

คุ้มครองจากอิทธิพลที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ของปฏิปักษ์”2

เราได้เหน็ตวัอย่างมากมายทีส่ญัญานีเ้กดิสมัฤทธผิล  เมือ่เรว็ ๆ 

นีเ้ยาวชนหญงิคนหนึง่บอกเราว่าหลงัจากค้นหาชือ่คณุยายของเธอ

แล้ว เธอมาที่พระวิหารเพื่อท�างานให้ท่าน  เธอกล่าวว่าขณะรับ 

บัพติศมาแทนท่าน เธอมีความรู้สึกชัดเจนว่าคุณยายจะมาต้อนรับ

เธอในชีวิตหน้า  ประสบการณ์เช่นนี้เสริมสร้างประจักษ์พยานและ

ปลูกฝังความปรารถนาจะมีส่วนร่วมในศาสนพิธีพระวิหารมากขึ้น

เยาวชนจ�านวนมากประสบการล่อลวงให้แต่งกายไม่สุภาพ  

เมื่อบิดามารดาและผู้น�าสวมเสื้อผ้าสุภาพสวยงาม เยาวชนจะ

ตระหนักว่าพวกเขาสามารถท�าได้เช่นกัน  เยาวชนจ�าเป็นต้อง
เข้าใจว่าลกัษณะการแต่งกายและวธิทีีพ่วกเขาปฏบิตัต่ิอร่างกาย
ของตนเองจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นสานุศิษย์ของพวกเขา  

เนื่องด้วยการลดข้อกำาหนดเรื่องอายุ

สำาหรับผู้สอนศาสนาเต็มเวลา เวลานี ้

วัยรุ่นจึงทำาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของ 

พระวิหารมากขึ้นกว่าเดิมหลายหมื่นคน

ภา
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ย 
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ีฟ 
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พระวิหาร
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บดิามารดาสามารถช่วยเยาวชนเตรยีมเข้าพระวหิารได้โดยช่วย

ให้พวกเขาเข้าใจพันธสัญญาที่จะท�าในนั้น พันธสัญญาพระวิหาร

รวมถึงค�าสัญญาว่าจะ  “รักษากฎแห่งคุณธรรมอันเคร่งครัดและ

ความบริสุทธิ์ทางเพศ มีจิตกุศล มีเมตตา อดกลั้นและบริสุทธิ์ อุทิศ

ทั้งพรสวรรค์และทรัพย์สินทางโลกเพื่อเผยแผ่ความจริงและยก

ระดับ [ครอบครัวมนุษย์] อุทิศตนเพื่ออุดมการณ์แห่งความจริงต่อ

ไป และพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเตรียมแผ่นดินโลกให้พร้อม

ต้อนรับองค์ราชัน—พระเจ้าพระเยซูคริสต์”3  บิดามารดาสามารถ

เป็นพยานได้ว่าเยาวชนจะได้รบัพรส่วนตวัอนัเป่ียมด้วยพลงัตลอด

ชวีติเมือ่พวกเขารกัษาพนัธสญัญาเหล่านี ้ และพนัธสญัญาเหล่านี้

จะมีความหมายต่อเยาวชนเมื่อบิดามารดาช่วยให้พวกเขาเข้าใจ

ว่าทั้งพรและพันธสัญญาเกิดขึ้นได้โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซู

คริสต์

มีหลายวิธีที่เราสามารถช่วยเตรียมเด็กและเยาวชนให้พร้อม 

รับพรของพระวิหาร  ยิ่งพวกเขาพร้อมมากเท่าใดก็จะยิ่งมีสันต ิ

และรู้สึกถึงพระวิญญาณมากเท่านั้น และด้วยเหตุนี้จึงสามารถ 

มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ทางวิญญาณขณะรับเอ็นดาวเม้นท์  

ประสบการณ์พระวิหารที่ยกระดับจิตใจจะท�าให้พวกเขาเป็น

สานุศิษย์ที่อุทิศตนมากขึ้นของพระคริสต์และเป็นผู้สอนศาสนา 

ที่ดีขึ้น—เพราะได้รับแรงจูงใจให้ช่วยคนที่พวกเขาสอนเตรียมรับ

ศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหาร

อ้างอิง
1.	 ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู.	ฮันเตอร์,	“Follow	the	Son	of	God,”	Ensign,	พ.ย.	1994,	88.
2.	 เดวิด เอ.	เบดนาร์,	“ใจของลูกหลานจะหันไป,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2011,	33.
3.		เจมส์ อี.	ทาลเมจ,	ใน	Preparing to Enter the Holy Temple	(2002),		 	 	

34–35.
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ผู้สอนศาสนา 
อนัยิ่งใหญ่ของเรา

ผู้สอนศาสนาทุกวันนี้สานต่อมรดกอันยิ่งใหญ่
ของการเติมแผ่นดินโลกด้วยความรู้เรื่อง
พระเจ้า (ดู อิสยาห์ 11:9)  ตั้งแต่อับราฮัม

จนถึงเปาโล จนถึงแอมัน จนถึงวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ ผู้
สอนศาสนาในพระคัมภร์ีและประวตัศิาสตร์ศาสนจกัร
ต่างเป็นต้นแบบที่น่าเชื่อถือให้แก่ผู้สอนศาสนายุค
ปัจจุบัน

ไม่ว่าเราจะเป็นสมาชิกผู้สอนศาสนา ก�าลังเตรียม
รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ก�าลังรับใช้งาน
เผยแผ่ หรือใกล้จบแล้วก็ตาม เราสามารถได้ความ
กล้าหาญและแรงบันดาลใจจากแบบอย่างเหล่านี้

โดย ลารีน พอร์เตอร์ กอนท์  
และ ลินดา เดคเกอร์ โลเปซ
นิตยสารศาสนจักร

โยนาห์บนชายหาดที่นีนะเวห์, โดย ดาเนียล เอ. ลูอิส  โยนาห์กลับใจออกไปสั่งสอน
และยืนยันว่าพระเยโฮวาห์ทรงปกครองทุกแห่งหนและไม่ทรงจำากัดความรักของ
พระองค์กับประชาติเดียวหรือคนกลุ่มเดียว (ดู โยนาห์ 1–4)

มรดกผู้สอนศาสนาของเราในพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์ไข่มุก 
อันล�้าค่า

ผูส้อนศาสนาสมยัพนัธสญัญาเดิม เช่น โยนาห์ ได้รบัเรยีกให้เปล่งเสยีงเตอืน
ผู้คน (ดู เอเสเคียล 3:17–19  จากตัวอย่างของโยนาห์ เราเห็นความส�าคัญของ
การกลับใจและการเชื่อฟัง  เรื่องราวของอับราฮัมสอนเราเกี่ยวกับสายอ�านาจ
และพลังอ�านาจของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

ผู้สอนศาสนาสมัยพันธสัญญาใหม่ เช่น เปโตรและเปาโล ท�างานเพื่อพิทักษ์
ค�าสอนของพระเยซคูรสิต์  แต่กระนัน้โลกกย็งัตกไปสูก่ารละทิง้ความเชือ่  พระผู้
เป็นเจ้าทรงฟ้ืนฟพูระกติตคิณุผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิ  เวลานีเ้ราก�าลงั
ท�างานเพื่อพิทักษ์และแบ่งปันค�าสอนของพระเยซูคริสต์เฉกเช่นผู้สอนศาสนา
เหล่านั้นท�า

ผู้สอนศาสนาทุกคนทั้งอดีตหรือปัจจุบัน  

ต่างรับใช้ด้วยความหวังว่าจะทำาให้ชีวิตผู้อ่ืนดีข้ึน
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เสียงเตือน
“เพราะพระเจ้าทรงพระกรุณา 

พระองค์จึงทรงเรียกผู้รับใช้ให ้

เตอืนผูค้นว่าจะมอีนัตราย . . .  ลองนึกถึงโยนาห์  แรก 

ทีเดียวเขาหลบหนีการเรียกของพระเจ้าให้ไปเตือน

ชาวนีนะเวห์ผู้มองไม่เห็นอันตรายอันเนื่องจากบาป  

เขารู้ว่าคนชั่วปฏิเสธศาสดาพยากรณ์มาตลอด และ

บางครั้งถึงกับสังหารพวกท่าน แต่เมื่อโยนาห์ออกไป

ด้วยศรัทธา  พระเจ้าจึงประทานพรเขาให้มีความ

ปลอดภัยและความส�าเร็จ”
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธาน
สูงสุด, “ขอให้เราเปล่งเสียงเตือน,” เลียโฮนา, ม.ค. 2009, 3.
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อัครสาวกเปาโล, โดย คาเรล สเครตา  ระหว่าง

การเดินทางและในจดหมายของเปาโล ท่าน

แสดงประจักษ์พยานอันทรงพลังเกี่ยวกับพระ- 

ผูช่้วยให้รอดทัว่เอเชยีไมเนอร์และโลกส่วนใหญ่ 

ที่ท่านรู้จักในเวลานั้น

เมลคีเซเดคให้พรอับราม  
[อับราฮัม]  โดย วอลเตอร์ เรน   

เมลคเีซเดคให้พรอบัราม (ด ูปฐม

กาล 14:18–20) และมอบฐานะ

ปุโรหิตให้ท่านด้วย (ดู คพ. 84:14)  

ครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงปรากฏต่อ 

อับรามโดยตรัสว่า “เราตกลงใจ 

. . . ทำาให้เจ้าเป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจ

เพื่อรับนามของเราในแผ่นดินต่าง

แดนแห่งหนึ่ง . . . และเจ้าจะเป็น 

พรแก่พงศ์พันธุ์ของเจ้าต่อจากเจ้า, 

กระทั่งในมือพวกเขา พวกเขาจะ 

นำาการปฏิบัติศาสนกิจและฐานะ

ปุโรหิตนี้สู่ประชาชาติทั้งปวง”  

(อับราฮัม 2:6, 9)

เปโตรและยอห์นต่อหน้าผู้ปก- 
ครองในเยรูซาเล็ม,  โดย ไซมอน 

เวดเดอร์  เปโตรและยอห์นถกูนำา 

มาอยูต่่อหน้าสภา และมหาปโุรหติ

ซกัถามพวกท่านว่า “เรากำาชบัพวก

เจ้าอย่างแข็งขันแล้วว่าอย่าสอน 

โดยออกชื่อนี้ นี่แน่ะ พวกเจ้าทำา 

ให้คำาสอนของพวกเจ้าแพร่ไปทั่ว  

. . . เปโตร. . . ตอบว่า เราจำาเป็น 

ต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อ 

ฟังมนุษย์” (กิจการ 5:28–29) BP
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ท่านน�าข่าวอันน่ายินดีมาให้จิตวิญญาณ
ข้าพเจ้า  โดย วอลเตอร์ เรน  เทพมาเยือน 

แซมิวเอลชาวเลมันและนำา “ข่าวอันน่ายินดี

มาให้จิตวิญญาณ [ของแซมิวเอล]” เกี่ยวกับ

การเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด (ฮีลามัน 

13:6–7)  ส่วนหนึ่งในการเรียกของท่าน 

เพื่อสั่งสอนชาวนีไฟคือ แซมิวเอลขึ้นไปยืน 

บนกำาแพงเมืองเซราเฮ็มลาและแบ่งปัน 

ข่าวอันน่ายินดีเหล่านี้กับผู้คน

แอมันอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ลาโมไน โดย แกรีย์ แอล. แคพพ์  แอมัน

บุตรคนหนึ่งของโมไซยาห์ช่วยชีวิตฝูงสัตว์ของกษัตริย์ลาโมไน  

เมื่อกษัตริย์ถามแอมันว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งท่านมาหรือ แอมัน

ตอบว่าท่านคือคนที่พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทรงเรียกให้สอนพระ-

กิตติคุณ “แก่คน [ของลาโมไน], เพื่อจะนำาพวกเขามาสู่ความรู้ถึง 

สิ่งที่เที่ยงธรรมและจริง” (แอลมา 18:34)

มรดกผู้สอนศาสนาของเราในพระคัมภีร์มอรมอน

แอลมา อมิวเล็ค บรรดาบุตรของโมไซยาห์ และแซมิวเอล
ชาวเลมนัเป็นเพยีงต้นแบบบางส่วนของผูส้อนศาสนาทีย่ิง่ใหญ่ 
ในพระคมัภร์ีมอรมอน  เราเหน็แบบอย่างของการกลบัใจ ศรทัธา 
การเชือ่ฟัง และความกล้าหาญจากพวกท่าน  เราสามารถพึง่พา 
การดลใจและการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าให้น�าทางการรับใช้
งานเผยแผ่ของเราได้เช่นเดียวกับพวกท่าน

การสอน 
ผู้ไม่เช่ือ

“บรรดาบุตรของโมไซยาห์. . . ไปใน
บรรดาชาวเลมัน  แม้จะสอนคนที่ดู
ประหนึ่งว่าประเพณีของพวกเขาไม่ได้
น�าไปสู่การเติบโตทางวิญญาณ แต่ผู้
สอนศาสนาที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ยังคงช่วย
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งใน 
บรรดาชาวเลมัน  เรารูว่้า . . . ‘ชาวเลมนั
มากเท่าที่เชื่อในค�าสั่งสอนของพวก
ท่าน, และเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหา
พระเจ้า, จะไม่เคยตกเลยฉันนั้น’  
(แอลมา 23:6)”

เอ็ลเดอร์เจมส์ บี. มาร์ติโน แห่งสาวกเจ็ดสิบ, 
“Repentance That Brings Conversion,” Ensign, 
ก.ย. 2012, 58.©
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วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์เตรียมรับบัพติศมาที่ฟาร์มเบน-
โบว์  โดย ริชาร์ด เอ. เมอร์เรย์  พระเจ้าทรงนำา 

วลิฟอร์ด วดูรฟัฟ์ในทศวรรษ 1840 ให้ไปทีฟ่าร์ม

ของจอห์น  เบนโบว์ในเมืองเฮริฟอร์ดเชียร์ 

ประเทศอังกฤษ  “คนที่นั่นสวดอ้อนวอนมานาน

เพื่อขอให้สิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบสมัย

โบราณ” วิลฟอร์ดเขียน  “ผลที่ได้คือสามสิบวัน

แรกหลังจากข้าพเจ้าไปถึงที่นั่นข้าพเจ้าให้บัพ- 

ติศมาหกร้อยคน . . . ในการทำางานแปดเดือนใน

ประเทศนั้นข้าพเจ้านำาหนึ่งพันแปดร้อยคนเข้ามา

ในศาสนจักร  เพราะเหตุใดหรือ เพราะมีคน

พร้อมรับพระกิตติคุณ” (“Discourse,” Deseret 

Weekly, พ.ย. 7, 1896, 643)

ผู้สั่งสอนชาวมอรมอน  
โดย อาร์โนลด์ ไฟร์เบิร์ก 

ใช้ภาพต้นฉบับของคริส- 

เต็น ดัลสการ์ดเป็นต้น

แบบ  ภาพผู้สอนศาสนา

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายสมัย

เริ่มแรกกำาลังสอนพระ-

กิตติคุณของพระเยซู

คริสต์แก่ครอบครัวชาว

เดนมาร์กที่มารวมกันอยู่

ในบ้านไร่เป็นตัวอย่าง

ทั่วไปของงานเผยแผ่

ศาสนาในศตวรรษที่ 19  

ผู้สอนศาสนาสอนตรง

มุมถนนหรือในศาลา

ประจำาเมืองด้วย
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มรดกผู้สอนศาสนาของเราในพระคัมภีร์หลักค�าสอนและ

พันธสัญญา

หลังจากการฟื้นฟูพระกิตติคุณ ผู้สอนศาสนามีความส�าคัญยิ่ง  ผู้
สอนศาสนา เช่น แดน โจนส์, ออร์สัน ไฮด์, และพาร์ลีย์ พี. แพรทท์
แบ่งปันพระคัมภีร์มอรมอนและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  บาง
คน เช่น แซมิวเอลที่เป็นน้องชายของศาสดาพยากรณ์โจเซฟรับใช้อยู่
ใกล้บ้าน  หลายคนเดินทางไกลไปแบ่งปันพระกิตติคุณในที่ต่าง ๆ 
เช่น ประเทศไทย หมู่เกาะแซนด์วิช (ฮาวาย) เดนมาร์ก และอังกฤษ

ผู้สอนศาสนาสมัยเริ่มแรกเหล่านี้มักรับใช้งานเผยแผ่หลายครั้ง
และเป็นเวลานาน  พวกเขาจากพ่อแม่ คนรกั ภรรยา และลกูหลาน
เช่นเดียวกับเรา  พวกเขาเป็นแบบอย่างต่อเราในปัจจุบันถึงศรัทธา 
ความกล้าหาญ การเชื่อฟัง ความอดทน และความขยันหมั่นเพียร
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บุกเบิกตามท้องถนน โดย เคน สเป็นเซอร์ ผู้สอนศาสนาสองคนนี้แบ่งปันพระกิตติ- 

คุณกับชายที่อยู่หน้าร้านหนังสือในนิวบรันสวิก รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา

สร้างเพิ่มเติมบนมรดกผู้สอนศาสนาของเรา

ตั้งแต่ประธานโธมัส เอส. มอนสันประกาศในการประชุม
ใหญ่สามญัเดอืนตลุาคม ค.ศ. 2012 ว่าเยาวชนชายและเยาวชน 
หญิงสามารถออกไปเป็นผู้สอนศาสนาในอายุที่น้อยลง  ม ี
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายหมื่นคนเข้ามาสู่สนามเผยแผ่

ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน ค.ศ. 2013 เอ็ล- 
เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
เพิ่มเติมพยานของท่านถึงงานเผยแผ่ศาสนาและกระตุ้นเรา
แต่ละคนให้เป็นส่วนส�าคัญของปาฏิหาริย์นี้ที่ก�าลังเผยออก
มาโดยช่วยหาคนทีพ่ร้อมรบัฟังพระกติตคิณุ  “แน่นอนว่าเมือ่ 

พระเจ้าทรงดลใจให้มีผู้สอนศาสนามากขึ้นในการรับใช้ 
พระองค์ก็ทรงปลุกความคิดและเปิดใจคนดีและซื่อสัตย ์
ให้รับผู้สอนศาสนาของพระองค์มากข้ึนด้วย ท่านรู้จัก 
พวกเขาอยู่แล้วหรือจะได้รู้จักในอนาคต  พวกเขาอยู่ใน
ครอบครัวของท่านและอาศัยอยู่ในละแวกบ้านของท่าน 
พวกเขาเดินผ่านท่านบนถนน นั่งกับท่านในโรงเรียน และ
ติดต่อกับท่านทางออนไลน์” (“นี่คือปาฏิหาริย์,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2013, 78) 

ผู้สอนศาสนาที ่

เพิ่งมาถึงให้บัพติศมา

คนพื้นเมืองในหมู ่

เกาะแซนด์วิช  

(ฮาวาย) เมื่อต้นปี 

1851  รูปนี้ระบุ 

วันที่หลังจากนั้น 
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ป้ายผู้สอนศาสนาของท่าน
“หากท่านไม่ได้เป็นผู้สอนศาสนา
เต็มเวลาที่มีป้ายชื่อติดอยู่บนเสื้อ
นอกของท่าน ตอนนี้ได้เวลาแล้วที่
ท่านจะเขียนขึ้นมาอันหนึ่งในใจ
ท่าน—เขียนเหมือนกับที่เปาโล
กล่าวว่า ‘ไม่ได้เขียนด้วยน�้าหมึก 
แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์’”

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “นี่คือปาฏิหาริย์,” 
เลียโฮนา พ.ค. 2013, 78.เอ
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ชาวเลมันจะบานสะพรั่งดังดอกกุหลาบ โดย โฮเซลิโต  เยซู  

อาเคเวโด การ์เซีย  ภาพนี้จับวิญญาณของงานเผยแผ่ศาสนา 

ในบรรดาคนพูดภาษาสเปน  ผู้สอนศาสนาสองคนเตรียม

สอนพระกติตคิณุขณะทีผู่ค้นต่างทำาภารกจิประจำาวนัของตน  

พระวหิารลมิา เปรทูีต่ัง้อยูท่่ามกลางบ้านหลงัเลก็ ๆ และสตัว์ 

ประจำาถิ่นแสดงถึงการเติบโตของศาสนจักร

ผู้สอนศาสนาตลอดเวลา 
โดย จูอี อิง เชน สมาชิก

ศาสนจักรในไต้หวัน เช่น

เดียวกับสมาชิกผู้สอน

ศาสนาทุกแห่ง หมายมั่น

แบ่งปันปีติของพวกเขา

ในพระกิตติคุณและ 

พระคัมภีร์  พระคัมภีร์

วางอยู่บนโต๊ะ และภาพ

พระวิหารไทเป ไต้หวัน

บนภาชนะสีฟ้าทรงสูง 

ใส่ม้วนกระดาษ
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ผู้สอนศาสนาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเซียร์รา- 
ลีโอน โดย เอไมล์ วิลสัน  คณะเผยแผ่แห่ง 

แรกในเซียร์ราลีโอนจัดตั้งในเมืองฟรีทาวน์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2007  ฟรีทาวน์

กลายเป็นสเตคที่ 3,000 ของศาสนจักรเมื่อ 

วันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2012
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โดย เอ็ลเดอร์อีดัวร์โด กาวาร์เร็ท
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

คริสต์ศักราช 1485 พระเจ้าริชาร์ดที่ 3 ทรงครองบัลลังก์อังกฤษ  นั่นเป็นช่วงเวลาของ
ความไม่มีเสถียรภาพ และพระเจ้าริชาร์ดต้องปกป้องราชบัลลังก์มากกว่าหนึ่งครั้ง  
แต่พระองค์เป็นทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์ เป็นนักรบที่องอาจเฉียบแหลมผู้มี

ทหารในกองทัพประมาณ 8,000 ถึง 10,000 นาย
ปีเดยีวกันน้ัน เฮนรย์ี ทิวดอร์ขนุนางแห่งรชิมอนด์ ผูอ้วดอ้างเป็นรชัทายาทองักฤษ ได้ท้าทาย 

และประจันหน้ากับพระเจ้าริชาร์ดในสถานที่แห่งหนึ่งชื่อบอสเวิร์ธฟีลด์ซึ่งกลายเป็นชื่อของการ
ศึกครั้งน้ี  เฮนรีย์มีประสบการณ์การท�าศึกเล็กน้อย ไม่เหมือนพระเจ้าริชาร์ด และกองทหาร
ของเขามีเพียง 5,000 นาย แต่เขามีผู้ให้ค�าปรึกษาที่ดีอยู่เคียงข้าง—นั่นคือชายสูงศักดิ์ผู้เคยมี
ส่วนในการออกศึกคล้ายกันนี้ และเคยท�าศึกกับพระเจ้าริชาร์ดมาบ้าง  เช้าของการท�าศึกมาถึง 
และทุกอย่างบ่งบอกว่าพระเจ้าริชาร์ดจะชนะ

ต�านานอันเลื่องชื่อเร้าใจสรุปเหตุการณ์ของวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1485  เช้าวันนั้นพระเจ้า
ริชาร์ดและนายทหารของเขาเตรียมเผชิญหน้ากับกองทัพของเฮนรีย์  ผู้ชนะศึกครั้งนี้จะได้เป็น
ผู้ปกครองประเทศอังกฤษ  ไม่นานก่อนการท�าศึก พระเจ้าริชาร์ดส่งคนเลี้ยงม้าไปดูว่าม้าตัว
โปรดของพระองค์พร้อมหรือไม่

ขอให้เราเตรียมพร้อมและไม่สะดุดล้มในสนามรบโดยวางความไว้ใจของเรา 

ในพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้าจอมโยธา

เตรียมพร้อม
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สำ�หรับวันออกศึก





“ใส่เกอืกม้าตวันีเ้รว็เข้าเถิด” คนเลีย้งม้าสัง่ช่างตเีหลก็  “กษตัรย์ิ
ประสงค์จะขี่น�าทัพของพระองค์”

ช่างตีเหล็กตอบว่าต้องรอก่อน  “ข้าเพิ่งใส่เกือกม้าให้ทั้งกองทัพ
เมื่อสองสามวันก่อน” เขากล่าว “และตอนนี้ข้าต้องไปเอาเหล็กมา
เพิ่ม”

คนเลี้ยงม้าใจร้อนบอกว่าเขารอไม่ได้  “ศัตรูของกษัตริย์ยกทัพ
มาแล้ว และเราต้องเผชิญหน้ากันในสนามรบ” เขาบอก “ท่านมี
อะไรก็เอามาท�าเถิด”

ช่างตีเหล็กจึงท�าตามค�าสั่งสุดความสามารถ โดยท�าเกือกม้าสี่
ข้างจากแท่งเหล็ก  หลังจากใช้ค้อนตีเกือกม้าแล้ว เขาก็ตอกเกือก
สามข้างให้ม้าตัวนั้น  แต่เมื่อก�าลังจะติดเกือกข้างที่สี่ เขานึกขึ้นได้
ว่ามีตะปูไม่พอ

“ข้าต้องการตะปูอีกตัวสองตัว  และจะต้องใช้เวลาพอสมควร  
ในการท�า” เขาบอกคนเลี้ยงม้า

แต่คนเลีย้งม้าไม่สามารถรอได้อกี “ข้าได้ยนิเสยีงแตรแล้ว” เขา
ประกาศ  “ท่านใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ได้หรือ”

ช่างตีเหลก็ตอบว่าเขาจะท�าสดุความสามารถแต่เขาไม่รบัประกนั 
ว่าเกือกข้างที่สี่จะแน่น

“ตอกลงไปเลย” คนเลี้ยงม้าสั่ง “รีบหน่อยเถิด มิเช่นนั้นพระเจ้า 
ริชาร์ดจะกริ้วเราทั้งคู่”

ไม่นานการท�าศึกก็เริ่มขึ้น  เพื่อให้คนของเขาฮึกเหิม พระเจ้า 
ริชาร์ดจึงขี่ม้าไปมาทั่วสนามรบ ต่อสู้พลางร้องปลุกใจคนของ
พระองค์ว่า “รุกเข้าไป! รุกเข้าไป!”

แต่ขณะที่พระเจ้าริชาร์ดมองไปรอบ ๆ สนามรบ พระองค์เห็น
ทหารบางคนก�าลังล่าถอย  โดยเกรงว่าทหารนายอื่นอาจจะเริ่ม
ถอยตาม พระองค์จึงควบม้าตรงไปหาทหารเหล่านั้นเพื่อปลุกใจ
พวกเขาให้ฮึกเหิม  แต่ก่อนจะไปถึง ม้าของพระเจ้าริชาร์ดสะดุด 
ล้ม เหวี่ยงพระองค์ลงไปบนพื้น  เป็นอย่างที่ช่างตีเหล็กกลัว เกือก
ม้าข้างหนึ่งหลุดออกมาระหว่างพระเจ้าริชาร์ดควบม้าเต็มฝีเท้า

พระเจ้ารชิาร์ดผดุลกุขึน้จากพืน้ขณะม้าของพระองค์ลกุขึน้และ 
ควบตะบงึหนไีป  ขณะทีก่องทพัของเฮนรย์ีเข้าโจมต ีพระเจ้ารชิาร์ด 
แกว่งดาบในอากาศพลางตะโกนว่า “ม้า! ม้า! ข้ายอมแลกอาณา- 
จักรของข้าเพื่อให้ได้ม้าสักตัว!”

แต่สายไปเสียแล้ว ตอนนั้นคนของพระเจ้าริชาร์ดก�าลังหนีกัน
จ้าละหวั่นเพราะกลัวกองทัพของเฮนรีย์ที่ก�าลังบุกโจมตี และศึก
ครั้งนี้ต้องพ่ายไป  นับแต่นั้นประชาชนจึงเอ่ยภาษิตนี้

28 เ ลี ย โ ฮ น า



เสียเกือกม้าเพราะขาดตะปู

เสียม้าเพราะขาดเกือกม้า

เสียการท�าศึกเพราะขาดม้า

เสียอาณาจักรเพราะขาดการท�าศึก

และทั้งหมดนี้เพราะขาดตะปูเกือกม้า1

ยึดม่ันในหลักธรรมของเรา
ขณะนึกถึงเรื่องนี้  ข้าพเจ้าใคร่ครวญว่าบางอย่างท่ีเรียบง่าย

พอ ๆ กับตะปูเกือกม้าท่ีติดไม่แน่นท�าให้เหตุการณ์พลิกผันเช่น
นั้นอย่างไร  เราสามารถเปรียบตะปูท่ีขาดหายไปกับหลักธรรม
พระกิตติคุณ  การขาดหลักธรรมพระกิตติคุณตลอดจนคุณค่า
และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องท�าให้เราไม่สามารถต่อต้านการล่อลวง
และความชั่วร้ายในสนามรบ

การปฏิบัติใดก�าลังขาดหายไปจากชีวิตเราและครอบครัว  เรา
ก�าลังละเลยการสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวหรือกับครอบครัวหรือ
ไม่  เราศึกษาพระคัมภร์ีอย่างขยนัหมัน่เพยีรหรอืไม่  เราสงัสรรค์ใน 
ครอบครัวเป็นประจ�าหรอืไม่  เราจ่ายส่วนสบิเตม็หรอืไม่  เรารบัใช้ 
พี่น้องชายหญิงของเราหรือไม่  เราถือปฏิบัติวันสะบาโตหรือไม่  
เรานมัสการในพระวิหารหรือไม่  เรารักเพื่อนบ้านของเราหรือไม่

เราแต่ละคนสามารถพิจารณาตนเองและหาสิ่งที่เราอาจขาด
ไป—นั่นคือ หลักธรรมหรือการปฏิบัติใดท่ีเราต้อง ยึด ให้มั่นคง
มากขึ้นในชีวิตเราและในครอบครัวเรา  หลังจากเราค้นพบหลัก

ธรรมหรือการปฏิบัตินั้นแล้ว  เราสามารถกระท�าด้วยความขยัน
หมั่นเพียรและความตั้งใจที่จะ ตอกตะปูให้แน่น— ในการด�าเนิน
ชีวิตตามหลักธรรมนั้นอย่างเต็มที่มากขึ้น ตลอดจนเตรียมตนเอง
และครอบครัวมากขึ้นให้พร้อมยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง

ในหลักค�าสอนและพันธสัญญา พระเจ้าทรงแนะน�าให้ “ถือ
หมวกเหล็กแห่งความรอด, และดาบแห่งพระวิญญาณของเรา, 
ซึง่เราจะเทลงมาให้เจ้า, และค�าของเราซึง่เราเปิดเผยแก่เจ้า, และ 
. . .จงซื่อสัตย์จนกว่าเราจะมา” (27:18)

กับผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญา
ว่า “แขนของพวกเขาจะเป็นแขนของเรา, และเราจะเป็นโล่ของ
พวกเขาและดั้งของพวกเขา; และเราจะคาดเอวพวกเขา, และ
พวกเขาจะต่อสู้เพื่อเราอย่างลูกผู้ชาย; . . .  และโดยเพลิงแห่ง
ความเคืองแค้นของเรา เราจะปกปักรักษาพวกเขา” (คพ. 35:14)

ขอให้เราจดจ�าว่าถึงแม้จะ “เตรียมม้าไว้พร้อมส�าหรับวันออก
ศึก” ดังหนังสือสุภาษิตกล่าวไว้ “แต่ชัยชนะเป็นของพระยาห์เวห์” 
(21:31)  ขอให้เราท�าตามค�าเชื้อเชิญของโมโรไนให้ “มาหาพระ
คริสต์, และได้รับการท�าให้ดีพร้อมในพระองค์” (โมโรไน 10:32)  
ขอให้เราเตรียมพร้อมและไม่สะดุดความชั่วร้ายในสนามรบโดย
วางความไว้ใจของเราในพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้าจอมโยธา 

อ้างอิง
1.	 ดู	“For	Want	of	a	Horseshoe	Nail,”	ใน	William J.Bennett,	ed.,	The Book of 

Virtues: A Treasury of Great Moral Stories	(1993),	198–200.

จดจำาส่ิงเล็กๆ 
น้อยๆ
“จงเชื่อฟังคำาสอนของ
ศาสดาพยากรณ์ที ่
พระคริสต์ทรงต้องการ 
ให้ท่านทำาตาม อย่าอ้าง 

เหตุผลที่อาจทำาลายความสุขในอนาคต
โดยใช้เส้นทางลัดแทนที่จะประยุกต์ใช้
หลักธรรมพระกิตติคุณ  พึงระลึกว่าเรื่อง
เล็กน้อยนำาไปสู่เรื่องใหญ่ ความประมาท
หรือการละเลยที่ดูเหมือนไม่สำาคัญอาจ 
นำาไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ สำาคัญยิ่งกว่านั้น 
คือนิสัยที่ดี เรียบง่าย เสมอต้นเสมอ
ปลาย นำาไปสู่ชีวิตที่อุดมด้วยพรอันล้น
เหลือ”
เอ็ลเดอร์ริชาร์ดจี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสอง, “เพื่อสันติสุขในบ้าน,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2013, 29.
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แม้ว่าจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการให้ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาท�างานออนไลน์และ
น�าชมอาคารประชุม แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ันเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภาพ
รวมงานแห่งความรอด  สิ่งส�าคัญยิ่งกว่านั้นคือเราในฐานะสมาชิกจะเข้าไปมีส่วน

อย่างเหมาะสมในภาพที่ใหญ่ขึ้นของการเร่งงานแห่งความรอดอย่างไร  ศาสนจักรไม่ได้
ขอร้องให้เรามีส่วนร่วมในโปรแกรมใหม่  แต่เราก�าลังได้รับการกระตุ้นให้เป็นสานุศิษย์
ท่ีแท้จริงของพระเยซูคริสต์  บทบาทของเราคือการทุ่มเทตนเองในการรักและรับใช้ผู้คน
รอบข้าง—ปลอบโยนผูร่้วมงานทีต้่องการการปลอบโยน เชือ้เชญิเพือ่น ๆ ให้มาพธีิบัพติศมา 
ช่วยเพื่อนบ้านสูงวัยท�าสวน เชื้อเชิญสมาชิกแข็งขันน้อยให้มารับประทานอาหารด้วยกัน 
หรือช่วยเพื่อนบ้านท�างานประวัติครอบครัว  สิ่งเหล่าน้ีคือวิธีที่เป็นธรรมชาติวิสัยและมี
ความสขุในการเชือ้เชญิสมาชกิแขง็ขนัน้อยและผูท่ี้ไม่ได้มคีวามเชือ่เดยีวกนัเข้ามาในชวีติ
เรา และผลทีต่ามมากค็อืพวกเขาเข้าสูแ่สงสว่างแห่งพระกติตคิณุ  การแบ่งปันช่วงเวลาที่
สนุกสนานและช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธ์ิในชีวิตเรากับพวกเขาอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดที่เราทุกคนไม่ว่าใครก็สามารถ “ท�างานในสวนองุ่น [ของพระเยซูคริสต์]  ได้ เพื่อ
ความรอดของจิตวิญญาณของชาย [และหญิง] ทั้งหลาย” (คพ. 138:56)

งานแห่งความรอดคืออะไร
งานแห่งความรอดคืองานของพระบิดาบนสวรรค์ “คือการท�าให้เกิดความเป็นอมตะ

และชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” (โมเสส 1:39)  งานส�าคัญนี้ได้แก่งานเผยแผ่ศาสนาของ
สมาชิก การรักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่ การท�าให้สมาชิกแข็งขันน้อยกลับมาแข็ง-
ขัน งานพระวิหารและประวัติครอบครัว และการสอนพระกิตติคุณ1 บ่อยครั้งเหลือเกินที่
เราคิดว่าแง่มุมเหล่านี้ของพระกิตติคุถณไม่เกี่ยวข้องกัน  แต่ใน งานแห่งความรอด: การ
ถ่ายทอดการอบรมผูน้�าทัว่โลก เมือ่วนัที ่23 มถินุายน 2013 เอล็เดอร์รสัเซลล์ เอม็. เนลสนั 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า  “โดยแท้จริงแล้วงานนี้ไม่อาจแบ่งแยกได้  ความ
พยายามเหล่านี้ไม่แยกออกจากกัน ทั้งหมดนี้เป็นทุกส่วนของงานแห่งความรอด”2

เร่ง 
เมื่อเราเชื้อเชิญ รัก และรับใช้ผู้อื่น เราเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์และช่วยเร่งงานแห่งความรอด
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งานแห่งความรอด
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เร่ง วลี “การเร่งงานแห่งความรอด”—ชื่อของเว็บไซต์ที่มาควบคู่กับ
การถ่ายทอดดังกล่าว (hasteningthework .lds .org)—อ้างถึงพระ-
สัญญาของพระเจ้าที่ว่า “ดูเถิด เราจะเร่งงานของเราเมื่อถึงเวลา” 
(คพ. 88:73)

ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตที่ส�าคัญยิ่ง ได้แก่—บัพติศมา การยืนยัน 
การแต่งตัง้สูฐ่านะปโุรหติส�าหรบัผูช้าย และศาสนพธิพีระวหิาร— 
เป็นเสมือนหลักกิโลเมตรบนเส้นทางที่เราจะกลับไปหาพระบิดา 
บนสวรรค์ของเรา  ขณะเรามส่ีวนร่วมในงานแห่งความรอด  เราเดนิ 
ตามและสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูอ้ืน่เดนิตามเส้นทางพนัธสญัญานี้

สมาชิกและผู้สอนศาสนาทำางานด้วยกันภายใต้กุญแจ 
ฐานะปุโรหิต

เวลามาถึงแล้วที่จะมุ่งเน้นอีกครั้งถึงหลักธรรมพื้นฐานที่ว่าการ
เป็นสมาชิกในศาสนจักรของพระเจ้าหมายถึงการได้รับเรียกให้มี
ส่วนเต็มที่ในงานแห่งความรอดของพระองค์  ประธานสเตคและ
อธิการถือกุญแจฐานะปุโรหิตของงานเผยแผ่ศาสนาในหน่วย
ศาสนจักรที่ตนรับผิดชอบ3 และช่วยให้สมาชิกท�าสิ่งที่สานุศิษย์
ที่แท้จริงของพระคริสต์ท�า นั่นคือ—แบ่งปันความสว่างของพระ-
กิตติคุณ  ประธานคณะเผยแผ่ถือกุญแจฐานะปุโรหิตท่ีท�าให้

งานแห่งความรอด
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สามารถก�ากับดูแลงานของผู้สอนศาสนาภายใต้การน�าของพวก

เขา4  ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาฝึกมาเพื่อสอนผู้คนท่ีพร้อมรับพระ-

กิตติคุณ  พวกเขาช่วยสมาชิกท�างานเผยแผ่ของสมาชิก ไม่ใช่ใน

ทางกลับกัน  ด้วยเหตุนี้ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาและสมาชิกผู้สอน

ศาสนาจึงจับมือกันในการน�าพระกิตติคุณไปสู่ชีวิตของผู้ที่พระเจ้า

ทรงเตรียมไว้ให้รับพระกิตติคุณ

ระหว่างการถ่ายทอด ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า 

“บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่สมาชิกและผู้สอนศาสนาจะมาร่วมมือกัน 

ท�างานด้วยกัน ลงแรงในสวนองุ่นของพระเจ้าเพื่อน�าจิตวิญญาณ

มาสู่พระองค์  พระองค์ทรงเตรียมวิธีการมากมายไว้ให้เราแบ่งปัน

พระกิตติคุณ และพระองค์จะทรงช่วยเหลือการท�างานของเราถ้า

เราจะด�าเนินการด้วยศรัทธาเพื่อท�าให้งานของพระองค์ส�าเร็จ”5

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พูดถึงความส�าคัญของความรักว่า “เราท�างานร่วมกันด้วยศรัทธา

และความสามคัค—ีศรทัธาว่าพระเจ้าจะทรงน�าทางในทุกย่างก้าว

ของเรา มคีวามสามคัคกีนัและสามคัคกีบัผูส้อนศาสนา มแีรงจงูใจ 
ด้วยความรักที่เรามีต่อ [พระเยซูคริสต์] ความรักที่เรามีให้กัน และ
ความรักที่เรามีต่อผู้ที่เรารับใช้เสมอ”6

สภาวอร์ดนำาร่อง หัวหน้าเผยแผ่วอร์ดประสานงาน
ภายใต้การก�ากบัดูแลของอธิการ สภาวอร์ดอ�านวยความสะดวก 

สนับสนุน และประสานงานในความพยายามของสมาชิกวอร์ด
โดยวางแผนและเป็นผู้น�าในงานแห่งความรอดส�าหรับวอร์ด7

ในฐานะสมาชิกสภาวอร์ด หัวหน้าเผยแผ่วอร์ด “ประสานงาน
ความพยายามของวอร์ดในการค้นหา สอน และบัพติศมาผู้สนใจ 
เขาประสานงานนี้กับงานของผู้สอนศาสนาเต็มเวลา”8

เอ็ลเดอร์เนลสันพูดกับหัวหน้าเผยแผ่วอร์ดว่า “จงช่วยให้สมุด
นัดของ [ผู้สอนศาสนา] เต็มไปด้วยโอกาสและการนัดหมายท่ีมี
นัยส�าคัญเพื่อที่พวกเขาจะไม่มีเวลาไปเคาะประตูตามบ้านเพื่อ
ค้นหาผู้คนที่จะสอน …  [ท่าน] คือจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้สอน
ศาสนา สภาวอร์ด และสมาชิกวอร์ด”9



จุดวัดความสำาเร็จท่ีแท้จริง
ในฐานะวสิทุธชินยคุสดุท้ายเราได้รับพรให้มชีวีติอยู่ในช่วงเวลา

นี้ที่พระเจ้าทรงเร่งงานของพระองค์  เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงม ี
พระประสงค์ให้เรามาบนแผ่นดินโลกในช่วงเวลานี้ เราจึงมีความ
สามารถที่จะท�าได้มากกว่าที่เราคิด   ตราบใดที่เราเอื้อมออกไป
ด้วยความกรุณาและความรักต่อผู้คนท่ีต้องการมิตรภาพและ
ความช่วยเหลือจากเรา ตราบน้ันเราจะไม่มีวันล้มเหลว  ความ
ส�าเร็จของงานเผยแผ่ศาสนาเกิดขึ้นได้ด้วยการท�าตามการดลใจ 
ที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ความคิดจิตใจเราและเพียงแต่เชื้อเชิญผู้อื่นให้
เข้ามาสู่ชีวิตที่มีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลางของเรา  การเชื้อเชิญ
คือจุดวัดความส�าเร็จ ไม่ใช่การที่ผู้คนจะรับบัพติศมาหรือไม่ หรือ
จะแข็งขันในศาสนจักรหรือไม่  ดังที่เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอล-
แลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวไว้เกี่ยวกับกองทัพอัน 
ยิ่งใหญ่ของผู้สอนศาสนาที่ก�าลังเข้าสู่สนามเผยแผ่ในปัจจุบันว่า 
“โมงมาถึงแล้วที่บัดนี้เราต้องกล่าวว่า ‘พวกเขามาแล้ว’ เราทั้ง
หลายต้องวางแผนรับมือแหล่งช่วยนี้ซึ่งส่งมาจากสวรรค์และใช ้
สิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะท�าได้”10

ถึงเวลาแล้วที่เราทั้งหลายต้องเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นถึงบทบาท
ของเราในการเร่งงานแห่งความรอด  ขณะเราท�าให้งานเผยแผ่
ศาสนาของสมาชิก  การรักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่ การ
ท�าให้สมาชกิแขง็ขนัน้อยกลบัมาแขง็ขนั งานพระวหิารและประวตัิ
ครอบครัว และการสอนพระกิตติคุณ เป็นธรรมชาติวิสัยในชีวิตเรา 
เราจะประสบปีติอันยิ่งใหญ่และได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณ
จากเบื้องบนที่เราจ�าเป็นต้องมีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ศาสนจักรในศตวรรษที่ 21 นี ้
อ้างอิง
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การรับผู้สอนศาสนา 

ขึ้นรถแท็กซี่เริ่ม 

เส้นทางสู่การเป็น

สานุศิษย์ของโรเจอร์ 

แรนเดรียนาริสัน
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โดย แมทธิว ดี. ฟลิตตัน

นิตยสารศาสนจักร

โ
รเจอร์ แรนเดรียนาริสันรู้ว่ามีบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตครอบครัวของเขา

“ผมสวดอ้อนวอนขอพระผูเ้ป็นเจ้าทรงช่วยให้ผมพบบางสิง่บางอย่างเพือ่น�าครอบครวั 
ของผม” เขากล่าว  “ผมมีความปรารถนาจะน�าครอบครัวไปในสิ่งดี สิ่งซึ่งจะน�าไปสู่

เส้นทางที่ถูกต้อง”
เขาเป็นห่วงว่าจะเลี้ยงลูกสามคนอย่างไร—แรนเดรียแนนดรีย์และเซดินิรินาลูกชาย กับ 

นิรินาลูกสาว  เขาไม่มีความสุขที่ความหุนหันพลันแล่นของเขาท�าให้เกิดปัญหาในครอบครัว  
เขาต้องการเป็นพ่อที่อ่อนโยนมากขึ้น

“ผมตัดสินใจว่าผมคือคนที่ต้องเปลี่ยนเพราะผมเห็นแล้วว่าผมเป็นอย่างไร” เขากล่าว
โรเจอร์สูญเสียธุรกิจก่อสร้างของเขาเมื่อไม่กี่ปีก่อนและก�าลังท�างานเป็นคนขับแท็กซี่ใน

เมืองอันตานานาริโว มาดากัสการ์  วันหนึ่งเขารับซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาสองคน
“ทันทีที่พวกเธออยู่ในรถ พวกเธอถามชื่อผมและถามว่าผมมีครอบครัวหรือไม่” เขาบอก  

“พวกเธอถามว่าผมทราบหรอืไม่ว่าพระผูเ้ป็นเจ้าเป็นใครและผมสวดอ้อนวอนพระองค์หรอืไม่”
ผู้สอนศาสนาร้องเพลงกับโรเจอร์ระหว่างอยู่ในรถและชวนเขาไปโบสถ์  เขาพยายามไป

สองสามครั้งแต่ไม่อาจแทรกการประชุมที่โบสถ์เข้าไปในตารางการท�างานของเขาได้ ท�าให้
เขาขาดการติดต่อกับผู้สอนศาสนา

ประมาณห้าเดือนต่อมา วันหนึ่งโรเจอร์ก�าลังท�างานอยู่ที่บ้านเมื่อเขาได้ยินผู้สอนศาสนา
คุยกับใครบางคนนอกรั้วบ้าน  โรเจอร์รู้ว่าผู้สอนศาสนาจะมาคุยกับเขา  เขารู้สึกว่าเขาควร
ตอบรับไม่ว่าผู้สอนศาสนาจะถามอะไร

หลงัจากแนะน�าตวั ผูส้อนศาสนาถามว่าเขารูเ้กีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจ้าหรอืไม่? ครบั  เขาต้องการ 

เปลี่ยนเป็น 

พระวิหาร งานเผยแผ่และ 

การรับใช้ช่วยให้โรเจอร์กับ 

ครอบครัวมุ่งหน้าสู่การเป็น

ครอบครัวนิรันดร์

ชายผู้มสีนัตสิขุ
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สวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่? ครับ  เขาต้องการคุยกับผู้สอน
ศาสนาหรือไม่? ครับ  เมื่อไหร่?  ตอนนี้  ผู้สอนศาสนาบอกว่าพวก
เขาจะกลบัมาในอกี 20 นาที  เมือ่พวกเขากลบัมา มสีมาชกิคนหนึง่ 
ที่อาศัยอยู่ใกล้ ๆ มาด้วย

ผู้สอนศาสนาสอนโรเจอร์หลายครั้งเป็นเวลาหนึ่งเดือนในบ้าน
ของเขา  เพราะสิ่งที่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับศาสนจักร คนอ่ืนใน
ครอบครัวจึงไม่ต้องการเรียนกับผู้สอนศาสนา  หลังจากเรียนพระ-
กิตติคุณหนึ่งเดือน  โรเจอร์ไปโบสถ์กับผู้สอนศาสนา  การต้อนรับ
อย่างมีไมตรีจิตทีเ่ขาประสบท�าให้เขาเกดิความประทบัใจ  “สมาชกิ 
ต้อนรับผมเหมือนพวกเขารู้จักผมมานานมาก” เขากล่าว

โรเจอร์กลับจากโบสถ์และบอกครอบครัวว่าเขาจะรับบัพติศมา
ในหนึ่งเดือนและพวกเขามีอิสระที่จะเลือกเข้าร่วมศาสนจักรหรือ
ไม่เข้าร่วม  ครอบครัวขอให้เขารอเพื่อจะได้รับบัพติศมาพร้อมกัน  
พวกเขาเริม่เข้าร่วมการประชมุและประหลาดใจระคนพอใจเช่นกนั

ครั้งแรกที่เขาเข้าร่วมการประชุมของศาสนจักรฝากรอยประทับ
อันยั่งยืนไว้กับแรนเดรียแนนดรีย์ลูกชายคนโตของโรเจอร์  “ครั้ง
แรกที่ผมมาโบสถ์ผมประหลาดใจมากเพราะผู้คนอ่อนน้อมมาก” 
เขากล่าว “อย่างแรก พวกเขาแต่งตัวมาโบสถ์อย่างเหมาะสม  ผม
ทราบหลงัจากนัน้ว่าจริง ๆ แล้วพวกเขาอยูท่ีน่ั่นเพราะมจีดุประสงค์ 
ไม่ใช่เพื่อโอ้อวดตนเองต่อหน้าคนอื่น”

ครอบครัวแรนเดรียนาริสันรับบัพติศมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 2003  ตอนนั้นนิรินาอายุ 8 ขวบ เซดินิรินาอายุ 17 ปี และ
แรนเดรยีแนนดรีย์อาย ุ19 ปี  ครอบครวัเลกิท�างานวนัอาทติย์และ
ท�าให้การด�าเนนิชวีติตามพระกติติคุณมคีวามส�าคัญเป็นอนัดบัแรก

การเปล่ียนแปลง
“หลังจากดิฉันรับบัพติศมา ดิฉันเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมาย

ในบ้านของเรา” อารีลินาภรรยาของโรเจอร์กล่าว “บ้านกลายเป็น
บ้านทางวิญญาณ พรมากมายทั้งทางโลกและทางวิญญาณมา
จากการด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ”

ถ้ามองทางโลก  โรเจอร์ถือว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยเขา
สร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่  หลังจากขับแท็กซี่สองปีและท�าสิ่งที่เขาท�า 
ได้เพือ่หาเลีย้งครอบครวัแล้ว เขาเริม่ได้รบัสญัญารบัเหมาก่อสร้าง  
“ผมเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานพรผมเสมอเมื่อผมตัดสินใจท�า
ตามพระองค์” เขากล่าว

แต่ลูกชายของเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงท่ีสุดท่ี
พวกเขาเห็นคืออารมณ์ของพ่อ  พวกเขาอธิบายว่าเวลานี้พ่อเป็น
แบบอย่างของความอ่อนน้อมถ่อมตนและความอ่อนโยน  โรเจอร์
กล่าวว่าพระกิตติคุณท�าให้เขาเชื่อมั่นว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลง  
ตั้งแต่เริ่มศึกษาพระกิตติคุณโรเจอร์พยายามตลอดมาที่จะท�าให้
ชีวิตเขาเต็มไปด้วยสิ่งดี ๆ

“เพราะค�าสอนของพระกิตติคุณ ผมจึงไม่หัวเสียอีกเลย” เขา

การศึกษาพระกิตติคุณเป็นครอบครัวช่วยให้ครอบครัวแรนเดรียนาริสันสนิทกันมากขึ้น
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กล่าว  “บางครั้งมีสิ่งยั่วโมโห แต่พระกิตติคุณอยู ่
ในใจผม ในหวัผม และในวญิญาณของผม  นัน่ช่วย 
ให้ผมสงบได้”

เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ท�าให้อารมณ์เสีย โรเจอร์
เป็นคนท�าให้สมาชิกครอบครัวสงบสติอารมณ์ และ
เตือนพวกเขาให้ท�าอย่างทีพ่ระผูช่้วยให้รอดจะทรงท�า

“คุณพ่อกลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและเวลา
นี้ดูแลครอบครัวเราด้วยความรัก” เซดินิรินากล่าว  
“เมื่อผมมองดูการเปลี่ยนแปลงในตัวท่าน ผมขอบ 
พระทัยอย่างยิ่งส�าหรับพระบิดาบนสวรรค์  พระ-
กิตติคุณ และส�าหรับการเป็นสมาชิกศาสนจักร”

ครอบครัวนิรันดร์
ในปี 2006 ด้วยความช่วยเหลอืของกองทุนท่ัวไป 

เพื่อช่วยเหลือผู้เดินทางไปพระวิหาร  โรเจอร์กับ 
อารีลินาจึงได้ไปผนึกในพระวิหารโจฮันเนสเบิร์ก
แอฟริกาใต้

ตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2011 เซดินิรินาและแรนเดรีย 
แนนดรย์ีรบัใช้งานเผยแผ่ในแอฟริกาใต้—เซดนิิรินา 
รับใช้ในเคปทาวน์ ส่วนแรนเดรียแนนดรีย์รับใช้ใน
โจฮันเนสเบิร์ก  แรงจูงใจส่วนหนึ่งของพวกเขาใน
การรับใช้คือเพื่อช่วยให้ครอบครัวอื่นเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกับครอบครัวของพวกเขา

“ปาฏิหาริย์เช่นนี้เกิดขึ้นได้ และเกิดขึ้นเพราะผู้
สอนศาสนามาที่บ้านของเรา” แรนเดรียแนนดรีย์
กล่าว  “ผมจึงมีความปรารถนาจะท�าสิ่งเดียวกัน 
ให้ครอบครัวที่ใดสักแห่ง”

การตัดสินใจดังกล่าวน�าพรอีกประการหนึ่งมาสู่
ครอบครัวแรนเดรียนาริสัน  มีช่วงเวลาเก้าวันที่ทั้ง
เซดินิรินาและแรนเดรียแนนดรีย์จะอยู่ในศูนย์ฝึก
อบรมผู้สอนศาสนาโจฮันเนสเบิร์ก  โรเจอร์จัดแจง
บินไปแอฟริกาใต้กับอารีบินาและนิรินาลูกสาวเพื่อ
ทั้งครอบครัวจะได้รับการผนึกในพระวิหารด้วยกัน  
นิรินาซึ่งตอนนั้นอายุ 14 ปีกล่าวว่ายากจะบรรยาย
ประสบการณ์และสิ่งที่เธอรู้สึก

กองทุนช่วยเหลือ 
ผู้เดินทางไป 
พระวิหาร

“ยังมีอีกหลายภูมิภาคของ

โลกที่พระวิหารยังอยู่ห่าง

ไกลจากสมาชิกที่ไม่สามารถ

จ่ายค่าเดินทางไปได้ ด้วย

เหตุนี้คนเหล่านั้นจึงไม่

สามารถได้รับพรนิรันดร ์

อันศักดิ์สิทธิ์จากพระวิหาร  

เพื่อช่วยเหลือในเรื่องนี้ เรา

จึงจัดให้มีกองทุนทั่วไปเพื่อ

ช่วยเหลือผู้เดินทางไปพระ

วหิาร กองทนุนีอ้อกค่าใช้จ่าย 

การเดินทางไปพระวิหารครั้ง

เดียวส�าหรับผู้ที่ปรารถนา

อย่างยิ่งที่จะไปพระวิหาร 

แต่ไม่สามารถไปได้หากไม่

ได้รับความช่วยเหลือ ผู้ที่

ต้องการบริจาคให้กองทุน 

นี้สามารถเขียนข้อมูลลงใน

ใบบริจาคที่มอบให้อธิการ 

ในแต่ละเดือน”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน,  
“พบกันอีกครา,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2011, 6.

“การผนึกเพิ่มพลังศรัทธาของดิฉันและช่วยให้
ดิฉันรู้สึกใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น” เธอกล่าว

ปัจจุบันสมาชิกครอบครัวนี้ช่วยกันเสริมสร้าง
และท�าให้คนรอบข้างเข้มแข็ง  โรเจอร์รับใช้เป็น 
อธิการวอร์ด  อารีลินาท�างานในปฐมวัยโดยใช้
โปรแกรมศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า  เซดินิรินาเป็น 
ผู้ช่วยพนักงานสเตค  แรนเดรียแนนดรีย์เป็นผู ้
ช่วยพนักงานวอร์ด  นิรินาเป็นผู้น�าเพลงวอร์ด

พระกิตติคุณเป็นค�าตอบส�าหรับการสวดอ้อน 
วอนในบ้านแรนเดรียนาริสัน  เยียวยาความเจ็บ
ปวดที่มีมานาน ท�าให้พวกเขาสนิทกันมากขึ้น  
และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันตลอดไป  
พระกิตติคุณสอนโรเจอร์ให้รัก  เขากล่าวว่า “ชีวิต
ครอบครัวเป็นชีวิตที่เปี่ยมด้วยรัก” 

การเดินทางไปแอฟริกาใต้เพื่อรับการผนึกใน 

พระวิหาร โจฮันเนสเบิร์กทำาให้ครอบครัว 

แรนเดรียนาริสันเข้มแข็งขึ้น
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เรามีเยาวชนชายที่เข้มแข็งกลุ่มหน่ึงใน

วอร์ดของเรา แต่แมทธิวลูกชายเราไป

คบหาสมาคมกับผู้ไม่เป็นสมาชิกคนหนึ่งซึ่ง

รักรถและเครื่องยนต์กลไกลเหมือนเขา  น่า

เสียดายที่เยาวชายคนนี้มาจากครอบครัวที่

ไม่เหน็คุณค่าของศาสนา  บดิามารดาปล่อย

ให้เขาดื่มเหล้าสูบบุหรี่ในบ้านและไม่เชื่อ

ว่าการเป็นคนสะอาดทางศีลธรรมคือเรื่อง

ส�าคัญ

แมทธวิได้รับยศสงูสดุในโปรแกรมลกูเสอื 

แต่เขาไม่ไปเข้าร่วมพิธมีอบรางวลัเพราะเขา

เลกิด�าเนนิชีวิตตามมาตรฐานลกูเสอืไปนาน

แล้ว  ดิฉันน�ารางวัลลูกเสือทั้งหมดของเขา

มารวมไว้ในกรอบโชว์  แล้วเอาไปเก็บไว ้

โดยหวังว่าสักวันจะมีค่าต่อเขา  สมัยที ่

แมทธิวอายุ 16 ปี เขาสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า  

และติดยา   เขาเลิกเรียนหนังสือและย้าย 

ไปอยู่กับแฟนสาว  เราเจอเขานาน ๆ ครั้ง

เป็นเวลาสองปี

เราหมดหวงั  เราไม่รูว่้าเขาจะกลบัมาหา

ครอบครัวและศาสนาหรอืไม่  แต่เราตดัสนิ

ใจท�าตามแบบอย่างของแอลมาในการปฏิ-

บัติกับลูกชายที่ดื้อรั้นของเขา  แอลมายัง 

คงรักลูกชายและสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา

ให้พระองค์ทรง “น�า [เขา] มาสู่ความรู้เรื่อง

ความจริง” (โมไซยาห์ 27:14)

เราสวดอ้อนวอนเสมอขอให้พระเจ้าทรง

แทรกแซงชีวิตของแมทธิว เราใช้ทุกโอกาส

แสดงให้เห็นทั้งโดยค�าพูดและการกระท�า 

ว่าเรารกัเขามากเพยีงใด  เมือ่เขาอยากกลบั

บ้าน เราไม่พดูสิง่ทีท่�าให้เขาตคีวามได้ว่าเรา

วิพากษ์ต�าหนิหรือตัดสิน  เราเพียงแต่แสดง

ความดีใจที่เห็นเขา

วันหนึ่งแมทธิวกลับมาบ้านและบอกว่า

เขาอยากคุย  เขาบอกว่าเขาพบผู้หญิงคน

หน่ึงท่ีงานเลีย้ง เธอมคี�าถามเกีย่วกบัศาสน-

จักร  ก่อนเขาจะบอกเธอว่าเขาไม่รู้ค�าตอบ

อีกแล้ว ค�าพูดเริ่มพรั่งพรูออกจากปากเขา   

 

เขารู้สึกตัวว่าก�าลังตอบค�าถามของเธอเร็ว

เท่าที่เธอถาม  แมทธิวบอกว่าเขาจ�าไม่ได ้

ว่าเคยเรียนรู้สิ่งที่เขาพูดไป แต่เขารู้ว่าค�าพูด

เหล่านั้นจริง  เขาสงสัยว่าท�าไมเขาด�าเนิน

ชีวิตแบบนั้นทั้งที่เขายังเชื่อพระกิตติคุณ 

หลังจากใคร่ครวญในจิตวิญญาณสาม 

วัน เขาตัดสินใจทิ้งชีวิตที่เขาใช้มาตลอดไว้

เบื้องหลัง  เขากลับบ้านมาเพื่อขอให้ช่วย 

เขาเริ่มต้นใหม่

แมทธิวโทรศัพท์หาญาติห่าง ๆ คนหนึ่ง

ในอีกรัฐหนึ่งผู้เคยเอาชนะปัญหาคล้ายกัน

และขอไปอยูด้่วย  ญาติคนนัน้ตกลง แมทธวิ 

เริ่มเข้าร่วมการประชุมของศาสนจักรกับเขา

และพบกับอธิการเพื่อรับความช่วยเหลือ 

ในกระบวนการกลับใจ  เขารู้สึกถึงความรัก

และการสนับสนุน เขาเริ่มแข็งขันในศาสน-

จักร

ในที่สุดเขาพบหญิงสาวที่ชอบธรรมและ

น่ารัก  พวกเขาตกหลุมรักและแต่งงานกัน 

ในพระวิหาร

เมื่อลูกคนแรกของพวกเขาเกิด ดิฉันมา

เยี่ยมพร้อมทั้งน�ากรอบโชว์รางวัลลูกเสือ 

ของเขามาให้  เขาตื่นเต้นมากและแขวน 

มันไว้อย่างภาคภูมิใจในที่เด่นสะดุดตาใน

บ้านของเขา

เทพไม่ปรากฏต่อลกูชายเรา ดงัทีป่รากฏ

ต่อแอลมาผูบุ้ตร แต่การหวนคืนสูค่วามจรงิ

ของแมทธิวเป็นเหมือนปาฏิหาริย ์
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แมทธิวจะกลับมาไหม

ดิฉันน�ารางวัลลูก
เสือทั้งหมดของ

เขามารวมไว้ในกรอบ
โชว์  แล้วน�าไปเก็บไว้
โดยหวังว่าสักวันจะมี
ค่าต่อเขา
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ในโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์โครงการ

หนึ่ง ผมเดินทางไปรวันดากับแพทย์

จ�านวนหนึง่เพ่ือช่วยเร่ืองความต้องการด้าน

การแพทย์  หลังจากนั้นสองสัปดาห์ ช่วง 

ใกล้สิ้นสุดการเดินทางของเรา ความคิดถึง

บ้านก็คืบคลานเข้ามา  ผมคิดถึงครอบครัว 

เตียงนอนสบาย ๆ และบ้านของผม

วันอาทติย์สดุท้ายในแอฟรกิา ผมสามารถ 

ประสานตารางเวลาจนไปโบสถ์ได้  แม้

ศาสนจักรยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทาง 

การในรวันดา แต่ผมสามารถหาเวลาประชมุ

และเส้นทางบนเว็บไซต์ของศาสนจักรได้

เส้นทางในนั้นบอกว่า “เดินไปตามถนน

กรวดตรงข้ามตึกกระทรวง  มองหาประตูที่

เปิดอยู่  แล้วเดินลงบันได”

ขณะเดินไปตามเส้นทางที่บอก ผมเริ่ม

ได้ยินท่วงท�านองชัดเจนของเพลงสวดที่คุ้น 

ห ู ผมลงบันได และเนือ้ร้องของเพลง “ฐาน

มัน่คงหนกัหนา” (เพลงสวด, บทเพลงที ่33) 

ดังแว่วเข้าหูผม  ขั้นบันไดสิ้นสุดตรงตึกหลัง

เล็กซึ่งมีคนหน้าตายิ้มแย้มหลายสิบคนยืน

อยู่บริเวณทางเข้า  ทั้งท่ีผมเป็นคนแปลก

หน้าของผู้มาร่วมประชุม แต่ผมรู้สึกถึง 

 

ผมอยู่บ้าน
ความเป็นญาติทันที  พี่น้องชายหญิงชาว

รวนัดาหลายสบิคนก้าวออกมาจบัมอืทกัทาย 

ผม และขณะพวกเขาท�าเช่นนั้น ความโดด

เดี่ยวอันหนักอึ้งถูกยกออกไปจากหลังผม

—ผมอยู่บ้าน!

ผมเข้าไปในตึก  เข้าร่วมการประชุมทั้ง

สามชัว่โมงซึง่ไม่ต่างจากการประชมุในวอร์ด

บ้านของผมที่แคลิฟอร์เนีย  ผู้ด�ารงฐานะ

ปโุรหติแห่งอาโรนส่งผ่านศีลระลกึ ผูพ้ดูเน้น 

ที่พระผู้ช่วยให้รอด และแม้กระทั่งบทเรียน

โรงเรียนวันอาทิตย์ก็เหมือนกับบทเรียนที่

สอนในวอร์ดบ้านของผมสัปดาห์นั้น

ส�าคัญที่สุดคือพระวิญญาณของพระเจ้า

สถิตอยู่ในการประชุมเหล่านั้น  เห็นชัดว่า

พระเจ้าทรงแย้มสรวลโปรดปรานคนดี ๆ 

เหล่านี้ที่ก�าลังพยายามรับใช้พระองค์สุด

ความสามารถ  ผมทราบมาว่าในช่วงปีก่อน 

มชีาวรวนัดาเพยีงไม่กีค่นเข้าร่วมการประชมุ

ทีน่ี ่ แต่ตอนนัน้ผมนบัผูเ้ข้าร่วมได้ 100 กว่า

คน ครึ่งหนึ่งเป็นเด็กหน้าตายิ้มแย้ม

เวลานี้รวันดาเปิดรับงานเผยแผ่ศาสนา

แล้ว  ผมคิดว่าผู้สอนศาสนาจะพบความ

ส�าเรจ็มากขณะพระวญิญาณทรงเป็นพยาน

ต่อผู้สนใจชาวรวันดาที่มีจ�านวนเพิ่มข้ึน 

เรื่อย ๆ ว่าศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูเป็น

อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าส�าหรับคนท้ัง

โลก—ส�าหรบัทกุทวปี ทกุคน และลกูทกุคน

ของพระผู้เป็นเจ้า  ผมส�านึกคุณอย่างยิ่ง

ส�าหรับศาสนจักร ไม่ว่าจะพบบนฝั่งทะเล

ตอนกลางของแคลิฟอร์เนียหรือตามถนน

กรวดในแอฟริกากลาง 

สตีเวน เซนส์เบอรีย์, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ทั้งที่ผมเป็นคนแปลกหน้าของผู้เข้าร่วม
ประชุม แต่ผมรู้สึกถึงความเป็นญาติ

ทันที  พี่น้องชายหญิงชาวรวันดาหลาย 
สิบคนก้าวออกมาจับมือทักทายผม 
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หลังจากอยู่ในที่ซึ่งสมาชิกศาสนจักร

เป็นคนกลุม่น้อยมาหลายสบิปี ดฉินั

กับสามีก็ย้ายมาอยู่ย่านหนึ่งในเร็กซ์เบิร์ก 

ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีครอบครัวที่ไม่

เป็นสมาชิกเพียงสองครอบครัว  นับว่าเรา

โชคดีที่ได้อยู่บ้านติดกับครอบครัวหนึ่ง

ผู้เป็นพ่อก�าลังตัดหญ้าที่สนามตอนเรา

ขบัรถเข้าบ้านของเราครัง้แรก  ดฉินักบัสามี

เดินข้ามสนามไปท�าความรู้จักกับเขา  ขณะ

ยื่นมือออกไป ดิฉันถามว่า “อะไรพาครอบ-

ครัวคุณมาถึงเร็กซ์เบิร์กคะ”

เขาตอบว่า “งานของผมครับ—และเรา

เจาะจงหาเมืองที่จ�าเป็นต้องได้รับการ

แนะน�าให้รู้จักพระคริสต์”

ดิฉันรู้สึกประหนึ่งโดนถังน�้าเย็นสาดหน้า 

แต่ดิฉันยิ้ม  ดิฉันตัดสินใจ ณ วินาทีนั้นว่า 

ไม่ว่าเพื่อนบ้านคนใหม่จะพูดหรือท�าอะไร 

อะไรพาคุณมาถึงเร็กซ์เบิร์ก
เราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ ดีที่สุด เท่าที่ครอบ- 

ครัวเขาเคยมี   เราจะพยายามตอบสนอง

ปฏิกิริยาทุกอย่างของพวกเขาด้วยวิธีที่อ่อน-

โยน เปี่ยมด้วยความรัก และสมเหตุสมผล

เฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงกระท�า

แปดปีต่อจากนั้นมีกิจกรรมมากมาย

ระหว่างครอบครัวเรา  เราชวนผู้เป็นแม่มา

เข้าร่วมกิจกรรมสมาคมสงเคราะห์  เธอ 

ชวนดิฉันกับเพื่อนบ้านวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

หลายคนของเราไปร่วมงานของสตรีชาว

คริสต์ที่ศาสนจักรของเธอให้ความอุปถัมภ์  

พวกเขาชวนดิฉันกับสามีไปงานเต้นร�าและ

การแสดงเดี่ยวเปียโนของลูก ๆ  ครอบครัว

ของพวกเขารวมกลุ่มกับเพื่อนบ้านในการ 

หุงหาอาหารกินนอกบ้านและงานเลี้ยง  เรา

ได้รับโทรศัพท์หลายครั้งจากลูก ๆ ที่โตแล้ว

ของพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องการรถรับกลับ

จากที่ท�างานแต่ไม่สามารถติดต่อพ่อแม่ได้

พ่อแม่กังวลว่าลูก ๆ ของพวกเขาจะเริ่ม

ชอบวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมากเกินไป จึงไม่

ยอมให้ลูกชายเข้าร่วมโปรแกรมลูกเสือของ

วอร์ดเรา  แต่พวกเขาถือว่าบ้านเราเป็น

สถานที่ปลอดภัยและปล่อยให้ลูก ๆ มา 

เล่นเมื่อหลาน ๆ ของเรามาเยี่ยม

ทุกครั้งที่เพื่อนบ้านของเราพยายามช่วย

ให้เราเห็น “ความผิดพลาดในวิถีของเรา” 

เราเตือนพวกเขาว่าเราเคารพต่อความเชื่อ

ของพวกเขารวมถึงวิธีที่พวกเขาด�าเนินชีวิต

และเลี้ยงดูลูก ๆ อย่างที่สุด เรากล่าวต่อ 

ว่าเราคาดหวังความเคารพแบบเดียวกัน

ส�าหรับความเชื่อของเรา ซึ่งมีศูนย์กลางอยู ่

ที่ค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอดเช่นกัน

เมื่อผู้เป็นแม่พยายามเปลี่ยนความแตก

ต่างของเราเป็นหุบเหวลึกที่ไม่อาจข้ามได ้

โดยอ้างว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อใน “พระ-

เยซูคนละองค์” ดิฉันเตือนเธอว่าเราท้ังคู ่

เชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและพระบุตร 

ที่รักของพระผู้เป็นเจ้า  ในที่สุดเธอกับดิฉัน 

ก็มีสัมพันธภาพที่อบอุ่นและเป็นมิตรต่อกัน

ครอบครัวของพวกเขาย้ายไปโดยไม่เข้า

ร่วมศาสนจักร แต่ถ้าพวกเขาสามารถพูด 

ได้ว่า “เราอยู่ท่ามกลางชาวมอรมอน พวก

เขาเป็นคนดี น่านับถือ และมีความจริงใจ” 

ดิฉันจะรู้สึกว่าเราประสบความส�าเร็จใน 

การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและในการช่วยให ้

พวกเขาเปิดใจมากขึ้นและเป็นธรรมมาก 

ขึ้นในการประเมินวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
แซนดรา รัช, ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

ดิฉันตัดสินใจว่าไม่ว่าเพื่อนบ้านคนใหม ่
จะพูดหรือท�าอะไร เราจะเป็นเพื่อน

บ้านที่ ดีที่สุด เท่าที่ครอบครัวเขาเคยมี 

40 เ ลี ย โ ฮ น า



หลายปีก่อนขณะดิฉันกับสามีก�าลัง 

เทขยะตรงทีท่ิง้ขยะประจ�าเมอืง ดฉินั

สังเกตเห็นสตรีคนหนึ่งซึ่งท�างานที่นั่นก�าลัง

หยิบกล่องใบหนึ่งใส่ลงไปในเตาเผา  จู่ ๆ 

กล่องก็แตกออก และภาพถ่ายจ�านวนหนึ่ง

หล่นลงมา

ขณะเฝ้าดูอยู่นั้น ดิฉันเกิดความรู้สึกแรง

กล้าว่าต้องไปเอากล่องภาพถ่ายกล่องนั้น 

มา  ดิฉันรีบลงจากรถไปช่วยเก็บรูปภาพ  

ดิฉันกับสตรีคนนั้นต่างรู้สึกว่าภาพถ่าย 

ถูกทิ้งโดยไม่ตั้งใจ และดิฉันโน้มน้าวจน 

เธอยอมให้ดิฉนัน�าภาพถ่ายไปเพือ่พยายาม

หาคนที่ต้องการ

ดิฉันตรวจสอบภาพหลายร้อยภาพใน

กล่องอย่างละเอียด และพบซองจ่าหน้าถึง

คนหน่ึงในวอร์เบิร์ก รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศ

แคนาดา  ตลอดหลายปีติดต่อกัน ดิฉัน 

เขียนจดหมายไปถึงคนที่ใช้นามสกุลเดียว 

กันนี้ แต่ไม่เคยได้รับจดหมายตอบ

หลงัจากครอบครัวของดฉัินใช้อนิเทอร์เนต็ 

ได้ ดิฉันค้นพบว่ามีสมาคมประวัติศาสตร์

แห่งหนึ่งในวอร์เบิร์ก  ดิฉันถามว่าคนท�า 

งานที่นั่นมีใครรู้จักชื่อที่ดิฉันพบด้านหลัง

ภาพเหล่านั้นหรือไม่

หนึ่งเดือนต่อมาเราได้รับโทรศัพท์จาก

ชายคนหนึง่ทีส่มาคมประวตัศิาสตร์ตดิต่อ 

ไว้  เขาบอกว่าน้องสาวของเขาอาศัยอยู ่

ใกล้เรา และขอว่าจะให้เธอดภูาพเหล่าน้ัน 

ได้หรือไม่  แน่นอนว่าเรายินดี

กล่องรูปภาพ
วันรุ่งขึ้น ฟลอยด์กับเบธ ฮอว์ธอร์นมาดู

ภาพ ทัง้คูเ่ป็นวสิทุธิชนยคุสดุท้าย  เมือ่ดิฉนั

เปิดกล่อง บราเดอร์ฮอว์ธอร์นบอกว่า “นัน่ไง

คุณตา” พลางชี้ให้ดูภาพบนสุด  นั่นเป็น

ภาพคุณตาของซิสเตอร์ฮอว์ธอร์น

ขณะพวกเขาหยิบภาพขึ้นมาดูทีละใบ 

บราเดอร์และซิสเตอร์ฮอว์ธอร์นเล่าเรื่อง 

ต่าง ๆ เกี่ยวกับคนในภาพให้เราฟัง  ทั้งสอง

สงสัยว่าพวกเขาเป็นญาติกับคนที่ทิ้งภาพ

เหล่านี้หรือไม่ และพวกเขานึกไม่ออกว่า

ท�าไมรูปภาพพวกนั้นจึงไปอยู่ที่กองขยะ
ดิฉันรู้สึกอย่างแรงกล้าว่าพระบิดาบน

สวรรค์ทรงช่วยดิฉันคืนภาพเหล่าน้ันให้
ครอบครัวฮอว์ธอร์น  ดิฉันเป็นพยานว่า 
งานประวัติครอบครัวเป็นงานส�าคัญที่สุด
งานหนึ่งที่ต้องท�า  ถ้าเราเต็มใจท�างานน้ี  
พระเจ้าจะทรงช่วยเรา 

ซินดี เฮกกี, แอลเบอร์ตา แคนาดา

จู ่ๆ กล่องก็แตกออก และภาพถ่าย 
จ�านวนหนึ่งหล่นลงมา  ขณะเฝ้าด ู

อยู่นั้น ดิฉันเกิดความรู้สึกแรงกล้าว่า 
ต้องไปเอากล่องภาพถ่ายกล่องนั้นมา  
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โดย ลอเร็น แบงเกอร์เทอร์ ไวลด์

ดิฉันท�ำงำนเผยแผ่ได้ปีกว่ำ ๆ แล้ว
เมื่อดิฉันประสบกับช่วงเวลำยำก
ล�ำบำกเป็นพิเศษ  เรำอยู่กลำง

ฤดูกำลที่มืดมนหม่นหมอง—เพิ่งออกจำก
ฤดูหนำวเข้ำสู่ฤดูใบไม้ผลิ  และไม่ว่ำดิฉัน
กบัคู่ท�ำงำนหนกัเพยีงใด ทุกคนท่ีเรำพดูคยุ
ด้วยจะปฏเิสธข่ำวสำรของเรำทันที  เมือ่เรำ
พบกับผู้สอนศำสนำคนอื่น ๆ เรำทรำบว่ำ
งำนของพวกเขำก�ำลังก้ำวหน้ำ  ดิฉันนึก
เหตุผลไม่ออกว่ำท�ำไมเรำไม่ประสบควำม
ส�ำเร็จ  ดิฉันท�ำงำนมำนำนพอจะพูดภำษำ
ได้ดี ดฉินักบัคูเ่ป็นเพือ่นท่ีดต่ีอกัน เรำสร้ำง
ควำมไว้วำงใจกับสมำชิก เรำพยำยำมท�ำ
ตำมพระวิญญำณและเชื่อฟังกฎคณะเผย 
แผ่อย่ำงเคร่งครัด

แต่ไม่ว่ำจะท�ำอะไรเรำก็เจอกำรปฏิเสธ
ทุกครั้ง  หลังจำกเป็นแบบนี้หลำยสัปดำห์ 
ดฉินักป็ล่อยให้เจตคตอินัไม่น่ำพึงใจครอบง�ำ  
ระหว่ำงกำรประชุมวำงแผนครั้งหนึ่งดิฉัน
ตะโกนออกมำในท้ำยที่สุดว่ำ “เรำท�ำไป 
เพื่ออะไร ไม่มีใครฟังเรำเลย”  คู่ของดิฉัน 
มีมุมมองที่ดีกว่ำ เธอพูดแต่เพียงว่ำ “เรำ 

ตั้งเป้ำหมำยเพื่อแสดงศรัทธำของเรำ  เรำ
ติดตำมเป้ำหมำยเพื่อนับพรของเรำ”

ขณะไตร่ตรองข้อคดิของเธอ ดฉินัตระหนกั 
ว่ำดิฉันใช้ไม้วัดผิด ๆ ตัดสินควำมส�ำเร็จใน
กำรเป็นผู้สอนศำสนำมำตลอด  สัง่สอน
กิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้งาน
เผยแผ่ศาสนา มีรำยกำรพฤติกรรมต่ำง ๆ 
ของผู้สอนศำสนำที่ประสบควำมส�ำเร็จ1 
และดิฉันทรำบดีว่ำพฤติกรรมทั้งหมดนี้อยู่
ในอ�ำนำจควบคุมของผู้สอนศำสนำ  ดิฉัน
ไม่อำจควบคุมได้ว่ำคนในคณะเผยแผ่จะ
ยอมรับข่ำวสำรพระกิตติคุณหรือไม่ แต่
ดิฉันสำมำรถควบคุมประเภทของผู้สอน
ศำสนำทีด่ฉินัเลอืกเป็นได้  คู่ของดิฉนัแสดง
ให้เห็นว่ำศรัทธำมำกขึ้นในพระเยซูคริสต์
และควำมกตัญญูต่อพรของพระองค์จะช่วย
ให้ดิฉันยอมรับด้ำนต่ำง ๆ ที่ดิฉันประสบ
ควำมส�ำเร็จแล้วในกำรเป็นผู้สอนศำสนำ

ศรัทธาฉายปาฏิหาริย์
กำรตระหนักว่ำดิฉันก�ำลังขำดศรัทธำ

ท�ำให้ดิฉันอ่อนน้อมถ่อมตน  ดิฉันมองหำ

ด้ำนที่ดิฉันสำมำรถเสริมสร้ำงศรัทธำของ
ตนเองและพบว่ำเมื่อสิ่งต่ำง ๆ ไม่เป็นไป
ตำมแผน ดิฉันมักปล่อยให้ตนเองท้อแท ้
สิ้นหวัง  สั่งสอนกิตติคุณของเรา กล่ำวว่ำ 
“ควำมท้อแท้จะท�ำให้ศรัทธำของท่ำน
อ่อนแอ  หำกลดกำรคำดหวงั ประสทิธภิำพ
ของท่ำนจะลดลงด้วย  ควำมปรำรถนำของ
ท่ำนจะไร้พลัง  ท่ำนจะปฏิบัติตำมพระวิญ-
ญำณได้ยำกขึน้”2  ดฉินัรูต้วัว่ำดฉินัได้ปล่อย 
ให้อุปสรรคบั่นทอนศรัทธำของดิฉันแล้ว

ดิฉันเริ่มโดยสวดอ้อนวอนขอให้ใจ
เปลี่ยนแปลงและมีศรัทธำมำกขึ้น  ดิฉัน
พึ่งพำค�ำสัญญำที่ให้ไว้ใน มอรมอน 9:21 
เช่นกันว่ำ “ผู้ใดที่เชื่อในพระคริสต์, โดยไม่
สงสัยในสิ่งใดแล้ว, สิ่งใดก็ตำมที่เขำจะทูล
ขอพระบิดำในพระนำมของพระคริสต์สิ่ง 
นั้นจะมอบให้เขำ; และสัญญำนี้ให้แก่คน
ทั้งปวง, แม้ถึงสุดแดนแผ่นดินโลก.”  สัญ-
ญำนี้น�ำดิฉันให้สวดอ้อนวอนบ่อยครั้งเพื่อ
ขอพรและปำฏิหำริย์ที่ดิฉันกับคู่รู้สึกว่ำเรำ
ต้องกำร โดยมักจะเพิ่มเติมว่ำ “ขอให้เป็น
ไปตำมพระประสงค์ของพระองค์”  ค�ำสวด

ฉันจะเป็นผู้สอนศาสนาที ่
ประสบความส�าเร็จ ได้อย่างไร

ไม่ว่าดิฉันกับคู่ทำางานหนักเพียงใด ทุกคนก็ปฏิเสธ 

ข่าวสารของเรา  เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเป็นผู้สอน 

ศาสนาที่ประสบความสำาเร็จ
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อ้อนวอนนี้ช่วยให้ดิฉันยอมรับแผนที่เปลี่ยน
ไปและควำมล้มเหลวด้วยศรัทธำมำกขึ้น 
โดยรู้ว่ำพระบิดำบนสวรรค์ทรงตอบค�ำสวด
อ้อนวอนจำกศรทัธำเสมอ—แม้เมือ่ค�ำตอบ
มำในวิธีที่เรำไม่มุ่งหวัง  ดิฉันสำมำรถรับรู ้
วิธีที่พระเจ้ำทรงน�ำทำงเรำอยู่ตลอดทั้งวัน 
ได้มำกขึ้น

ขณะที่ดิฉันพยำยำมเสริมสร้ำงศรัทธำ 
ดิฉันพบว่ำข้อควำมในแง่บวกจำก สั่งสอน
กิตติคุณของเรา เป็นจริง นั่นคือ หำกท่ำน
เพิ่มกำรคำดหวัง ประสิทธิภำพของท่ำนจะ
เพิม่ขึน้ ควำมปรำรถนำของท่ำนจะเพิม่ตำม 
และท่ำนจะสำมำรถท�ำตำมพระวิญญำณ 
ได้ดีขึ้น  นอกจำกนี้ดิฉันยังมองโลกในแง่ดี
มำกขึ้นด้วยเกี่ยวกับงำนเผยแผ่และกำรรับ
ใช้เป็นผู้สอนศำสนำเมื่อดิฉันรับรู้และเห็น
คุณค่ำปำฏิหำริย์ที่เกิดขึ้นทุกวัน

ความสำานึกคุณต้านฤทธ์ิความอิจฉา
พระเจ้ำทรงเริ่มแสดงให้ดิฉันเห็นว่ำ

พระองค์ทรงท�ำปำฏิหำรย์ิให้เรำทกุวนั—แต่
ดิฉันไม่สำมำรถรับรู้ได้จนกว่ำจะพยำยำม
แสดงควำมส�ำนึกคุณอย่ำงจริงใจ  กำร
แสดงควำมส�ำนึกคุณเป็นมำกกว่ำนิสัยที่ดี
หรือมำรยำทที่งดงำม  เมื่อดิฉันแสดงควำม
ส�ำนึกคุณต่อพระเจ้ำและผู้อื่น ดิฉันได้รับ
พลัง  ดิฉันพบว่ำดิฉันตื่นเต้นแทนผู้สอน
ศำสนำคนอ่ืน ๆ แทนทีจ่ะอิจฉำเมือ่พวกเขำ
ประสบควำมส�ำเรจ็ (ด ูแอลมำ 29:14, 16)  
ดิฉันสำมำรถจดจ่อกับสิ่งที่ดิฉันมีและสิ่งที่
เป็นไปด้วยดีมำกกว่ำสิ่งที่ดิฉันขำดและสิ่ง 
ที่ผิดพลำด

ดิฉันเรียนรู้ว่ำควำมกตัญญูเป็นยำถอน 
พิษของกำรเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน   
ช่วงเวลำท่ีดฉินัรูส้กึว่ำตนเป็นผูส้อนศำสนำ 
ที่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จเกิดขึ้นเพรำะดิฉัน
บอกตนเองว่ำ “ฉันท�ำได้ไม่ดีเท่ำพวกเขำ” 

หรือ “พวกเขำเก่งเรื่องนี้มำกกว่ำ”  ดิฉัน 
เรียนรู้เช่นกันว่ำแม้แบบแผนของพระเจ้ำ 
คือกำรประทำนแบบอย่ำงอันชอบธรรมให้
เรำเลียนแบบและท�ำตำม แต่ควำมเทียม
เทจ็ของซำตำนคือล่อลวงเรำให้เปรยีบเทยีบ
ตัวเรำกับแบบอย่ำงเหล่ำนั้นเพื่อตัดสินค่ำ
หรือควำมส�ำเร็จของเรำ  สั่งสอนกิตติคุณ
ของเรา ชัดเจนในเรื่องนี้คือ “[จง] หลีกเลี่ยง
กำรเปรียบเทียบตนเองกับผู้สอนศำสนำคน
อื่น ๆ และกำรวัดผลภำยนอกจำกควำม
พยำยำมของท่ำนกบัของพวกเขำ”3 สดุท้ำย
แล้ว ควำมส�ำนึกคุณช่วยดิฉันหลีกเลี่ยง
ควำมจองหองและเตือนดิฉันว่ำพระเจ้ำ 
ทรงดูแลงำนของพระองค์  ดิฉันไม่จ�ำเป็น
ต้องอิจฉำเพรำะเห็นเพื่อนผู้สอนศำสนำ
ประสบควำมส�ำเร็จมำกกว่ำ4

วิธีวัดความสำาเร็จท่ีแท้จริง
ก่อนที่ดิฉันจะเปลี่ยนมุมมองครั้งนี้ ดิฉัน

ได้จดจ่ออยู่กับพรบำงอย่ำงที่ดิฉันลืมเปิด 
ตำดูด้ำนอื่น ๆ ที่พระเจ้ำทรงตอบค�ำสวด
อ้อนวอนและประทำนพรงำนเผยแผ่ของ 
เรำ  ในทีส่ดุพระเจ้ำทรงเริม่ประทำนพรงำน
เผยแผ่ในเขตของเรำในแบบที่สวยงำมและ
คำดไม่ถึง  เรำพบคนที่เต็มใจยอมรับข่ำว 
สำรของเรำ แต่ดิฉันเรียนรู้เวลำนั้นว่ำอย่ำ 
ใช้กำรเลือกของผู้อื่นวัดควำมส�ำเร็จของ
ตนเอง

ประธำนกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์  (1910–
2008) แบ่งปันค�ำแนะน�ำของประธำนคณะ
เผยแผ่ท่ำนหนึ่งเกี่ยวกับงำนเผยแผ่ศำสนำ 
ดงันี ้“จงท�ำให้ดทีีส่ดุ ท�ำให้สดุควำมสำมำรถ
มำกที่สุด  สวดอ้อนวอน ท�ำงำนหนัก และ
ปล่อยกำรเก็บเกี่ยวให้พระเจ้ำทรงดูแล”5  
สัง่สอนกติตคิณุของเรา สอนท�ำนองเดยีวกนั
เกีย่วกบัผูส้อนศำสนำทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็
ว่ำ “[จง] ท�ำอย่ำงสุดควำมสำมำรถจริง ๆ 

เป็นผู้สอนศาสนาท่ีประสบ
ความสำาเร็จ
ท่านจะรู้ได้ว่าท่านเป็นผู้สอนศาสนา

ที่ประสบความส�าเร็จเมื่อท่าน:

•	 รู้สึกว่าพระวิญญาณเป็นพยาน

ต่อผู้คนผ่านท่าน

•		รักผู้คนและปรารถนาให้เขาได้

รับความรอด

•		เชื่อฟังโดยไม่บิดพลิ้ว

•		พัฒนาคุณลักษณะเหมือน	

พระคริสต์

•		เตือนผู้คนเรื่องผลของบาป		

เชื้อเชิญพวกเขาให้รับปากและ

รักษาค�ามั่นสัญญา

•		ออกไปท�าคุณประโยชน์และรับ

ใช้ผู้คนในทุกโอกาสไม่ว่าเขาจะ

ยอมรับข่าวสารของท่านหรือไม่

จาก สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทาง 
การรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา (2004), 10–11.

แสวงหาการ
ยอมรับจาก 
พระเจ้า

	“ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านอย่างสุดใจให้แสวง	
หาการยอมรับจากพระเจ้าและชื่นชมกับ	
พรทีพ่ระองค์ทรงสญัญาไว้	. . . เรา	[สามารถ]	
รู้ว่าเราได้รบัการยอมรบัจากพระองค์	โดย	
ไม่ค�านึงถึงต�าแหน่ง	สถานะ	หรือข้อจ�ากัด
ในความเป็นมนุษย์ของเรา		การยอมรับ
ด้วยความรกัของพระองค์จะเป็นแรงกระตุน้
เรา	เพิ่มศรัทธาของเรา	และช่วยให้เรา
จดัการกบัทกุสิง่ทีเ่ราเผชญิในชวีติ	แม้จะมี
การท้าทายแต่เราก็จะประสบความส�าเร็จ	
รุ่งเรือง	[ดู	โมไซยาห์	2:22]	และสัมผัสถึง
สันติสุข	[ดู	โมไซยาห์	2:41]”
ดู เอ็ลเดอร์เอริค ดับเบิลยู. โคพิชกา แห่งสาวก 
เจ็ดสิบ, “ได้รับการยอมรับจากพระเจ้า,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2013, 106.
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กิตติคุณของเรา สอนเป็นควำมจริง นั่นคือ 
“เมื่อท่ำนได้ท�ำอย่ำงสุดควำมสำมำรถแล้ว 
ท่ำนกย็งัอำจได้รบัควำมผดิหวงัอยู ่แต่ท่ำน 
จะไม่ผดิหวงัในตนเอง ท่ำนจะรูส้กึได้แน่นอน 
ว่ำพระเจ้ำพอพระทัยเมื่อท่ำนรู้สึกว่ำพระ-
วิญญำณทรงท�ำงำนผ่ำนท่ำน”7  เมื่อดิฉัน
รู้สึกว่ำพระเจ้ำพอพระทัย ดิฉันสำมำรถ
อดทนต่อกำรทดลองทุกอย่ำงได ้
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 ดู	สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้งาน

เผยแผ่ศาสนา (2004), 10–11.
2. สั่งสอนกิตติคุณของเรา, 10.
3. สั่งสอนกิตติคุณของเรา, 10.
4.	 ดู	เจฟฟรีย์ อาร์.	ฮอลแลนด์,	“คนงานในสวนองุ่น,”	

เลียโฮนา,	พ.ค.	2012,	31.
5.	 ดู	กอร์ดอน บี.	ฮิงค์ลีย์,	“จงค้นหาลูกแกะและจงดูแล

แกะเถิด,”	เลียโฮนา,	ก.ค.	1999,	145.
6. สั่งสอนกิตติคุณของเรา, 11.
7. สั่งสอนกิตติคุณของเรา, 11.

แบ่งปันประสบการณ์ 
ของท่าน

“ฉันเพิ่งกลับจากงานเผยแผ่และรู้สึก
เหมือนขาดเป้าหมาย ฉันควรทำาอย่างไร”

อดีตผู้สอนศาสนาท้ังหลาย	โปรดบอก	
เล่าว่าท่านผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจาก
งานเผยแผ่กลับไปบ้าน	กลับไปเรียน	
ท�างาน	หรือกิจกรรมอื่น	ๆ	อย่างไร			
อีเมลประสบการณ์ของท่านมาที	่	
liahona@	ldschurch	.org	หรือส่งทาง
ออนไลน์ท่ี		liahona	.lds	.org	โปรดระบุ	
ชื่อนามสกุล	วันเดือนปีเกิด	และชื่อ	
วอร์ดหรือสาขาของท่านด้วย

เพื่อน�ำจิตวิญญำณมำสู่พระคริสต์ และ
พยำยำมอย่ำงพำกเพียรที่จะเรียนรู้และ
ปรับปรุงตน”6

ตรำบเท่ำที่ดิฉันยินดีกลับใจ ตรำบเท่ำที่
ดฉินัชีแ้จงต่อพระเจ้ำได้โดยสจุรติใจว่ำก�ำลงั
ท�ำสดุควำมสำมำรถ ดฉัินย่อมรู้สกึมัน่ใจได้
ว่ำดิฉันเป็นผู้สอนศำสนำที่ประสบควำม
ส�ำเร็จ—ไม่ว่ำผู้คนจะยอมรับข่ำวสำรของ 
เรำหรือไม่ก็ตำม  ในหลำย ๆ ดำ้นวิธีวัด
ควำมส�ำเร็จในกำรเป็นผู้สอนศำสนำของ
ดิฉันอำจตดัสนิได้จำกกำรทีด่ฉินัยนิดกีลบัใจ 
และตั้งใจว่ำจะท�ำงำนต่อไป

ดิฉันบันทึกปำฏิหำริย์มำกมำยไว้ใน
บันทึกส่วนตัวจำกงำนเผยแผ่ครั้งนี้  เมื่อ
พยำยำมซื่อสัตย์และส�ำนึกคุณมำกขึ้น  
ดิฉันมีมุมมองที่ดีขึ้น ดิฉันหลีกเลี่ยงควำม
ท้อแท้ และรู้สึกถึงพระวิญญำณมำกมำย 
ยิง่ขึน้ในงำนเผยแผ่  ดิฉนัพบว่ำสิง่ที ่สัง่สอน

ในหลาย ๆ ด้าน  วิธีวัดความสำาเร็จในการเป็นผู้สอนศาสนาของดิฉันอาจตัดสินได้จากการที่ดิฉัน

ยินดีกลับใจและตั้งใจว่าจะทำางานต่อไป
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โดย เอ็ลเดอร์
เดวิด เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัม 
อัครสาวก 
สิบสอง

อัครสาวกเป็นผูส้อนศาสนาอันดับแรก
ซึ่งส�าคัญที่สุดและเป็นตลอดเวลา 
ด้วยเหตผุลดงักล่าว ข้าพเจ้าจงึยนิดี

อย่างยิ่งที่จะปราศรัยกับท่านเพื่อนผู้ร่วมรับ
ใช้ในงานยุคสุดท้ายอันล�้าเลิศนี้

ผู้สอนศาสนาตามแบบใน สั่งสอน
กิตติคุณของเรา คืออะไร

ผู้สอนศาสนาตามแบบใน สั่งสอนกิตติ-

คณุของเรา คือผูร้บัใช้ของพระเจ้า ได้รบัเรยีก
โดยการพยากรณ์และได้รบัมอบอ�านาจโดย
การวางมือ ผู้ประกาศพระกิตติคุณอันเป็น
นิจที่ได้รับการฟื้นฟูของพระผู้ช่วยให้รอดใน
วิธีของพระองค์ (ดู คพ. 50:13–14, 17–24; 

ท่านทำาได้!  พระเจ้าที่ท่านเป็น

ตัวแทนและรับใช้ทรงทราบว่า

ท่านทำาได้  ข้าพเจ้ารู้ว่าท่าน

ทำาได้

คพ. 68:1)
จดุประสงค์โดยรวมของผูส้อนศาสนาดงั

อธิบายไว้ใน ส่ังสอนกติติคณุของเรา คอืเพือ่ 
“เชือ้เชญิผูค้นให้มาสูพ่ระครสิต์โดยช่วยเขา 
ให้รบัพระกติติคุณทีไ่ด้รบัการฟ้ืนฟโูดยผ่าน
ศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของ
พระองค์ การกลับใจ บัพติศมา รับของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ
อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่”1

ความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ในการ
ประกาศพระกิตติคุณด้วยสิทธิอ�านาจและ
ปฏบิตัศิาสนพธิแีห่งความรอดด�าเนนิมาตัง้
แต่อาดัมถูกขับออกจากสวนเอเดนและจะ
ยังด�าเนินต่อไปจนกว่า “พระเยโฮวาห์ผู้ทรง
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ฤทธานุภาพจะตรัสว่างานส�าเร็จแล้ว”2

ข้อก�าหนดของการเป็นผู้สอนศาสนา
ตามแบบใน สั่งสอนกิตติคุณของเรา

ข้าพเจ้าต้องการพูดถึงข้อก�าหนดพื้นฐาน
ห้าข้อส�าหรับการเป็นผู้สอนศาสนาตามแบบ
ใน สั่งสอนกิตติคุณของเรา

ข้อกำาหนด #1: ผู้สอนศาสนาตามแบบ
ใน ส่ังสอนกิตติคุณของเรา เข้าใจว่า
พวกเขารับใช้และเป็นตัวแทนของ 
พระเยซูคริสต์

ผู้สอนศาสนาตามแบบใน สั่งสอนกิตติ-

คุณของเรา รู้และเข้าใจว่าพวกเขาเป็นตัว 
แทนของใคร เหตุใดพวกเขาจึงรับใช้ และ
พวกเขาต้องท�าอะไร  ผู้สอนศาสนาเต็ม 
เวลาได้รับเรียกให้รับใช้และได้รับมอบ 
หน้าทีอ่ย่างถกูต้องให้เป็นผูรั้บใช้และตวัแทน 
ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์  เราเป็นพยานถงึ
พระนามและการด�ารงอยู่จริงของพระองค์ 
ความเป็นพระผู้เป็นเจ้า และพระพันธกิจ 
ของพระเยซูคริสต์ต่อทกุประชาชาต ิตระกลู 
ภาษา และผู้คน (ดู คพ. 133:37)

เรารกัพระเจ้า  เรารบัใช้พระองค์  เราตดิ 
ตามพระองค์  เราเป็นตัวแทนของพระองค์

จุดประสงค์ของพระองค์ต้องเป็นจุดประ-
สงค์ของเรา  ความสนพระทัยของพระองค์
ควรเป็นความสนใจของเรา  งานของพระ-
องค์ควรเป็นงานของเรา  วิธีของพระองค์
ควรเป็นวิธีของเรา  พระประสงค์ของพระ-
องค์ควรเป็นความประสงค์ของเรามากขึ้น
เรื่อย ๆ

ในฐานะตัวแทนของพระผูไ้ถ่ เราสัง่สอน
หลักค�าสอนและหลักธรรมพื้นฐานของพระ-
กิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์อย่าง
เรียบง่ายและชัดเจน  เราไม่น�าเสนอความ
เห็นส่วนตัวหรือการคาดเดา  เราประกาศ
และเป็นพยานถึงความจริงอันเรียบง่ายที ่
ได้รับการฟื้นฟูตามวิธีของพระเจ้าและโดย
อ�านาจของพระวิญญาณพระองค์

ผู้สอนศาสนาตามแบบใน สั่งสอนกิตติ-

คุณของเรา เข้าใจว่าความรับผิดชอบในการ
เป็นตัวแทนของพระผู้ช่วยให้รอดและการ
แสดงประจักษ์พยานถึงพระองค์ไม่มีวันสิ้น
สุด  โปรดระลึกถึงพระองค์ในทุกสิ่งที่ท่าน
คิด ในทุกสิ่งที่ท่านท�า และในทุกสิ่งที่ท่าน
พยายามเป็น และเป็นตวัแทนของพระองค์
อย่างเหมาะสมต่อลูกทุกคนของพระบิดา 
บนสวรรค์ผูท้ีท่่านปฏสิมัพนัธ์ด้วยในเวลานี้
และตลอดไป

ข้อกำาหนด #2: ผู้สอนศาสนาตามแบบ
ใน ส่ังสอนกิตติคุณของเรา มีค่าควร

เงื่อนไขจ�าเป็นอันดับแรกของการเป็นผู้ภา
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สอนศาสนาตามแบบใน สั่งสอนกิตติคุณ

ของเรา คือความมีค่าควรส่วนตัวต่อพระผู้
ช่วยให้รอด

ข้าพเจ้าขอกล่าวความจริงอันเรียบง่าย
หลายประการอย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได้

• เราเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอ�านาจของ
พระผู้ไถ่และพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

• เราได้รับเรียกให้ประกาศพระกิตติคุณ 
อันเป็นนิจที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์

• เราไม่สามารถเปื้อนมลทินของโลกแล้ว 
มีสิทธิอ�านาจเป็นตัวแทนของพระองค์
และปฏิบัติด้วยพลังอ�านาจในพระนาม
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้

• เราไม่สามารถช่วยให้ผูอ่ื้นเอาชนะความ
เป็นทาสของบาปได้ถ้าตัวเราพัวพันอยู ่
ในบาป (ดู คพ. 88:86)

• เราไม่สามารถช่วยให้ผูอ่ื้นเรยีนรูก้ารกลบั
ใจได้ถ้าตัวเราไม่เรียนรู้ว่าต้องกลับใจ
อย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์

• เราจะประกาศและสั่งสอนด้วยพลัง
อ�านาจได้เฉพาะเรื่องที่เราก�าลังขวน- 
ขวายจะเป็นเท่านั้น

• เราจะต้องชี้แจงต่อพระผู้เป็นเจ้าส�าหรับ
ความปรารถนาอันชอบธรรมและความ 
มีค่าควรของเราในการท�าหน้าที่ตัวแทน
ของพระองค์

พระเจ้ามิได้ทรงเรียกร้องให้เราดีพร้อม 
ในทันที  แต่เราได้รับพระบัญชาให้สะอาด
และด�าเนินชีวิตอย่างซื่อตรงต่อพระผู้ไถ่
แห่งอิสราเอล  “เจ้าทีถ่อืภาชนะของพระเจ้า
จงสะอาด” (คพ. 38:42)

การกลับใจเป็นหลักธรรมแห่งความหวัง
และการรักษา—ไม่ใช่หลักธรรมแห่งความ
ท้อแท้สิ้นหวัง  โดยแท้แล้ว การกลับใจคือ
การท�าให้อ่อนน้อมถ่อมตน—แต่ไม่ใช่การ
ท�าให้หวาดกลัว  การกลับใจเรียกร้องและ
ปลอบโยน เข้มงวดและบรรเทาในเวลา
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เดียวกัน  การกลับใจเป็นของประทานอัน
ประมาณค่ามิได้ซึ่งเป็นไปได้โดยผ่านการ
ชดใช้ของพระองค์ผูท้ีเ่รารกั รับใช้ และท�าตาม

ถึงแม้ท่านท�าบาปร้ายแรงแต่โดยผ่าน
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์และการกลับใจ
ที่จริงใจ ท่านจะสะอาดและมีค่าควรได้อีก
ครั้ง

มีเยาวชนที่ยังต้องกลับใจอย่างหมดจด  
บดัน้ีถงึเวลาแล้ว ได้โปรด ได้โปรด ได้โปรด
อย่าผัดวันแห่งการกลับใจของท่าน

มเียาวชนทีก่ลบัใจแล้วและยังคงกลบัใจ
ต่อไปและคนที่สงสัยว่าพวกเขาได้ท�าทุก
อย่างท่ีจ�าเป็นเพ่ือให้พระเจ้าทรงยอมรบัหรอื
ยงั (ดู คพ. 97:8)  โปรดจ�าไว้ว่าพระเจ้าทรง
เรียกร้องให้ท่านสะอาดแต่ไม่ใช่ดีพร้อม  
การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงท�างานใน
ชีวิตท่านอีกครั้งคือสิ่งบ่งชี้แน่นอนที่สุดว่า
พระเจ้าทรงให้อภัยท่านเพราะ “พระวิญ-
ญาณของพระเจ้าไม่ประทับอยู่ในวิหารที ่
ไม่บริสุทธิ์” (ฮีลามัน 4:24)  และจงรับรู้ว่า
พระบัญชาที่ “ให้อภัยมนุษย์ทั้งปวง” (คพ. 

64:10) รวมถึงการให้อภัยตัวท่านเองด้วย
ผูส้อนศาสนาตามแบบใน สัง่สอนกติต-ิ

คุณของเรา เป็นสานุศิษย์ที่ให้เกียรติพันธ-
สัญญาและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า
พระเยซูคริสต์  โปรดระลึกถึงพระองค์เสมอ 
บริสุทธิ์ และมีค่าควรแก่การเป็นตัวแทน
ของพระองค์

ข้อกำาหนด #3: ผู้สอนศาสนาตามแบบ 
ใน ส่ังสอนกิตติคุณของเรา ส่ังสม
ถ้อยคำาแห่งชีวิตนิรันดร์

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้ “สั่งสมถ้อยค�า
แห่งชีวิตไว้ในความคิด [ท่าน] เสมอไป” 
(คพ. 84:85)  การสั่งสมถ้อยค�าแห่งชีวิต 
นิรันดร์เป็นมากกว่าการศึกษาหรือท่องจ�า
เพียงเท่านั้น เช่นเดียวกับการ “ดื่มด�่าพระ-
วจนะของพระคริสต์”  (2 นีไฟ 31:20; ดู 
2 นีไฟ 32:3) ซึ่งเป็นมากกว่าเพียงการอ่าน
แบบสุ่มหรืออ่านเป็นของว่าง  การสั่งสม
บอกข้าพเจ้าให้จดจ่อและท�างาน ส�ารวจ
และซึมซับ ไตร่ตรองและสวดอ้อนวอน 
ประยุกต์ใช้และเรียนรู้ ให้ความส�าคัญและ
เห็นคุณค่า มีความสุขและเพลิดเพลิน

จงนึกดูว่าบรรดาบุตรของโมไซยาห์—ผู้
สอนศาสนาที่ยอดเยี่ยมทั้งสี่คนนามแอมัน 
แอรัน ออมเนอร์ และฮิมไน—“มั่นคงขึ้นใน

ความรูเ้รือ่งความจรงิ; และพวกท่านเป็นคน
มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องและพวก
ท่านค้นคว้าพระคมัภร์ีอย่างขยนัหมัน่เพยีร” 
อย่างไร (แอลมา 17:2)

ผู้สอนศาสนาที่แกล้วกล้าเหล่านี้สั่งสม
ถ้อยค�าแห่งชวีตินรินัดร์อย่างต่อเนือ่ง  พวก
เขาไม่เพกิเฉยหรอืเพยีงแต่ศึกษาพระคมัภร์ี
ส่วนตัวหรือศึกษากับคู่ไปอย่างน้ันเอง  
ความรูแ้ละความเข้าใจทางวญิญาณซมึลกึ
เข้าไปในจิตวิญญาณของพวกเขา หลักค�า
สอนและหลักธรรมแห่งพระกิตติคุณได้รับ
การยืนยันในใจพวกเขาโดยอ�านาจของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นความจริง

ในฐานะตัวแทนของพระผู้ช่วยให้รอด 
ท่านและข้าพเจ้ามคีวามรบัผดิชอบต่อเนือ่ง
ในการท�างานอย่างขยนัหมัน่เพยีรและปลกู
ฝังหลักค�าสอนและหลักธรรมพื้นฐานของ
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากพระคัมภีร์มอรมอนไว้ในใจ
และความคิดของเรา เมื่อเราท�าเช่นนั้น พร
ที่สัญญาไว้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรง 
“ท�าให้ [เรา] ระลึกถึงทุกสิ่ง” (ยอ์น 14:26) 
และประทานอ�านาจให้เราขณะที่เราสอน
และเป็นพยาน  แต่พระวิญญาณทรง
สามารถท�างานกับเราและท�างานผ่านเรา
ได้ก็ต่อเมื่อเรามีอะไรบางอย่างให้พระองค์
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(ดู 2 นีไฟ 33:1)  สุดท้ายแล้ว ผู้สนใจต้อง
ประพฤตตินในความชอบธรรมจงึจะเชือ้เชญิ
ความจริงเข้าไป ใน ใจเขาได้  วธินีีเ้ท่านัน้ที่
จะสามารถท�าให้ผูแ้สวงหาความจรงิอย่าง
ซือ่สตัย์และผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่พฒันา
ความสามารถทางวิญญาณในการหาค�า
ตอบด้วยตนเอง

เนือ่งด้วยหน้าทีร่บัผดิชอบของเราคือช่วย
ให้ผูส้นใจเรยีนรูด้้วยศรทัธาและด้วยอ�านาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ งานนี้จึงไม่เกี่ยว
กับข้าพเจ้าและไม่เกี่ยวกับท่าน  เราจ�าเป็น
ต้องท�าทุกอย่างในอ�านาจของเราเพื่อให้
หน้าท่ีรับผิดชอบในการเป็นผู้สอนศาสนา
ของเราเกิดสัมฤทธิผลและขณะเดียวกันก็ 
“หลีกทาง” ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงท�า
หน้าที่และงานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้  
อนัท่ีจรงิ สิง่ใดทีท่่านหรอืข้าพเจ้าท�าในฐานะ
ตัวแทนของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจงใจและ
เจตนาดึงความสนใจมาที่ตนเอง—ใน
ข่าวสารที่เราน�าเสนอ ในวิธีที่เราใช้ หรือใน
การวางตัวและรูปลักษณ์ภายนอกของเรา
—เป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อฉลในอ�านาจ
ปุโรหิตซึ่งยับยั้งประสิทธิผลในการสอนของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์

“เขาสั่งสอนสิ่งนี้โดยพระวิญญาณแห่ง
ความจริงหรือทางอื่นใดเล่า? และหากเป็น
โดยทางอื่นก็มิได้มาจากพระผู้เป็นเจ้า”  
(คพ. 50:17–18)

โปรดระลึกถึงพระองค์เสมอ มีค่าควร 
เป็นตัวแทนของพระองค์ สั่งสมพระวจนะ
ของพระองค์ และยอมให้ครูสูงสุดองค์จริง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นพยานถึงความ 
จริงทั้งมวล

ข้อกำาหนด #5: ผู้สอนศาสนาตาม 
แบบใน สั่งสอนกิตติคุณของเรา  
เข้าใจว่าการสอนเป็นยิ่งกว่าการ 
พูดคุยและการบอกเล่า

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดประทับบนภูเขา
มะกอกเทศ พระองค์ทรงประกาศว่า “อย่า
กงัวลล่วงหน้าว่าจะพดูอะไรดี แต่จงพดูตาม 
ที่โปรดประทานให้ท่านพูดในเวลาน้ัน  
เพราะว่าผูท้ีพ่ดูนัน้ไม่ใช่ตวัท่านเอง แต่เป็น
พระวิญญาณบริสุทธิ์” (มาระโก 13:11)

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสแนะน�าในช่วงต้น
ของสมยัการประทานนีใ้ห้ “อ้าปากของพวก
เจ้าและเราจะเติมให้เต็ม” (คพ. 33:8, 10) 

ท�างานด้วย  พระองค์จะไม่ทรงช่วยให้เรา
ระลึกถึงสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้ (ดู แอลมา 
31:5)

ผู้สอนศาสนาตามแบบใน สั่งสอนกิตติ-

คุณของเรา สั่งสมถ้อยค�าแห่งชีวิตนิรันดร์
อย่างต่อเนื่อง พวกเขาพึ่งพาอานุภาพแห่ง
พระวจนะ และมพีลงัแห่งพระวจนะในพวก
เขา  โปรดระลึกถึงพระองค์เสมอ มีค่าควร
เป็นตัวแทนของพระองค์เสมอ ตลอดจน
สั่งสมและพึ่งพาอานุภาพแห่งพระวจนะ

ข้อกำาหนด #4: ผู้สอนศาสนาตามแบบ
ใน ส่ังสอนกิตติคุณของเรา เข้าใจว่า
พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นครูสูงสุด
องค์จริง

พระวิญญาณบริสทุธิท์รงเป็นสมาชกิองค์ 
ที่สามในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ และ
พระองค์ทรงเป็นพยานถึงความจริงทั้งมวล 
ทรงเป็นครูสงูสดุองค์จรงิ  บทเรยีนทีเ่ราสอน
และประจักษ์พยานที่เราแบ่งปันเป็นการ
เตรียมผู้สนใจให้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

ในฐานะผู้สอนศาสนา บทบาทส�าคัญ
ที่สุดอย่างหนึ่งของเราคือเชื้อเชิญผู้สนใจ 
ให้ใช้สิทธิ์เสรีทางศีลธรรมของพวกเขาและ
ปฏิบัติตามค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอด  
การท�าและรกัษาค�ามัน่สญัญาทางวญิญาณ 
เช่น การสวดอ้อนวอนขอพยานแห่งความ
จริง ศึกษาและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระ-
คัมภีร์มอรมอน  เข้าร่วมการประชุมของ
ศาสนจักร และรักษาพระบัญญัติ ล้วนแต่
เรียกร้องให้ผู้สนใจใช้ศรัทธา ปฏิบัติ และ
เปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าเราจะตั้งใจรับใช้เพียงใด ท่านและ
ข้าพเจ้าไม่สามารถผลักดันหรือบังคับให้
ความจริงเข้าไปในใจผู้สนใจได้   การพยา-
ยามสุดความสามารถของเราสามารถน�า
ข่าวสารแห่งความจริง ไปสู ่ใจได้เท่านั้น  
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และ “เปล่งเสียงของเจ้าแก่ผู้คนเหล่านี้; จง
พูดความนึกคิดที่เราจะใส่ไว้ในใจเจ้า, และ
เจ้าจะไม่ถูกท�าให้จ�านนต่อหน้าคน; เพราะ
จะให้มันแก่เจ้าในโมงน้ันน่ันเอง, แท้จริง
แล้ว, ในชั่วขณะนั้นนั่นเอง, สิ่งที่เจ้าจะ
กล่าว” (คพ. 100:5–6)

ข้อพระคัมภร์ีเหล่านีเ้น้นรปูแบบทีเ่ข้มงวด

และเรียกร้องมากที่สุดส�าหรับการสั่งสอน

และช่วยให้ผู้สนใจเรียนรู้ความจริง  ผู้สอน

ศาสนาตามแบบใน สัง่สอนกติตคิณุของเรา  

รู้ว่าเราไม่ได้สอนบทเรียน แต่เราสอนคน  

เราไม่เพียงท่องหรือน�าเสนอข่าวสารท่ีเรา

ท่องจ�าเกี่ยวกับหัวข้อพระกิตติคุณ  เราเชื้อ

เชิญผู้แสวงหาความจริงให้ประสบกับการ

เปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจ  เราเข้าใจว่า 

การพูดคุยและการบอกเล่าอย่างเดียวไม่ใช่

การสอน

การสัง่สอนพระกิตติคณุตามวธิขีองพระ-

เจ้าต้องใช้การสังเกต การฟัง และการเล็ง

เห็นก่อนการพูดคุย  ล�าดับขั้นตอนท่ีเกี่ยว 

ข้องกันทั้งสี่นี้มีความส�าคัญ  โปรดสังเกต

ว่าการสังเกตและการตั้งใจฟังมาก่อนการ

เลง็เหน็ และการสงัเกต การฟัง และการเลง็

เหน็มาก่อนการพดู  การใช้รปูแบบนีท้�าให้ผู้

สอนศาสนาสามารถมองความต้องการของ 

ผู้สนใจออกและสอนตามนั้นได้

ขณะที่เราสังเกต ฟัง และเล็งเห็นเราจะ 

ได้รบั “ในโมงนัน้เองส่วนนัน้ทีจ่ะแบ่งสรรให้

แก่มนุษย์ทุกคน” (คพ. 84:85)—ความจริง 

ที่ต้องเน้นและค�าตอบที่ต้องให้เพื่อสนอง

ความต้องการเฉพาะของผู้สนใจคนนั้น   

โดยการสงัเกต ฟัง และเลง็เหน็เท่านัน้เราจงึ

จะสามารถรับการน�าทางจากพระวญิญาณ

ให้พดูและท�าสิง่ซ่ึงจะเกดิประโยชน์สงูสดุต่อ

คนที่เรารับใช้

การสังเกตเป็นการเตรียมอันส�าคัญยิ่ง
เพื่อรับของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการ
เล็งเห็น  การเล็งเห็นคือการมองด้วยตาทาง
วิญญาณ และ รู้สึกด้วยใจ—เห็นและรู้สึก 
ถึงความเท็จของแนวคิด ความดีในบุคคล
อื่น หรือหลักธรรมข้อต่อไปที่ต้องใช้เพื่อ 
ช่วยผู้สนใจ  การเล็งเห็นคือการฟังด้วยหู
ทางวิญญาณ และ รู้สึกด้วยใจ—ฟังและ
รู้สึกถึงข้อกังวลที่ไม่ได้บอกไว้ความคิดเห็น
หรือค�าถาม ความจริงของประจักษ์พยาน
หรือหลักค�าสอน  หรือความเชื่อมั่นและ
สันติสุขที่มาโดยอ�านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

ผูส้อนศาสนาตามแบบใน สัง่สอนกติต-ิ

คุณของเรา กระท�าด้วยศรัทธาและได้รับ
การน�าทางจากพระวิญญาณให้ช่วยผู้สนใจ
เรียนรู้ความจริง  โปรดระลึกถึงพระองค์
เสมอ มีค่าควรเป็นตัวแทนของพระองค์ 
สั่งสมพระวจนะของพระองค์ ยอมให้พระ-
วิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานถึงความจริงทั้ง
มวล  สังเกต ฟัง และเล็งเห็นขณะที่ท่าน 
เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ต่อผู้ที่แสวงหา
ความจริงอย่างซื่อสัตย์

ท่านท�าได้!
ท่านอาจจะอ่านข่าวสารของข้าพเจ้าและ

เชื่อว่าเยาวชนคนอื่น ๆ สามารถท�าได้และ
จะท�าสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดไปแล้ว  แต่ท่านอาจ
สงสยัว่าท่านจะท�าได้หรอืไม่  โปรดฟัง  ท่าน
ท�าได้!

หากข้าพเจ้ามีความปรารถนาได้ตามใจ 
ข้าพเจ้าประสงค์จะใช้เวลาสักครู่กับท่าน
แต่ละคนเป็นส่วนตัว  ข้าพเจ้าประสงค์จะ
จบัมอืท่าน ดึงท่านเข้ามาใกล้ มองเข้าไปใน
ดวงตาท่าน และพดูว่า “คุณท�าได้!  พระเจ้า 
ทีคุ่ณเป็นตัวแทนและรบัใช้ทรงทราบว่าคณุ
ท�าได้  ผมรู้ว่าคุณท�าได้  และในฐานะผู้รับ
ใช้พระองค์ ผมสญัญาว่าคณุจะมคีวามช่วย
เหลือจากพระองค์  โปรดจ�าไว้เสมอว่าด้วย
ความช่วยเหลือจากพระองค์และในพลัง 
ของพระองค์ คุณสามารถท�าสิ่งนี้ได้!”

ข้าพเจ้ารกัท่านและสวดอ้อนวอนว่าขณะ
ท่านพยายามเป็นสิง่ทีท่่านต้องเป็น ท่านจะ
รับรู้และตอบสนองด้วยศรัทธาต่อสุรเสียง
และการน�าทางของพระเจ้า  จากนั้นท่าน 
จะกลายเป็นตัวแทนผูเ้ป่ียมด้วยพลงัและมี
ประสิทธิภาพของพระเจ้าพระเยซูคริสต ์
จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณที่ศูนย์ฝึกอบรม 
ผู้สอนศาสนาโพรโวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2011
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lambanog (ไวน์ในท้องถิ่นท�ำจำก

มะพร้ำว)  หลังจำกเขำมำถึงได้ไม่นำน 

ดิฉันเห็นเขำเทไวน์จ�ำนวนหนึ่ง  จำกนั้นก็

พูดว่ำ “คุณต้องหัดดื่ม” และยกแก้วให้ผู้

ฝึกงำนคนหนึ่ง  เธอ ดื่มอย่ำงรวดเร็ว
ใจดฉินัเริม่เต้นโครมครำม  ไม่นำนกถ็งึ 

ครำวของดิฉัน  ดิฉันกระซิบบอกตัวเองใน
ใจว่ำ “ฉันจะไม่ดื่ม ฉันจะไม่ดื่ม” จำกนั้น 

กเ็หน็ประธำนยืน่แก้วไวน์ให้ดิฉนั  ดฉินัไม่
ทรำบจะท�ำอย่ำงไรดี  เพื่อนที่ฝึกงำนด้วย
กันก�ำลังรอดูว่ำดิฉันจะท�ำอย่ำงไร  ดิฉัน
ยิ้มให้ประธำนและพูดอย่ำงอ่อนน้อมว่ำ 
“ขอโทษค่ะ  ดิฉันไม่ดื่ม”

ดิฉันทรำบว่ำเขำผิดหวัง  เขำถำมว่ำ

ท�ำไมดิฉันไม่ดื่ม  ดิฉันตอบว่ำ “ดิฉันเป็น

มอรมอน”

เขำพูดว่ำ “ผมไม่เคยได้ยินชื่อศำสนำนี้

มำก่อน  ฟังเหมือนเป็นอำหำรชนิดหนึ่ง” 

ทุกคนหัวเรำะ

ดิฉันยิ้มตอบ  ไม่ใช่เพรำะค�ำพูดตลก 

ของเขำแต่เพรำะดฉินัรูต้วัว่ำท�ำสิง่ทีถ่กูต้อง

ไม่มีใครขอให้ดิฉันดื่มอีก  แต่กำรเยำะ

เย้ยยังไม่ยุติ  แม้จำกเพื่อนของดิฉันเอง  

คนหนึ่งถึงกับพูดว่ำดิฉันโกหกและนึกไม่

ถึงว่ำสมำชิกศำสนจักรไม่ดื่ม  ระหว่ำงนี้

ดิฉันรู้สึกถึงแรงกดดันที่เกิดกับสมำชิก

ศำสนจักร 

กำรอยู่บนเกำะนั้นสอนบทเรียนมำก 

มำยแก่ดิฉนั ไม่เฉพำะด้ำนวชิำกำรเท่ำนัน้ 

แต่ทำงวิญญำณด้วย  ดิฉันเรียนรู้ว่ำกำร

เยำะเย้ยอำจไม่มีวันยุติ แต่พระวิญญำณ

ของพระเจ้ำจะทรงน�ำทำงคุณเสมอให้ท�ำ

สิ่งถูกต้อง 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเมโทรมะนิลา ฟิลิปปินส์

ดิฉันเคยปฏิเสธข้อเสนอให้ดื่ม  

แต่ตอนนี้ประธานบริษัทกำาลัง 

ขอให้ดิฉันดื่มไวน์สักแก้ว
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ฤดรู้อนปีหน่ึง ดฉินัเข้ำรับกำร

ฝึกงำนบนเกำะแห่งหนึ่งในบี

โกล ฟิลิปปินส์  ทัศนียภำพของ

มหำสมุทรสวยงำมมำก ดิฉันเฝ้ำรอทุกเช้ำ

อย่ำงไรก็ตำม  ดิฉันกลัวตอนเย็นมำก

เพรำะเป็นเวลำที่คนในค่ำยจะเริ่มดื่มและ

มีงำนเลี้ยง  ดิฉันได้รับเชิญให้ไปงำนเลี้ยง

แบบนั้นบ่อยครั้ง และดิฉันกับเพื่อนท่ีฝึก 

งำนด้วยกันต้องไปร่วมงำน เพรำะถ้ำไม ่

ไปก็แสดงว่ำเรำขำดควำมเคำรพย�ำเกรง

งำนเลี้ยงครั้งแรกเป็นงำนเลี้ยงต้อนรับ 

ผู้ฝึกงำนคนใหม่  ดิฉันกลัวไม่กล้ำไปร่วม

งำนเพรำะค่อนข้ำงมั่นใจว่ำพวกเขำจะขอ

ให้เรำดื่มและดิฉันไม่ทรำบจะปฏิเสธ

อย่ำงไร  ดิฉันโทรศัพท์หำเพื่อนคนหนึ่ง 

ในวอร์ดบ้ำน เขำให้ค�ำแนะน�ำทีย่อดเยีย่ม

บำงอย่ำงซึ่งเพิ่มควำมมั่นใจของดิฉัน

เมื่องำนเลี้ยงเริ่ม พวกเขำขอให้เรำดื่ม 

แต่โชคดีที่ไม่บังคับให้เรำดื่ม  เน่ืองจำก

เพื่อนที่ฝึกงำนด้วยกันยอมรับจุดยืนว่ำ

ดิฉันไม่ดื่ม กำรปฏิเสธข้อเสนอให้ดื่มครั้ง

ต่อไปจึงง่ำยส�ำหรับดิฉัน—จนกระทั่งคืน

หนึ่ง  ระหว่ำงงำนเลี้ยงครั้งหนึ่ง ประธำน

บริษัทมำร่วม

งำน   เขำ

ก�ำลังถือขวด 

 

ยิม้ 
แค่ 

 ปฏเิสธและ
โดย เฮเซล มารี ทิบูเล
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เมื่อเร็ว ๆ นี้ข้าพเจ้าอ่านแนวคิดที่น่า
สนใจเก่ียวกับการออกก�าลังกาย  
ข้าพเจ้าอ่านว่าถ้าท่านตืน่แต่เช้า สวม

ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง
เร่ืองน้ีเกดิขึน้ได้กบัทกุคนผูต้ดิกบัดกัของ

นิสัยที่ไม่ดี กิจวัตรที่เกียจคร้าน หรือการใช้
สารเสพติด  ใน  เพื่อความเข้มแข็งของ
เยาวชน เราอ่านว่า สิง่เหล่านี ้“ท�าลายความ
ผาสุกทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และ
วญิญาณของท่าน ท�าลายความสมัพนัธ์กบั
ครอบครัว มติรสหาย และท�าให้ท่านรูส้กึว่า
ตนเองมีค่าน้อยลง  สารเสพติดจ�ากัดความ
สามารถในการเลือกด้วยตนเอง”1  การเป็น
คนกระฉับกระเฉงและกินอย่างถูกต้องช่วย
เราหลีกเลี่ยงนิสัยไม่ดีเหล่านี้  ถ้านกยังบิน
และล่าเหยื่อต่อไป มันจะไม่มีวันสูญเสียขน
นก  ท�านองเดียวกัน ถ้าเรา “กระพือปีก” 
และออกก�าลังกายเป็นประจ�า เราสามารถ
หลีกเลี่ยงแนวโน้มที่เป็นผลเสียและลดค่า
ของตัวเราได้มากขึ้น

ขณะที่บางคนต่อสู้กับสุขภาพทางกาย 
หลายคนต่อสู้กับสุขภาพทางอารมณ์  ชีวิต
อาจจะยาก และบางครัง้เราอาจมคีวามรูส้กึ
วติกกงัวล หงอยเหงาเศร้าซมึ หรอืขาดความ
เคารพตนเอง แต่พึงระลึกว่าทั้งสุขภาพทาง
กายและทางอารมณ์นั้น การออกก�าลังกาย
และการท�างานหนักช่วยให้มีทัศนคติเชิง
บวก  การดูแลร่างกายของท่านเป็นพรแก่
จติใจท่านและช่วยให้ท่านจดจ�าว่าท่านเป็น

ลูกของพระผู้เป็นเจ้าและสามารถมั่นใจ
พร้อมทัง้มคีวามสขุได้  ด้านอารมณ์ ร่างกาย 
และด้านวิญญาณของเราล้วนสัมพันธ์กัน  
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน สอนว่า 
“สขุภาพทางอารมณ์ของท่านส�าคญัเช่นกนั 
อาจส่งผลต่อความผาสุกทางวิญญาณและ
ทางร่างกายของท่านได้  ความผิดหวังและ
ความเสียใจเป็นครั้งคราวคือส่วนหนึ่งของ 
ชวีติมรรตัยนี ้ อย่างไรกดี็ ถ้าท่านรูส้กึเสยีใจ 
สิน้หวงั วติกกงัวล หรอืซมึเศร้าเป็นเวลานาน 
ให้พดูคยุกบัผูป้กครอง หรอือธิการของท่าน
และขอความช่วยเหลือ”2

เหตุใดเราจึงพบว่าคนรอบข้างดูกระฉับ-
กระเฉงและร่าเริงมากกว่า  เหตุผลหลัก
ประการหนึ่งคือนิสัย  ถ้าเราสังเกตร่างกาย
เราจากมุมมองทางวิญญาณและเข้าใจว่า
ร่างกายเป็น “วิหาร ของประทานจากพระ- 
ผู้เป็นเจ้า” เราจะรักร่างกายและท�าให ้
ศักดิ์สิทธิ์3

ส�าหรบัข้าพเจ้า ศกัดิส์ทิธิ ์หมายถงึสะอาด  
ได้รบัการบ�ารงุเลีย้ง และแขง็แรง  วธิหีนึง่ที่
พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยเรารกัษาร่างกาย
ให้ศกัดิส์ทิธิค์อืประทานพระค�าแห่งปัญญา
แก่เรา  เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 
อธิบายว่า “เมื่อท่านเชื่อฟัง [พระค�าแห่ง
ปัญญา] ท่านย่อมเป็นอิสระจากสารเสพตดิ 

โดย เอ็ลเดอร ์
เอเดรียน โอชาว
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ต้องการรู้สึกดีขึ้นและมั่นใจ 

มากขึ้นทางร่างกายและทาง 

อารมณ์ใช่ไหม? การออกกำาลังกาย

เป็นประจำาจะช่วยได้

 
 

ชุดกีฬา และคิดว่า “ฉันจะสวมชุดนี้ออกไป
เดิน และถ้าฉันรู้สึกดีฉันจะเริ่มวิ่งเหยาะ ๆ” 
กว่าจะรู้ตัวท่านคงได้ออกก�าลังกายอย่าง
ดีแล้ว  การคดิแผนทีเ่รยีบง่ายเช่นนีส้ามารถ
ช่วยให้ท่านมีนิสัยที่ดีในการออกก�าลังกาย
และดูแลร่างกายของท่าน  ส�าหรับคน
จ�านวนมาก การเริ่มท�าและท�าสม�่าเสมอ 
เป็นส่วนยากที่สุด  หากท่านจดจ�าว่าการ
ออกก�าลังกายเป็นพรไม่เฉพาะต่อร่างกาย
ท่านเท่านัน้แต่ต่อความคดิและปัญญาของ
ท่านด้วย นัน่จะช่วยให้ท่านมคีวามปรารถนา
จะท�าให้ร่างกายมีสุขภาพดีมากขึ้น  เมื่อ
ท่านออกก�าลังกาย ท่านจะเป็นคนกระฉับ-
กระเฉง รูส้กึแขง็แรง มัน่ใจ ตืน่ตวั และมัน่คง

ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องนกตัวหนึ่งที่เริ่มเอาขน
ของตัวเองแลกกับตัวหนอน  การหาอาหาร
วิธีนั้นไม่ยาก และนกตัวนั้นคิดว่ามันมีขน
มากมาย  ขณะที่นกยังคงแลกขนนกต่อไป
เรื่อย ๆ มันพอใจที่ไม่ต้องตื่นแต่เช้ามาล่า 
ตัวหนอนอีก  มันสามารถอยู่ในรังได้ทั้งวัน
โดยไม่ต้องขยับกล้ามเน้ือ  แต่ในท่ีสุดนก 
ตัวนั้นก็ชินกับการท�าเช่นน้ีและรู้ตัวว่ามัน 
ไม่สามารถบินได้อีกเพราะสูญเสียขนนก 
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ที่เป็นอันตรายและท่านควบคุมชีวิตตนเอง
ได้  ท่านได้รับพรให้มร่ีางกายแขง็แรง ความ
คิดฉับไว และการน�าทางของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์  ท่านจะพร้อมรับใช้พระเจ้า  อย่า
ปล่อยให้ซาตานหรือผู้อื่นหลอกท่านให้คิด
ว่าการฝ่าฝืนพระค�าแห่งปัญญาจะท�าให้
ท่านมีความสุขมากขึ้น มีคนนิยมชมชอบ
มากขึ้น หรือมีเสน่ห์มากขึ้น”4  ขณะท่านท�า
ตามพระค�าแห่งปัญญา พึงจดจ�าว่าท่าน
ก�าลังดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของท่าน 
และสิ่งนั้นท�าให้ท่าน “พบปัญญาและ
ขุมทรัพย์แห่งความรู้” (คพ. 89:19)

แทนที่จะเป็นนกคอยแลกขนอย่างเกียจ-
คร้าน จงสวมรองเท้ากีฬาและกระตือรือร้น  

ออกก�าลงักายสม�า่เสมอ  เข้าร่วมกฬีาทีท่่าน
ชืน่ชอบหรอืผกูมติรกบัคนทีท่่านสามารถวิง่
หรือท�ากิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ด้วยได้  
ขณะท�าเรื่องทางกาย ท่านไม่เพียงฝึก
ร่างกายเท่านั้นแต่ฝึกจิตใจด้วย  การออก
ก�าลังกายเสริมสร้างสุขภาพทางอารมณ ์
เช่นกัน  พึงจ�าไว้ว่าสิ่งส�าคัญที่สุดไม่ใช่ว่า
ท่านปราดเปรียวหรือรวดเร็วเพียงใด—แต่
อยู่ที่ว่าท่านท�าสม�่าเสมอเพียงใด  เมื่อท่าน
ออกก�าลงักายเป็นประจ�า ท่านจะไม่เพยีงมี
ความสุขมากขึ้นเท่านั้นแต่ท่านจะแข็งแรง
ขึ้น สุขภาพดีขึ้น และฉลาดขึ้นด้วย 

อ้างอิง
1. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (จุลสาร, 2011), 27.
2. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, 27.
3. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, 25.
4. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, 25.
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อย่าเป็นเหมือนนก

เกียจคร้านที่ยอมแลกขน

นกของตนกับตัวหนอน



54 เ ลี ย โ ฮ น า

โดย เมลิสซา เซนเตโน
นิตยสารศาสนจักร

พระคัมภีร์กระตุ้นเราให้เป็นเหมือนพระ-
เยซูคริสต์และ “ด�าเนินชีวิตเหมือนพระ-
องค์” (1 ยอห์น 2:6)  แต่การเดินก้าวแรก

อาจจะยาก—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านไม่รู้จะเริ่ม
ต้นอย่างไร

ท่านจะพบความช่วยเหลือใน สั่งสอนกิตติคุณของ

เรา: แนวทางการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา ท่านอาจคิด
ว่านี่เป็นเพียงคู่มือส�าหรับผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 
แต่จริง ๆ แล้วเป็นเครื่องมืออันส�าคัญยิ่งที่สามารถ
ช่วยท่านเริ่มท�าเป้าหมายที่จะเป็นเหมือนพระผู้ช่วย
ให้รอด  บทที่ 6 มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจ
และประยุกต์ใช้คุณลักษณะเหมือนอย่างพระคริสต์
เก้าประการ

ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะบางประการส�าหรับการใช้ 
สั่งสอนกิตติคุณของเรา และข้อพระคัมภีร์ขณะท่าน 
พยายามพัฒนาคุณลักษณะเหมือนอย่างพระคริสต์

• เริ่มต้นโดยไปที่กิจกรรมคุณลักษณะท้ายบทที่ 6 
ใน สั่งสอนกิตติคุณของเรา (หน้า 133)  กิจกรรม
นี้จะช่วยท่านพิจารณาว่าคุณลักษณะใดเป็น
ความเข้มแข็งทางวิญญาณของท่านในเวลานี้
และคุณลักษณะใดที่ท่านต้องท�าต่อเนื่อง

• หลังจากจบกิจกรรม ให้สวดอ้อนวอนเลือก

การเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดเป็นกระบวนการ

ค่อยเป็นค่อยไปชั่วชีวิตและท่านสามารถเริ่มได ้

โดยเดินก้าวเล็ก ๆ ทุกวัน

เดินตาม
รอยพระบาท

พระองค์
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คุณลักษณะที่ต้องมุ่งเน้น  ท่านอาจ
จะอ่านหัวข้อในบทที่ 6 เกี่ยวกับคุณ-
ลักษณะนั้น

• ต้ังเป้าหมายเฉพาะเจาะจงท่ีประเมนิผล
ได้ซึ่งจะช่วยท่านพัฒนาคุณลักษณะนี้  
ก�าหนดเวลาให้ตวัท่านท�าตามเป้าหมาย  
จากนัน้ประเมนิความก้าวหน้า  ตวัอย่าง
เช่น ถ้าท่านก�าลงัพยายามมจีติกศุลมาก
ขึ้น ท่านอาจตั้งเป้าหมายว่าจะพูดในแง่
บวกเกี่ยวกับพี่ชายหรือน้องสาววันละ
สามครั้งเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์  เมื่อถึง
ปลายสัปดาห์ ท่านจะประเมินว่าท่าน 
ท�าเป้าหมายเป็นอย่างไรแล้วและปรับ
เปลี่ยนวิธีซึ่งจะช่วยท่านปรับปรุงต่อไป

• สั่งสอนกิตติคุณของเรา มีข้อพระคัมภีร์
ไว้ให้ศึกษาคุณลกัษณะแต่ละอย่าง  ท่าน 
อาจจะศึกษาข้อพระคัมภีร์ที่ระบุร่วมกับ
การสวดอ้อนวอนและจดความรู้สึกที่ได้
รับขณะอ่าน

• ทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ทรงช่วย
พัฒนาอุปนิสัยเหมือนอย่างพระคริสต์  
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ตลอดเดือนตุลาคม ท่านจะศึกษา

เกี่ยวกับวิธีเป็นเหมือนพระคริสต์

มากขึ้น (ถ้าวอร์ดหรือสาขามีบทเรียน

ใหม่ในภาษาของท่าน)  หลังจากอ่าน

บทความนี้ จงเลือกคุณลักษณะหนึ่งร่วม

กับการสวดอ้อนวอนเพื่อท�าต่อไปใน

สัปดาห์นี้หรือเดือนนี้  ท่านอาจจะตั้ง 

เป้าหมายแล้วประเมินความก้าวหน้าของ

ท่าน  ตัวอย่างเช่น ท่านมีจิตกุศลมากขึ้น

หรอืเชือ่ฟังมากขึน้หรอือดทนมากขึน้หรอื

ไม่  เป้าหมายการเป็นเหมือนพระครสิต์

มากขึ้นช่วยท่านเอาชนะความยุ่งยาก

อย่างไร  ท่านอาจจะเล่าประสบการณ ์

ให้เยาวชนคนอื่นหรือครอบครัวของ 

ท่านฟัง

ขอความช่วยเหลอืเฉพาะเจาะจงเช่น 
“โปรดประทานพลังให้ข้าพระองค์
เอาชนะความโกรธเมื่อพี่น้องหยิบ
สิ่งของของข้าพระองค์ไป”  ยิ่งค�า 
สวดอ้อนวอนเจาะจงมากเท่าใด  
ท่านจะยิ่งรับรู้ค�าตอบของพระเจ้า 
ง่ายขึ้นเท่านั้น

การเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
พระเยซคูรสิต์ เป็นกระบวนการค่อยเป็นค่อย 
ไปและเป็นการแสวงหาชั่วชีวิต  บางครั้ง
อาจดูเหมือนยากกว่าฟิสิกส์ขั้นสูง  แต่อย่า
หมดหวัง  พระเจ้าทรงสัญญากับเราว่า  
“คนท่ีรับความสว่าง, และด�าเนินอยู่กับ 
พระผูเ้ป็นเจ้าต่อไป, รบัความสว่างมากขึน้; 
และความสว่างนั้นเจิดจ้ายิ่งขึ้น ๆ จนถึงวัน
ที่สมบูรณ์” (คพ. 50:24)  เมื่อเรารับ ศึกษา 
ใช้ความสว่างและความจริง และยังคงติด 
ตามพระผู้เป็นเจ้าทุกวัน เราสามารถมั่นใจ
ได้ว่าเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ พระผู้
ช่วยให้รอดของเรามากขึ้น 

ภารกิจประจำาวัน
การกระท�าเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกวันเป็นรอยเท้าตามเส้นทางสู่การเป็นเหมือนพระผู้ช่วย

ให้รอดของเรา  พิจารณากิจกรรมเพิ่มเติมเหล่านี้เพื่อช่วยพัฒนาคุณลักษณะเหมือนอย่าง
พระคริสต์

บทเรียนวันอาทิตย์หัวข้อของเดือนนี้:การเป็นเหมือน พระคริสต์มากขึ้น

ร่วมวงสนทนา

• อ่านพระคัมภีร์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
พระคมัภีร์ซึง่เกีย่วข้องกบัคณุลกัษณะ 
ที่ท่านก�าลังพยายามพัฒนา

• สวดอ้อนวอนทุกวันขอให้มีความ
ปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงและม ี
พลังจะปรับปรุง

• จดบันทึกส่วนตัวเพื่อใช้เป็น 
เอกสารยืนยันความก้าวหน้า 
ของท่าน

• พูดคุยกับบิดามารดา ให้บิดามารดา
ทราบเป้าหมายเพื่อจะช่วยท่านได้
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คงจะดีอย่างยิ่งถ้าสมาชิกทุกคนของ
ศาสนจักรด�าเนินชีวิตตามพระกิตติ-
คุณอย่างเต็มท่ี  พวกเขาคงจะไม่
เพียงได้รับพรมากขึ้นในชีวิตเท่านั้น
แต่จะเป็นแบบอย่างอันดีต่อคนรอบ

ค้นคว้าพระคัมภีร์

ค�าตอบของค�าถามพบได ้

ในพระคัมภีร์  เมื่อผู้คนไม่

รักษาพระบัญญัติ เราควร

หลีกเลี่ยงการตัดสิน (ดู 

มัทธิว 7:1) โรม 3:23 กล่าว

ว่า “เพราะว่าทุกคนท�าบาป และเสื่อมจาก

พระสิริของพระเจ้า”  แต่กระนั้นสมาชิก

ศาสนจักรก็ควรพยายามเชื่อฟัง

เมดิสัน เอ็ม. อายุ 13 ปี, เทกซัส สหรัฐอเมริกา

สอนเร่ืองการชดใช้

เมือ่มคีนพดูท�านองนี ้แทนที่

จะจับผิดสมาชิกผู้ไม่ท�าตาม

กฎเกณฑ์ ดิฉันกลับใช้เป็น

โอกาสสอนเรื่องการชดใช้  

ดิฉันบอกพวกเขาว่าเพียง

เพราะเราเป็นมอรมอนก็ใช่จะหมายความ

ว่าเราดีพร้อม เรามีการชดใช้เพื่อเราจะ

สามารถกลับใจจากบาปและแก้ไขความ 

ผิดพลาดของเรา  เรื่องนี้มักจะเปิดประตูสู่

ค�าถามอีกมากมาย

เจย์ดี เอช. อายุ 16 ปี, ออริกอน สหรัฐอเมริกา

ศาสนจักรสอนเราให้ทำาดี

สมาชิกศาสนจักรประสบ 

การท้าทายและการล่อลวง

เหมือนคนอื่น ๆ  เราทุกคน 

มีความอ่อนแอ แต่นั่นมิได้

หมายความว่าศาสนจักรนี้

ไม่จริง  นี่คือศาสนจักรของพระเยซูคริสต ์

ซึ่งก�าลังช่วยผู้คนให้รู้พระกิตติคุณที่แท้จริง

และได้รบัความสงูส่ง  มนษุย์ปถุชุนคอืผูไ้ม่

เชือ่ฟังพระบญัญตั ิ(ด ูโมไซยาห์ 3:19) และ

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

ข้างด้วย  แต่เราเป็นมนุษย์ เราทุกคนจึงขาดตกบกพร่อง
ไปบ้าง  เหตผุลหลกัทีบ่างคนด�าเนนิชวีติตามพระกติติคุณ 
อย่างเต็มที่มากกว่าคนอื่นคือเราอยู่กันคนละจุดในการ
เปลีย่นใจเลือ่มใสและในพลงัแห่งประจกัษ์พยานของเรา  
เราแต่ละคนมีการทดลองต่างกัน เรามีทรัพยากรและ 
คนที่ช่วยเหลือเราต่างกัน

ผู้ไม่เป็นสมาชิกอาจไม่เข้าใจค�าอย่างเช่น “การเปลี่ยน
ใจเลื่อมใส” และ “ประจักษ์พยาน” แต่พวกเขาจะเข้าใจ
ว่าแต่ละคนสามารถเลือกวิธีด�าเนินชีวิตได้  ท่านอธิบาย
ได้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้เป็นเช่นนั้น พระ-
องค์ประทานสทิธิเ์สรแีก่เราเพือ่ให้เราเตบิโตทางวญิญาณ 
โดยเลือกสิ่งถูกต้อง  แต่พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบเช่น
กันว่าทุกคน—ยกเว้นพระเยซูคริสต์—จะท�าผิดพลาด 
ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงจัดเตรียมพระผู้ช่วยให้รอดให้
เรา  เนื่องด้วยการชดใช้ เราจึงสามารถกลับใจ ได้รับการ
ให้อภัย เรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา และก้าวหน้า
ต่อไปในชีวิต

ท่านสามารถอธิบายได้เช่นกันว่าเราไม่ตัดสินคนที่ไม่
ท�าตามมาตรฐานของศาสนจักร  แต่เราพยายามช่วย
พวกเขา เข้าใจพวกเขา และอดทนกับพวกเขา  แม้เรา 
ไม่ยอมทนต่อบาป แต่เราไม่ประณามคนบาป (ดู ยอห์น 
8:11)  การกลับใจยังคงอยู่ในวิสัยท่ีเราทุกคนท�าได้
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นัน่ไม่ใช่ความผดิของศาสนจกัร  ศาสนจกัร

สอนเราให้ท�างานดี แต่เราทุกคนเลือกได้

ลาวิเนีย เอส. อายุ 19 ปี, บูลากัน ฟิลิปปินส์

มาตรฐานมีไว้เพ่ือความสุขของเรา
ดิฉันคุ้นกับค�าถามนี้มาก ๆ 
เพราะดิฉันรู้จักบางคนที ่
ได้เลือกน�าตนเองออกห่าง 
จากพระกิตติคุณ  พระเจ้า
ประทานพระบัญญัติเพื่อให้

เรามีความสุขและเพื่อ “ท�าให้เกิดความเป็น
อมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” (โมเสส 
1:39)  พระเจ้าทรงต้องการให้เรากลบัไปหา
พระองค์ แต่พระองค์ทรงต้องการให้เรา
เลือกเอง  นั่นคือสาเหตุที่บางคนไม่ด�าเนิน
ชีวิตตามมาตรฐานของเรา  มาตรฐานช่วย
ดิฉันเป็นการส่วนตัวเพราะดิฉันทราบว่า
พระบิดาบนสวรรค์ประทานมาตรฐาน 
เหล่านั้นให้เพื่อดิฉันจะสามารถกลับไป 
อยู่กับพระองค์และมีความสุข  มาตรฐาน
เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงรักดิฉัน
มอร์เกน ดี. อายุ 18 ปี, ลองเกอด็อก-รูซียง 

ฝรั่งเศส

สวดอ้อนวอนให้พวกเขาและไปเย่ียม

พวกเขา

สมาชิกที่ไม่ด�าเนินชีวิตตามมาตรฐานของ

เราอาจไม่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์รวม

ประจักษ์พยาน  เราควรสวดอ้อนวอนให้

พวกเขา เพื่อพวกเขาจะแสวงหาการน�าทาง

จากพระวิญญาณและเพื่อพวกเขาจะ

สามารถได้รับประจักษ์พยานของตนเอง  

เราควรไปเย่ียมคนเหล่านี้และช่วยให ้

พวกเขามาหาพระคริสต์
แอนเดรีย ซี. อายุ 13 ปี, ลิมา เปรู

มองผู้อ่ืนดังท่ี
พวกเขาจะเป็น
“เรามีหน้าที่ต้องไม่

เห็นแต่ละคนดังที่

พวกเขาเป็น แต่ดัง

ที่พวกเขาจะเป็นได้  ข้าพเจ้าขอวิงวอน

ให้ท่านนึกถึงพวกเขา ในวิธีนี้”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “มองผู้อื่นดังที่
พวกเขาจะเป็น,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 70.

เป็นแบบอย่าง
ศาสนจักรนี้ส�าคัญยิ่งต่อ
การช่วยให้เราท�าตามพระ- 
บัญญัติของพระบิดาบน
สวรรค์และมีชีวิตอยู่กับ
พระองค์อีกครั้ง  แต่เพราะ

บางคนเป็นสมาชิกศาสนจักรก็มิได้หมาย 
ความว่าเขาจะเป็นคนดเีสมอไป  ดโูลกเรา
ทกุวนันีท้ีเ่ตม็ไปด้วยความชัว่ร้ายและความ 
น่าชิงชัง ทั้งที่โลกเต็มไปด้วยผู้ตัดสินใจ
ติดตามพระเยซูคริสต์ในชีวิตก่อนเกิด  
ผมคิดว่าสิ่งดีที่สุดที่เราท�าได้คือเป็น 
แบบอย่างส�าหรับเพื่อน ๆ ของเรา
คาเด็น เอส. อายุ 15 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานของเรา
เช่นเดียวกับองค์การอื่นหรือ
ศาสนาอื่น บางคนอุทิศตน
มาก บางคนอุทิศตนน้อย  
เราต้องด�าเนินชีวิตตาม
มาตรฐานของเราจนสุด

ความสามารถ หวังและสวดอ้อนวอนให ้
ผู้อื่นท�าตามเช่นกัน
มาเร็น เอส. อายุ 16 ปี, แอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา

“ฉันพยายามควบคุมความคิด 
แต่มีการล่อลวงมากเหลือเกิน  
ฉันจะมีความคิดสะอาดมาก
ขึ้นได้อย่างไร”

ส่งคำ�ตอบของท่�นม�ก่อนวันท่ี 15 พฤศจิก�ยน และห�ก
เป็นคว�มประสงค์ของท่�น ส่งภ�พถ่�ยคว�มละเอียดสูง 
ม�ท่ี liahona@ ldschurch .org หรือส่งไปรษณีย์ม�ต�ม 
ท่ีอยู่ในหน้� 3

ระบุข้อมูลและคำ�อนุญ�ตต่อไปน้ีไว้ในอีเมลหรือจดหม�ย 
ของท่�น (1) ช่ือน�มสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ด
หรือส�ข� (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำ�อนุญ�ตเป็น 
ล�ยลักษณ์อักษรของท่�น และถ้�ท่�นอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปี 
ต้องมีคำ�อนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้ปกครองให้ 
พิมพ์คำ�ตอบและภ�พถ่�ย (ส่งท�งอีเมลได้)
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การช่วยให้ท่านกลับใจเป็น 

ส่วนพิเศษในการเรียกของ 

อธิการ มโนธรรมของท่าน 

จะบอกท่านเองว่าท่านต้อง 

พูดกับเขาเมื่อใด

ท่
านอาจสงสัยว่าเหตุใดท่านจึงได ้
รับการสอนให้สารภาพต่ออธิการ
หรือประธานสาขาเมือ่ท่านท�าบาป

ร้ายแรง  ท่านอาจบอกตนเองว่า “การกลับ
ใจไม่ใช่เรื่องส่วนตัวระหว่างฉันกับพระเจ้า
หรือ?  ถ้าฉันเลิกประพฤติผิดและสารภาพ
ต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้ว เหตุใดฉันจึงต้องพูด
คุยกับอธิการ”

เหตุใดจึงต้องเป็นอธิการและไม่ใช่ 
คนอ่ืน

เยาวชนหลายคนรู้สึกสบายใจมากกว่า 
ถ้าสารภาพความผิดของพวกเขาต่อบิดา
มารดาหรือผู้น�าเยาวชน  ถึงแม้บิดามารดา
และผู้น�าของท่านสามารถให้การสนับสนุน
และค�าปรึกษาที่จ�าเป็นได้ แต่พระเจ้าทรง
ประกาศว่าอธิการคือผู้พิพากษาใหญ่ใน
อิสราเอล (ดู คพ. 107:72, 74) เขามีความ
รับผิดชอบในการตัดสินความมีค่าควรของ
สมาชิกวอร์ด  โดยการแต่งตั้งและการ
ด�าเนินชีวิตอย่างชอบธรรม อธิการมีสิทธิ ์
รับการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
เกี่ยวกับสมาชิกในวอร์ดของเขา รวมทั้ง 
ตัวท่าน

อธกิารสามารถช่วยท่านผ่านกระบวนการ
กลับใจในวิธีที่บิดามารดาและผู้น�าคนอื่น ๆ 
ไม่สามารถช่วยได้  ถ้าบาปร้ายแรงมากพอ 

เขาอาจพิจารณาให้จ�ากัดสิทธิพิเศษของ 

ท่านในศาสนจักร  ตัวอย่างเช่น ส่วนหนึ่ง 

ของกระบวนการกลับใจคือ เขาอาจขอให ้

ท่านงดรบัส่วนศลีระลกึหรอืใช้ฐานะปโุรหติ

ช่วงเวลาหนึ่ง  เขาจะท�างานกับท่านและ

ตัดสินว่าท่านมีค่าควรจะท�ากิจกรรม

ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นอีกครั้งเมื่อใด
อธิการของท่านจะแนะน�าท่านว่าต้อง 

ท�าอะไรเพื่อเพิ่มพลังความสามารถให้ท่าน
ต่อต้านการล่อลวง  เขาอาจจะกระตุ้นท่าน
ให้ศกึษาหัวข้อหลกัค�าสอน เช่น การกลบัใจ 
จากนั้นให้แบ่งปันสิ่งที่ท่านเรียนรู้กับเขา  

โดย เอ็ลเดอร์
ซี. สก็อตต์ โกรว์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เขาอาจจะขอให้ท่านพูดคุยกับเขาทุกสัป-

ดาห์เพื่อรายงานว่าท่านก�าลังท�าอะไรเพื่อ 

น�าตัวท่านออกจากสถานการณ์ล่อลวง

ฉันควรพูดคุยกับอธิการเม่ือใด

ท่านอาจจะก�าลังคิดว่า “ทั้งหมดฟังดูดี 

แต่ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ท�าไปแล้วร้าย

แรงพอทีฉ่นัต้องพดูกบัอธิการ” ค�าตอบสัน้ ๆ 

คือ “ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจะบอกท่าน”  

เมือ่ท่านรูส้กึเจบ็แปลบในความรูส้กึผดิชอบ

ชัว่ดี จงท�าทนัท ี(ดู แอลมา 34:31–34)
เกี่ยวกับการกลับใจ กษัตริย์เบ็นจามิน

เหตุใดฉันจึงต้อง

สารภาพ
ต่ออธิการและฉันต้องสารภาพอะไร
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สอนดังนี้ “ข้าพเจ้าบอกท่านไม่ได้ทุกเรื่อง 

ที่ท่านจะกระท�าบาป; เพราะมีหนทางและ

วิธีต่าง ๆ, แม้มากจนข้าพเจ้านับไม่ได้”  

(โมไซยาห์ 4:29)  ด้วยเหตุน้ีแทนท่ีจะให ้

รายละเอียดของเรื่องที่ท่านต้องสารภาพ 

ต่ออธิการ ข้าพเจ้าขอแบ่งปันหลักธรรม 

บางประการที่จะช่วยท่านตัดสินใจเรื่อง 

ดังกล่าว

ฉันต้องสารภาพอะไร

ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านได้พยายามเชื่อฟัง แต่

ท่านอาจท�าผิดพลาดบางอย่าง—แม้ความ

ผิดพลาดร้ายแรงบางอย่าง  ความผดิพลาด

ส่วนใหญ่ที่คนท�าสามารถแก้ไขได้โดยผ่าน

การสวดอ้อนวอนส่วนตัวและการกลับใจที่

จริงใจ  ความผิดพลาดบางอย่าง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งความผิดพลาดเกี่ยวกับการผิดศีล

ธรรม เรียกร้องให้สารภาพต่ออธิการก่อน 

จึงจะสามารถรับการให้อภัยจากพระเจ้าได้

ขณะนึกถึงความผิดพลาดที่ท่านท�าไป

แล้ว ท่านอาจรู้สึกผิด วุ่นวายใจ ไม่มีความ

สุข หรือแม้แต่เศร้าหมอง  หากท่านก�าลัง

ประสบกับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังที่กล่าวมานี้ ท่านอาจจะต้องพูดคุยกับ

อธิการเกี่ยวกับความผิดพลาดเหล่านั้น  

อย่าพยายามแก้ตัวหรอือ�าพรางความผดิ  

ท่านอาจจะก�าลังคิดว่า “น่าอายเกินกว่าจะ

บอกอธกิารว่าฉนัท�าอะไรไปบ้าง  เขาคดิว่า

ฉนัเป็นคนดีกว่านัน้  เขาจะตกใจถ้าฉนับอก

เขาว่าฉันท�าอะไรลงไป  เขาจะไม่ชอบฉัน

อีก”
ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าเขาจะไม่ประ-

ณามท่าน  ในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้า เขา
จะเมตตาและเข้าใจขณะฟังท่าน   จากนั้นถ่า
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เขาจะช่วยท่านผ่านกระบวนการกลับใจ   

เขาเป็นผู้ส่งสารแห่งความเมตตาที่พระเจ้า

ทรงส่งมาช่วยท่านให้สะอาดผ่านการชดใช้

ของพระเยซูคริสต์

พระเจ้าตรัสดังนี้ “ดูเถิด, คนที่กลับใจ 

จากบาปของเขา, คนคนนั้นได้รับการให้

อภัย, และเรา, พระเจ้า, ไม่จ�ามันอีก

“โดยสิ่งนี้เจ้าจะรู้ว่าถ้าคนกลับใจจาก

บาปของเขา—ดูเถิด, เขาจะสารภาพและ

ละทิ้งมัน” (คพ. 58:42–43)

เมือ่ท่านสารภาพและละทิง้บาปของท่าน 

พระองค์จะทรงให้อภัยท่าน  ท่านจะไม่ต้อง

ชี้แจงบาปเหล่านั้นต่อพระองค์เมื่อถึงเวลา 

ที่ท่านรับการพิพากษา

ถ้าฉันไม่สารภาพจะเป็นอย่างไร

บางครั้งบุคคลหนึ่งจะหยุดท�าผิดแต่ไม่

สารภาพต่ออธิการของเขาทัง้ทีต้่องสารภาพ  

ด้วยเหตุนี้บุคคลนั้นจึงยังคงแบกภาระบาป

เพียงล�าพัง แทนที่จะให้พระผู้ช่วยให้รอด

ทรงรับเอาภาระนั้นไป

ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างให้ท่านฟัง  เยน็วนั

หนึง่เมือ่ไม่กีปี่ก่อน ข้าพเจ้าก�าลงัสมัภาษณ์

ผู้ใหญ่เพื่อต่อใบรับรองพระวิหาร  หญิงวัย

กลางคนคนหนึ่งเข้ามารับการสัมภาษณ์  

เธอแต่งงานในพระวิหารแล้วและแข็งขัน 

ในศาสนจักรตลอดชีวิต

ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงความเสียใจลึก ๆ ใน 

จิตวิญญาณของเธอ  ขณะที่การสัมภาษณ์

ด�าเนินไป ข้าพเจ้าได้รับความรู้สึกแรงกล้า

ทางวิญญาณ  ข้าพเจ้าพูดกับเธอว่า “ซิส-

เตอร์ครับ ผมมีความรู้สึกว่าคุณท�าความ 

ผิดพลาดร้ายแรงสมัยเป็นวัยรุ่นที่คุณยังไม่

ได้สารภาพต่อผู้น�าฐานะปุโรหิต  คุณยินด ี

จะเล่าให้ผมฟังไหมครับ”

เธอเริ่มร้องไห้ทันที  เธอบอกข้าพเจ้าว่า 

นั่นเป็นความจริง แต่เธอรู้สึกอายเกินกว่า 

จะสารภาพต่ออธิการ  ขณะสารภาพสิ่ง 

ที่เธอท�าลงไป  เธอบอกรายละเอียดพอ 

สมควรเพือ่ให้ข้าพเจ้าตัดสนิความมค่ีาควร 

ของเธอ

การสารภาพบาปของเธอต่อผู้น�าฐานะ

ปุโรหิตเป็นจุดสิ้นสุดกระบวนการกลับใจ

ไม่ใช่จุดเริ่มต้น  เธอแบกภาระและความ

โศกศร้าของบาปนั้นโดยไม่จ�าเป็นมานาน

กว่า 30 ปี

เพราะเธอท�าขั้นสุดท้ายของการกลับใจ

เสร็จสิ้นแล้ว ความรู้สึกผิดของเธอจึงหมด 

ไป  ข้าพเจ้าพบเธอเป็นครั้งคราวหลังจาก

การสัมภาษณ์คืนนั้น  สีหน้าของเธอสดใส

และเธอมีความสุข

ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้า

จ�าชือ่เธอไม่ได้  พระเจ้าทรงลบความทรงจ�า

เช่นนั้นออกจากอธิการได้  สิ่งที่ข้าพเจ้าจ�า 

ได้คือโดยผ่านการสารภาพต่อผู้น�าฐานะ

ปุโรหิตของเธอ หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งได้

ปลดเปลื้องความรู้สึกผิดที่เธอแบกรับมา

นานหลายปี

โปรดอย่าท�าผิดพลาดเช่นนั้น  หากท่าน 

มีความรู้สึกผิดแต่ไม่แน่ใจว่าท่านต้อง

สารภาพต่ออธิการหรือไม่ จงไปพบเขา  ให้

เขาช่วยท่าน  อย่าเสี่ยงต่อการแบกรับภาระ

ที่ไม่จ�าเป็นตลอดชีวิตท่าน ซึ่งจะท�าให้ท่าน

รู้สึกเศร้าหมอง  โดยผ่านการสารภาพต่อ

อธิการและการกลับใจของท่าน พระเจ้าจะ

ทรงยกภาระนั้นออกจากจิตวิญญาณของ

ท่าน (ดู อิสยาห์ 1:18)
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ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าโดยผ่านความ

ทุกขเวทนาของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรง

จ่ายราคาค่าบาปของท่านแล้ว  ท่านจะได้

รับการให้อภัยตราบที่ท่านกลับใจ  ความ

ทุกขเวทนาของท่านเองจะไถ่ท่านไม่ได้  

โดยผ่านการชดใช้เท่านั้นที่ท่านจะได้รับ 

การให้อภัย

ขอให้ท่านใช้ศรทัธาในพระเยซคูรสิต์และ

การชดใช้ของพระองค์  ข้าพเจ้าเป็นพยาน

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ว่าโดยผ่าน

การกลับใจ รวมถึงการสารภาพต่ออธิการ

เมื่อจ�าเป็น ท่านจะสะอาด  นอกจากนี้โดย

ผ่านพระคุณของพระผู้ช่วยให้รอด—เดชา- 

นุภาพในการท�าให้เป็นไปได้ของพระองค์

—ท่านจะมีพลังความสามารถในการต่อ

ต้านการล่อลวงในอนาคต  ด้วยเหตนุีท่้าน 

จะมีสันติสุขในใจและความสุขในชีวิตนี้ 

และท่านจะได้รับชีวิตนิรันดร์เป็นมรดกใน

โลกที่จะมาถึง 

แพทย์ท่ีย่ิงใหญ่
ของเรา
“พระผู้ช่วยให้รอดมัก 
จะได้รับการกล่าวขวัญ 
ว่าเป็นนายแพทย์ผู้ยิ่ง

ใหญ่ . . . ความรู้สึกผิดในวิญญาณคล้ายกับ 
ความเจ็บปวดที่มีต่อร่างกาย—เป็นการ 
เตือนถึงอันตรายและเป็นการป้องกันความ 
เสียหายมากขึ้น  การชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอดทำาให้มียาบรรเทาความเจ็บปวดที่
สามารถรักษาบาดแผลทางวิญญาณและ
กำาจัดความรู้สึกผิด  อย่างไรก็ตาม ยานี้
จะใช้ได้โดยผ่านหลักธรรมแห่งศรัทธาใน
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ การกลับใจและการ 
เชื่อฟังอย่างต่อเนื่อง  ผลของการกลับใจ 
อย่างจริงใจคือสันติสุขในมโนธรรม การ
ปลอบโยน การเยียวยาและการเร่ิมต้นใหม่
ทางวิญญาณ

“อธิการหรือประธานสาขาของท่านคือ 
ผู้ช่วยแพทย์ทางวิญญาณที่ได้รับอนุญาต 
ให้ช่วยท่านกลับใจและเยียวยา”
ดู เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง, “เราเชื่อในการเป็นคนบริสุทธิ์,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 44.

เหตุใดฉันจึงต้องกลับใจ

พระเยซูคริสต์ทรงจ่ายราคาค่าบาปของ

มนุษย์ทั้งปวงผ่านการพลีพระชนม์เพื่อการ

ชดใช้  พระองค์ทรงเชื้อเชิญท่านให้กลับใจ

และหลีกเลี่ยงความโศกเศร้าตลอดจน 

ความทุกขเวทนามากกว่าเดิม “จงกลับใจ

เถิด, เกลือก. . . ความทุกขเวทนาของเจ้า 

จะอาดูร—อาดูรเพียงใดเจ้าหารู้ไม่, แสน

สาหัสเพียงใดเจ้าหารู้ไม่, แท้จริงแล้ว,  

ยากเหลือจะทนเพียงใดเจ้าหารู้ไม่.

“เพราะดูเถิด, เรา, พระผูเ้ป็นเจ้า, ทนทกุข์

กับสิ่งเหล่านี้เพื่อทุกคน, เพื่อพวกเขาจะได้

ไม่ทนทุกข์หากพวกเขาจะกลับใจ;

“แต่หากพวกเขาจะไม่กลับใจพวกเขา

ต้องทนทุกข์แม้ดังเรา. . . .

“ดังนั้น, เราจึงบัญชาเจ้าอีกครั้งให้กลับ

ใจ, . . .  และว่าเจ้าจงสารภาพบาปของเจ้า, 

เกลือกเจ้าจะรับโทษเหล่านี้ซึ่งเราพูดไว้” 

(คพ. 19:15–17, 20)
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โดย เอ็ลเดอร์โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

“นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู  

เราจะเข้าไปหาเขา” (วิวรณ์ 3:20)

อัญเชิญพระผู้ช่วย 
ให้รอดเข้ามา

ข้าพเจ้า  คุณยายก็เช่นกัน  ท่านเป็นเจ้า
หน้าทีพ่ระวหิารในพระวหิารลอสแอนเจลสิ 
แคลิฟอร์เนีย  ท่านจะออกจากบ้านแต่เช้า
เวลาตีสี่ไปรับใช้พระเจ้าในพระวิหาร

เพยีงสองปีหลงัจากข้าพเจ้ารบับพัตศิมา 
ข้าพเจ้าตัดสินใจว่าต้องการเป็นผู้สอน
ศาสนาเต็มเวลารับใช้พระเจ้า  ในงาน
เผยแผ่ ข้าพเจ้าช่วยให้คนมากมายเรียนรู้
เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดทั้งนี้เพื่อพวกเขา
จะสามารถอัญเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิต
พวกเขาได้

ต่อมา ข้าพเจ้ารับใช้เป็นประธานคณะ
เผยแผ่ในซามัว  ข้าพเจ้ามักจะถามผู้สอน
ศาสนาคนใหม่เสมอว่าพวกเขาตัดสินใจ
รับใช้งานเผยแผ่เมื่อใด  หลายคนตอบว่า
พวกเขาอยู่ในปฐมวัยเมื่อตัดสินใจรับใช้!

ปฐมวัยจะช่วยท่านเตรียมรับใช้เป็นผู้
สอนศาสนา  จงเรียนรู้ให้มากเท่าที่จะมาก
ได้  ตั้งเป้าหมายว่าจะรับใช้งานเผยแผ่  
จากนัน้ท่านจะสามารถช่วยให้ผูอ้ืน่อญัเชญิ 
พระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตพวกเขา
เช่นกัน  การเป็นผู้สอนศาสนาจะเปลี่ยน
ชีวิตท่าน—ดังที่เปลี่ยนชีวิตข้าพเจ้ามา
แล้ว 

สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็ก เทศกาล
คริสต์มาสเป็นเวลาที่คุณแม่
น�าภาพพระผู้ช่วยให้รอดทรง

ก�าลังเคาะประตูออกมา เรายัง
ไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร 

และข้าพเจ้าถามเสมอ
ว่า “ท�าไมพระเยซูเคาะ
ประตู  ใครอยู่อีกด้าน
หรือครับ”

ไม่กี่ปีต่อมาข้าพเจ้า
ค้นพบว่าประตูที่พระผู้

ช่วยให้รอดทรงเคาะไม่ม ี
ที่จับด้านนอก  คนอยู่ด้าน 

ในต้องเปิดประตู  เวลานี้ข้าพเจ้ารู้
แล้วว่าใครอยู่อีกด้านของประตู  เรา

นั่นเอง!  พระผู้ช่วยให้รอดทรงก�าลัง
เคาะ เราทุกคนต้องเปิดประตู
และอัญเชิญพระองค์เข้ามา 
ในชีวิต

สมัยข้าพเจ้าเป็นวัยรุ่น 
ข้าพเจ้าตัดสินใจอัญเชิญพระผู้

ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตโดยรับ
บัพติศมาและเป็นสมาชิกศาสนจักร  

เพื่อน ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับ
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โดย เจน แม็คไบรด์ โชเอท
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“คนเหล่านั้นทั้งปวงด้วยที่ได้รับฐานะ

ปุโรหิตนี้ย่อมรับเรา, พระเจ้าตรัส”  

(คพ. 84:35)

เบนจียืนอยู่หน้ากระจก ก�าลังปรับ 
เน็กไทให้ตรง  เสื้อเชิ้ตสีขาวและ
กางเกงขายาวสีน�้าเงินเข้มสวมพอด ี

ตัว ผมหวีเรียบร้อย  เห็นชัดว่าเขาพร้อม 
รับการแต่งตั้งเป็นมัคนายก  แล้วเหตุใด 
เขาจึงรู้สึกกังวลมากนัก

เบนจีคว้าพระคัมภีร์ออกจากห้อง  เขา
พยายามไม่คิดว่าวันนี้ที่โบสถ์จะต่างจาก
เดิมอย่างไร  แต่แล้วก็มีหน้าท่ีใหม่ของ 
ฐานะปุโรหิตให้เขากังวลทุกครั้งเมื่อนึกถึง 
นั่นคือ การส่งผ่านศีลระลึก จะเป็นอย่างไร
ถ้าส่งผ่านครั้งแรกในสัปดาห์หน้าเขาท�า 
ผิดพลาด  เขาพยายามลืมเรื่องนั้นขณะ 
ออกจากบ้าน

การประชุมศีลระลึกด�าเนินไปเหมือน 
ทุกครั้ง  แต่เบนจีกับครอบครัวเดินไปที ่
ห้องของอธิการซาลาซาร์หลังจากนั้น   
ซึ่งต่างจากเดิมเลยทีเดียว เพราะปกต ิ
ตอนนี้เขาจะอยู่ในพิธีเปิดของปฐมวัย

มัคนายกใหม่ เอ่ียม
การส่งผ่านศีลระลึกเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่  จะเป็นอย่างไรถ้าเขาทำาผิดพลาด
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มัคนายกใหม่ เอ่ียม

เบนจีนั่งลงขณะคุณพ่อ อธิการ ประธาน

เยาวชนชาย  และที่ปรึกษาในฝ่ายอธิการ

วางมอืบนศรีษะเขา  คณุพ่อเป็นผูม้อบฐานะ

ปุโรหิตแห่งอาโรน  ระหว่างให้พร ความรู้สึก

ปั่นป่วนในท้องของเบนจีหายไป  เขารู้สึก

สงบและมีความสุข

เบนจียืนจับมือกับทุกคน  จากนั้นเขา 

จึงสวมกอดคุณแม่ เจย์พี่ชาย กับมิราซอล 

น้องสาวของเขา

ต่อจากนั้น เขาไปชั้นเรียนโรงเรียนวัน

อาทิตย์  ถึงแม้ชั้นเรียนใหม่ไม่เหมือนใน

ปฐมวัย แต่ก็ยังรู้สึกคุ้นเคย  บทเรียนสอน

เรื่องการสวดอ้อนวอน  เขาเคยเรียนเรื่อง 

การสวดอ้อนวอนมาแล้วหลายครั้งใน

ปฐมวัย  เบนจีถอนหายใจด้วยความโล่งอก  

การเป็นมัคนายกอาจไม่ยากอย่างที่คิด

“ทุกอย่างจะราบรื่น”  เจย์บอกเบนจ ี

หลังเลิกโบสถ์  “พี่จะให้พรศีลระลึก และ

นายเป็นคนส่งผ่าน”

ความปั่นป่วนจู่โจมอีกครั้ง  “เยี่ยมเลย” 

เขาพูดเบา ๆ  การส่งผ่านศีลระลึกเป็นสิ่ง 

ที่เบนจีกังวลมากที่สุด!ภา
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“ถ้าท่านซึ่งเป็น. . . มัคนายกจะขยายการเรียก
ของท่าน ท่านจะเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของ
พระผู้เป็นเจ้าแม้ขณะนี้ เพราะฐานะปุโรหิตใน
เด็กหนุ่มนั้นก็มีอำานาจมากเทียบเท่ากับฐานะ
ปุโรหิตในชายคนหนึ่งเมื่อกระทำาโดยความ
ชอบธรรม”
เอ็ลเดอร์แทด อาร์. คอลลิสเตอร์ แห่งสาวกเจ็ดสิบ, 
“พลังอำานาจฐานะปุโรหิตในเด็กหนุ่ม,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 54.

ดึกคืนนั้นเบนจีเห็นพ่อก�าลังอ่านหนังสือ

อยู่บนโซฟา  “จะเป็นอะไรไหมครับถ้าผม

พลาดบางคนและพวกเขาไม่ได้รับศีลระลึก” 

เขาถาม  “จะเป็นอย่างไรถ้าผมสะดุดล้ม”   

เขาเห็นภาพชัดเจนในความคิด ถาดตก 

กระทบพื้นและถ้วยน�้าปลิวว่อน

พ่อบีบไหล่เบนจี  “พ่อจ�าครั้งแรกที่พ่อ 

ส่งผ่านศีลระลึกได้  พ่ออาจจะกังวลมาก 

กว่าลูกตอนนี้ด้วยซ�้า

เบนจีกะพริบตาด้วยความประหลาดใจ  

“คุณพ่อน่ะหรือครับ คุณพ่อไม่กลัวอะไร 

เลยนี่ครับ!”

พ่อหัวเราะ “พ่อกลัวหลายครั้งมาก ลูกรู้

ไหมว่าอะไรช่วยให้พ่อไม่กังวลอีกต่อไป”

เบนจีคิดอยู่ครู่หนึ่ง “การสวดอ้อนวอน

หรือเปล่าครับ”

พ่อยิ้ม “ใช่แล้วลูก การสวดอ้อนวอน  

และปู่ของลูกให้พรพ่อ  ลูกอยากให้พ่อให ้

พรลูกไหม”

เบนจีพยักหน้าอย่างรวดเร็ว “ครับ! ผม

อยากได้พรมาก”

ครอบครัวมารวมกันในห้องนั่งเล่น  คุณ

พ่อวางมือบนศีรษะเบนจี  ขณะพ่อพูด  

เบนจีรู้สึกน�้าตาคลอ “จ�าไว้ว่า” พ่อพูดใน

การให้พร  “ลูกได้รับฐานะปุโรหิตผ่าน 

ศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์  พระบิดาบนสวรรค์

ประทานฐานะปุโรหิตแก่เราเพื่อเราจะได ้

รับใช้ผู้อื่น  ถ้าหากลูกท�าสิ่งนี้ด้วยความ

ตั้งใจเด็ดเดี่ยว ลูกจะได้รับพรในเรื่องน้ี 

และในทุกเรื่อง”

เบนจีสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ

ตลอดสัปดาห์  วันอาทิตย์ต่อมา เขากับ

มัคนายกคนอื่น ๆ อยู่ด้านหน้าของห้อง

นมัสการ  เขาตั้งใจฟังขณะเจย์กล่าวให ้

พรขนมปัง

จู่ ๆ เขาก็รู้สึกวิตกอีกครั้ง  เขาจะท�าได้

จริงหรือ  นั่นส�าคัญมากนะ!  แต่แล้วเขาก ็

จ�าสัญญาจากพรของคุณพ่อได้  ความรู้สึก

วิตกหายไปขณะพระวิญญาณสถิตกับเขา

เขาหยิบถาดและเดินอย่างมั่นใจไปตาม

แถวที่ก�าหนด  เขาส่งถาดให้ผู้หญิงคนหนึ่ง

ในแถวแรกอย่างระมัดระวัง

เธอยิ้มให้เขา  เบนจียิ้มตอบโดยรู้ว่าเขา

ก�าลังรับใช้พระเจ้า 



การจัดแสดงส่วนนี้ที่มอรมอนเทรล 

เซ็นเตอร์ในวินเทอร์ควอเตอร์สให ้

บรรยากาศค่ายบนเส้นทางไอโอวาที ่

วิลเลียม เคลย์ตันเขียนเพลง “สิทธิชนมา”  

(เพลงสวด, บทเพลงที่ 17)

โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์

เมืองใหม่
หลังจากศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 

เสียชีวิต นอวู อิลลินอยส์กลายเป็นสถานที่
อันตราย  วิสุทธิชนหลบหนีออกจากบ้านไป
อยู่ในที่ซึ่งปลอดภัยกว่า  ในเดือนกุมภาพันธ์ 
ค.ศ. 1846 วิสุทธิชนกลุ่มแรกเริ่มเดินทาง 
ไปตะวันตก แต่สภาพอากาศที่เลวร้ายและ
ความเจ็บป่วยท�าให้พวกเขาเดินทางช้าลง  
ขณะท่ีพวกเขาข้ามไอโอวา เวลานัน้ล่วงเข้า
ปลายปีแล้วจงึไม่สามารถเดินทางข้ามเทอืก

เขาร็อกกีก่อนฤดูหนาวได้  ดังนั้นผู้น�า
ศาสนจักรจึงเลือกสถานที่แห่งหนึ่งให ้
วิสุทธิชนอยู่ก่อนฤดูหนาว  พวกเขา 
ตั้งชื่อว่าวินเทอร์ควอเตอร์ส

รออยู่
ใน

วินเทอร์ควอเตอร์ส

วินเทอร์
ควอเตอร์ส

นอวูไ อ โ อ ว
าเส ้นท

างไอโอวา
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ที่มอรมอนเทรลเซ็นเตอร์ท่านจะได้เห็น 

เสบียงที่วิสุทธิชนนำาไปด้วยระหว่างเดินทาง

ไปตะวันตก  ผู้นำาศาสนจักรบอกให้พวกเขา 

นำาแป้ง เครื่องเทศ ข้าว ถั่ว และวัวนมไปด้วย

ทำ�ง�นด้วยกัน
บางคนสร้างบ้านจากไม้ซงุหรอืแผ่นหญ้า  

คนอ่ืน ๆ อาศยัอยูใ่นเตน็ท์และถ�า้  วสิทุธิชน
พยายามมีความสุขในช่วงฤดูหนาวที่ยาว 
นาน  พวกเขาช่วยเหลือกัน  พวกเขาไปดู
คอนเสิร์ต ร้องเพลง และเต้นร�า  พวกเขา
สร้างโรงโม่แป้ง  สร้างศาลากลาง  และ
โรงงานท�าตะกร้า

เดินท�งต่อ
ช่วงเวลาที่วิสุทธิชนอยู่ในวินเทอร์ควอ-

เตอร์สเป็นช่วงเวลาทีย่ากล�าบาก  หลายคน
เสียชีวิต  แต่ผู้บุกเบิกมีศรัทธาว่าพระเจ้า 
จะประทานพรพวกเขาและช่วยให้พวกเขา
ไปถึงไซอัน  ในที่สุดเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ ผู้
บุกเบิกกลุ่มแรกก็ออกจากวินเทอร์ควอ- 
เตอร์สเดินทางสู่หุบเขาซอลท์เลค

ปัจจุบันท่านสามารถเห็นพระวิหาร 
วินเทอร์ควอเตอร์ส เนบราสกาที่สวยงาม
และไปเยือนมอรมอนเทรลเซ็นเตอร์ใน 
วินเทอร์ควอเตอร์สเพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยว
กับผู้บุกเบิก 

วิสุทธิชนบางคนสร้าง 

กระท่อมไม้ซุงไว้อาศัยขณะ 

อยู่ในวินเทอร์ควอเตอร์ส
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โดย อารี แวน เด กราฟฟ์

ผูบุกเบิกตั้งถิ่นฐานชั่วคราวที่วินเทอร์ควอเตอร์สเพื่อรอให้ฤดูหนาวผ่านพ้นก่อนเดินทางต่อไปตะวันตก  ดูว่าท่านสามารถหาของที่
ซ่อนไว้ในภาพนี้ได้หรือไม่

วิสุทธิชนแวะท่ีวินเทอร์ควอเตอร์ส
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ไม้พาย

ช้อน

หม้อ

ขนมพาย

ดินสอ

ลูกแพร์เข็มอมยิ้ม

ถ้วย

แครอทพินโบว์ลิ่ง

หนังสือ

พลาสเตอร ์
ปิดแผล



	 ตุ ล า ค ม 	 2 0 1 3    67

พระเยซคูริสต์ตรสักบั 
ศาสดาพยากรณ์ 
อย่างไร
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โดย เอ็ลเดอร์ดี. 
ทอดด์ คริสทอฟ-
เฟอร์สัน
แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง

สมาชิกโควรัมอัคร
สาวกสิบสองเป็น
พยานพิเศษของ 
พระเยซูคริสต์

พระองค์อาจจะส่งผู้ส่งสารหรือ 

ทรงมาปรากฏด้วยพระองค์เอง

จาก “หลักคำาสอนของพระคริสต์,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 86–90.

พระองค์อาจจะ

ตรัสโดยสุรเสียง 

ของพระองค์เอง

หรือโดยเสียงของ 

พระวิญญาณ

บริสุทธิ์

พระองค์อาจจะตรัสกับผู้รับใช้ของ 

พระองค์เป็นรายบุคคล หรืออาจจะตรัส 

ขณะพวกเขาปรึกษาหารือกัน
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โดย ชาร์ลอต เม เช็พพาร์ด
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”  

(มาระโก 12:31)

เอ็มมาก�าเป้สะพายหลังแน่นขณะเดิน
เข้าไปในห้องเรียนใหม่ของเธอ  เธอ 
ไปเรียนวันแรก  เธอสวมชุดโปรด และ

คุณแม่ห่อขนมพิเศษให้พร้อมกับอาหาร 
กลางวัน—แครกเกอร์รูปสัตว์

“วันนี้ต้องดีมากแน่ ๆ” เอ็มมาคิดในใจ 
“ถ้าหากว่า—”

เอม็มาหยุดและจ้องมองอกีด้านหนึง่ของ
ห้องเรียน  เธออยู่ที่นั่นเอง ไวโอเล็ต

ปีที่แล้ว ไวโอเล็ตไม่ยอมแบ่งบาร์โหน 
ให้ใครเล่นเลยในช่วงหยุดพัก เธอเคยล้อชื่อ
เอ็มมา แม้ถึงกับขโมยเพื่อนท่ีดีท่ีสุดของ 
เอ็มมาไป!

ไวโอเล็ตเห็นเอ็มมาและแลบลิ้นใส่   
เอ็มมาจ้องกลับ พลางก�าเป้สะพายหลัง 
แน่นขึ้นไปอีก  ไวโอเล็ตไม่เป็นมิตรตลอด 
ปีที่ผ่านมา และดูเหมือนปีน้ีจะไม่ต่าง 
จากเดิม

“ยนิดต้ีอนรบัเข้าปีใหม่ค่ะ นักเรียน!” ครู
คาล์ดเวลพูดจากหน้าห้อง “เราจะก�าหนด 
ที่นั่งกันนะคะ”

โต๊ะเรียนเรียงเป็นคู่อยู่ทั่วห้อง  ครูคาล์ด- 
เวลไล่นิ้วไปตามรายชื่อ จากนั้นจึงชี้ไปที่โต๊ะ 
คู่หนึ่งหลังห้อง “เอ็มมา หนูจะนั่งตรงนั้นจ้ะ”

ช่วย ไวโอเลต็
ของเธอต่อไปอย่างดื้อรั้น

การสะกดิครัง้ทีส่ามของไวโอเลต็แรงจน
เธอเจบ็  เอม็มารูส้กึว่าเธอก�าลงัเดอืดพล่าน
ในใจ  ทั้งปีจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า  เธอคิด
ว่าจะยกมือบอกครูคาล์ดเวล หรือเธออาจ 
จะแค่ถลึงตาใส่ไวโอเล็ตอีกสักครั้ง

จากนั้นเอ็มมาก็ได้ยินเสียงสูดจมูก มีคน
ก�าลังร้องไห้อย่างนั้นหรือ  ดินสอสะกิดเธอ 
 

เอ็มมานั่งลงที่โต๊ะตัวหนึ่งหลังห้อง  เธอ
หวังว่าลีเซลล์จะนั่งติดกับเธอ หรือไม่ก็เจมี 
หรือ—

“ไวโอเล็ต”
เอ็มมาสะบัดศีรษะ  เธอได้ยินถูกต้องใช่

ไหม
ใช่แล้ว  ครูคาล์ดเวลยังคงชี้มาที่โต๊ะ 

ข้าง ๆ เธอ  “หนจูะนัง่กบัเอ็มมานะ ไวโอเลต็” 
เธอบอก

ไวโอเลต็เดินหน้านิว่มาหาเอ็มมา  เอ็มมา
ฟุบลงบนโต๊ะและจ้องมองผนัง นั่นจะเป็นปี
ที่ยาวนาน

ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ ครูคาล์ดเวลเขียน
โจทย์บนกระดานให้ชั้นเรียนแก้  “นักเรียน
จะท�าคนเดียวหรือกับเพื่อนที่นั่งด้วยกันก ็
ได้นะคะ” เธอบอก

เอ็มมารีบก้มหน้ามองกระดาษของเธอ 
ท�าทีว่ายุ่งอยู่  โจทย์ค่อนข้างง่าย  เธอแค่
พยายามเลี่ยงไวโอเล็ต  เธอไม่มองหน้า
ไวโอเล็ตเลยตลอดเช้าวันนั้น

มีบางอย่างสะกิดไหล่เธอ  
ความรู้สึกเหมือนดินสอ  เอ็มมา
ไม่สนใจ

สะกดิอกีแล้ว  ไวโอเลต็ 
ก�าลังสะกิดเธอ!   
เอ็มมาท�างาน 

เอ็มมาจะเป็นมิตร 

ได้อย่างไรใน 

เมื่อไวโอเล็ตใจร้าย

ขนาดนั้น
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ช่วย ไวโอเลต็

ทำาตามพระเยซู
พระเยซูทรงต้องการให้เรารักทุกคน  
ในพระคัมภีร์พระองค์ทรงสอนเราให้ 
รักครอบครัวและเพ่ือน ๆ และปฏิบัติ 
ต่อพวกเขาอย่างมีเมตตา  พระเยซ ู
ทรงสอนเช่นกันว่า “จงรักศัตรูของ
ท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคน 
ที่ข่มเหงพวกท่าน” (มัทธิว 5:44)   
นี่หมายความว่าแม้มีคนไม่เป็นมิตร 
ต่อท่าน  ท่านสามารถทำาตาม 
พระเยซูได้โดยเมตตาและพยายาม
เป็นเพื่อนกับเขา

อีกครั้ง  เธอเหลียวมองและเห็นไวโอเล็ต
ก�าลังจ้องหน้าเธอ  ดินสออยู่ในมือไวโอเล็ต
และเธอน�้าตาคลอ  กระดาษของเธอเต็มไป
ด้วยรอยยางลบ

ไวโอเล็ตบิดดินสอในมือ “เธอช่วยฉันได้
ไหม” เธอถามเบา ๆ

เอ็มมามองเธอครู่หนึ่งด้วยความตกใจ 
ไวโอเล็ตต้องการให้เธอช่วยอย่างนั้นหรือ   
 

หลังจากที่เธอใจร้ายมาตลอดน่ะหรือ   
เอ็มมาเหลียวกลับมามองกระดาษของเธอ  
ไวโอเล็ตท�าคนเดียวได้  เธอไม่สมควรได้รับ
ความช่วยเหลือจากเอ็มมา ถึงแม้ . . .

. . .จะเป็นเพื่อนบ้านของเธอ?
เอ็มมามองไปข้างหน้าเงียบ ๆ  เธอได้ยิน

ไวโอเล็ตร้องไห้เบา ๆ อยู่ข้าง ๆ  พระคัมภีร์
บอกเสมอให้รักเพื่อนบ้าน—แต่ไวโอเล็ต 
ต่างจากคนอื่น  เอ็มมาเพียงแต่นั่งติดกับ 
เธอในชั้น!

เอ็มมาก้มหน้าท�างานต่อ  จากนั้นก็หยุด  
ไวโอเล็ตอาจไม่ต่างจากคนอื่นก็ได้  เมื่อ 
พระคัมภีร์บอกให้รักเพื่อนบ้าน นั่นหมายถึง
ทุกคน  แม้แต่คนใจร้าย  แม้จะรักได้ยาก
ก็ตาม

เอม็มาถอนหายใจ เธอค่อย ๆ วางดินสอ
พลางเหลียวมองไวโอเล็ตและพยายามฝืน
ยิ้ม “ให้ฉันช่วยไหม” เธอถาม

ไวโอเล็ตพยักหน้า พลางใช้มือเช็ดน�้าตา
เอ็มมาก้มมองกระดาษของไวโอเล็ต 

และเริ่มช่วยแก้โจทย์ข้อแรก  เธอมีความ
รูส้กึอบอุ่นภายในใจ  เธอสงสยัว่าไวโอเลต็ 
จะชอบแครกเกอร์รูปสัตว์หรือไม่ 
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ท่านเคยกินอะไรบางอย่างที่อร่อย 
จนท่านต้องการแบ่งปันหรือไม่  
ศาสดาพยากรณ์ลีไฮฝันว่าเขา

ก�าลังกินผลไม้อร่อยชิ้นหนึ่ง รสชาติดีจน  
“จิตวิญญาณ [ของเขา] เต็มไปด้วยความ
ปรีดียิ่งนัก” (1 นีไฟ 8:12)  ลีไฮต้องการให้
ครอบครัวลิ้มรสผลไม้อร่อยผลนั้นเช่นกัน

ผลไม้ในความฝันของลีไฮเปรียบเสมือน
ความรักของพระบิดาบนสวรรค์  ลไีฮต้องการ
ให้ครอบครัวรู้สกึถึงความรกัของพระบดิาบน
สวรรค์  เขาต้องการแบ่งปันพระกิตติคุณกับ
คนเหล่านั้นเพราะรู้ว่าจะท�าให้พวกเขามี
ความสุข

เดก็มกัจะเก่งเร่ืองการแบ่งปันพระกติตคิณุ 
กับคนอื่น ๆ

มาเรียวัยแปดขวบเห็นผู้สอนศาสนา 
ตามท้องถนนในเอกวาดอร์  เธอขอให ้
พวกเขาสอนพระกิตติคุณให้เธอ  ผู้สอน
ศาสนามาสอนครอบครวัของมาเรยีทีบ้่าน  
มาเรียเป็นคนแรกในครอบครัวที่รับ 
บัพติศมา  เธอมีความสุขมากเมื่อทุกคน 
ในครอบครัวเข้าร่วมศาสนจักรในท้ายที่สุด

เอริควัยเก้าขวบตื่นเต้นมากกับการน�า
เสนอการประชมุศีลระลกึปฐมวยัจนเขาชวน
เพื่อนบ้านมาด้วย  และเพื่อนบ้านก็มา

เด็กสองคนนี้แบ่งปันสิ่งล�้าค่ากับคนที ่
พวกเขารัก  ขณะที่ท่านแบ่งปันพระกิตติคุณ 
ประจักษ์พยานของท่านจะเติบโต  ท่านจะ
รู้สึกถึง “ความปรีดียิ่งนัก” เช่นเดียวกับ 
ลีไฮ 

ฉันจะแบ่งปัน
พระกิตติคุณ 
กับบุตรธิดา 
ทุกคนของ 
พระผู้เป็นเจ้า
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บัตรแจก
ท่านสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณได ้
โดยให้บัตรเผยแผ่  นำาบัตรในหน้า 
ถัดไปทากาวติดบนกระดาษแข็ง  
จากน้ันตัดบัตรออกและเขียนข้อความ 
ของท่านเองไว้อีกด้านหนึ่ง

มาคุยกันเถิด
ท่านอาจจะให้สมาชิกครอบครัว 
แต่ละคนวาดรูปผลไม้โปรดของเขา   
จากนั้นให้แต่ละคนเขียนหลังรูปว่า 
พระกิตติคุณเป็นพรแก่ชีวิตพวกเขา 
อย่างไร  ต่อจากนั้นอาจพูดคุยกัน 
เกี่ยวกับวิธีที่ท่านจะแบ่งปัน 
พระกิตติคุณกับมิตรสหายและ 
เพื่อนบ้าน

เพลงและพระคัมภีร์
• “เราจะนำาความจริงไปทั่วหล้า,”  

หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 92–93
• มัทธิว 5:16
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“จงขอบพระคณุ 
ในทกุกรณ”ี
1 เธสะโลนิกา 5:18

“อย่ากลวัเลย 
เพราะเราอยูก่บัเจ้า”

ปฐมกาล 26:24

“คนทีส่ร้างสนัต ิ
กเ็ป็นสขุ”
มัทธิว 5:9

“จงมใีจกรณุา  
ใจสงสาร  

และใจให้อภยั 
แก่กนัและกนั” 

เอเฟซัส 4:32
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คามิลล์วัยเก้าขวบมีเพื่อนมาก 

มาย  “สิ่งที่หนูชอบมากเกี่ยว

กับเพื่อน ๆ คือทุกคนต่างกัน” 

เธอกล่าว “พวกเขามาจากที่ต่าง ๆ และม ี

วิธีท�าสิ่งต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน”  คามิลล์

ชอบเรียนรู้สิ่งดี ๆ จากเพื่อน และเธอ

ชอบแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ กับพวกเขา  

สิ่งดีที่สุดที่เธอเคยแบ่งปันกับเพื่อน

คือพระกิตติคุณ  หลังจากแบ่งปัน

หลักแห่งความเชื่อข้อแรกกับ 

คามลิล์จาก
นวิยอร์กซิตี้

ไหยหลินเพื่อนของเธอ คามิลล์ก็ชวน

ครอบครัวเพื่อนให้พบกับผู้สอนศาสนา   

คามิลล์สอนวิธีสวดอ้อนวอนให้ไหยหลิน

ด้วย  เวลานี้ไหยหลินกับครอบครัวเธอ 

เป็นสมาชิกศาสนจักร

ไหยหลินเพื่อนของหนูรับบัพติศมาใน 

ปี 2011  หนูชอบที่เราได้ไปโบสถ์

ด้วยกัน  หนูกำาลังช่วยเธอท่องหลัก

แห่งความเชื่อ  เราท่องหลักแห่ง

ความเชื่อข้อเก้าด้วยกัน

เพลงโปรดของหนูคือ “ฉันลูกพระผู ้

เป็นเจ้า” และ “ครอบครัวสามารถอยู่

ด้วยกันชั่วนิรันดร์” พระคัมภีร์ข้อโปรด

คือ หลักคำาสอนและพันธสัญญา 19:23 

“จงเรียนรู้จากเรา, และฟังถ้อยคำาของ

เรา; จงเดินด้วยความสุภาพอ่อนน้อม

แห่งพระวิญญาณเรา, และเจ้าจะมี

สันติสุขในเรา”  พระคัมภีร์ข้อนี้มัก 

ทำาให้หนูร่าเริงขึ้นเมื่อหนูเศร้า
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ครอบครัวของหนูมีห้าคน  เอมิลีน้องสาวจะรับบัพติศมา

และการยืนยันในเดือนธันวาคม  วิคเตอร์น้องชายมีชื่อ

เหมือนคุณพ่อ  หนูไม่มีสัตว์เลี้ยงแต่กำาลังคิดจะเลี้ยง 

เต่าสักตัว  หนูชอบเต่าเพราะมันน่ารักและต้วมเตี้ยม  

มันจึงไม่หนีไปไหน

หนูชอบเรื่องราวของแม่ทัพโมโรไนในพระคัมภีร์มอรมอน  

คุณพ่ออ่านเรื่องนี้ที่การสังสรรค์ในครอบครัว และนั่นเป็น

แรงบันดาลใจให้หนูทำาธงขึ้นมาผืนหนึ่ง  ธงผืนนั้นเตือน

หนูว่าหนูเป็นใครและพระบิดาบนสวรรค์ทรงอยู่กับหนู

เสมอ

คุณพ่อคุณแม่ของหนูมาจากสาธารณรัฐ

โดมินิกัน  นั่นอาจเป็นเหตุให้อาหารจาน 

โปรดของหนูคือข้าว ถั่ว และไก่  อาหาร 

เหล่านั้นเตือนหนูให้จดจำาว่าครอบครัว 

หนูมาจากไหน
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คุณพ่อคุณแม่สอนพระกิตติคุณให้ผมและเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีตั้งแต่ผมยังเล็ก  ผมหัดอ่านเรื่องราวพระคัมภีร ์
สำาหรับเด็ก และตอนนี้ผมรักพระคัมภีร์มอรมอน   
ผมอ่านทุกวัน อ่านคนเดียวและอ่านกับครอบครัว  
แอมันเป็นคนโปรดของผมในพระคัมภีร์มอรมอน   
เขาเป็นผู้สอนศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ผมอยากเป็นแบบนั้น 
เมื่อผมโตขึ้น
เอสเตบาน เอ็ม. อายุ 8 ขวบ, โคลอมเบีย

เมื่อเรากำาลังเตรียมทำา 
พิธีเบิกดินของพระวิหาร
ตีฮัวนา เม็กซิโก เรามี
ความสุขมาก เราไปรับ
ใช้เป็นครอบครัว  เรา
ทำาความสะอาดบริเวณ 
รอบพระวิหาร ผมทราบ
ว่าพระเจ้าจะเสด็จมา 
เยี่ยมบ้านของพระองค ์
เมื่อสร้างเสร็จ
เฮซุส เอส. อายุ 6 ขวบ, 
เม็กซิโก

ปาชา ซี., อายุ 9 ขวบ, ยูเครน

ปฐมวัย: ทำาตามพระเยซู
มูริซิโอ ดี. อายุ 11 ขวบ ชอบการประชุม 
ศีลระลึกเพราะเขาเรียนรู้เกี่ยวกับพระบิดา 
บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์  เขาชอบไป 
โบสถ์เพราะโบสถ์สนุก น่าสนใจ และสวยมาก   
เขามีความสุขในศาสนจักรและมีเพื่อน 
มากมาย

เมื่อเลติเซีย ซี. วัย 6 ขวบ อายุ 3 ขวบ 
พระวิหารกูรีตีบา บราซิลสร้างเสร็จแล้ว   
เธอชอบไปพระวิหาร และไปที่นั่นทุกวัน 
ในสัปดาห์สุดท้ายของโอเพ่นเฮาส์ เธอยังคง
ชอบไปพระวิหารและเดินผ่านสวนที่สวยงาม  
เลติเซียชอบวาดรูปและว่ายน้ำาด้วย

เมื่อครอบครัวผมไปพักร้อนในปานามา 
ประเทศบ้านเกิดของคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่
พาเยาลิเบธน้องสาวกับผมไปที่พระวิหาร
ปานามาซิต้ี ปานามา  คุณแม่พาเราไปแตะ
ผนังพระวิหาร ต่อมาเมื่อผมบอกคุณแม่ว่า 
ผมรู้สึกมีความสุขมากขนาดไหนที่พระวิหาร  
ท่านบอกว่าผมรู้สึกถึงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์แล้ว
เซอร์จิโอ บี. จูเนียร์ อายุ 7 ขวบ,  
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

หน้าน้ีของหนู
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การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยหนูเลือกสิ่งที่ถูกต้อง
“แผ่นจารึกทองคำา,” โดย พี. ตูเยทเฮา  
อายุ 10 ขวบ, กัมพูชา

หนูเลือกสิ่งที่ถูกต้องเมื่อหนูติดตามพระบิดาบนสวรรค ์
และพระเยซูคริสต์
เอ็น. ที ลินดา อายุ 8 ขวบ, กัมพูชา

เราต้องได้รับการผนึกในพระวิหารเพื่อ 
จะได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวชั่วนิรันดร์
แชนนา ซี. อายุ 8 ขวบ, ฟิลิปปินส์

เรื่องโปรดของหนูในพระคัมภีร์มอรมอนคือ
เรื่องราวของนีไฟและการเดินทางข้ามทะเล
เคลลีย์ ซี. อายุ 10 ขวบ, ฟิลิปปินส์

เฮนริเก เอส. อายุ 7 ขวบ, บราซิล

ผมชอบไปโบสถ์กับครอบครัวและ
เรียนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ที่บ้าน
ผมชอบอ่านและเรียนเรื่องราวพระ-
คัมภีร์ ร้องเพลงสวด และเล่นเกม
ระหว่างการสังสรรค์ในครอบครัว  
พระกิตติคุณเป็นพรแก่ครอบครัว 
ผมและทำาให้ผมรู้สึกมีความสุข  
ผมนำาพระคัมภีร์มอรมอนไปให้ครู
สามคนที่โรงเรียนและให้มากูเอล 
เพื่อนสนิทของผม  เพลงปฐมวัย 
เพลงโปรดของผมคือ “เราจะนำา 
ความจริงไปทั่วหล้า” (หนังสือ 
เพลงสำ�หรับเด็ก, 92)
มาร์ติน พี. อายุ 6 ขวบ, 
โปรตุเกส
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พระเยซทูรงอวยพรเดก็เลก็ ๆ 
โดย แจน พินบอรัฟ
นิตยสารศาสนจักร

คนมากมายรายล้อมพระเยซู  พวกเขา
ต้องการฟังพระองค์เล่าเรื่องต่าง ๆ   
พวกเขาต้องการฟังพระองค์สอน 
เกี่ยวกับสวรรค์
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เมื่อผู้คนเจ็บป่วย พระเยซูทรงรักษา
พวกเขา  พระองค์ทรงรักษาคน 
ที่มองไม่เห็น  พระองค์ทรงรักษา 
คนที่ไม่ได้ยิน

วันหนึ่งมีคนน�าเด็กเล็ก ๆ มาหาพระเยซู  พวกเขาต้องการให้พระองค์ประทานพรเด็ก ๆ ของพวกเขา  
สานุศิษย์ของพระเยซูบอกผู้คนว่าอย่ารบกวนพระเยซู เพราะคิดว่าพระองค์ทรงงานยุ่งมากภา
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จาก มาระโก 10:13–16

พระเยซูไม่ได้ทรงงานยุ่ง 
จนเกินไป  พระองค์ทรง 
บอกให้เหล่าสานุศิษย ์
ปล่อยเด็ก ๆ มาหาพระองค์  
พระองค์ตรัสว่าอาณาจักร
สวรรค์เป็นของคนเช่น 
เด็กเล็ก ๆ

พระเยซูทรงรักเด็กทุกคน  ไม่ส�าคัญว่าท่านเป็นใคร มีหน้าตาอย่างไร หรืออยู่ที่ใด   
พระเยซูทรงรักท่าน!
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พระเยซูทรงรักเด็กเล็ก ๆ
“แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็ก ๆ เหล่านั้น วางพระหัตถ์บนตัวพวกเขา แล้วทรงอวยพรให้พวกเขา” (มาระโก 10:16)ขว
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โดย อาร์. วัล จอห์นสัน
นิตยสารศาสนจักร

สีหน้าของคุณแม่ท�าให้ผมหัวใจสลาย  ตกใจ  
ท้อใจ  และผิดหวัง  ความรู้สึกทั้งหมดนี้ปรากฏ

ในดวงตาท่านทลีะอย่างจนรวมเป็นอารมณ์เดยีว— 
นั่นคือ ถูกทรยศหักหลัง

แม้ท่านจะสอนผมมาตลอด 15 ปีให้ถวายเกียรติ
พระบิดาบนสวรรค์ทั้งในค�าพูดและการกระท�า แต ่
ผมยืนที่นั่นด้วยความรู้สึกผิดที่ปล่อยให้ค�าพูดน่า
รังเกียจหลุดออกจากปาก

ผมไม่ได้เจตนาจะสบถ  ก่อนปีนั้น ผมไม่เคยใช้
ภาษาหยาบคายเลย  แต่ฤดูร้อนปีน้ันผมท�างาน 
ให้กับ Utah’s Fish and Game Department และ 
รับนิสัยจากเด็กผู้ชายคนอื่น ๆ ที่ท�างานกับผม

งานหลกัของเราคือตดัหญ้าเจ้าชูอ้อกจากข้างถนน  
เราตัดสินอย่างรวดเร็วว่า Arctium minus เป็นวัชพืช
ที่ร้ายกาจอย่างยิ่ง มันอยู่เกือบทุกที่และเบียดพืชส่วน
ใหญ่  เมล็ดของมันติดทุกอย่างที่เข้าใกล้

เราใช้เสียมรบรากับวัชพืชพวกนี้ตลอดฤดูร้อนจน
หมดแรง—และใช้ค�าพูดหยาบคาย  ตอนแรกผมเห็น
ว่าค�าพูดของเพื่อนร่วมงานน่ารังเกียจมาก  แต่ก็ทน
ฟังได้ จนในที่สุดก็พูดตาม  เมื่อถึงปลายฤดูร้อน การ
สบถเป็นค�าพูดติดปากผมเหมือนดอกหญ้าเจ้าชู้ติด
ขนสุนัข

แต่ปฏิกิริยาที่คุณแม่มีต่อค�าที่ผมหลุดปากพูด
ท�าให้ผมรับรู้ว่าผมต้องเปลี่ยน

ไม่ง่ายเลย  การสบถไม่เพียงเป็นการเลือกค�าพูด 
 

เท่านั้น แต่เป็นรูปแบบของการคิดด้วย การสนทนา
ที่เรายอมให้เข้ามาในชีวิตเรา ค�าพูดที่เราอ่าน และ
ภาพที่เราดูล้วนหล่อหลอมความคิดเรา  ไม่นานผม
จึงเรียนรู้ว่าผมต้องเปลี่ยนสิ่งที่ผมเชื้อเชิญเข้ามาใน
ความคิดถ้าผมต้องการเปลี่ยนค�าพูดที่ผมใช้

ผมขอบพระทัยที่ผมแข็งขันในการมาโบสถ์และ

เรียนเซมินารี  การสบถเบียดความคิดที่สูงกว่าออก

ไปแต่การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผมต้องเปิดรับ

ความคิดที่สูงกว่าเหล่านั้นท�าให้ความคิดดังกล่าว

แทงรากอีกครั้ง  ผมจดจ่อกับการอ่านพระคัมภีร ์

ทุกวันและสวดอ้อนวอน  ผมอยู่ห่างจากภาพยนตร์

และรายการโทรทัศน์ที่ท�าให้ความคิดมืดมน

ผมพบว่าค�าพูดของผมดีขึ้นทีละน้อย  เมื่อถึง

ปลายปี ผมไม่มีนิสัยชอบสบถอีกเลย

เนื่องด้วยประสบการณ์นั้น  ผมจึงได้เรียนรู้มาก

มายเกี่ยวกับพลังของค�าพูด  ค�าพูดสามารถสร้าง 

สรรค์หรือไม่ก็ท�าลาย ท�าร้ายหรือไม่ก็เยียวยา ท�าให้

ผู้อื่นด้อยลงหรือไม่ก็หว่านเมล็ดแห่งความหวังและ

ความรัก

ผมพบว่าน่าสนใจที่พระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เอง 

พระผูส้ร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดนิโลก ทรงมพีระนาม 

ว่า พระวาทะ (ดู ยอห์น 1:1–4; คพ. 93:6–11)

ผมได้เรียนรู้ว่าการสบถสาบานมีความหมายเชิง

บวกเช่นเดียวกับความหมายเชิงลบ  เราสาบานเพื่อ

บอกความจริงในศาล  เราสัญญาหรือสาบานว่าจะ

รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเรารับบัพ-

ติศมา  ท�านองเดียวกัน เราท�าสัญญาศักดิ์สิทธิ์ว่า

จะรักษาพันธสัญญาพระวิหารทั้งนี้เพื่อจะได้รับพร

ประเสริฐสุดของพระบิดาบนสวรรค์

สรุปได้ดังนี้: เราเป็นเหมือนพระวาทะมากขึ้นเมื่อ

ค�าพูดของเราถวายเกียรติพระองค์และสะท้อนพระ-

บารมีของพระองค ์

ผมสบถ ...
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การสบถเป็นคำาพูด

ติดปากผมเหมือน

ดอกหญ้าเจ้าชู ้

ติดขนสุนัข
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เดวิด โอ. แมคเคย ์เติบโตทีบ่้านไร่ของครอบครัวในฮันส์วิลล์ ยูทาห์  ท่านรักสัตว์
และเลี้ยงม้าตลอดชีวิตท่าน  เมื่อท่านรับใช้งานเผยแผ่ในเกรตบริเตน ท่านค้นพบ  
ค�ากล่าวที่กลายเป็นค�าขวัญของท่านว่า “ไม่ว่าท่านเป็นใคร จงท�าส่วนของท่านให้ดี”  
ท่านกลับไปเกรตบริเตนหลายครั้งและอุทิศพระวิหารลอนดอน อังกฤษในปี ค.ศ. 
1958



ใ
นฐานะบิดามารดาและผู้นำา เราไม่เพียง

ต้องช่วยเยาวชนเตรียมรับใช้เป็นผู้สอน

ศาสนาเต็มเวลาซึ่งกินเวลาเพียงไม่กี่เดือน

เท่านั้น แต่ยังต้องเตรียมพวกเขาทำาและรักษาพันธ-

สัญญาพระวิหารซึ่งคงอยู่ชั่วนิรันดร์ด้วย  ขั้นตอน

แรก ๆ สามารถเริ่มต้นได้ในวัยเด็ก” ดู “วัยรุ่นกับ

พันธสัญญาพระวิหาร,” หน้า 18  บทความนี้และ

บทความอื่น ๆ ในเล่มสามารถช่วยสมาชิกทั้งอายุ

มากและอายุน้อยเตรียมแบ่งปันและดำาเนินชีวิต

ตามพระกิตติคุณให้ดีขึ้น

TH
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