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เอล็เดอร์กองและเอล็เดอร์ซวำเรส: 
“พยำนถงึพระนำมของพระคริสต์
ในทัว่โลก” น. 12, 18
8 ส่ิงทีต้่องเข้ำใจเกีย่วกบัอธิกำรของเรำ น. 24

โจเซฟ สมธิ: “ได้รับกำรดลใจให้ขบัเคลือ่น
อุดมกำรณ์ของไซอนั” น. 28

เร่ืองรำวยุคสุดท้ำยเกีย่วกบัพนัธสัญญำของเรำ
กบัพระผู้เป็นเจ้ำ น. 34



“การรู้วา่ พระบิดาพระมารดา
บนสวรรคข์องเราทรงวางแผน
เพื่อความสุขและความสูงส่ง
ของเราในทา้ยที่สุด ท�าใหเ้รา
มองไปขา้งหนา้ รู้ตวัวา่เราเป็นบุตร

ธิดาท่ีรักของพระบิดาพระมารดาบน
สวรรค ์และเพิ่มความเช่ือมัน่ของเรา

ในพระเจา้ แมใ้นช่วงยากล�าบาก”

เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก

จาก “พระเจ้าทรงเมตตาเพียงใด” น. 34
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34 พระเจ้ำทรงเมตตำเพยีงใด
โดย เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก

สมาชิกจะไดร้บัแรงบันดาลใจเมือ่
พวกเขาอ่านเกีย่วกับวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายทีซื่อ่สัตย์ ในประวตัหิลาย
เล่มชุดใหม่ของศาสนจักร

เร่ืองสั้น
4 ภำพแห่งศรัทธำ: ไมเคลิ ไอแซค—

เมอืงบิดกอชช์ โปแลนด์

10 ส่ิงทีเ่รำเช่ือ: เงนิส่วนสิบไปทีใ่ด

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี: กำร
สนับสนุนช่วยเหลอืของเรำ
โดย ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์

เลียโฮนา ตุลาคม 2018

บทความพิเศษ
6 หลกัธรรมของกำรปฏิบัตศิำสนกจิ: 

ได้ควำมช่วยเหลอืมำช่วยคนอืน่ๆ
เรารู้ ไดอ้ย่างไรวา่จะให้คนอืน่ๆ มี
ส่วนในการปฏิบัตศิาสนกิจของเรา
อย่างไรและเมือ่ใด

12 เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลยู. กอง:  
รักพระเจ้ำและวำงใจพระองค์
โดย เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์
คริสทอฟเฟอร์สนั

18 เอล็เดอร์อูลส์ิเสส ซวำเรส:  
บุรุษผู้ไม่มมีำรยำ
โดย เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

24 ส่ิงทีอ่ธิกำรทุกคนต้องกำรให้
สมำชิกวอร์ดรู้
โดย ไมเคิล เมเยอร์ส

บางครัง้เราลมืไปวา่อธกิารเป็นคน
เหมอืนเราผู้ท�าสุดความสามารถเพือ่
รบัใช้ ใหด้ี ในการเรยีกของพวกเขา

28 วสุิทธิชน: เร่ืองรำวของศำสนจกัร
—บทที ่8: กำรเร่ิมต้นศำสนจกัร
ของพระคริสต์
พระคมัภีรม์อรมอนทีพ่ิมพ์ออกมา
น�าหลายคนมาสู่ศาสนจักรทีแ่ท้
จรงิ หลังจากจัดพิมพ์พระคมัภีร์
มอรมอน โจเซฟจัดตัง้ศาสนจักร

ภำพปก
ส่ิงทีเ่รามีน้ันเราจะให้ท่าน โดย วอลเตอร ์เรน

34
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44 แรงจูงใจให้เรำด�ำเนินชีวติตำมพระ
กติตคุิณ
โดย มินดี เซลู

เหตผุลทีเ่ราด�าเนินชีวติอย่างชอบ
ธรรมแท้จรงิแล้วมีเหตผุลเดยีว

48 ก้ำวแรกสู่กำรกลบัใจ
โดย ออริลาส ปีเตอร์สนั

การไปพบอธิการตอ้งใช้ความกล้า
หาญมาก แตส่่งผลดทีุกดา้น

คนหนุ่มสำว

50 เรียนรู้ในวธีิของพระเจ้ำ
โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์

เมือ่เรายอมให้พระวญิญาณเป็นคร ู
เราจะสามารถเรยีนรู้ ไดม้ากขึน้

54 5 วธีิในกำรเรียนรู้จำกกำรประชุม
ใหญ่สำมญั
ส�ารวจแนวคดิเหล่าน้ีเพือ่ให้ ได้
มากขึน้จากข่าวสารการประชุม
ใหญ่

56 รับกำรสอนจำกพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิ
วยัรุน่เหล่าน้ีแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรู้
จากการประชุมใหญ่สามัญ

58 โปสเตอร์: หำกท่ำนฟัง

59 ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบักำรประชุมใหญ่
สำมญั

60 ค�ำถำมและค�ำตอบ
ฉันจะอัญเชิญพระวญิญาณเข้ามา
ในบ้านฉันไดอ้ย่างไรเมือ่คนในบ้าน
ทะเลาะหรอืเถียงกัน

62 เส้นทำงทีเ่ตรียมท่ำนส�ำหรับ
อนำคตของท่ำน
ประสบการณ์เหล่าน้ีจากคนหนุ่ม
สาวสีค่นแสดงให้ท่านเห็นวธิีพบ
ความส�าเรจ็ในอนาคต

เยำวชน

66 ส่งต่อควำมรักของพระผู้เป็นเจ้ำ
โดย อลัลี บี.

เมือ่เราย้าย หนูสังเกตเห็นวา่มี
คนในสาขาของเราไม่มาก หนูจึง
ตดัสินใจท�าบางอย่าง

67 ค�ำสวดอ้อนวอนในหุบเขำลกึ
โดย คาร์เซ็น เค.

ผมกลัววา่เราจะไม่พบทางกลับไปที่
รถของเรา

68 ส่องแสงของท่ำน: ส่องแสงเจดิจ้ำ
ในสำธำรณรัฐเช็ก

70 อคัรสำวกเป็นพยำนถงึพระคริสต์
โดย เอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. 
ฮอลแลนด์

71 หน้ำนีข้องหนู

72 ศรัทธำ ควำมหวงั และพระคุณ—
ภำค 3: ควำมหวงัในฮอลแลนด์
โดย เมแกน อาร์มคเนชท์

74 ชมรมอ่ำนพระคมัภร์ีมอรมอน

75 วรีบุรุษในพนัธสัญญำเดมิ: 
เอสเธอร์กล้ำหำญ

76 เร่ืองรำวในพระคมัภร์ี: 
รำชินีเอสเธอร์
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้ำระบำยสี: ฉันสำมำรถช่วยให้ผู้
อืน่รู้สึกว่ำมคีนรักพวกเขำ

เดก็

ดูวา่ท่านจะหา
เลียโฮนาท่ีซ่อน
อยู่ ในฉบับน้ีได้
หรอืไม่ ค�าใบ้: 
ท่านสอ่งแสง

ของท่านอย่างไร

48 72

50
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กลบัใจ (การ), 48
กล้าหาญ (ความ), 75, 76
การประชุมใหญ่สามัญ, 54, 56, 

58, 59
ความเป็นหน่ึงเดยีว, 24, 42, 60
งานเผยแผ่ศาสนา, 43, 66
งานอาชีพ, 62
โจเซฟ สมิธ, 28, 34
แบบอย่าง, 68
ปฏิบัติศาสนกจิ (การ), 6, 24
ประจกัษ์พยาน, 56, 68, 71

ประวติัศาสนจกัร, 28, 34
เปิดเผย (การ), 41, 50
ผู้น�าศาสนจกัร, 12, 18
พระคมัภร์ีมอรมอน, 28, 74
พระบิดาบนสวรรค์, 34, 43
พระเยซูคริสต์, 44, 70
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ, 50, 

56, 60
พระวหิาร, 42, 71
พนัธสัญญาเดมิ, 75, 76
พึง่พาตนเอง (การ), 40, 62

ยากล�าบาก (ความ), 4
รัก (ความ), 66, 79
เรียนรู้ (การ), 50
ศรัทธา, 4, 40, 42, 44
ศาสดาพยากรณ์, 42, 71, 80
สวดอ้อนวอน (การ), 4, 40, 

41, 67, 68
ส่วนสิบ, 10
ให้อภยั (การ), 48, 72
อธิการ, 24, 48

หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

บอกรับนิตยสารท่ี store.lds.org
หรือไปท่ีศนูยห์นงัสือ ถามผูน้�าวอร์ด 

หรือโทร 1- 800- 537- 5971 (สหรัฐ
และแคนาดา)

ออนไลนเ์พิ่มเติม

อ่านบทความและส่งบทความของ
ท่านมาท่ี liahona .lds .org

หาข่าวสารท่ีแบ่งปันไดแ้ละสร้าง
แรงบนัดาลใจ (เป็นภาษาองักฤษ 

โปรตุเกส และสเปน) ท่ี  
facebook.com/liahona

ส่งค�าติชมมาท่ี  
liahona@ ldschurch .org
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ฝ่ำยประธำนสูงสุด: รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั, ดลัลิน เอช. โอค๊ส์,  
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ผู้อ�ำนวยกำรบริหำร: ริชาร์ด ไอ. ฮีตนั
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งำนก่อนพมิพ์: โจชวั เดนนิส, แอมมอน แฮร์ริส
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ภำพแห่งศรัทธำ

ตอนแรกผมโกรธ
“ท�าไมตอ้งเป็นผม” ผมสวด

ออ้นวอน “ผมรับใชพ้ระองคน์ะ 
พระเจา้” ผา่นไประยะหน่ึงผมกเ็ขา้ใจ 
พระคมัภีร์กล่าววา่ “คนท่ีมีศรัทธาใน
เราท่ีจะรับการรักษาใหห้าย, และไม่
ถกูก�าหนดใหต้าย, จะไดรั้บการรักษา
ใหห้าย” (คพ. 42:48)

สมาชิกศาสนจกัรสวดออ้นวอน
ใหผ้มตลอด แต่สุขภาพของผมแย่
กวา่เดิม พวกเขาคิดวา่พระองคไ์ม่
ทรงไดย้นิค�าสวดออ้นวอนของพวก
เขา แต่พระองคท์รงไดย้นิเพราะพวก
เขาเป็นคนดีข้ึนและเพราะผมรู้สึกถึง
ความรักท่ีพวกเขาแสดงต่อผม

ถา้หากวา่ผมสุขภาพดี คนอายเุท่า
ผมจะเหลือเวลาเท่าใด ยงั ยงัมีเวลา
เหลืออีกมาก

ผมมีศาสนจกัร ผมมีวธีิติดต่อพระ
ผูเ้ป็นเจา้ผา่นการสวดออ้นวอน ผา่น
การอดอาหาร ผา่นทุกอยา่งท่ีผมท�า 
ผมตอ้งการอะไรอีก

บางคร้ังผมพดูกบัตนเองวา่ “บางที
นัน่อาจเป็นสาเหตุท่ีผมป่วย—เพื่อให้
ผมเขา้ใจวา่ผมอยูใ่นส่ิงท่ียิง่ใหญ่มาก 
น่ีเป็นอุดมการณ์ท่ียิง่ใหญ่มาก”

“ความเจ็บป่วยท�าให้เกิดเรือ่งดีๆ  มากมาย” 
ไมเคลิผู้ทนทุกข์จากภาวะไตล้มเหลวกล่าว 
เพราะโรคภัยของเขาเพิ่มความส�านึกคณุ
ตอ่พระกิตตคิณุ เขากล่าว “น่ันจึงเป็นการ
ทดลองทีด่”ี
เลสล ีนิลส์สัน ช่ำงภำพ

ค้นหำเพิม่เตมิ
เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเผชิญความทา้ทายของชีวติดว้ย
พลงัแห่งความหวงัจากประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัท่ี 
lds .org/ go/ 10185

หาภาพแห่งศรัทธาเพิ่มเติมท่ี lds .org/ go/ 18.

ไมเคลิ ไอแซค
บิดกอชช์ โปแลนด์
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เ มื่อโรคปลอกประสาทอักเสบท�าให้เคธี
ตอ้งน่ังเก้าอีเ้ข็น เธอพบวา่เธอตอ้งมีคน
ช่วยพยุงเธอลุกจากเก้าอีข้ึน้เตยีงทุกคนื 

งานใหญ่เกินไปส�าหรบัสมาชิกคนเดยีว โคว
รมัเอ็ลเดอรจ์ึงหารอืกันเกี่ยวกับสถานการณ์
ของเธอและตดัสินใจท�าตารางช่วยเหลือเธอ
ในแตล่ะคนื 1

เมื่อเราทราบความตอ้งการและพลังของ
คนที่เรารบัใช้ เราอาจพบวา่เราตอ้งมีคน
ช่วยจัดการตามความตอ้งการเหล่าน้ัน การ
สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจและการประชุม
สภาวนัอาทิตย์แรกเป็นสองโอกาสให้คดิหา
วธิี ให้คนอื่นๆ มีส่วนตามสมควร

กำรสัมภำษณ์ผู้ปฏิบัตศิำสนกจิ
การสัมภาษณ์ ไตรมาสละครัง้เหล่าน้ี

ระหวา่งซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจกับฝ่าย
ประธานสมาคมสงเคราะห์หรอืบราเดอร์
ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจกับฝ่ายประธานโควรมั
เอ็ลเดอรเ์ป็นรายงาน อย่างเป็นทางการ 
เพียงรายงานเดยีวที่เราท�าเกี่ยวกับคนที่เรา
ปฏิบัตศิาสนกิจ การสัมภาษณ์เป็นโอกาส

อย่างน้อยไตรมาสละครัง้ให้ (1) หารอืกัน
เกี่ยวกับก�าลัง ความตอ้งการ และความ
ท้าทายของครอบครวัและแตล่ะบุคคลที่ ได้
รบัมอบหมาย (2) พิจารณาความตอ้งการที่
โควรมั สมาคมสงเคราะห์ หรอืสภาวอรด์จะ
ช่วยได ้และ (3) เรยีนรูจ้ากผู้น�าและรบัก�าลัง
ใจในงานปฏิบัตศิาสนกิจ

ประธานโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละประธาน
สมาคมสงเคราะห์ส่งตอ่ความตอ้งการ 
ส�าคญัๆ กับอธิการโดยตรงและจะรบัค�า
ปรกึษาและค�าแนะน�าจากเขา

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยว
กับการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจไดท้ี่ 
ministering .lds .org

ท�ำกำรสัมภำษณ์ผู้ปฏิบัตศิำสนกจิ 
ให้มคีวำมหมำย

ในการสนับสนุนค�ากล่าวของประธาน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันที่วา่โปรแกรมการ
ปฏิบัตศิาสนกิจจะเป็นปัจจัยส�าคญัซ่ึงมีผล
ตอ่อนาคตของศาสนจักร เอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. 
สตเีวนสันแหง่โควรมัอคัรสาวกสิบสองสอนวา่  

หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจ

เราให้คนอ่ืนๆ มีส่วนอย่างไรเม่ือเราต้องการความช่วยเหลือขณะพยายามปฏิบัติศาสนกิจ  

ไดค้วามช่วยเหลือ 

เข้ารับการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจและเข้าร่วมการประชุมสภาวนัอาทิตย์แรก

มาช่วยคนอืน่ๆ
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พระเยซูทรงให้คนอืน่ๆ มส่ีวนร่วม
พระเยซูทรงเลีย้งอำหำรคน 5,000 คนจำกขนมปังห้ำก้อนกบัปลำ
ตวัเลก็ๆ สองตวั อ่ำน ยอห์น 6:5–14 เพือ่ระบุจ�ำนวนคร้ังทีพ่ระผู้
ช่วยให้รอดทรงให้คนอืน่ๆ มส่ีวนร่วมในกำรปฏิบัตศิำสนกจินี้

บทความ “หลกัธรรมของการ
ปฏิบติัศาสนกิจ” มุ่งหมายจะ
ช่วยใหเ้ราเรียนรู้วธีิดูแลกนั
—มิใช่เพื่อแบ่งปันเป็นข่าวสาร
ระหวา่งการเยีย่ม เม่ือเรารู้จกั
คนท่ีเรารับใช ้พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิจะทรงกระตุน้เตือน
ใหเ้รารู้วา่ข่าวสารอะไรท่ีพวก
เขาอาจตอ้งการนอกเหนือจาก
การดูและความการุณยข์องเรา
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“การท�าให้วสัิยทัศน์ของท่านเป็นจรงิ . . . อาจขึน้อยู่กับวา่
บราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจไดร้บัการสอนและ
รบัการสัมภาษณ์เรือ่งการปฏิบัตศิาสนกิจดเีพียงใด” 2

เกรด็ความรูส่ี้ข้อส�าหรบับราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัติ
ศาสนกิจ:

•  ไปรบัการสัมภาษณ์เพื่อขอค�าแนะน�า พรอ้มเรยีนรู้
•  เตรยีมพรอ้มสนทนาความตอ้งการที่ท่านอาจตอ้งช่วย

ให้บรรลุผลส�าเรจ็
•  ให้ความสนใจกับความเข้มแข็งและความสามารถของ

บุคคล ไม่ ใช่แคค่วามตอ้งการ
•  ตดิตอ่ฝ่ายประธานเพื่อหารอืกันในช่วงก่อนหรอืหลัง

การสัมภาษณ์ประจ�าไตรมาสเท่าที่จ�าเป็น

เกรด็ความรูห้้าข้อส�าหรบัผู้น�า:
•  การสัมภาษณ์ ไม่ตอ้งนาน แตก่�าหนดเวลาให้นานพอ

จะพูดคยุในสถานที่ซ่ึงเอือ้อ�านวยให้สนทนาไดอ้ย่างมี
ความหมาย

•  รบัโอกาสในการปฏิบัตศิาสนกิจ
ตอ่บราเดอรห์รอืซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัติ
ศาสนกิจ

•  อยา่ถามค�าถามที่ ใหค้วามรูสึ้กวา่
ท่านก�าลงันับการเยีย่มหรอืท�า
เครือ่งหมายวา่ตดิตอ่แล้ว (“ทา่น
ท�าการปฏบิตัศิาสนกิจเสรจ็
แลว้หรอื”) ถามค�าถามส่งเสรมิ
พฤตกิรรมทีป่รารถนาหรอืไม่ 
(“ทา่นรูสึ้กถงึการกระตุน้เตอืน

อะไรขณะท่านสวดออ้นวอนใหค้รอบครวั เกดิอะไรขึน้
เมือ่ท่านท�าตามการกระตุน้เตอืน”)

•  ตัง้ใจฟังและจดบันทึก
•  หารอืกนั คูป่ฏิบตัศิาสนกิจมสิีทธิร์บัการเปิดเผยส�าหรบั

คนท่ีพวกเขาไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัศิาสนกจิ 3

ค�ำถำมและค�ำตอบเกีย่วกบักำรสัมภำษณ์ผู้ปฏิบัตศิำสนกจิ
การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจคอือะไร
คอืการสนทนาระหวา่งบราเดอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจกับ

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัเอ็ลเดอรห์รอืระหวา่ง
ซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจกับสมาชิกคนหน่ึงในฝ่าย
ประธานสมาคมสงเคราะห์ ในสภาวะแวดล้อมที่เอือ้อ�านวย
ให้พวกเขาแสวงหาและรบัการดลใจจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ดว้ยเหตน้ีุ บราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจ
จึงสามารถรบัการดลใจให้ดแูล รกั สอน และปลอบโยนใน
วธิีของพระผู้ช่วยให้รอด

จ�าเป็นตอ้งมาพบเพือ่ท�าการสัมภาษณ์ประจ�าไตรมาส
เหล่าน้ีดว้ยตนเองหรอืไม่

ปกตจิะให้มาพบดว้ยตนเองเพื่อด�าเนินการสัมภาษณ์ 
แตอ่าจจะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรอืออนไลน์ ไดห้ากไม่
สามารถมาพบดว้ยตนเอง โดยทั่วไปคูป่ฏิบัตศิาสนกิจจะ
เข้ารบัการสัมภาษณ์พรอ้มกันเมื่อเห็นสมควร

อะไรคอืจุดประสงคข์องการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจ
การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจเป็นโอกาสให้บราเดอร์

และซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจไดท้บทวนสถานการณ์
ปัจจุบัน วางแผนอนาคต และไดค้วามช่วยเหลือที่ตอ้งการ
ส�าหรบับุคคลและครอบครวัที่พวกเขาปฏิบัตศิาสนกิจ 
การสัมภาษณ์เป็นโอกาสให้พูดคยุวา่โควรมัและสมาคม
สงเคราะห์สามารถให้แหล่งช่วยอะไรไดบ้้าง

ฉันจะจัดการกับประเด็นปัญหาที่ ไม่พึงเปิดเผยหรอื
ละเอียดอ่อนอย่างไร

บราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัติ
ศาสนกิจบอกข้อมูลที่ ไม่พึงเปิดเผยกับ
ประธานโควรมัเอ็ลเดอรห์รอืประธาน
สมาคมสงเคราะห์เท่าน้ัน—หรอืกับ
อธิการโดยตรง ไม่ควรบอกข้อมูลที่ ไม่
พึงเปิดเผยหรอืละเอียดอ่อนในการ
ประชุมสภาวนัอาทิตย์แรก
ท่านสามารถดูวีดิทัศน์การอบรมทีแ่สดง
การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจได้ที ่
ministering .lds .org

กำรหำรือเกีย่วกบัควำม
ต้องกำรของผู้อืน่เป็น

หัวใจของกำรสัมภำษณ์
ผู้ปฏิบัตศิำสนกจิ ดู

บทควำมในหลกัธรรม
ของกำรปฏิบัตศิำสน
กจิเร่ือง “หำรือเกีย่ว
กบัควำมต้องกำรของ

พวกเขำ” ในฉบับเดอืน
กนัยำยน 2018 ด้วย
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กำรประชุมสภำวนัอำทติย์แรก
นอกจากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจแล้ว การประชุม

สภาวนัอาทิตย์แรกเป็นอีกวธิีหน่ึงที่จะให้คนอื่นๆ มีส่วน
ในการปฏิบัตศิาสนกิจ ในการประชุมสมาคมสงเคราะห์
และโควรมัเอ็ลเดอร ์การดลใจสามารถมาถึงผู้เข้ารว่มการ
ประชุมผ่านพระวญิญาณและจากคนอื่นๆ ในกลุ่ม

จุดประสงคข์องการประชุมสภาคอื:
•  “หารอืกันเกี่ยวกับความรบัผิดชอบ โอกาส และความ

ท้าทายในท้องที่
•  “เรยีนรูจ้ากข้อคดิและประสบการณ์ของกันและกัน 

และ
•  “วางแผนวธิีท�าตามการกระตุน้เตอืนที่ ไดร้บัจากพระ

วญิญาณ” 4

การประชุมสภาเป็นมากกวา่การสนทนา การประชุม
น�าเราให้ปฏิบัตเิป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่มตามที่พระ

วญิญาณทรงดลใจ สมาชิกจะรูสึ้กปรารถนาที่จะท�างานของ
พระเจ้าให้บรรลุผลส�าเรจ็อันเน่ืองจากการประชุมเหล่าน้ี

ค�ำเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ
“ค�าสวดอ้อนวอนของเราวนัน้ี” เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 

ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว “คอืชายหญิง
ทุกคน—เยาวชนชายและเยาวชนหญิงรุน่พี่—จะ [ตัง้ใจ] 
ดแูลเอาใจใส่กันมากขึน้ โดยมีความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระ
ครสิตเ์ป็นแรงจูงใจให้ท�าเช่นน้ัน” 5 ◼

อ้ำงองิ
 1. ดวูดีทิัศน์ Mormon Messages เรือ่ง “Lift,” lds.org/media- library.
 2. แกรยี์ อี. สตเีวนสันใน “Ministering Interviews” (วดีทิัศน์), 

ministering,lds.org.
 3. ด ูรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน, “การปฏบิตัศิาสนกจิ,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2018, 100.
 4. จงตามเรามา—ส�าหรบัฐานะปุโรหติแหง่เมลคเีซเดคและสมาคมสงเคราะห,์ 

ใน เลยีโฮนา, พ.ย. 2017, 140; มอียูท่ี ่comefollowme.lds.org ดว้ย.
 5. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “อยู่กับพวกเขาและท�าให้พวกเขาเข้มแข็งขึน้,”   

เลียโฮนา, พ.ค. 2018, 103.
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เงินส่วนสิบไปท่ีใด
เกิดอะไรขึน้กับเงินส่วนสิบท่ีท่านจ่าย

ส่ิงทีเ่รำเช่ือ

ท่านมีรายได้

ท่านบริจาค 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เป็นส่วนสิบ (ด ูคพ. 119)

ท่านมอบส่วนสิบให้สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายอธิการหรือฝ่าย
ประธานสาขาหรือส่งทางออนไลน์ท่ี donations .lds .org

ท่ีส�านักงานใหญ่ของศาสนจักร ฝ่ายประธานสูงสุด โควรัม
อัครสาวกสิบสอง และฝ่ายอธิการควบคุม เป็นสภาจัดการส่วน
สิบ (ดู คพ. 120) พวกท่านตัดสินใจตามการดลใจและการน�า
ทางของพระเจ้าเก่ียวกับวิธีใช้เงินส่วนสิบท่ีศักด์ิสิทธ์ิเหล่านี้
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เรียนรู้เพิม่เตมิ
•  เอล็เดอร์เดวดิ เอ. 

เบดนาร์, “หนา้ต่าง
ในฟ้าสวรรค,์” การ
ประชุมใหญ่สามญั
เดือนตุลาคม 2013

•  มาลาคี 3:7–18
•  “ส่วนสิบ,” แน่วแน่

ต่อศรัทธา (2004), 
234–235

จัดกิจกรรมศาสนจักร
เพ่ือผกูมิตรในบรรดา

สมาชิกวอร์ดหรือสาขา

ท�างานเผยแผ่ศาสนาด�าเนินงานสวสัดิการและ
งานด้านมนุษยธรรม

ท�าการค้นคว้าประวติั
ครอบครัว

ส่วนสิบจะใชเ้พื่อส่ิงต่อไปน้ี:

พิมพ์พระคัมภีร์และส่ือ
การเรียนการสอนอ่ืนๆ 

ด�าเนินโปรแกรมการ
ศึกษาของศาสนจักร

การก่อสร้างและซ่อม 
บ�ารุงพระวิหาร อาคาร 
นมสัการ และอาคาร 
อ่ืนๆ ของศาสนจักร
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เ กอรร์ทิ ดบัเบิลยู. กอง บัณฑิตมหาวทิยาลัย
อ็อกซ์ฟอรด์ของอังกฤษที่เพิ่งแตง่งานเรยีนรูผ้่าน
ประสบการณ์ส่วนตวัวา่เมื่อเรารกัพระเจ้าและวางใจ

พระองค ์พระองคจ์ะทรงช่วยเรา น�าทางเรา และท�าให้เรา
เข้มแข็ง

เกอรร์ทิเป็นนักเรยีนทุนของ Rhodes ที่ก�าลังเรยีนให้ ได้
ปรญิญาสองใบ ใบหน่ึงคอืปรญิญาเอก ระหวา่งน้ันท่าน
รบัใช้ ในฝ่ายอธิการวอรด์อ็อกซ์ฟอรด์ดว้ย ท่านกับซูซาน
ภรรยาจ�าค�าแนะน�าที่เอ็ลเดอรเ์ดวดิ บี. เฮจท์ (1906–
2004) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองให้ ไวเ้มื่อประกอบพิธี
แตง่งานให้พวกท่านในพระวหิารซอลท์เลคได ้“ท่านบอก
เราให้มีการเรยีกเสมอ” เอ็ลเดอรก์องกล่าว “เรารูว้า่ถ้าเรา
วางใจพระผู้เป็นเจ้าและท�าสุุดความสามารถ พระองคจ์ะ
ทรงช่วยเรา”

เกอรร์ทิกับซูซานไดร้บั “ความช่วยเหลือจากสวรรค์
และพระเมตตาอันละเอียดอ่อน” ท่านกล่าว ขณะยังคง
อยู่ ในฝ่ายอธิการ เกอรร์ทิท�าตามข้อก�าหนดดา้นวชิาการ
ส�าหรบัปรญิญาเอกครบทัง้หมด ยกเวน้ปรญิญานิพนธ์
ของท่าน ท่านขอพรฐานะปุโรหิตจากอลัน เวบ็สเตอร ์
อธิการของวอรด์อ็อกซ์ฟอรด์ ในพรน้ัน เกอรร์ทิไดร้บั
สัญญาวา่ “ท�าสุดความสามารถตอ่ไป และพระเจ้าจะ
อวยพรคณุ”

สมาชิกวอรด์สองคนผู้เป็นเลขานุการ
ประจ�าส�านักทนายความที่มีประสบการณ์อาสา
ช่วยพิมพ์เอกสารตวัเขียน เกอรร์ทิจึงสามารถ
ท�าปรญิญานิพนธ์จบในเวลาไม่กี่เดอืน ความ

จรงิแล้วท่านเรยีนจบทัง้ปรญิญาโทและปรญิญาเอกในเวลา
เพียงสามปีกวา่ เมื่อส�าเรจ็การศึกษา ท่านยอมรบัต�าแหน่ง
งานวจิยัทีม่หาวทิยาลยั ประสบการณ์ของท่านทีอ็่อกซ์ฟอรด์ 
เสรมิความวางใจในพระเจ้าของท่าน ความวางใจที่คงอยู่
มาจนถึงทุกวนัน้ีและจะคงอยู่ตอ่ไปเพื่อเป็นพรแก่เกอรร์ทิ 
ดบัเบิลย.ู กองขณะรบัใช้ ในโควรมัอัครสาวกสิบสอง

ขนมปังกบัปลำ
“พระเจ้าทรงกรณุาปรานีและหมายมั่นอวยพรเรา” 

เอ็ลเดอรก์องกล่าว “ถ้าเราท�าสุดความสามารถ พระองคจ์ะ
ทรงเปิดทางให้เราท�าไดม้ากกวา่เราจะท�าไดเ้อง เหมือนการ
เพิ่มจ�านวนขนมปังกับปลา พระเจ้าทรงน�าส่ิงที่มี ไปขยาย
ให้มากเกินกวา่ที่เราจะท�าไดด้ว้ยตนเอง”

โดย เอล็เดอร์ 
ด.ี ทอดด์ 
คริสทอฟเฟอร์สัน

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง:  

รกัพระเจ้าและ
วางใจพระองค์



 ตุลาคม 2018 13

หลักธรรมเรือ่งขนมปังกับปลาเป็นความจรงิ
กับการเรยีนรูเ้ช่นกัน ท่านกล่าว “แม้เมื่อไม่
ไดศึ้กษาในระบบการศึกษาแบบเป็นทางการ 
วญิญาณของการเรยีนรูก็้ยังเป็นเรือ่งส�าคญั 
เพราะการเรยีนรูค้งอยู่ช่ัวนิรนัดร ์เราทุกคน
สามารถแสวงหาความสวา่งและความจรงิ ไม่วา่
สภาวการณ์ของเราเป็นเช่นไร เมื่อเราแสวงหา 
พระเจ้าจะทรงช่วยให้เราพบ”

กำรเป็นคนในพนัธสัญญำ
ขณะเรยีนที่อ็อกซ์ฟอรด์ เอ็ลเดอรก์องเรยีน

รูห้ลักธรรมพระกิตตคิณุอีกข้อหน่ึง ข้อที่ท่าน
เรยีกวา่ “การเป็นคนในพันธสัญญา

“เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึน้ เราจะ

สนิทกันมากขึน้ดว้ย”  
ท่านกล่าว “ที่อ็อกซ์ฟอรด์ 
ข้าพเจ้ากับซูซาน
ทะนุถนอมประสบการณ์
วอรด์ของเรามากเท่าๆ 
กับประสบการณ์ดา้น
วชิาการของเรา เพื่อนรกั 
ที่สุดของเราหลายคนจน 
ถึงทุกวนัน้ีมาจากวอรด์ 
อ็อกซ์ฟอรด์”

หน่ึงในน้ันคอืทิมกับ
แคเธอรนี วทิท์ พวกเขา
จ�าไดส้มัยที่ ไปพระวหิาร
กับครอบครวักอง “ดฉัิน
จ�าไดชั้ดเจนตอนบรา
เดอรก์องถอดนาฬิกาข้อ
มือเพื่อไม่ ให้เสียสมาธิ
หรอืถูกเวลาควบคมุเมื่อ
ก�าลังตรกึตรองเรือ่งของ
นิรนัดร” ซิสเตอรว์ทิท์
กล่าว “การกระท�าเล็ก
น้อยน้ันไดช่้วยให้ดฉัิน
หมั่นเข้าไปนมัสการใน
พระวหิารมากขึน้”

ครอบครวักองพบ 
เพื่อนที่พวกท่านรูจ้ักเพราะพระกิตตคิณุ 
บ่อยๆ “บางคนจะพูดวา่ ‘เราท�างานกับคณุ 
ตอนคณุอยู่ ในสภาสูง’ อะไรท�านองน้ัน” 
เอ็ล เดอรก์องกล่าว “และเราก็จะพูดท�านอง
เดยีวกัน ข้าพเจ้ารูสึ้กขอบคณุประธานสเตค
และสภาวอรด์ที่ช่วยข้าพเจ้าสมัยเป็นอธิการวยั
หนุ่ม เราทุกคนเป็นหน้ีบิดามารดา ญาตขิองคู่
สมรส เพื่อนบ้าน ประธานคณะเผยแผ่ พี่น้อง
สตร ีและผู้น�าฐานะปุโรหิตที่มีน� ้าใจตอ่เรา 
น�าทางเรา และกระตุน้เราให้มาหาพระครสิต”์

มรดกครอบครัว
ประวตัคิรอบครวัของเอ็ลเดอรก์องย้อน

กลับไป 34 รุน่จนถึงกองมังกรรุน่ที่หน่ึงในปี ภา
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เอล็เดอร์กองถือวา่
ความสุขส่วนใหญ่
ของท่านมาจากจีนกบั
วอลเตอร์มารดาและ
บิดาของท่าน และ
จากซูซานภรรยาของ
ท่าน บา้นของบิดา
มารดาท่าน “เตม็ไป
ดว้ยความคารวะอยา่ง
สุดซ้ึงต่อความรักท่ี
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีให้
บุตรธิดาแต่ละคนของ
พระองค”์ ท่านกล่าว  
เม่ือเอล็เดอร์กองพบ 
ภรรยาเป็นคร้ังแรก  
ท่านรู้สึกเหมือน 
ซูซานเป็นคนท่ีท่าน
รู้จกัมานาน
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ค.ศ. 837 ปู่ยา่ตายายของเอ็ลเดอรก์องอพยพ
จากประเทศจีนไปอยู่สหรฐั จนี มารดาทา่น
เข้ารว่มศาสนจักรสมยัเป็นวยัรุน่ในรฐัฮาวาย 
สหรฐัอเมรกิา และตอ่มาเข้าเรยีนทีม่หาวทิยาลยั 
บรคิมัยังก์ ในโพรโว รฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา 
ที่น่ันเธอพักอยู่ก้ับครอบครวัของเกอรร์ทิ 
เดอจอง คณบดคีนแรกของคณะวจิิตรศิลป์ 
“ครอบครวัเดอจองช่วยให้ดฉัินเข้าใจวา่
ครอบครวัพระกิตตคิณุเป็นอย่างไร” เธอกล่าว

หลังจากเรยีนจบบีวายยู จีนเข้าเรยีนที่
มหาวทิยาลัยสแตนฟอรด์ในเมืองแพโลแอลโต  
รฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา เธอพบกับ
วอลเตอร ์เอ. กองที่น่ัน “เขาเป็นครสิเตยีนอยู่
แล้วและเข้าใจทันทีวา่พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูให้อะไร” จีนกล่าว เขาเข้ารว่มศาสนจักร 
และหน่ึงปีตอ่มาพวกเขาแตง่งานกันในพระ
วหิารซอลท์เลค ทัง้คูเ่ป็นผู้ ให้การศึกษามือ
อาชีพ และใช้เวลาสอนรวมกันนานกวา่ 70 ปี

“คณุพ่อเป็นผู้ประสาทพรดว้ย” เอ็ลเดอร์
กองกล่าว “และเพราะมีการให้ปิตพุรในบ้าน
ของเรา บ้านของเราจึงเต็มไปดว้ยความคารวะ
อย่างสุดซึง้ตอ่ความรกัที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมี
ให้บุตรธิดาแตล่ะคนของพระองค”์

วนัที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 1953 ในเรดวดูซิต ี
รฐัแคลิฟอรเ์นีย บุตรคนแรกในสามคนของ
จีนกับวอลเตอรเ์กิด “ช่ือที่ตัง้ให้เขาคอืเกอรร์ทิ 
เป็นภาษาดทัช์ เพื่อเป็นเกียรตแิก่เกอรร์ทิ เดอ
จอง” จีนอธิบาย “ช่ือกลางของเขาคอืวอลเตอร ์
เพื่อเป็นเกียรตแิก่บิดาของเขา และนามสกุล
ของครอบครวัเราเป็นภาษาจีน เพื่อเป็นเกียรติ
แก่บรรพชนของเขา”

จนีกลา่ววา่เกอรร์ทิเอาใจใส่น้องๆ คอืไบรอัน
กบัมารก์ไูรท ์“เขาชอบช่วยน้องๆ” เธอกลา่ว 
“แมแ้ตเ่รือ่งเล็กๆ น้อยเช่นสอนน้องผกูเชือก
รองเทา้” เธอจ�าไดต้อนกลับจากโบสถว์นัหน่ึงและ
บงัเอญิไดย้นิเกอรร์ทิกับไบรอันคยุกันวา่ค�าพดู
การประชมุศีลระลกึน่าเบ่ือ “ดฉัินจงึทา้พวกเขา
วา่ ‘งัน้ก็คดิค�าพดูทีด่กีวา่น้ันสิ’ พวกเขารบัค�าทา้
และเริม่เอาใจใส่ค�าพดูทัง้หมดมากขึน้” เธอกล่าว

สมัยเป็นวยัรุน่ เกอรร์ทิชอบสะพายเป้ไป
เดนิเขากับเยาวชนชายคนอื่นๆ ในวอรด์ วอลลี 
ซัลแบ็กคาเพื่อนช่ัวชีวติคนหน่ึงจ�าไดเ้มื่อเดนิ
ทางไปเขา้คา่ยครัง้หน่ึง “ผมอยูท่ีน่ั่นกบัเกอรร์ทิ 
และไบรอันน้องชายของเขา และเพื่อนคนหน่ึง
ที่ ไม่ ไดเ้ป็นสมาชิกของศาสนจักร ดว้ยเหตผุล
บางอย่าง เราเริม่รอ้งเพลงสวด เกอรร์ทิรอ้ง
เมโลด ีไบรอันรอ้งเทเนอร ์และผมรอ้งเบส ผม
คดิวา่เรารอ้ง 10 ถึง 20 เพลง เพียงเพราะชอบ
รอ้งเพลง น่ันเป็นประสบการณ์ที่ด ีเพื่อนไม่
เป็นสมาชิกของเราประทับใจ”

บราเดอรซั์ลแบ็กคา
จ�าไดเ้ช่นกันวา่สมัยเรยีน
มัธยมปลาย เกอรร์ทิขอให้
เชียรล์ีดเดอรน์�ากองเชียรท์ี่
เงียบกรบิให้เชียรท์ีมหมาก
รกุ “เขาท�าให้คนเหล่าน้ันเช่ือ
วา่การให้ก�าลังใจมีผลดตีอ่ทุก
คน” เขากล่าว “และพวกเขา

ชนะการแข่งขันในที่สุด!”
หลังจบมัธยมปลาย เอ็ลเดอรก์องเข้าเรยีน

ที่มหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์ ท่านรบัใช้ ในคณะ
เผยแผ่ไทเป ไตห้วนัตัง้แต ่ค.ศ. 1973 ถึง 
ค.ศ. 1975 จากน้ันกลับไปบีวายยู และ ค.ศ. 
1977 ไดร้บัปรญิญาตรสีาขาเอเชียศึกษาและ
มหาวทิยาลัยศึกษา

มคู่ีรักและแต่งงำน
หลังจบงานเผยแผ่ เอ็ลเดอรก์องอาสาจัด

ไฟร์ ไซดเ์ย็นวนัอาทิตย์ที่ศนูย์ฝึกอบรมผู้สอน

จากซา้ย: มาร์จอรีกบั
กอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ย์
ทกัทายเกอร์ริทกบั
ซูซานท่ีงานเล้ียง
สมรสของครอบครัว
กอง สมยัเป็นผูส้อน
ศาสนาในไตห้วนั 
เอล็เดอร์กองสอน
ครอบครัวหน่ึง และ
หลายปีต่อมา เม่ือ
เป็นเจา้หนา้ท่ีชั้น
ผูใ้หญ่ ท่านพบ
หลานชายของบุตร
สาวคนหน่ึงของ
ครอบครัวน้ี ใน
เวยีดนาม เอล็เดอร์
กบัซิสเตอร์กอง
วาดภาพบนฝาผนงั
อนัเป็นวธีิน�าความ
เบิกบานใจมาให้
เดก็ท่ีประสบความ
ทา้ทาย สมาชิกของ
ครอบครัวกองมา
รวมกลุ่มกบัคนท่ี
ช่วยพวกเขาวาด
ภาพบนฝาผนงัใน
เวยีดนาม
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ศาสนาโพรโว ไฟร์ ไซดช่์วยให้ผู้สอนศาสนาที่จะไปไตห้วนั
คุน้เคยกับผู้คน ขนบธรรมเนียม และวฒันธรรมที่น่ัน ผู้
สอนศาสนาหน่ึงในน้ันคอืซิสเตอรซ์ูซาน ลินดเ์ซย์จาก
เมืองเทยเลอรส์วลิล์ รฐัยูทาห์ บุตรสาวของรชิารด์ พี. กับ
แมเรยีน บี. ลินดเ์ซย์ บราเดอรล์ินดเ์ซย์เป็นสมาชิกโควรมั
ที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ “ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่ซูซานเป็นคนที่
ข้าพเจ้ารูจ้ักมานาน” เอ็ลเดอรก์องกล่าว

สองปีตอ่มา ไม่กี่เดอืนหลังซูซานกลับจากงานเผยแผ่
มาบีวายยู เกอรร์ทิอยู่ ในโพรโวกับครอบครวัของท่าน บิดา
ท่านก�าลังสอนที่มหาวทิยาลัย และเกอรร์ทิวางแผนมา
เยี่ยมสองสัปดาห์ การเยี่ยมเพิ่มเป็นส่ีสัปดาห์ ขณะท่านกับ
ซูซานออกเดททุกวนั จากน้ันเกอรร์ทิไปฝึกงานในฮาวาย
ก่อนกลับไปอ็อกซ์ฟอรด์

“เราเป็นคูร่กัที่อยู่คนละซีกโลก” เอ็ลเดอรก์องจ�าได ้
“ข้าพเจ้าพยายามศึกษาในอังกฤษขณะเรยีนรูทุ้กอย่างเกี่ยว
กับเธอจากอีกฝ่ังของมหาสมุทรแอตแลนตกิ”

“เราหมัน้หมายทางโทรศัพท์” ซิสเตอรก์องกล่าว “ท่าน
กลับบ้านอีกครัง้ในวนัขอบคณุพระเจ้า และเราแตง่งานวนั
แรกที่พระวหิารเปิดในปีใหม่” สองสัปดาห์ตอ่มา พวกท่าน
บินไปอังกฤษเพื่อเริม่ตน้ชีวติใหม่ดว้ยกัน

“เมื่อคนเราแตง่งานกัน เราพูดคยุเกี่ยวกับสองครอบครวั
ที่จะกลายเป็นครอบครวัเดยีว” เอ็ลเดอรก์องกล่าว “และ
น่ันเกิดขึน้จรงิๆ กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารูสึ้กเป็นส่วนหน่ึงของ
ครอบครวัลินดเ์ซย์ เช่นเดยีวกับที่ข้าพเจ้าเป็นส่วนหน่ึง
ของครอบครวักอง”

อำชีพทีโ่ดดเด่น
หลังจากใช้เวลาช่วงสัน้ๆ เป็นอาจารย์ที่อ็อกซ์ฟอรด์ 

อาชีพของเกอรร์ทิเปลี่ยนเป็นงานราชการประจ�าใน
วอชิงตนั ด.ีซี. สหรฐัอเมรกิา ค.ศ. 1984 ท่านอยู่ ในคณะ
รณรงคก์ารเลือกตัง้ใหม่ของเรเกน บุช ท่านใช้ที่ท�างานรว่ม
กับไมค ์ลีวทิท์ซ่ึงตอ่มาเป็นผู้วา่การรฐัยูทาห์ “เกอรร์ทิเป็น
คนช่างสังเกตและช่างคดิ” บราเดอรล์ีวทิท์กล่าว “แตเ่ขา
โดดเดน่เรือ่งความมีน� ้าใจไม่เส่ือมคลาย”

ครสิตศั์กราช 1985 เกอรร์ทิเป็นผู้ช่วยพิเศษของ
ปลัดกระทรวงการตา่งประเทศ ครสิตศั์กราช 1987 ท่าน
เป็นผู้ช่วยพิเศษของเอกอัครราชทูตสหรฐัในกรงุปักกิ่ง 
ประเทศจีน และตัง้แต ่ค.ศ.1989 ถึง ค.ศ. 2001 ท่านด�ารง
หลายต�าแหน่งที่ศนูย์วจิัยนโยบายการตา่งประเทศและ
ยุทธศาสตร์ ในวอชิงตนั ด.ีซี. จากน้ันหวนคนืสู่โลกวชิาการ
เมื่อท่านยอมรบัต�าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดดีา้นการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ที่บีวายยู ท่านท�าต�าแหน่งน้ันเก้าปี

แครร์ ีเจงคนิส์ผู้ช่วยอธิการบดดีา้นการส่ือสารของ
มหาวทิยาลัยที่บีวายยูอยู่ ในห้องท�างานตดิกัน เธอจ�าความ
สามารถของเกอรร์ทิ กองในการให้ก�าลังใจคนรอบข้างได ้
“ถ้าคณุไม่มีความเช่ือมั่นวา่คณุสามารถท�างานยากได ้ท่าน
มีความเช่ือมั่นวา่คณุท�าได”้ เธอกล่าว “ท่านท�าทุกอย่าง
สุดพลังความสามารถเพื่อแนะน�าคณุ ให้ความหวงักับคณุ 
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และให้คณุออกไปพิสูจน์ตวัเอง”
โธมัส บ.ี กรฟิฟิธผูพิ้พากษาสหพันธรฐัรูจ้กัเอ็ลเดอรก์องทัง้

ในวอชิงตนัและทีบ่วีายยู เขาพดูถงึปฏสัิมพันธกั์บทา่นท�านอง
น้ี “เมือ่จบการสนทนา คณุจะตระหนักวา่จดุสนใจน้ันคอืคณุ 
ทา่นเป็นผูฟ้ังทีด่มีาก และทา่นถามค�าถามทีท่�าใหค้ณุคดิ”

เซซิล โอ. ซามเูอลสัน สาวกเจ็ดสิบเจา้หน้าทีชั่น้ผู้ ใหญ่
เกียรตคิณุและอดตีอธิการบดขีองบีวายยูกล่าววา่เอ็ลเดอร์
กองเป็นคน “เงียบ แตล่้อหมุนตลอดเวลา”

ชีวติครอบครัว
เกอรร์ทิกับซูซาน กองเป็นบิดามารดาของบุตรชายส่ีคน

—เอบราแฮม แซมิวเอล ครสิโตเฟอร ์และแมทธิว—ผู้เตบิ
ใหญ่ ในสภาวะแวดล้อมแตกตา่งหลากหลาย

“เมื่อเราอยู่ปักกิ่ง ลูกๆ ไดร้บัพรของการเป็นเพื่อนสนิท
ตอ่กัน” เอ็ลเดอรก์องกล่าว

“ดา้นหน่ึง พวกเขามีโอกาสเห็นมุมกวา้งของโลก” 
ซิสเตอรก์องกล่าว “อีกดา้นหน่ึงคอืช่วยให้เราเป็นครอบครวั
ที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ลูกชายของเรายังคงพูดวา่เรือ่ง
ดทีี่สุดที่พ่อแม่อย่างเราท�าคอืให้พี่น้องแก่พวกเขา

“ครัง้หน่ึง เราใช้ ไมล์สะสมของสายการบิน” เอ็ลเดอร์
กองกล่าว “เราให้แตล่ะคนเลือกจุดหมาย เราเริม่ใน
วอชิงตนั ด.ีซี. ที่เราอยู่ จากน้ันเราไปอังกฤษ สาธารณรฐั
เช็ก กรซี ตรุกี อินเดยี จีน และญี่ปุ่น

“เรามีกฎเข้มงวดข้อหน่ึงระหวา่งการเดนิทางครัง้น้ัน” 
ซูซานกล่าว “คอืไม่วา่เราไปที่ ไหน เราจะกินอาหารที่คนพืน้
ถิ่นกิน” สุดท้าย ในญี่ปุ่นตอนสิน้สุดการเดนิทาง เอ็ลเดอร์
กองบอกลูกๆ วา่ท่านจะพาพวกเขาไปภัตตาคารที่มีช่ือเสียง
ระดบัโลกเรือ่งเน้ือววั ที่แม็คโดนัลด ์ลูกชายที่หิวโซส่ีคนกับ
พ่อแม่กินแฮมเบอรเ์กอร์ ไป 17 ชิน้!

“ทัง้คณุพ่อและคณุแม่ ให้ความส�าคญัมากกับการเรยีนรู้
โดยประสบการณ์” อับราฮัมกล่าว “คณุพ่อคดิอย่างลึกซึง้วา่

ประสบการณ์หล่อหลอมคนเราอย่างไร รวมไปถึงวฒันธรรม
ทัง้หมดดว้ย” เอบราแฮมสังเกตเห็นเช่นกันวา่บิดาของเขา 
“พูดอย่างระมัดระวงัเพราะท่านตอ้งหมายความอย่างที่พูด
จรงิๆ และเช่ืออย่างน้ันจรงิๆ” 

แซมจ�าไดว้า่ “แม้จะมีงานยุ่งที่กระทรวงการตา่ง
ประเทศ แตค่ณุพ่อใช้เวลาทุกคนืฝึกสอนผมเพื่อเข้า
แข่งคณิตศาสตรป์ระถมสามที่ผมอยากเข้ารว่มเรยีก
วา่ ‘Challenge 24’ ท่านบอกวา่ถ้าผมชนะ เราจะจัดปารต์ี ้
ไอศกรมีซันเดที่มีท็อปป้ิงโรยหน้า 24 อย่าง” แซมเข้ารอบ
สุดท้ายแต่ไม่ชนะ ไม่วา่อย่างไรครอบครวักองก็ยังไดก้ิน
ไอศกรมีซันเด แต่ไม่ง่ายที่จะมีท็อปป้ิง 24 อย่าง—อย่าง
หน่ึงคอืเน้ือแดดเดยีว

ครสิโตเฟอรก์ับแมทธิวแสดงความเห็นวา่พวกเขา 
“ช่ืนชมความไวว้างใจ ความรกั และความภักดทีี่พ่อแม่มี ให้
กันมาก” เอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอรก์องมีความรกัเช่นน้ันตอ่
กันและตอ่บุตรชายแตล่ะคนและตอ่เครอืญาติ

“เกอรร์ทิเป็นลูกชายและพี่ชายที่ ใส่ ใจเท่าๆ กับเป็นพ่อ
ที่ ใส่ ใจ” ซูซานกล่าว “บทบาทเหล่าน้ันส�าคญัตอ่ท่าน ท่าน
ช่วยให้เราเข้าใจวา่สัมพันธภาพครอบครวัส�าคญัที่สุด”
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ประสบกำรณ์ในศำสนจกัร
ถึงแม้จะยุ่งกับงานอาชีพและครอบครวั แต่

เอ็ลเดอรก์องก็ยังเต็มใจรบัใช้ ในศาสนจักร
เสมอโดยท�าการเรยีกในฐานะสมาชิกสภาสูง 
หวัหน้ากลุม่มหาปุโรหติ ประธานโรงเรยีนวนัอา
ทิตย์สเตค ครเูซมินาร ีอธิการ ประธานงานเผย
แผ่สเตค ประธานสเตค และสาวกเจ็ดสิบภาค

ไม่วา่จะไดร้บัเรยีกให้ท�าอะไร และในชีวติ
ครอบครวัก็เช่นกัน ท่านแสดงให้เห็นลักษณะ
พิเศษบางอย่างเสมอ “ท่านมองวา่ทุกคนเป็น
บุตรหรอืธิดาของพระบิดาบนสวรรค”์ ซิสเตอร์
กองกล่าว “แตเ่หนือส่ิงอื่นใด ท่านรกัพระเจ้า 
ท่านปรารถนาสุดหัวใจอยากสรา้งอาณาจักร

และเป็นพรแก่บุตรธิดาของพระบิดาบน
สวรรค”์

และท่านช่ืนชมภรรยา “ ไม่วา่ข้าพเจ้าได้
รบัมอบหมายให้ท�าอะไร” ท่านกล่าว “ซูซาน
อยู่เคยีงข้างข้าพเจ้า เธอเป็นกันเองกับทุก
คนและปรบัตวัให้เข้ากับคนอื่น เธอเต็มใจไป
สถานที่ ใหม่ๆ และลองส่ิงใหม่เสมอ ซ่ึงท�าให้
ข้าพเจ้าซาบซึง้ใจมาก”

กำรรับใช้กบัโควรัมสำวกเจด็สิบ
วนัที ่3 เมษายน ค.ศ. 2010 เอ็ลเดอรเ์กอรร์ทิ  

ดบัเบิลยู. กองไดร้บัการสนับสนุนเป็นสาวก

เจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ ท่านไดร้บั
มอบหมายให้อยู่ ในฝ่ายประธานภาคเอเชีย 
ส�านักงานใหญ่อยู่ ในฮ่องกง ตอ่มาท่านเป็น
ประธานภาคเอเชีย วนัที่ 6 ตลุาคม ค.ศ. 
2015 เอ็ลเดอรก์องไดร้บัการสนับสนุน
ให้อยู่ ในฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ ที่ซ่ึง
ประสบการณ์ตา่งประเทศของท่านด�าเนิน
ตอ่ไป รวมถึงการตรวจงานภาคในภูมิภาค
ตา่งๆ ของโลกเช่นแอฟรกิาและอเมรกิา
กลางดว้ย

“คณุพบและรูสึ้กรกัวสุิทธิชนในทุกที่เหล่า
น้ี” ท่านกล่าว “คณุรูสึ้กไดร้บัพรที่มีคนเล่า
ให้คณุฟังเกี่ยวกับความเช่ือของพวกเขา 
เพราะประสบการณ์ที่วา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ท�างานในชีวติพวกเขากลายเป็นความเข้าใจ
วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นใครและพระองค์
ทรงรกัเราแตล่ะคนอย่างไร”

“เมื่อเราส่งเอ็ลเดอรก์องไปในสถานการณ์
ใดก็ตาม คนที่เกี่ยวข้องรูสึ้กวา่พวกเขาพบ
เพื่อน” ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าว 
“ท่านมีความรูร้ะดบัสูง แตท่่านอ่อนน้อม
ถ่อมตน ท่านเช่ือมสัมพันธ์กับคนทุกระดบั 
พรอ้มเสมอ และโน้มน้าวคนไดต้ลอดเวลา”

กำรเรียกเป็นอคัรสำวก
เมื่อประธานเนลสันเรยีกเอ็ลเดอรก์อง

ให้รบัใช้เป็นสมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบสอง 
ท่านศาสดาพยากรณ์ “จับมือข้าพเจ้าไว้ ใน
มือท่านดว้ยความรกั [ โดยมี] ซูซานที่รกัอยู่
ข้างๆ และมอบการเรยีกอันศักดิสิ์ทธิ์น้ีจาก
พระเจ้าที่ท�าให้ข้าพเจ้าลืมหายใจ” (“พระ
ครสิตเ์จ้าคนืชีพวนัน้ี,” เลียโฮนา, พ.ค. 2018, 
97) เอ็ลเดอรก์องยอมรบัการเรยีกอย่าง
นอบน้อม แตด่ว้ยความรกัและความวางใจ
ในพระเจ้า ท่านไดร้บัการสนับสนุนวนัที่ 31 
มีนาคม ค.ศ. 2018 พระเจ้าทรงเตรยีมท่าน
มาอย่างด ีและเวลาน้ีท่านจะปฏิบัตศิาสนกิจ
ในฐานะ “พยานพิเศษถึงพระนามของพระ
ครสิต์ ในทั่วโลก” (คพ. 107:23) ◼ภา
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จากซา้ย: ใน
ประเทศไทย เอล็เดอร์ 
กองพบปะพดูคุยกบั
พระคาร์ดินลัฟรังซิส
เซเวยีร์เกรียงศกัด์ิ  
โกวทิวาณิช  
อคัรมุขนายกมิสซงั 
โรมนัคาทอลิก
กรุงเทพฯ เอล็เดอร์
กองชอบเดินทางไป
กบับุตรชายสองต่อ
สอง เช่นการเดิน
ทางไปแคนาดาคร้ัง
น้ีกบัแซมบุตรชาย
ของท่าน เอล็เดอร์
กองแบ่งปันความ
คิดเร่ืองอาหารแห่ง
ชีวติใหก้บัครูเซมิ-
นารีและสถาบนัในปี 
ค.ศ. 2017 ซิสเตอร์
กองแลกเปล่ียนค�า
ทกัทายในบา้นของ
สมาชิกชาวกมัพชูา
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ใ นการปฏิบัตศิาสนกิจช่วงแรกขณะพระเยซูทรงเลือก
อัครสาวกสิบสอง พระองคท์รงเห็นนาธานาเอลมาหา
พระองค ์พระองคท์รงมองเห็นความดงีามของนาธา

นาเอลทันที โดยทรงประกาศวา่ “น่ีแหละ ชาวอิสราเอลแท้
ในตวัเขาไม่มีมารยา” 1

พระเยซูทรงรูว้า่นาธานาเอลเป็นผู้มี ใจบรสุิทธิ์ เจตนา
ซ่ือสัตย์ ปราศจากความหน้าซ่ือใจคดหรอืความหลอกลวง 
พระเจ้าทรงรกัคณุสมบัตน้ีิของความสุจรติชอบธรรม และ
ทรงเรยีกนาธานาเอลเป็นอัครสาวก 2

อูลิส์เสส ซวาเรสเป็นเหมือนนาธานาเอลสมัยก่อน และ
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรยีกท่านเช่นกัน

“แสงสว่ำงของบิดำมำรดำ”
อูลิส์เสสเป็นบุตรคนเล็กในจ�านวนพี่น้องชายส่ี

คน ท่านเกิดในเมืองเซาเปาลู บราซิลเมื่อวนัที่ 
2 ตลุาคม ค.ศ. 1958 ท่านมาจากจุดเริม่ตน้อัน
ต�า่ตอ้ย แตอ่ัปปาเรซีโดกับเมอรเ์ซเดส กาเรโช 
ซวาเรสบิดามารดาของท่านเป็นคนน่าเคารพ
นับถือและขยันขันแข็งผู้ตัง้ใจฟังผู้สอนศาสนา 
ทัง้สองเข้ารว่มศาสนจักรในปี ค.ศ. 1965 เมื่อ
อูลิส์เสสอายุหกขวบ

“ผมไม่เคยเห็นบราเดอรอ์ัปปาเรซีโดขาดการ
ประชุม” โอซิรสิ กาบราลผู้รบัใช้เป็นประธานสเตคเมื่อ
อูลิส์เสสเป็นเยาวชนชายกล่าว “เมอรเ์ซเดสซ่ือสัตย์มาก
เช่นกัน อูลิส์เสสสืบทอดการอุทิศตนของพ่อแม่”

จิตใจดตีามธรรมชาตขิองอูลิส์เสสเบ่งบานเมื่อท่านเรยีน
รูท้างของพระเจ้า “ข้าพเจ้าเตบิโตในศาสนจักรตามแสง

สวา่งของบิดามารดา” เอ็ลเดอรซ์วาเรสกล่าว ขณะเดนิตาม
แสงสวา่งน้ัน ประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็งขึน้แม้มีการ
ตอ่ตา้น

“ขา้พเจา้เป็นสมาชิกศาสนจกัรเพยีงคนเดยีวในโรงเรยีน 
และเด็กผูช้ายคนอืน่ๆ พยายามลากขา้พเจา้ลงต�า่และผลกัดนั
ขา้พเจา้ใหท้�าส่ิงผดิเสมอ” ท่านกลา่ว “ขา้พเจา้ตอ้งฝึกป้องกนั
ตนเองในความท้าทายเหลา่น้ี แตข่า้พเจา้วางใจในพระเจา้
สุดหวัใจเสมอวา่จะทรงช่วยใหข้า้พเจา้ประสบความส�าเรจ็ 
ขา้พเจา้เรยีนรูส้มยัเป็นเยาวชนชายวา่ถ้าเราท�าส่วนของเรา 
พระเจา้จะทรงท�าส่วนของพระองค ์แตท่่านตอ้งจบัพระหัตถ์
ของพระองคแ์ละพระกติตคิณุของพระองค์ ใหแ้น่น”

โดย เอล็เดอร์ 
นีล แอล. 
แอนเดอร์เซ็น

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

เอล็เดอร์อลิูส์เสส ซวาเรส:  

บุรษุผู้ ไม่มี
มารยา
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เมื่ออูลิส์เสสอายุ 15 ปี อธิการขอให้ท่านสอน
ชัน้เรยีนเยาวชนโรงเรยีนวนัอาทิตย์ บทเรยีน
หน่ึงที่ท่านสอนเน้นเรือ่งการมีประจักษ์พยาน
ในพระกิตตคิณุ อูลิส์เสสศึกษาพระคมัภีร์
มอรมอนมาแล้ว รูสึ้กเสมอวา่ศาสนจักรจรงิ 
และเช่ือในพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต์

ขณะเตรยีมบทเรยีน ทา่นตอ้งการเป็นพยาน
อยา่งหนักแน่นตอ่ชัน้เรยีนถงึความจรงิของพระ
กติตคิณุ “ขา้พเจา้ศึกษาและสวดอ้อนวอนอย่าง
จรงิจงั” เอ็ลเดอรซ์วาเรสจ�าได ้“หลังจากคกุเขา่ 
มคีวามรูสึ้กทีอ่อ่นโยนมากเขา้มาในใจขา้พเจา้ 
เสียงเล็กๆ ทีย่นืยนักบัขา้พเจา้วา่ขา้พเจา้อยู่
บนเส้นทางทีถ่กูตอ้ง ความรูสึ้กน้ันแรงกลา้จน
ข้าพเจา้ไมส่ามารถพดูไดว้า่ข้าพเจา้ไมรู่”้

เมื่ออูลิส์เสสเป็น 
ผู้ ใหญ่ ท่านเรยีนรูว้า่ถ้า 
ท่านจะท�ามากกวา่ที่คาด 
หวงัหรอืขอให้ท�า พระเจ้า 
จะอวยพรท่านอย่างเผื่อ 
แผ่ บทเรยีนเช่นน้ันครัง้ 
หน่ึงเกิดขึน้เมื่อท่าน 
เตรยีมเป็นผู้สอนศาสนา  
ระหวา่งสัมภาษณ์อลูส์ิเสส  
อธิการเน้นความส�าคญั
ของการเช่ือฟังพระ
บัญญัตแิละการด�าเนิน
ชีวติอย่างมีคา่ควร เขา
เน้นเรือ่งการเตรยีม
พรอ้มดา้นการเงินดว้ย

ทุกวนัน้ีผู้สอนศาสนา
ทุกคนจากบราซิลออก
เงนิคา่งานเผยแผข่องตน 
โดยมีหลายครอบครวัออก
คา่ใช้จ่ายทัง้หมด เมื่อ
อูลิส์เสสใกล้ถึงวยัเป็นผู้
สอนศาสนา ท่านตัง้ใจวา่
จะหาเงินทัง้หมดที่ตอ้ง
ใช้ส�าหรบังานเผยแผ่ของ
ท่าน เพราะไดเ้ปรยีบเรือ่ง
จรรยาบรรณที่ดี ในการ

ท�างานซ่ึงมาจากการเรยีนรูข้ณะท�างานในธุรกิจ
ขนาดเล็กของบิดาและมีความสามารถในการ
พิมพ์เรว็ อูลิส์เสสจึงไดง้านกลางวนัช่วยบรษัิท
หน่ึงเตรยีมบัญชีเงินเดอืน

หลังจากสอบผ่านเข้าไปได ้ท่านเริม่ศึกษา
วชิาบัญชีที่ โรงเรยีนช่างช่วงเย็น แตล่ะเดอืน 
หลังจากจ่ายส่วนสิบ ท่านจะออมเงินไวส้�าหรบั
งานเผยแผ่ของท่าน หลังจากน้ันหน่ึงปี ท่าน
ย้ายไปแผนกบัญชีของบรษัิท

“น่ันเป็นวธิีที่ข้าพเจ้าออมเงินส�าหรบังาน
เผยแผ่ของข้าพเจ้า” เอ็ลเดอรซ์วาเรสกล่าว 
“และแตล่ะเดอืนในช่วงสามเดอืนก่อนไป 
ข้าพเจ้าจะซือ้ส่ิงของจ�าเป็นบางอย่าง—เสือ้
เชิต้ กางเกงขายาว ถุงเท้า เน็กไท และกระเป๋า

อลิูส์เสส ซวาเรส  
“เติบใหญ่ใน
ศาสนจกัรตามแสง
สวา่ง” ของอปัปาเร-
ซีโดกบัเมอร์เซเดส 
ซวาเรสบิดามารดา
ของท่าน (ซา้ย) 
เม่ืออลิูส์เสสวางใจ
พระเจา้แมมี้การต่อ
ตา้น ท่านเรียนรู้เม่ือ
เป็นเดก็ใหย้ดึมัน่
พระผูช่้วยใหร้อด
และพระกิตติคุณ
ของพระองค์
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เดนิทาง” ท่านยังตอ้งการและไดร้บัความรกั
และการสนับสนุนอย่างมากจากบิดามารดา
และผู้น�าในท้องที่เช่นกัน

อูลิส์เสสไดร้บัเรยีกให้ ไปคณะเผยแผ่บราซิล 
รอีูดจีาเนร ูท่านรบัใช้งานเผยแผ่ช่วงแรกภาย
ใตป้ระธานเฮลิโอ ดาโรชา กามาร์ โกผู้ซ่ึงตอ่
มากลายเป็นเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่คนแรกจาก
บราซิล อูลิส์เสสเริม่งานเผยแผ่ตน้ ค.ศ. 1978 
พระวหิารแห่งแรกในละตนิอเมรกิาไดร้บัการ
อุทิศปลายปีน้ันในเซาเปาลูโดยประธาน 
สเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ (1895–1985)

ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 1980 อูลิส์เสสกับคูท่ี่
ยังไม่ไดร้บัเอ็นดาวเมนท์เช่นกัน น่ังรถโดยสาร
ในรอีูเดจาเนรแูปดช่ัวโมงไปพระวหิารเซาเปาลู 
บราซิล บิดามารดาและพี่น้องของอูลิส์เสสพบ
ท่านที่น่ัน และครอบครวัซวาเรสไดร้บัการผนึก
เพื่อกาลเวลาและนิรนัดร อูลิส์เสสไม่เคยลืมห้า
ช่ัวโมงน้ันที่ ไดอ้ยู่ดว้ยกันในพระวหิารเซาเปาลู 
ค�า่วนัน้ันท่านกับคูก่ลับไปสนามเผยแผ่

ให้พระผู้เป็นเจ้ำมำเป็นอนัดบัแรก
อูลิส์เสสสนุกกับงานเผยแผ่ที่ประสบความ

ส�าเรจ็ ซ่ึงท�าให้ประจักษ์พยานของท่านเข้ม
แข็งมากขึน้ เมื่อท่านกลับบ้าน ท่านไดง้าน
และเริม่ศึกษาวชิาบัญชีและเศรษฐศาสตรท์ี่
มหาวทิยาลัยท้องถิ่น

ท่านอยู่บ้านไดร้าวเจ็ดเดอืนตอนท่านพบ 
“ซิสเตอรม์อรก์าโด” ที่งานเตน้ร�าพหุสเตค 
อูลิส์เสสเคยรบัใช้เป็นหัวหน้าโซนของเธอช่วง
หน่ึง และทัง้สองพบกันค�า่น้ันและเล่าสู่กันฟัง
เรือ่งงานเผยแผ่ สามสัปดาห์ตอ่มา พวกท่าน
เริม่ออกเดท

โรซานา เฟอรนั์นเดซ มอรก์าโดอายุแปด
ขวบตอนมารก์าเรธ็พี่สาวของเธอเริม่พาเธอมา
โบสถ์ ในที่สุด ผู้สนใจวยัเด็กที่ซ่ือสัตย์ทัง้สอง
ก็ ไดร้บัอนุญาตจากบิดาให้รบับัพตศิมา แตต่อ้ง
รอจนกวา่จะอายุครบ 17 ปี โรซานาไปโบสถ์เก้า
ปีก่อนไดร้บัอนุญาตให้รบับัพตศิมา

อูลิส์เสสอาศัยอยู่ทางภาคเหนือของเซาเปาลู  
ส่วนโรซานาอาศัยอยู่กับบิดามารดาทางตอน

ใต้ของเมือง การเดินทางข้ามเมืองที่ ใหญ่มาก
ต้องใช้เวลาสองถึงสามช่ัวโมงด้วยรถประจ�า
ทางและรถไฟใต้ดิน โชคดีที่มารก์าเรธ็กับ
คลอดิโอสามีของเธออาศัยอยู่ ใกล้บ้านบิดา
มารดาของเธอ

“เมื่ออูลิส์เสสมาออกเดทกับโรซานาใน 
วันหยุดสุดสัปดาห์ มันล�าบากมากที่เขาจะ 
กลับบ้านตอนกลางคืน” เอ็ลเดอร์คลอดิ โอ 
อาร์. เอ็ม. คอสตา สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่
ชัน้ผู้ ใหญ่กล่าวถึงน้องเขยในอนาคต เขากับ
มาร์กาเร็ธจึงชวนอุลิส์เสสมานอนที่บ้านหลัง
ออกเดท “เราดูแลเขาช่วงหน่ึง” เอ็ลเดอร ์
คอสตาเสริม

“เขาจะนอนบนโซฟาในห้องรบัแขก” 
ซิสเตอรค์อสตากล่าว “เราเพิ่งแตง่งาน ก็เลย
ไม่มีผ้าห่มเผื่อเขา แตเ่ขาจะเอาผ้าม่านเก่าๆ 
ที่เรามีมาห่มแทน เขามีความสุขเพราะไดเ้จอ
โรซานาอีกครัง้วนัรุง่ขึน้ เขาดตีอ่น้องสาวของ
ดฉัิน และพ่อแม่ชอบเขามาก”

อูลิส์เสสกับโรซานาแตง่งานกันในพระวหิาร
เซาเปาลู บราซิลวนัที่ 30 ตลุาคม ค.ศ. 1982

ถ้าท่านใช้เวลาสักสองสามนาทีกับเอ็ลเดอร์
และซิสเตอรซ์วาเรส ท่านจะเห็นอย่างรวดเรว็
วา่ทัง้สองมีความรกั ความช่ืนชม และความ
เคารพกัน ส�าหรบัเอ็ลเดอรซ์วาเรส โรซานา 
“เป็นแบบอย่างของความดงีาม ความรกั และ
ความภักดตีอ่พระเจ้าส�าหรบัข้าพเจ้าและ
ครอบครวัของข้าพเจ้า” 3 ส�าหรบัซิสเตอร ์
ซวาเรส อูลิส์เสสเป็น “ของขวญัจากสวรรค”์

เอล็เดอร์ซวาเรสยก
ความดีความชอบให้
โรซานาภรรยาส�าหรับ 
“เร่ืองดีๆ ทั้งหมดใน
ชีวติขา้พเจา้” พวก
ท่านแต่งงานกนัในปี 
ค.ศ. 1982 (ขวาสุด) 
สองปีหลงัจากพบกนั
โดยบงัเอิญหลงัจาก
พวกท่านรับใชใ้น
คณะเผยแผบ่ราซิล  
รีอดีูจาเนรู

เอล็เดอร์ซวาเรสกบั 
โรซานาในปี 2000 (บน):  
กบัครอบครัวของท่าน  
(ล่างขวา); และสมยั 
เป็นผูส้อนศาสนาเตม็ 
เวลาในปี 1979 (บน 
ขวา); กบัเอไลเซอร์  
แวก็เนอร์ เดอเซาซา  
ซานตอสสมาชิกใหม่ 
กบัเรจินาคู่หมั้นของ 
เขาเวลานั้น (ปัจจุบนั 
เป็นภรรยาของเขา)  
บราเดอร์ซานตอส 
ปัจจุบนัรับใชเ้ป็น 
ประธานสเตควลีาเวล-
ยา บราซิลในรัฐเอสปี-
รีตูซานตู คิม พิกเคทท ์
คู่ของเอล็เดอร์ซวาเรส 
อยูด่า้นหลงั



 ตุลาคม 2018 21

ซิสเตอรซ์วาเรสเสรมิวา่ “ท่านมีความรบัผิดชอบอย่าง
มากและเป็นคนชอบธรรมเสมอ ท่านดแูลครอบครวัของ
เราดมีาตลอด และปฏิบัตติอ่ดฉัินดมีากเสมอ ในการเรยีก
ทัง้หมดของท่านในศาสนจักร ท่านท�าสุดความสามารถ 
ท่านไปและท่านท�า ท่านให้เรือ่งของพระผู้เป็นเจ้ามาเป็น
อันดบัแรกในชีวติท่าน ดฉัินตกหลุมรกัท่านครัง้แล้วครัง้
เล่าเพราะรูว้า่ถ้าท่านให้เรือ่งของพระผู้เป็นเจ้ามาเป็น
อันดบัแรก ท่านจะให้ดฉัินมาเป็นอันดบัแรกเช่นกัน”

เอ็ลเดอรซ์วาเรสกล่าวถึงภรรยาวา่ “เธอเป็นวรีสตรตีวั
จรงิและเป็นแรงบันดาลใจในครอบครวัเรา เธอเป่ียมดว้ย
ความรกั มีน� ้าใจ และอดทนกับทุกคน เธอท�าให้ครอบครวั
เราเป็นหน่ึงเดยีวกัน และเธอมองเห็นความดี ในทุกคน 
เธอมีส่วนอย่างมากตอ่ส่ิงที่เกิดขึน้ในชีวติข้าพเจ้า เกี่ยว

กับการเรยีกข้าพเจ้าสู่ โควรมัอัครสาวกสิบสอง ข้าพเจ้าพูด
ตดิตลกกับเธอวา่ ‘ผมโทษคณุเรือ่งน้ีเพราะคณุท�าให้พลัง
ของพระกิตตคิณุเพิ่มขึน้อย่างมากในชีวติผม’”

ควำมใจกว้ำง
กุสตาโว บุตรคนโตของครอบครัวซวาเรสจ�าคืนหน่ึง

ได้เมื่อตอนเป็นเด็กเขาไม่เช่ือฟังพ่อแม่และแอบหนี
ไปร่วมงานฉลองประจ�าปี ในละแวกเซาเปาลูเรียกว่า
เฟสตาจูนินา

“ผมอยู่ท่ามกลางคนกลุ่มใหญ่ ก�าลังสนุกสนานเฮฮาเมื่อ
ไดย้ินผู้ประกาศคนหน่ึงเรยีกผมมาข้างหน้า” เขากล่าว 
“ตอนน้ันเองที่ผมเห็นคณุพ่อ”

พ่อแม่ของเขาเป็นห่วงมาก แทนที่จะดกุุสตาโว พวก
ท่านกลับกอดเขาแน่น

“เรามีการสนทนาที่จรงิจังเกี่ยวกับการหายตวัไปของผม 
แตพ่่อแม่ปฏิบัตติอ่ผมดว้ยความเคารพ” กุสตาโวจ�าได ้
“ผมรูสึ้กไดร้บัความคุม้ครอง และรูว้า่พวกท่านรกัผมจรงิๆ”

อูลิส์เสสภักดตีอ่ครอบครวัของท่าน แม้จะมีงานยุ่งและ
ตอ้งเดนิทางเยอะมากตลอดหลายปี แตท่่านจัดสรรเวลา
สรา้งความสัมพันธ์กับลูกๆ

เมือ่เอ็ลเดอรซ์วาเรสไดร้บัการสนับสนุนเขา้สู่โควรมั
อคัรสาวกสิบสองวนัที ่31 มนีาคม ค.ศ. 2018 อาจไมม่ี ใคร
ประหลาดใจเทา่กสุตาโวและเลทิเซีย การาเวลโล กบันาธาเลยี 
ซวาเรส อวลิาน้องสาวทัง้สองของเขา แตพ่วกเขาพดูวา่ถา้
ความรกั ความขยนัขนัแข็ง ความเห็นอกเห็นใจ และความ
ออ่นน้อมถอ่มตนเป็นคณุสมบตัทิีท่�าใหบ้คุคลน้ันไดเ้ป็น 
อคัรสาวก พวกเขาเขา้ใจไดว้า่เหตใุดพระเจา้ทรงเรยีกบิดา
ของพวกเขา

“เมื่อพระเยซูทรงเรียกอัครสาวกของพระองค์ พระองค์
ไม่ ได้ทรงเลือกพวกฟาริสีที่ความรู้มากที่สุด แต่พระองค์
ทรงเลือกชาวประมง” เลทิเซียกล่าว “คุณพ่อคุณแม่
ของดิฉันเป็นแบบน้ัน พวกท่านวางใจพระเจ้าอย่างหมด
ใจ และพระองค์ทรงใช้พวกท่านท�างานของพระองค์
เพราะทรงรู้ว่าพวกท่านไม่คิดถึงตนเอง เต็มใจท�างาน
หนัก และอ่อนน้อมถ่อมตนมากพอจะยอมรับการแก้ ไข
ให้ถูกต้อง”

ความ “ ใจกวา้ง” ของบิดาพวกเขาจะช่วยท่านขณะท่าน
เป็นพยานพิเศษคนหน่ึงของพระผู้ช่วยให้รอด นาธาเลีย
เสรมิ “ท่านมี ใจให้งานน้ี” เธอกล่าว “ท่านรูสึ้กถึงอิทธิพล
ของสวรรค ์ท่านรกัทุกคนและตอ้งการท�าส่ิงถูกตอ้ง”
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“ทุกอย่ำงจะรำบร่ืน”
เมื่อเอ็ลเดอรซ์วาเรสรบัใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่

โปรตเุกส โปรต์ ูตัง้แต ่ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2003 คนรู้
กันทั่วไปวา่ท่านชอบใช้วลี โปรตเุกสที่วา่ “Tudo vai dar 
certo”—ทุกอย่างจะราบรืน่

“ท่านสอนพวกเราแบบน้ัน” ทาย เบนเนตตผ์ู้สอน
ศาสนาคนหน่ึงของท่านจ�าได ้“ท่านด�าเนินชีวติดว้ย
ศรทัธาและการมองโลกในแง่ดวีา่ถ้าเราท�าส่ิงที่พระเจ้าทรง
ตอ้งการให้เราท�า ทุกอย่างจะราบรืน่”

ท่านสอนผู้สอนศาสนาไม่ ให้ ใช้ค�าวา่ ยาก หรอื เป็น
ไปไม่ได ้เช่นกัน รชิารด์ ชีลดส์ ผู้สอนศาสนาอีกคนหน่ึง
ของท่านกล่าว “เราเรยีกสถานการณ์ตา่งๆ วา่เป็น ‘ความ
ท้าทาย’ ค�าแนะน�าน้ันช่วยหล่อหลอมชีวติผมเมื่อผมมอง
สถานการณ์เป็น  ‘ความท้าทาย’ ให้เอาชนะแทนที่จะมอง
วา่ ‘ยาก’ หรอื ‘เป็นไปไม่ได’้”

ศรทัธาและการมองโลกในแง่ดเีช่นน้ันไม่ไดม้าจาก
ชีวติที่สะดวกสบาย เอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอรซ์วาเรสทราบดี
ถึงความผิดหวงัของการไม่มี ความอ่อนล้าของการท�างาน
และศึกษานานหลายวนั ความ
ท้าทายของสุขภาพที่ย�่าแย่ และ
ความปวดรา้วใจของการแท้งบุตร 
ทารกตายในครรภ์ การสูญเสียพี่
น้องและบิดามารดา

แตต่ลอดการเดนิทางของ
ชีวติ  พวกท่านมีศรทัธาในพระ
คมัภีรข์้อโปรดของเอ็ลเดอร ์
ซวาเรสทีก่ลา่ววา่ “เจ้าจงอ่อนน้อม 
ถ่อมตน; และพระเจ้า พระผู้เป็น
เจ้าของเจ้าจะทรงจูงมือน�าเจ้าไป, 
และให้ค�าตอบค�าสวดอ้อนวอนของเจ้าแก่เจ้า” 4

“ความท้าทายเป็นส่วนหน่ึงของความก้าวหน้าของเรา” 
เอ็ลเดอรซ์วาเรสกล่าว “แตเ่มื่อเราอดทนในความทุกข์
ทรมาน เมื่อเราเรยีนรูท้ี่จะมีชีวติรอดจากความท้าทาย เมื่อ
เรายังคงมีศรทัธา พระเจ้าจะทรงนับถือเรามากและอวยพร
เราให้ ไดร้บัพรที่ทรงสัญญาไว”้

และเมื่อเราจับราวเหล็กให้แน่น ท่านเสรมิ พระเจ้าจะไม่
ทรงปล่อยเราไวต้ามล�าพัง

“ความเสมอตน้เสมอปลายในการยึดพระบัญญัต ิพระ
กิตตคิณุ พระคมัภีร ์และพระเจ้าพระเยซูครสิต์ ไว้ ให้มั่น 
จะช่วยให้เราเอาชนะความท้าทายของชีวติ” เอ็ลเดอร ์
ซวาเรสเป็นพยาน “เมื่อเราคกุเข่าสวดอ้อนวอน พระองค์
จะทรงอยู่กับเราและจะทรงน�าทางเรา จะทรงดลใจเราให้รู้
วา่จะไปที่ ใดและท�าอะไร เมื่อเราเช่ือฟังและอ่อนน้อมถ่อม
ตน พระเจ้าจะทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเรา”

สำนุศิษย์ทีอุ่ทศิตน
อูลิส์เสส ซวาเรสเป็นบุรษุผู้มีความสามารถและ

ความพรอ้ม การศึกษาของท่าน รวมถึงปรญิญาโทสาขา
บรหิารธุรกิจ เตรยีมท่านให้พรอ้มท�างานเป็นนักบัญชี
และนักตรวจสอบบัญชี ให้บรษัิทข้ามชาติ ในบราซิล 
ประสบการณ์น้ันเตรยีมท่านให้พรอ้มท�างานในแผนก
การเงินของศาสนจักร ซ่ึงเตรยีมท่านตอนอายุ 31 ปีให้
พรอ้มเป็นผู้อ�านวยการบรหิารระดบัภาคที่อายุน้อยสุดของ
ศาสนจักร การเตรยีมน้ันช่วยท่านอย่างดี ในฐานะประธาน
คณะเผยแผ่และในการเรยีกเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้
ผู้ ใหญ่วนัที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2005

ก่อนไดร้บัเรยีกให้อยู่ ในฝ่ายประธานโควรมัสาวกเจ็ดสิบ
เมื่อวนัที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2013 เอ็ลเดอรซ์วาเรสรบัใช้เป็น

ที่ปรกึษา จากน้ันเป็นประธาน
ภาคบราซิล และเป็นที่ปรกึษา
ในภาคแอฟรกิาตะวนัออก
เฉียงใต ้ที่น่ัน ท่านรบัใช้เป็น
ที่ปรกึษาของเอ็ลเดอรเ์ดล จี. 
เรนลันด ์ผู้ซ่ึงตอ่จากน้ันเป็น
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สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ เอ็ลเดอรเ์รน
ลันด ์ซ่ึงเวลาน้ีเป็นสมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบ
สองช่ืนชอบเวลาที่พวกท่านไดอ้ยู่ดว้ยกัน

“เอ็ลเดอรซ์วาเรสเป็นสานุศิษย์ที่รา่เรงิ มุ่ง
มั่น และภักดขีองพระเยซูครสิต”์ เอ็ลเดอรเ์รน
ลันดก์ล่าว “ข้าพเจ้าไม่รูจ้ักใครที่รูสึ้กอยากท�า
ธุระของพระเจ้ามากไปกวา่ท่าน ถ้าขอให้ท่าน
ท�าส่ิงใด ท่านจะท�าสุดพละก�าลังของท่าน”

เอ็ลเดอรเ์รนลันดก์ล่าววา่ เอ็ลเดอรซ์วาเรส  
“ตกหลุมรกั” วสุิทธิชนในแอฟรกิาอย่างรวดเรว็  
งานมอบหมายแรกๆ งานหน่ึงของท่านในภาค 
น้ันคอืเป็นประธานควบคมุการประชุมใหญ ่
สเตคในเมืองกานังกา สาธารณรฐัประชาธิป

ไตยคองโก “เมื่อกลับมา ท่านพูดถึงความดี
งามและความภักดขีองคนที่ท่านพบไม่หยุด” 
เอ็ลเดอรเ์รนลันดก์ล่าว

เอ็ลเดอรแ์อล. วทินีย์ เคลย์ตนัผู้รบัใช้กับ
เอ็ลเดอรซ์วาเรสเป็นเวลาห้าปีครึง่ในฝ่าย
ประธานโควรมัสาวกเจ็ดสิบเรยีกเอ็ลเดอรซ์วา
เรสวา่ผู้สรา้งมตมิหาชน “ท่านฟังและประเมิน
ความคดิของท่าน ท่านระมัดระวงัเรือ่งการ
วางตวัในที่ประชุมตา่งๆ เพื่อเสียงของท่านจะ
เป็นเสียงประสาน ไม่ ใช่เสียงนักรอ้งเดีย่วที่
แข่งกัน”

เอ็ลเดอรซ์วาเรสถ่อมตวัที่ท่านสามารถ
ส่ือสารเป็นภาษาโปรตเุกส อังกฤษ สเปน และ

ฝรัง่เศสได ้แตข่องประทานดงักล่าว ซ่ึงเรยีก
รอ้งให้เอาใจใส่เสมอ เป็นพรแก่ศาสนจักร 
เอ็ลเดอรเ์คลย์ตนักล่าว เอ็ลเดอรซ์วาเรส
สามารถพูดกับสมาชิกศาสนจักรส่วนใหญ่ ใน
ภาษาของพวกเขาเอง

“อูลิส์เสสเป็นผู้น�าตัง้แตเ่ด็ก” เอ็ลเดอร์
คลอดิโอ คอสตาพี่เขยของท่านตัง้ข้อสังเกต 
“ท่านฉลาดมากและมีความสามารถมาก และ
ท่านรูสึ้กวา่ตนมีหน้าที่ ให้ส่วนดทีี่สุดเสมอ 
ท่านรกัคนง่าย ท่านมีหัวใจของสานุศิษย์ที่แท้
จรงิของพระผู้ช่วยให้รอด และท่านเป็นพยาน
ที่เช่ือมั่นวา่พระเยซูคอืพระครสิต ์ข้าพเจ้ารกั
ท่านและยินดสีนับสนุนท่านในฐานะอัครสาวก
ของพระเจ้า”

และเมื่อพูดแทนโควรมัอัครสาวกสิบสอง  
เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารเ์สรมิวา่ “เอ็ลเดอร ์
ซวาเรสเป็นสานุศิษย์ที่บรสุิทธิ์ ไม่มีมารยา 
และใสซ่ือของพระผู้ช่วยให้รอด โดยผ่านแสง
สวา่งในสีหน้าของท่าน รอยยิม้ที่อบอุ่นของ
ท่าน และความมีมารยาทของท่าน บุคคลนับ
ไม่ถ้วนและครอบครวัล้วนเคยไดร้บั ยังคงได้
รบั และจะไดร้บัแรงบันดาลใจให้ปรารถนาจะ
ตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดและด�าเนินชีวติตาม
กฎเกณฑ์ของพระกิตตคิณุมากขึน้”

ในสมัยการประทานของเรา พระเจ้าตรสั
ถึงเอดเวริด์ พารท์รจิวา่ “ ใจเขาพิศทุธิ์ตอ่เรา, 
เพราะเขาเป็นเหมือนกับนาธานาเอลในสมัย
โบราณ, ซ่ึงในตวัเขาไม่มีมารยา” 5 พระเจ้าตรสั
ถึงไฮรมั สมิธวา่ “เรา, พระเจ้า, รกัเขาเน่ืองจาก
ความสุจรติใจของเขา, และเพราะเขารกัส่ิงซ่ึง
ถูกตอ้งตอ่หน้าเรา” 6

พระเจ้าจะตรสัถึงอูลิส์เสส ซวาเรสในท�านอง
เดยีวกัน ◼
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ชนเปรู (ซา้ย) กานา 
(ล่าง) หรือชาติอ่ืนๆ 
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แต่เอล็เดอร์ซวาเรส
ใหภ้รรยา บุตรธิดา 
และหลานๆ (ล่าง
ซา้ย) มาเป็นอนัดบั
แรกในชีวติท่าน
เสมอ ท่านกบัภรรยา
จดัสรรเวลาเป็นเชฟ
ท่ีมีฝีมือเช่นกนั (ซา้ย
สุด)

ภา
พ

ถ่า
ยก

บั
โร

ซ
าน

าภ
รร

ยา
ห

น
า้พ

ระ
วหิ

าร
ซ

อล
ท

เ์ล
ค 

โด
ย 

คริ
ส

ติน
 เม

อร์
ฟี

, D
ES

ER
ET

 N
EW

S



24 เลียโฮนา

โดย ไมเคลิ เมเยอร์ส

ผมมีโอกาสวเิศษ
สุดที่ ไดร้บัใช้
เป็นอธิการ ใน

ช่วงปีเหล่าน้ันผมเรยีนรู้
บทเรยีนมากเกินกวา่จะ
แจกแจงได ้แตผ่มเรยีน
รูค้วามจรงิแปดประการ
ที่ผมเช่ือวา่ใช้ ไดท้ั่วไป 
แม้รายการน้ีจะไม่
ครอบคลุมทัง้หมด แต่
ผมพยายามแบ่งปันส่ิง
ที่อธิการทุกคนหวงัให้

สมาชิกวอรด์รู้

ตอ่ไปน้ีเป็นความจรงิแปดประการที่
ผมเรยีนรู้ ในช่วงรบัใช้เป็นอธิการ

ส่ิงท่ี  
อธิการทุกคน 

ตอ้งการให ้
สมาชิกวอร์ดรู้
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1. อธิกำรรักสมำชิกทุกคนในวอร์ดของเขำมำก
ความรกัที่อธิการมี ให้วอรด์เช่ือมโยงกับความรกัที่พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู

ครสิตท์รงมีตอ่เราแตล่ะคน เมื่ออธิการมองดสูมาชิกในการประชุมศีลระลึก เขามีความ
สงสารและเห็นอกเห็นใจอย่างที่เขาไม่เคยประสบ เมื่ออธิการลุกขึน้ยืนและบอกวา่เขารกั
สมาชิกวอรด์ของเขามาก ความรูสึ้กของเขามาจากใจ
และจรงิ จงรูว้า่อธิการของท่านรกัท่าน ห่วงใยและ
เอาใจใส่ท่านมากกวา่ที่ท่านรู้

2. อธิกำรได้รับกำรสนับสนุนทำงกำย 
อำรมณ์ และวญิญำณโดยศรัทธำและค�ำ
สวดอ้อนวอนของสมำชิก

อธิการรบัใช้หลายช่ัวโมงนับไม่ถ้วน เขามัก
จะใช้เวลาหลายช่ัวโมงที่ โบสถ์วนัอาทิตย์และใช้
ช่วงเวลากลางคนืในวนัธรรมดาหลังเลิกงานไปเยี่ยม 
สัมภาษณ์ และดแูลสมาชิกวอรด์ของเขา

อธิการสามารถท�าเช่นน้ีไดสั้ปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเพราะ 
ศรทัธาและค�าสวดอ้อนวอนของสมาชิกวอรด์ เมื่อครัง้เป็น 
อธิการที่ ไดร้บัเรยีกใหม่ ผมน� ้าตาไหลทุกครัง้ที่ ไดย้ินสมาชิก 
สวดอ้อนวอนให้ “อธิการไดร้บัพร” ค�าสวดอ้อนวอนดว้ย
ศรทัธาของท่านไดร้บัค�าตอบอย่างแท้จรงิ อธิการไดร้บัและ
รูสึ้กถึงอิทธิพลสนับสนุนของค�าสวดอ้อนวอนเหล่าน้ัน 
พระเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนที่เป่ียมดว้ยศรทัธาเหล่าน้ัน
บนศีรษะอธิการของศาสนจักร

3. อธิกำรรู้สึกบ่อยคร้ังว่ำไม่
คู่ควรอย่ำงมำกกบักำรเรียก 
(แม้หลงัจำกเป็นอธิกำรมำแล้ว

สำมถงึส่ีปี)
ผมรูจ้ักอธิการน้อย

คนมากที่รูสึ้กวา่ตน 
“พรอ้ม” จรงิๆ 
ส�าหรบัการเรยีก 
แตผ่มทราบวา่ “ผู้

ที่พระเจ้าทรงเรยีก 
พระองคท์รงท�าให้

คูค่วร” 1 แม้อธิการรูว้า่เขา
จะมีคณุสมบัตคิูค่วร แต่

เขาตอ่สู้เช่นกันกับความรูสึ้ก
เหมือนเขาไม่มีวนัท�าการเรยีกได้

ด ีเขาจะท�าสุดความสามารถเพื่อให้ค�า
แนะน�าที่ชาญฉลาดยามจ�าเป็น ไม่ท�าให้
ผู้คนขุ่นเคอืงใจ และกลมเกลียวกับพระ
วญิญาณ แตเ่ขายังคงสงสัยหลายครัง้วา่ 
เขาก�าลังท�าการเรยีกให้เกิดสัมฤทธิผล 
อย่างน่าพอใจหรอืไม่
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4. พระวญิญำณของพระผู้เป็นเจ้ำท�ำงำนผ่ำนอธิกำร
เมือ่เขำปรึกษำหำรือกบัสมำชิกวอร์ด

เมื่อถามวา่ผมนึกถึงอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับการรบัใช้
เป็นอธิการ ผมบอกผู้คนวา่ผมนึกถึงอิทธิพลแรงกล้า
ของพระวญิญาณที่มากับสิทธิอ�านาจของอธิการ ไม่วา่
จะเป็นการปลอบโยนคนที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รกั 
พูดคยุกับคนที่คูส่มรสไม่ซ่ือสัตย์ หรอืเรยีกผู้คนให้กลับ
ใจ พระวญิญาณที่มี ให้อธิการที่ซ่ือสัตย์คอืพระวญิญาณ
ของพระผู้เป็นเจ้าและวญิญาณของการเปิดเผย

เมื่อเรว็ๆ น้ีอดตีสมาชิกวอรด์คนหน่ึงขอให้ผมช่วย
จัดการกับปัญหาส่วนตวับางอย่าง เธอย้ายไปวอรด์ใหม่
และไม่อยากไปขอค�าแนะน�าจากอธิการ
คนใหม่ของเธอ ผมแบ่งปันกับเธอ
ในส่ิงที่ผมแบ่งปันหลายครัง้ตัง้แต่
ไดร้บัการปลด ซ่ึงก็คอื แม้ผม
จะยินดช่ีวยเหลือ แตผ่มไม่ได้
ถือกุญแจที่อธิการถืออีกแล้ว
และกุญแจเหล่าน้ันส�าคญัยิ่ง
ตอ่การให้ความช่วยเหลือที่เธอ
ตอ้งการ ผมแนะน�าให้เธอพูด
กับอธิการของเธอ ผมพูดคยุกับ
เธออีกสองสัปดาห์ ให้หลัง และ
เธอบอกวา่เธอเข้าพบอธิการและ
ดปูระหน่ึงเขารูอ้ยู่แล้ววา่ปัญหา
ของเธอคอือะไรและรูว้ธิีที่จะช่วย
เธอให้ดทีี่สุด อธิการผิดพลาดได้
แน่นอน แตพ่ระเจ้าทรงดลใจเขา 
น�าทางเขา และทรงอวยพรหลาย
ชีวติผ่านค�าพูดของเขา

5. อธิกำรเป็นมนุษย์ บำงคร้ังเขำท�ำพลำดและบำงครำว
เขำท�ำผดิ

ไม่วา่จะอย่างไรอธิการก็ยังเป็นมนุษย์ พวกเขามีข้อ
บกพรอ่ง ความอ่อนแอ อคต ิและปัญหาส่วนตวั พระ
วญิญาณทรงท�าให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการมีคณุสมบัติ
คูค่วร แตอ่ธิการยังคงเป็นมนุษย์ที่ประสบปัญหาและ
ความอ่อนแอเเหมือนเราทุกคน

ความจรงิน้ีไม่ควรลดเกียรติ
ที่เราแสดงตอ่การเรยีกของเขา

หรอืความเอาใจใส่ที่เราให้แก่
ค�าแนะน�าของเขา อธิการ

ทราบความอ่อนแอของตน
ดแีละพยายามเอาชนะ 

หรอือย่างน้อยก็ ไม่ยอมให้
ส่งผลตอ่การรบัใช้เป็นอธิการ

ของเขา แม้จะพยายามมาก
เท่าใดเขาก็มักจะไม่ดพีรอ้ม

6. อธิกำรรู้สึกว่ำเขำไม่มีวันดูแลสมำชิกวอร์ดได้มำกพอหรือท�ำดีพอ
ทกุวนัอธกิารสงสัยวา่วนัน้ันเขาน่าจะช่วยหรอืควรช่วยใครไดอ้กีบา้ง ผม

อยากไปพบปะพูดคยุกับสมาชิกทุกคนเป็นประจ�า แตผ่มท�างานเต็มเวลา  
มีครอบครวั โปรแกรมเยาวชน และสมาชิกวอรด์บางคนที่ขัดสนอย่างมาก  
มีเวลาไม่มากพอให้ดแูลสมาชิกทุกคนเป็นประจ�า

กระน้ันก็ตาม ในฐานะอธิการ บางครัง้พระวญิญาณกระตุน้เตอืนให้ผมไป
เยี่ยมสมาชิกคนหน่ึงที่ก�าลังล�าบาก หลายครัง้การเยี่ยมเหล่าน้ันเริม่ดว้ยค�าวา่ 
“ผมรูว้า่คณุจะมา” เรารูสึ้กถึงพระวญิญาณบ่อยมากขณะที่เราทัง้คูร่บัรูว้า่การ
เยี่ยมเป็นข้อพิสูจน์วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน

ผมมีความสุขเสมอกับการตอ้นรบัที่ประตบู้านของสมาชิกเหล่าน้ันที่แข็ง
ขันและ “มีประจักษ์พยานเข้มแข็ง”  คนดเีหล่าน้ีไปโบสถ์ทุกสัปดาห์ รบัใช้
อย่างซ่ือสัตย์ ในการเรยีก ไม่มีความท้าทายภายนอกมากมาย และปกติไม่ได้
รบัการเยี่ยมประจ�าจากผู้น�าฐานะปุโรหิต พวกเขายินดทีี่ ไดม้ีเวลาพูดคยุเป็น
ส่วนตวักับอธิการบ้าง ผมขอบอกทุกท่านวา่ “ขอบคณุ! จงยืนหยัดตอ่ไป! จงรู้
วา่อธิการของคณุรกัคณุและจะไปเยี่ยมคณุบ่อยขึน้ถ้าเขาท�าได”้
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7. อธิกำรของท่ำนต้องกำรอย่ำงยิง่ อย่ำงแท้จริง อย่ำงจริงใจให้ท่ำน
ปฏิบัตศิำสนกจิต่อกนั

สมัยเป็นอธิการ เมื่อผมทราบวา่สมาชิกวอรด์ก�าลังล�าบาก ผมจะถาม
เสมอวา่ ใครเป็นผู้สอนประจ�าบ้านและผู้เยี่ยมสอน” เป็นวธิีหน่ึงในการ
ประเมินวา่เราไดด้แูลความตอ้งการของสมาชิกทัง้ระยะสัน้และระยะ
ยาว อธิการที่ท�างานโดยไม่ไดร้บัความช่วยเหลือจากสมาชิกคนอื่นๆ ของ
วอรด์และสเตคย่อมมีแหล่งช่วยจ�ากัด เขาสามารถ
ไปเยี่ยม—และจะ—ไปเยี่ยมผู้ประสบวกิฤต
แน่นอน แตด่ว้ยแหล่งช่วยของฐานะปุโรหิต
และสมาคมสงเคราะห์ที่มี ให้เขา เขาจะช่วย
ไดม้ากขึน้

น่ีคอืการปฏิบัตศิาสนกิจ มีหลายครัง้ที่
พวกเราบางคนลืมไปวา่เหตใุดเราจึงปฏิบัติ
ศาสนกิจตอ่กัน พระเจ้าทรงบัญชาให้เรา “รกั
ซ่ึงกันและกัน” (ยอห์น 13:34) พึงทราบวา่อธิการ
ใช้การปฏิบัตศิาสนกิจเป็นวธิี “อยู่มากขึน้” ในชีวติ
ของสมาชิกวอรด์

8. อธิกำรปรำรถนำจะท�ำทุกอย่ำงให้ฝูง
แกะของเขำ

ทุกเวลา กลางวนัหรอืกลางคนื ไม่
วา่จะเป็นการให้พรฐานะปุโรหิต ให้ค�า
ปรกึษาบุตรที่ดือ้รัน้ หรอืรบีไปสถานที่
เกิดเหต ุเขาอยากท�าทุกอย่างที่สมาชิก
ตอ้งการ เขาไม่สามารถท�าทัง้หมดได้
ตลอด และเขาอาจจะไม่ ใช่คนที่เหมาะ
สมในทุกสถานการณ์ แตอ่ย่ากลัวที่จะ
ขอความช่วยเหลือเมื่อท่านตอ้งการ จงรู้
วา่อธิการอยู่ที่น่ันเพื่อรบัใช้ ในเวลาเหล่า
น้ันและท่านทัง้คู่ ไดร้บัพรอย่างมากจาก
การท�างานรว่มกัน

ผมรูสึ้กเจียมตนกับโอกาสอันศักดิสิ์ทธิ์ที่ผมไดร้บัใช้ ในการเรยีกอัน
ศักดิสิ์ทธิ์น้ี ในการรบัใช้ของผม ผมเริม่ตน้จากความเช่ือจนเป็นความรู ้
ผมไม่เช่ืออีกตอ่ไปวา่พระกิตตคิณุจรงิ แตผ่มรูว้า่จรงิ ผมไม่เช่ืออีกตอ่ไป
วา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรูจ้กัผม แตผ่มรูว้า่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรูจ้กัเราแตล่ะคน 
ชีวติประจ�าวนัของเรา และการตอ่สู้ดิน้รนของเราเป็นอย่างด ีนอกจากน้ี 
ผมรูด้ว้ยวา่พระองคท์รงท�างานผ่านผู้รบัใช้ของพระองค ์โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิต ผมรูว้า่ผมไม่สามารถรบัใช้เป็นอธิการไดห้าก
ปราศจากความใส่พระทัยของพระผู้เป็นเจ้าตอ่งานน้ี น่ีคอืความจรงิของ
พระกิตตคิณุและความรกัของพระผู้เป็นเจ้าตอ่บุตรธิดาของพระองค์
ที่ท�าให้อธิการทุกคนสามารถรบัใช้ ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

อ้ำงองิ
 1. โธมัส เอส. มอนสัน, “การเรยีกให้ท�าหน้าที่,” เลียโฮนา ก.ค. 1996, 54.
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ใ นช่วงตน้เดอืนกรกฎาคม ปี 1828 โดยที่มีตน้ฉบับอยู่ ในมือ โจเซฟรูว้า่พระเจ้า
ทรงตอ้งการให้เขาพิมพ์พระคมัภีรม์อรมอนและกระจายข่าวสารของพระ
คมัภีร์ ให้กวา้งไกล แตธุ่รกิจการพิมพ์เป็นเรือ่งที่เขาและครอบครวัไม่คุน้เคย 

เขาตอ้งเก็บตน้ฉบับไว้ ในที่ปลอดภัย หาโรงพิมพ์ และหาวธิีน�าหนังสือไปไว้ ในมือ
ของผู้คนที่เต็มใจพิจารณาความเป็นไปไดข้องพระคมัภีรเ์ล่มใหม่

การพิมพ์หนังสือเล่มหนาอย่างพระคมัภีรม์อรมอนย่อมมีราคาแพงเช่นกัน การ
เงินของโจเซฟไม่ไดด้ขีึน้ตัง้แตเ่ขาเริม่การแปล และเงินทัง้หมดที่เขาหาไดม้ักจะ
ใช้ ไปกับการจุนเจือครอบครวัของเขา พ่อแม่ของเขาก็เช่นกัน พวกเขายังเป็นชาวไร่
ยากจน ท�างานในที่ดนิซ่ึงพวกเขาไม่ไดเ้ป็นเจ้าของ เพื่อนคนเดยีวของโจเซฟซ่ึง
สามารถสนับสนุนการเงินให้ โครงการน้ีคอืมารต์นิ แฮรร์สิ

โจเซฟตอ้งท�างานอย่างรวดเรว็ ก่อนที่เขาจะแปลเสรจ็ เขายื่นค�ารอ้งเพื่อขอ
ลิขสิทธิ์ ในการคุม้ครองตน้ฉบับจากคนที่อาจขโมยหรอืคดัลอกงานแปล 1 ดว้ยความ
ช่วยเหลือของมารต์นิ โจเซฟเริม่มองหาโรงพิมพ์ที่จะตกลงพิมพ์หนังสือเช่นกัน

ก่อนอื่นพวกเขาไปหาเอ็กเบิรต์ แกรนดนิ เจ้าของโรงพิมพ์ ในพอลไมราผู้มีอายุ
รุน่ราวคราวเดยีวกับโจเซฟ แกรนดนิปฏิเสธข้อเสนอทันที เขาเช่ือวา่พระคมัภีร์
เป็นเรือ่งหลอกลวง ไม่มีอะไรยับยัง้พวกเขาได ้โจเซฟและมารต์นิคน้หาตอ่ไปและ
พบโรงพิมพ์ที่เต็มใจในเมืองใกล้เคยีง แตก่่อนจะยอมรบัข้อเสนอของโรงพิมพ์ 
พวกเขากลับมาพอลไมราและถามแกรนดนิอีกครัง้วา่เขาตอ้งการจะพิมพ์พระ
คมัภีรห์รอืไม่ 2

บทท่ี 8

การเริม่ตน้ศาสนจักร
ของพระครสิต์

บทน้ีเป็นบทที ่8 ของประวตัศิาสนจักรเชิงบรรยายสีเ่ล่มชุดใหม่ชือ่ วสุิทธิชน: เรือ่งราวของศาสนจักรของพระ
เยซูครสิต์ ในยุคสุดท้าย หนังสือจัดพิมพ์จ�าหน่ายแล้ว 14 ภาษา และมี ให้อ่านในหมวดประวตัศิาสนจักรของ
แอปพลิเคชันคลังคน้ควา้พระกิตตคิณุ และที ่saints .lds .org บทก่อนหน้าน้ีจัดพิมพ์ ในฉบับก่อนๆ และมี ให้
อ่าน 47 ภาษาในแอปพลิเคชันคลังคน้ควา้พระกิตตคิณุและที ่saints .lds .org
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ครัง้น้ี แกรนดนิดเูหมือนจะเต็มใจรบังาน แตเ่ขา
ตอ้งการให้จ่ายเงิน 3,000 ดอลลาห์เป็นคา่จัดพิมพ์และเย็บ
เล่มหนังสือห้าพันเล่มก่อนที่เขาจะเริม่งาน มารต์นิสัญญา
ไวแ้ล้ววา่จะช่วยจ่ายคา่พิมพ์ แตถ่้าตอ้งวางเงินมากขนาด
น้ัน เขาตระหนักวา่เขาอาจตอ้งน�าไรข่องเขาไปจ�านอง น่ัน
เป็นภาระหนักมากส�าหรบัมารต์นิ แตเ่ขารูว้า่โจเซฟไม่มี
เพื่อนคนไหนจะช่วยเขาเรือ่งเงินได้

ดว้ยความกังวลใจ มารต์นิเริม่สงสัยวา่เป็นการฉลาดหรอื
ไม่ที่จะใช้เงินสนับสนุนพระคมัภีรม์อรมอน เขามีพืน้ที่
ท�าไรท่ี่ดทีี่สุดในแถบน้ัน หากเขาน�าที่ดนิไปจ�านอง เขาก็
เส่ียงตอ่การสูญเสียมันไป ทรพัย์สมบัตทิี่เขาใช้เวลาทัง้ชีวติ
สะสมมาอาจหายไปทันทีหากพระคมัภีรม์อรมอนขายไม่ดี

มารต์นิบอกโจเซฟเก่ียวกับส่ิงทีเ่ขากังวลและขอให้ โจเซฟ 
แสวงหาการเปิดเผยให้เขา เพื่อตอบเรือ่งน้ี พระผู้ช่วย 
ให้รอดตรสัถึงการเสียสละของพระองค์ ในการท�าตาม 
พระประสงค์ของพระบิดาไม่วา่จะต้องเสียอะไร พระองค ์
ทรงบรรยายถึงการทนทุกขเวทนาอย่างที่สุดของพระองค ์
ขณะทรงจ่ายราคาค่าบาปเพื่อวา่ 
ทุกคนจะกลับใจและได้รบัการให้อภัย  
จากน้ันพระองค์ทรงบัญชาให้มารต์ิน 
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อท�าให้
แผนของพระผู้เป็นเจ้าเกิดขึน้

“เจ้าจะไม่ โลภทรพัย์สมบัตขิอง
ตนเอง,” พระเจ้าตรสั “แตแ่บ่งให้อย่าง
เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ในการพิมพ์พระคมัภีร์
มอรมอน” พระเจ้าประทานความมั่นใจ
กับมารต์นิวา่พระคมัภีรม์ีพระค�าที่แท้
จรงิของพระผู้เป็นเจ้าและพระคมัภีรจ์ะ
ช่วยให้คนอื่นเช่ือพระกิตตคิณุ 3

แม้วา่เพื่อนบ้านของเขาจะไม่เข้าใจการตดัสินใจน้ัน แต่
มารต์นิเช่ือฟังพระเจ้าและจ�านองที่ ไรข่องเขาเพื่อประกัน
การจ่ายเงิน 4

แกรนดนิลงช่ือในสัญญาและเริม่จัดการโครงการใหญ่
น้ี 5 โจเซฟแปลเน้ือหาของพระคมัภีรม์อรมอนภายในสาม
เดอืนโดยมีผู้จดบันทึกหน่ึงคนช่วยในแตล่ะครัง้ แกรนดนิ
และชายสิบสองคนใช้เวลาเจ็ดเดอืนในการพิมพ์และเย็บ
เล่มพระคมัภีรฉ์บับแรกที่มี 590 หน้า 6

เมือ่จ้างโรงพมิพแ์ล้ว โจเซฟกลับไปฮาร์ โมนีย์ ในเดอืน
ตลุาคม ปี 1829 เพือ่ท�างานในไรข่องเขาและอยู่กับเอ็มมา 
ขณะทีอ่อลเิวอร ์มารต์นิ และไฮรมัดแูลงานพิมพแ์ละแจง้ขา่ว
ลา่สุดให้ โจเซฟทราบเก่ียวกับความคบืหน้าของแกรนดนิ 7

โดยที่จ�าไดถ้ึงความรูสึ้กสิน้หวงัที่เขามีหลังจากสูญ
เสียหน้าแรกๆ ที่เขาแปล โจเซฟขอให้ออลิเวอรท์�าส�าเนา
ตน้ฉบับพระคมัภีรม์อรมอนทีละหน้า ท�าส�าเนาเพื่อน�าไป
ให้ โรงพิมพ์ ใส่เครือ่งหมายวรรคตอนและเรยีงพิมพ์ 8

ออลิเวอรพ์อใจกับการคดัลอกพระคมัภีรแ์ละจดหมาย
ที่เขาเขียนในตอนน้ันเต็มไปดว้ยภาษาของพระคมัภีร ์
สอดคล้องกับนีไฟ เจคอบ และอมิวเล็คจากพระคมัภีร์
มอรมอน ออลิเวอรเ์ขียนถึงโจเซฟเกี่ยวกับความส�านึกคณุ
ของเขาตอ่การชดใช้อันไม่มีขอบเขตของพระครสิต์

“เมื่อผมเริม่เขียนถึงพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า” เขา
บอกโจเซฟ “ผมไม่รูจ้ะหยุดไดอ้ย่างไรแตเ่วลาและกระดาษ
ก็ไม่พอเขียนทุกส่ิงที่อยากเขียน” 9

วญิญาณเดยีวกนัน้ันดงึคนอืน่ๆ มาสู่พระคมัภรีม์อรมอน 
ขณะก�าลังจัดพิมพ์ โธมัส มารช์ อดตีลูกมือของโรงพิมพ์
พยายามหาที่ส�าหรบัเขาในศาสนจักรอื่นๆ แต่ไม่มีสักแห่ง
ที่ส่ังสอนพระกิตตคิณุที่เขาพบในพระคมัภีร์ ไบเบิล เขา
เช่ือวา่ไม่นานจะมีศาสนจักรใหม่เกิดขึน้และศาสนจักรน้ีจะ

สอนความจรงิที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
ฤดรูอ้นน้ัน โธมัสรูสึ้กวา่พระวญิญาณ

ทรงน�าเขาให้เดนิทางไปหลายรอ้ยไมล์
จากบ้านของเขาในบอสตนัสู่นิวยอรก์
ตะวนัตก เขาอยู่ ในแถบน้ันสามเดอืน
ก่อนกลับบ้าน ไม่แน่ใจวา่เหตใุดเขา
ตอ้งเดนิทางมาไกลขนาดน้ี อย่างไร
ก็ตาม เมือ่หยดุพกัระหวา่งเดนิทางกลบั 
เจ้าของบ้านที่เขาพักถามวา่เคยได้ยิน
เกี่ยวกับ “พระคมัภีรท์องค�า” ของโจเซฟ 
สมิธหรอืไม่ โธมัสบอกสตรคีนน้ันวา่เขา

ไม่เคยไดย้ินและรูสึ้กวา่ไดร้บัการกระตุน้ให้เรยีนรูม้ากขึน้
เธอบอกเขาวา่เขาควรคุยกับมารต์ิน แฮรร์สิและบอกให้

เขาไปพอลไมรา โธมัสไปที่น่ันทันทีและพบมารต์ินที่ โรง
พิมพ์ของแกรนดิน ทางโรงพิมพ์ ให้พระคัมภีรม์อรมอน
แก่เขาสิบหกหน้า และโธมัสน�ากลับไปที่บอสตัน เขาตื่น
เต้นท่ีจะแบ่งปันรสชาติของความเช่ือใหม่น้ีกับเอลิซาเบธ 
ภรรยาของเขา

เอลิซาเบธอ่านหน้าหนังสือเหล่าน้ี เธอเช่ือเช่นกันวา่น่ี
เป็นงานของพระผู้เป็นเจ้า 10

ฤดูใบไม้รว่งปีน้ัน ขณะโรงพิมพ์มีความก้าวหน้าขึน้
เรือ่ยๆ ในการจัดพิมพ์พระคัมภีรม์อรมอน อดีตผู้พิพากษา
ช่ือแอบเนอร ์โคลเริม่ท�าหนังสือพิมพ์ โดยใช้แท่นพิมพ์
ของแกรนดิน เขาท�างานที่ โรงพิมพ์ตอนกลางคืนหลังจาก

“เจ้าจะไม่ โลภทรพัย์
สมบัตขิองตนเอง” 

พระเจ้าตรสักับมารต์นิ 
แฮรร์สิ “แตแ่บ่งให้อย่าง
เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ ในการ

พมิพพ์ระคมัภีรม์อรมอน”
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คนงานของแกรนดินกลับบ้านแล้ว แอบเนอรอ์่านหน้าที่
พิมพ์ ไวจ้ากพระคัมภีรม์อรมอนซ่ึงยังไม่เย็บเล่มหรอื
พรอ้มจ�าหน่าย

จากน้ันไม่นานแอบเนอรเ์ริม่ล้อเลียนเกี่ยวกับ “พระ
คมัภีร์ ไบเบิลทองค�า” ในหนังสือพิมพ์ของเขาและในช่วง
ฤดหูนาวของปีน้ันเขาพิมพ์บางตอนจากพระคมัภีรพ์รอ้ม
ดว้ยการแสดงความคดิเห็นในเชิงเสียดสี 11

เมื่อไฮรัมและออลิเวอร์รู้ถึงส่ิงที่แอบเนอร์ก�าลังท�า ทัง้
สองคนเผชิญหน้ากับเขา “คุณมีสิทธิ์อะไรจึงพิมพ์พระ
คัมภีร์มอรมอนอย่างน้ี” ไฮรัมถาม “คุณไม่รู้หรือว่าเรามี
ลิขสิทธิ์”

“ ไม่ ใช่เรือ่งของคณุ” แอบเนอรบ์อก “ผมจ้างส�านักพิมพ์
น้ีและผมจะพิมพ์ส่ิงที่ผมพอใจ”

“ตอ่ไปน้ีผมไม่อนุญาตให้หนังสือพิมพ์ของคณุพิมพ์
อะไรจากพระคมัภีรน้ั์นอีก” ไฮรมับอก

“ผมไม่สนใจ” แอบเนอรพ์ูด
ไฮรมักับออลิเวอร์ ไม่แน่ใจวา่จะท�าอย่างไร ทัง้สองจึงส่ง

ข่าวไปบอกโจเซฟในฮาร์ โมนีย์ เขากลับมาพอลไมราทันที 
เขาพบแอบเนอรอ์ยู่ที่ส�านักพิมพ์ ก�าลังอ่านหนังสือพิมพ์
ของเขาไปเรือ่ยๆ

“ดเูหมือนคณุจะท�างานหนัก” โจเซฟพูด
“สวสัดคีรบั คณุสมิธ” แอบเนอรต์อบอย่างไม่ ใส่ ใจ
“คณุโคล” โจเซฟพูด “พระคมัภีรม์อรมอนและสิทธิ์ ใน

การพิมพ์เป็นของผมและผมไม่อนุญาตให้คณุมายุ่งกับ
พระคมัภีร”์

แอบเนอร์ โยนเสือ้คลุมออกไปพลางถลกแขนเสือ้ “คณุ
อยากจะสู้กันไหม” เขาค�าราม ประหมัดเข้าหากัน “หากคณุ
ตอ้งการจะสู้ ก็มาเลย”

โจเซฟยิม้ “คณุควรสวมเสือ้คลุมของคณุไวด้กีวา่” 
โจเซฟกล่าว “อากาศเย็น และผมจะไม่สู้กับคณุ” เขาพูด
ตอ่อย่างใจเย็น “แตค่ณุตอ้งหยุดพิมพ์พระคมัภีรข์องผม”

“ถ้าคณุคดิวา่คณุเก่งที่สุด” แอบเนอรพ์ูด “ก็ถอดเสือ้
คลุมมาประลองกัน”

“มีกฎหมาย” โจเซฟตอบ “คณุตอ้งไปคน้หากฎหมาย
น้ันดหูากคณุยังไม่รูม้าก่อน แตผ่มจะไม่สู้กับคณุ เพราะ
ไม่มีประโยชน์อะไร”

แอบเนอรร์ูว้า่เขาท�าผิดกฎหมาย เขาใจเย็นลงและหยุด
ตพีิมพ์บางส่วนจากพระคมัภีรม์อรมอนในหนังสือพิมพ์
ของเขา 12

ซาโลมอน แชมเบอรล์ินนักเทศน์ที่ก�าลังเดนิทางไป
แคนาดาไดย้ินเกี่ยวกับ “พระคมัภีร์ ไบเบิลทองค�า” ครัง้

แรกจากครอบครวัที่เขาพักอยู่ดว้ยใกล้พอลไมรา เช่นเดยีว 
กับโธมัส มารช์ เขาย้ายจากศาสนจักรหน่ึงไปศาสนจักร
หน่ึงตลอดทัง้ชีวติของเขาแตรู่สึ้กไม่พอใจกับส่ิงที่เขาเห็น 
ศาสนจักรบางแห่งส่ังสอนหลักธรรมพระกิตตคิณุและ
เช่ือในของประทานฝ่ายวญิญาณ แตพ่วกเขาไม่มีศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าหรอืฐานะปุโรหิตของพระองค ์
ซาโลมอนรูสึ้กวา่ถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะน�าศาสนจักรของ
พระองคอ์อกมา

เมื่อซาโลมอนฟังครอบครวัน้ันพูดถึงโจเซฟ สมิธและ
แผ่นจารกึทองค�า เขารูสึ้กตืน่เตน้ไปทัง้ตวั เขาตัง้ใจจะไป
พบครอบครวัสมิธและเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับพระคมัภีร์

เขาเริม่เดนิทางไปบ้านครอบครวัสมิธและพบไฮรมัที่
ประตบู้าน “สันตสุิขจงด�ารงอยู่กับบ้านน้ี” ซาโลมอนกล่าว

“ผมหวงัวา่จะเป็นสันตสุิข” ไฮรมัตอบ
“มี ใครอยู่ที่น่ีไหมครบั” ซาโลมอนถาม “ที่เช่ือในนิมิต

หรอืการเปิดเผย?”
“มีครบั” ไฮรมับอก “เราเป็นบ้านแห่งนิมิต”
ซาโลมอนบอกไฮรมัเกี่ยวกับนิมิตที่เขาเห็นเมื่อหลาย

ปีก่อน ในนิมิตน้ัน ทูตสวรรค์บอกวา่พระผู้เป็นเจ้าไม่
ทรงมีศาสนจักรบนแผ่นดินโลกแต่อีกไม่นานจะทรงยก
ศาสนจักรแห่งหน่ึงซ่ึงมีอ�านาจเหมือนศาสนจักรของ
อัครสาวกในสมัยโบราณ ไฮรมัและคนอื่นๆ ในบ้านเข้าใจ
ส่ิงท่ีซาโลมอนพูดและบอกเขาวา่พวกเขามีความเช่ือ
เหมือนกัน

“ผมอยากรูว้า่คณุคน้พบอะไรบ้าง” ซาโลมอนกล่าว “ผม
คดิวา่ผมสามารถรบัส่ิงน้ันได”้

ไฮรมัเชือ้เชิญใหเ้ขาพกัอยูท่ี่ ไรข่องครอบครวัสมิธใน
ฐานะแขกคนหน่ึงและใหเ้ขาดตูน้ฉบบัพระคมัภรีม์อรมอน 
ซาโลมอนศึกษาพระคมัภรีอ์ยูส่องวนัและไปส�านักพมิพข์อง
แกรนดนิพรอ้มกบัไฮรมั ทางโรงพมิพม์อบหน้าพระคมัภีรท์ี่
พมิพแ์ลว้ใหเ้ขาหกสิบส่ีหน้า ซาโลมอนเดนิทางไปแคนาดา
ตอ่ โดยมหีน้าพระคมัภรีท์ีย่งัไม่ไดเ้ย็บเลม่อยู่ ในมือ เขาส่ัง
สอนทกุส่ิงทีเ่ขารูเ้กีย่วกบัความเช่ือใหม่ไปตลอดทาง 13

ภายในวนัที่ 26 มีนาคม ปี 1830 พระคมัภีรม์อรมอน
ฉบับแรกเย็บเล่มเสรจ็และพรอ้มจ�าหน่ายที่ชัน้ล่างของ
ส�านักพิมพ์แกรนดนิ พระคมัภีรเ์ย็บเล่มแน่นหนาในหนัง
ววัสีน� ้าตาล มีกลิ่นหนัง กาว กระดาษ และหมึก ค�าวา่ พระ
คมัภีรม์อรมอน ตวัอักษรสีทองปรากฏอยู่ที่สันปก 14

ลูซี สมิธหวงแหนพระคมัภีรเ์ล่มใหม่และมองวา่พระ
คมัภีรเ์ล่มน้ีเป็นเครือ่งหมายวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
รวบรวมบุตรธิดาของพระองคแ์ละฟ้ืนฟูพันธสัญญาโบราณ
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ของพระองค์ ในไม่ช้า หน้าช่ือเรือ่งประกาศวา่จุดประสงค์
ของพระคมัภีรค์อืเพื่อแสดงวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าส่ิงที่
ยิ่งใหญ่อะไรบ้างเพื่อผู้คนของพระองค์ ในสมัยโบราณ และ
ประทานพรเดยีวกันน้ันแก่ผู้คนของพระองค์ ในปัจจุบัน 
ทรงโน้มน้าวใจให้คนทัง้โลกรูว้า่พระเยซูครสิตเ์ป็นพระผู้
ช่วยให้รอดของโลก 15

ในดา้นหลังของพระคมัภีรเ์ป็นประจักษ์พยานของพยาน
สามคมและพยานแปดคน บอกโลกวา่พวกเขาเห็นแผ่น
จารกึและรูว้า่งานแปลเป็นความจรงิ 16

แม้จะมีประจักษ์พยานเหล่าน้ี แตลู่ซีรูว้า่บางคนคดิวา่
พระคมัภีรเ์ล่มน้ีเป็นเรือ่งแตง่ เพื่อนบ้านของเธอหลายคน
เช่ือวา่พระคมัภีร์ ไบเบิลเพียงพอแล้วส�าหรบัพวกเขา โดย
ไม่ไดต้ระหนักวา่พระผู้เป็นเจ้าประทานพรมากกวา่หน่ึง
ประชาชาตดิว้ยพระวจนะของพระองค ์เธอรูด้ว้ยวา่บางคน
ปฏิเสธข่าวสารของพระคมัภีรเ์พราะพวกเขาเช่ือวา่พระผู้
เป็นเจ้าเคยตรสักับโลกแล้วและจะไม่
ตรสัอีก

เน่ืองจากเหตผุลเหล่าน้ีและอื่นๆ 
คนส่วนใหญ่ ในพอลไมราจึงไม่ซือ้พระ
คมัภีร์ 17 แตบ่างคนศึกษาพระคมัภีร์
หลายหน้า รูสึ้กถึงพลังอ�านาจของค�า
สอนในน้ันและคกุเข่าลงทูลถามพระเจ้า
วา่พระคมัภรีเ์ป็นความจรงิหรอืไม ่ตวัลซีู 
เองรูว้า่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพระค�า
ของพระผู้เป็นเจ้าและตอ้งการแบ่งปัน
กับผู้อื่น 18

เกือบจะทันทีหลังจากพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอน 
โจเซฟและออลิเวอร์เตรียมจัดตัง้ศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์ ไม่กี่เดือนก่อนหน้าน้ัน อัครสาวกสมัยโบราณของ
พระเจ้า เปโตร ยากอบ และยอห์นมาปรากฏต่อพวกเขา
และประสาทฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคแก่พวกเขา
ดังที่ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาสัญญาไว้ สิทธิอ�านาจเพิ่มเติม
น้ีช่วยให้ โจเซฟและออลิเวอร์ประสาทของประทานแห่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนที่รับบัพติศมา เปโตร ยากอบ 
และยอห์นแต่งตัง้พวกเขาเป็นอัครสาวกของพระเยซู
คริสต์เช่นกัน 19

ในช่วงน้ันเอง ขณะพักอยู่ ในบ้านครอบครวัวติเมอร ์ 
โจ เซฟและออลเิวอรส์วดออ้นวอนทลูขอความรูม้ากขึน้เกีย่ว 
กับสิทธิอ�านาจน้ี เพื่อตอบค�าสวดอ้อนวอน สุรเสียงของ 
พระเจ้าบัญชาให้พวกเขาแตง่ตัง้กันและกันเป็นเอ็ลเดอร ์
ของศาสนจักร แต่ไม่ ให้ท�าจนกวา่ผู้ที่เช่ือจะยินยอม 

ตดิตามพวกเขาในฐานะผู้น�าในศาสนจักรของพระผู้ช่วย
ให้รอด พวกเขาไดร้บับัญชาให้แตง่ตัง้ผู้น�าคนอื่นๆ ของ
ศาสนจักรดว้ยและประสาทของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์แก่คนที่ ไดร้บับัพตศิมา 20

ในวนัที่ 6 เมษายน ปี 1830 โจเซฟและออลิเวอรป์ระชุม
กันในบ้านของครอบครวัวติเมอรเ์พื่อท�าตามพระบัญชา
ของพระเจ้าและจัดตัง้ศาสนจักรของพระองค ์เพื่อท�าให้
ข้อก�าหนดของกฎเกิดสัมฤทธิผล พวกเขาเลือกคนหกคน
เป็นสมาชิกล�าดบัแรกของศาสนจักรใหม่ มีหญิงและชาย
ประมาณส่ีสิบคนมารวมกันอยู่ ในบ้านและรอบๆ บ้านหลัง
เล็กน้ันเพื่อเป็นพยานถึงเหตกุารณ์น้ี 21

ในการเช่ือฟังค�าแนะน�าของพระเจ้าก่อนหน้าน้ัน 
โจเซฟและออลิเวอรข์อให้ที่ประชุมสนับสนุนพวกเขาเป็น
ผู้น�าในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและระบุวา่พวกเขาเช่ือ
หรอืไม่วา่เป็นส่ิงที่ถูกตอ้งส�าหรบัพวกเขาที่จะจัดตัง้เป็น

ศาสนจักร สมาชิกทุกคนในที่ประชุม
เห็นดว้ย โจเซฟวางมือบนศีรษะของ
ออลิเวอรแ์ละแตง่ตัง้เขาเป็นเอ็ลเดอร ์
ของศาสนจักร พวกเขาสลับที่กัน 
และออลิเวอรแ์ตง่ตัง้โจเซฟ

หลังจากน้ัน พวกเขาปฏิบัตขินมปัง
และน� ้าแห่งศีลระลึกในความระลึก
ถึงการชดใช้ของพระครสิต ์จากน้ัน
พวกเขาวางมือบนคนที่รบับัพตศิมา
แล้วเพื่อยืนยันพวกเขาเป็นสมาชิก
ของศาสนจักรและมอบของประทาน

แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้พวกเขา 22 พระวญิญาณของ
พระเจ้าเทลงมาบนคนเหล่าน้ันที่อยู่ ในการประชุมและบาง
คนในที่ประชุมเริม่พยากรณ์ คนอื่นๆ สรรเสรญิพระเจ้า 
และทุกคนรว่มช่ืนชมยินดี

โจเซฟไดร้บัการเปิดเผยครัง้แรกซ่ึงพดูถงึศาสนจกัรใหม่
ทัง้ศาสนจกัรดว้ย “ดเูถดิ, จะตอ้งมกีารเขยีนบนัทึกในบรรดา
พวกเจา้” พระเจา้ทรงบัญชา พระองคท์รงเตอืนผูค้นของ
พระองคว์า่พวกเขาตอ้งเขยีนประวตัศิาสตรอ์นัศักดิสิ์ทธิข์อง
พวกเขา เก็บรกัษาเรือ่งราวการปฏบิตัขิองพวกเขาและเป็น
พยานถงึบทบาทของโจเซฟในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผูห้ยัง่
รู ้และผูเ้ปิดเผย

“เขา ผู้ที่เราดลใจให้กระตุน้อุดมการณ์ของไซอันใน
พลังอันยิ่งใหญ่เพื่อความด,ี” พระเจ้าทรงประกาศ “เพราะ
ค�าของเขาเจ้าจงรบั, ราวกับมาจากปากเราเอง, ดว้ยความ
อดทนอย่างที่สุดและศรทัธา. เพราะโดยท�าส่ิงเหล่าน้ีประตู
แห่งนรกจะเอาชนะเจ้าไม่ได”้ 23

วนัที ่6 เมษายน ค.ศ.  
1830 โจเซฟกับออลิเวอร์
ประชุมกันในบ้านวติเมอร ์

เพือ่ท�าตามพระบัญชา
ของพระเจ้าและจัดตัง้
ศาสนจักรของพระองค์
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หลังจากน้ัน โจเซฟยืนอยู่รมิล�าธารและเป็นพยานถึง
การบัพติศมามารดาและบิดาของเขาเข้ามาสู่ศาสนจักร 
หลังจากเดินไปตามเส้นทางต่างๆ มาหลายปีเพื่อค้นหา
ความจรงิ พวกเขามีความเช่ือเดียวกันในที่สุด เมื่อบิดา
ของเขาขึน้มาจากน� ้า โจเซฟจับมือบิดาช่วยพยุงขึน้มาท่ี
ฝ่ังและกอดเขา

เขารอ้งอุทานวา่ “สรรเสรญิพระผู้เป็นเจ้าของผม!” เขา
ซุกหน้าที่อกของบิดา “ผมไดอ้ยู่เห็นคณุพ่อรบับัพตศิมา
เข้ามาในศาสนจักรของพระเยซูครสิต!์” 24

เย็นวันน้ัน โจเซฟหลบเข้าไปในป่าใกล้ๆ ใจของเขา
เป่ียมด้วยความรู้สึกที่เกินจะรับไหว เขาต้องการอยู่ตาม
ล�าพัง ห่างจากสายตาของเพื่อนและครอบครัว ช่วงเวลา
สิบปีนับตัง้แต่นิมิตแรกของเขา เขาเห็นฟ้าสวรรค์เปิด 
รู้สึกถึงพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า และได้รับการสอน
จากทูตสวรรค ์เขาเคยท�าบาปและสูญเสียของประทาน ต่อ
เมื่อกลับใจ เขาจึงได้รับพระเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้า 
และแปลพระคัมภีร์มอรมอนด้วยพลังอ�านาจและพระคุณ
ของพระองค์

บัดน้ี พระเยซูครสิตท์รงฟ้ืนฟูศาสนจักรของพระองค์
แล้วและประทานสิทธิอ�านาจแก่ โจเซฟดว้ยฐานะปุโรหิต
เดยีวกันที่อัครสาวกด�ารงในสมัยโบราณเมื่อพวกเขาน�าพระ
กิตตคิณุไปสู่โลก 25 ความสุขที่เขารูสึ้กน้ันสุดจะกลัน้ไว้ ใน
ใจ และคนืน้ัน เมื่อโจเซฟ ไนท์กับออลิเวอรพ์บเขาในเวลา
ตอ่มา เขาก�าลังร�า่ไห้

ปีตขิองเขาเต็มเป่ียม งานไดเ้ริม่ขึน้แล้ว 26 ◼
งานทั้งชุดท่ีกล่าวถึงมีใหอ่้านเป็นภาษาองักฤษท่ี saints .lds .org

ค�าวา่ หัวข้อ ในอา้งอิงบ่งบอกวา่มีขอ้มูลออนไลนเ์พิ่มเติมท่ี saints .lds .org

อ้ำงองิ
 1. Copyright for Book of Mormon, June 11, 1829, ใน JSP, D1:76–81.
 2. “Prospect of Peace with Utah,” Albany Evening Journal, May 19, 

1858, [2]; “From the Troy Times,” Albany Evening Journal, May 21, 
1858, [2]; John H . Gilbert , Memorandum , Sept . 8 , 1892, ส�าเนาภาพ, 
ห้องสมุดประวตัศิาสนจักร.

 3. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 19 (Revelation, circa Summer 1829, ที่ 
josephsmithpapers.org); ด ูHistorical Introduction to Revelation, circa 
Summer 1829 [DC 19], ใน JSP, D1:85–89; และ Knight , Reminiscences , 
6 – 7 ดว้ย.

 4. McBride, “Contributions of Martin Harris,” 1–9; Joseph Smith History, 
1838–56, volume A 1, 34, ใน JSP, H1:352 (draft 2).

 5. John H . Gilbert , Statement , Oct . 23 , 1887, ห้องสมุดประวตัศิาสนจักร; 
Indenture , Martin Harris to Egbert B . Grandin , Wayne County , NY , 
Aug . 25 , 1829, Wayne County, NY, Mortgage Records, volume 3, 
325–26, microfilm 479,556, U.S. and Canada Record Collection, 
ห้องสมุดประวตัศิาสนจักร; Historical Introduction to Revelation, 
circa Summer 1829 [DC 19], ใน JSP, D1:85–89.

 6. Copyright for Book of Mormon, June 11, 1829, ใน JSP, D1:76–81; 
John H . Gilbert , Memorandum , Sept . 8 , 1892, ส�าเนาภาพ, ห้องสมุด
ประวตัศิาสนจักร; Porter, “The Book of Mormon,” 53–54.

 7. John H . Gilbert , Memorandum , Sept . 8 , 1892, ส�าเนาภาพ, ห้องสมุด
ประวตัศิาสนจักร; Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 9, [8]; 
Joseph Smith to Oliver Cowdery, Oct. 22, 1829, ใน JSP, D1:94–97.

 8. John H . Gilbert , Memorandum , Sept . 8 , 1892, ส�าเนาภาพ, ห้องสมุด
ประวตัศิาสนจักร; Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 9, [2]; 
“Printer’s Manuscript of the Book of Mormon,” ใน JSP, R3, Part 1:xxvi. 
หัวข้อ: Printing and Publishing the Book of Mormon  ( การพิมพ์และ
การพิมพ์จ�าหน่ายพระคมัภีรม์อรมอน ) 

 9. Oliver Cowdery to Joseph Smith, Nov. 6, 1829, ใน JSP, D1:100–101; 
Mosiah 3:18–19; 5:5–7; 4 Nephi 1:17; ด ูOliver Cowdery to Joseph 
Smith, Dec. 28, 1829, ใน JSP, D1:101–4 ดว้ย.

 10. Thomas B. Marsh, “History of Thomas Baldwin Marsh,” LDS 
Millennial Star, June 4 , 1864 , 26: 359 – 60; June 11 , 1864 , 26: 375 – 76.

 11. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 9, [9]. ตวัอย่างบางส่วน
จากการตพีิมพ์พระคมัภีรม์อรมอนโดยแอบเนอร ์โคล ด ู“The Book of 
Mormon,” Reflector, Sept. 16, 1829, 10; “Selected Items,” Reflector, 
Sept. 23, 1829, 14; “The First Book of Nephi,” Reflector, Jan. 2, 1830, 
1; และ “The First Book of Nephi,” Reflector, Jan. 13, 1830, 1. หัวข้อ: 
Critics of the Book of Mormon  ( บทวจิารณ์พระคมัภีรม์อรมอน ) .

 12. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 9, [9]–[12]; Lucy Mack 
Smith, History, 1845, 166–68.

 13. Chamberlin , Autobiography , 4 – 11.
 14. Copyright for Book of Mormon, June 11, 1829, ใน JSP, D1:76–81; 

John H . Gilbert , Memorandum , Sept . 8 , 1892, ส�าเนาภาพ, ห้องสมุด
ประวตัศิาสนจักร; “Book of Mormon,” Wayne Sentinel, Mar. 26, 1830, 
[3]. พระคมัภีรบ์างเล่มเย็บดว้ยหนังแกะเช่นกัน.

 15. Title Page of Book of Mormon, circa early June 1829, ใน JSP, 
D1:63–65; ด ูLucy Mack Smith to Solomon Mack , Jan . 6 , 1831, ห้อง
สมุดประวตัศิาสนจักร ดว้ย.

 16. Testimony of Three Witnesses, Late June 1829, ใน JSP, D1:378–82; 
Testimony of Eight Witnesses, Late June 1829, ใน JSP, D1:385–87.

 17. Tucker, Origin, Rise, and Progress of Mormonism, 60–61.
 18. ด ูLucy Mack Smith to Solomon Mack , Jan . 6 , 1831, ห้องสมุดประวตัิ

ศาสนจักร.
 19. Joseph Smith History, circa Summer 1832, 1, ใน JSP, H1:10; หลักค�า

สอนและพันธสัญญา 27:12–13 (Revelation, circa Aug. 1830, ใน หลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา 50:3, ฉบับปี 1835, ที่ josephsmithpapers.org); 
Oliver Cowdery to Phineas Young , Mar . 23 , 1846, ห้องสมุดประวตัิ
ศาสนจักร; “Joseph Smith Documents Dating through June 1831,” ใน 
JSP, D1:xxxvii–xxxix; ด ูCannon and others, “Priesthood Restoration 
Documents,” 163–207 ดว้ย. หัวข้อ: Restoration of the Melchizedek 
Priesthood  ( การฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค ) .

 20. Joseph Smith History, 1838–56, volume A 1, 27, ใน JSP, H1:326–28 
(draft 2).

 21. Joseph Smith History, 1838–56, volume A 1, 37, ใน JSP, H1:364 
(draft 2); Stevenson, Journal, Dec. 22, 1877; Jan. 2, 1887; An Act to 
Provide for the Incorporation of Religious Societies (Apr. 5, 1813), 
Laws of the State of New- York (1813), 2:212–19. หัวข้อ: Founding 
Meeting of the Church of Christ  ( การประชุมจัดตัง้ศาสนจักรของพระ
ครสิต ์) 

 22. Joseph Smith History, 1838–56, volume A 1, 37–38, ใน JSP,  
H1:364–71 (draft 2).

 23. Joseph Smith History, 1838–56, volume A 1, 37, ใน JSP, H1:366; 
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 21 (Revelation, Apr. 6, 1830, ที่ 
josephsmithpapers.org); “History of Joseph Smith,” Times and 
Seasons, Oct. 1, 1842, 3:928–29.

 24. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 9, [12]; Knight , 
Reminiscences , 8; ด ูBushman, Rough Stone Rolling, 110 ดว้ย.

 25. Joseph Smith History, 1838–56, volume A 1, 38, ใน JSP, H1:372 
(draft 2); Joseph Smith, “Latter Day Saints,” ใน Rupp, He Pasa Ekklesia, 
404–5, ใน JSP, H1:506.

 26. Knight , Reminiscences , 7.



34 เลียโฮนา

เ ป็นครัง้แรกในเกือบหน่ึงรอ้ยปีที่มีการจัดพิมพ์ประวตัศิาสนจักรชุดใหม่ภายใต้
การก�ากับดแูลของฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสอง ประวตัเิชิง
บรรยายช่ือ วสุิทธิชน: เรือ่งราวของศาสนจักรของพระเยซูครสิต์ ในยุคสุดท้าย 

เล่มน้ีเล่าเรือ่งจรงิของคนธรรมดาสามัญผู้กลายเป็นวสุิทธิชนผ่านการชดใช้ของพระ
เยซูครสิต ์(ด ูโมไซยาห์ 3:19) เล่มแรกช่ือ มาตรฐานแห่งความจรงิ ค.ศ. 1815–1846 
เสรจ็สมบูรณ์แล้วและแปลเป็น 14 ภาษาเพื่อแจกจ่ายไปยังภูมิภาคตา่งๆ ของโลก

วสุิทธิชน เป็นเรือ่งราวที่พระผู้เป็นเจ้าทรงฟ้ืนฟูพันธสัญญาอันเป็นนิจของ
พระองคเ์พราะความรกัที่ทรงมีตอ่บุตรธิดาของพระองค ์แสดงให้เห็นวา่พระเจ้า
ทรงฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุเพื่อให้ความหวงัและสันตสุิขในช่วงของความโกลาหล การ
ทดลอง และความทุกข์อย่างไร ทัง้ยังแสดงให้เห็นดว้ยวา่พันธสัญญาที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูน�าไปสู่ความสูงส่งผ่านพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

ท่านอาจจะคาดหวงัให้เรือ่งราวเริม่จากโจเซฟ สมิธ แต ่วสุิทธิชน เริม่ตน้ในปี 
1815 พรอ้มกับการระเบิดของภูเขาไฟในอินโดนีเซียซ่ึงเป็นเหตใุห้ความตาย โรค

โดย เอล็เดอร์ 
เควนทนิ แอล. คุก

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

พระเจ้าทรง 
เมตตาเพียงใด 
ชดุหนังสือประวตัศิาสนจกัรชดุใหมจ่ะช่วยใหเ้รารกัษาพนัธสัญญาของเรา
โดยขยายความทรงจ�าของเราเกีย่วกบัส่ิงทีพ่ระผูช่้วยใหร้อดทรงท�าเพือ่เรา
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แล้วในนิตยสารฉบับน้ีตลอดปี ฉบับเดอืนน้ีสรปุหลายบท
จาก วสุิทธิชน แตเ่รือ่งราวด�าเนินตอ่เน่ืองที่ saints .lds .org 
ในแอปพลิเคชันคลังคน้ควา้พระกิตตคิณุ และพิมพ์ออก
จ�าหน่ายแล้ว (ส่ังซือ้ไดท้ี่ store .lds .org) ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้
ท่านอ่านตอ่เน่ืองในช่องทางใดช่องทางหน่ึงเหล่าน้ี

แผนงำนและแบบแผนของสวรรค์
วสุิทธิชน ด�าเนินตามแบบแผนซ่ึงศาสดาพยากรณ์

ใช้ ในอดตี อันเป็นการปฏิบัตศิาสนกิจส่วนหน่ึงของพวก
ท่าน เพื่อช่วยให้เราเรยีนรูว้า่เราเป็นใครและมองเห็นจุด
ประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าในชีวติเรา ในพระคมัภีร ์ศาสดา

พระผู้เป็นเจ้าทรงต่อพนัธสัญญา
ผ่านศาสดาพยากรณ์ว่าจะไม่ขจดั
ความช่ัวร้าย โทมนัส ความทุกข์ 
และการพลดัพรากเม่ือส้ินชีวติแต่
ทรงสัญญาว่าจะเยยีวยาผ่านการ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด และ
รับรองกบัเราว่าความสัมพนัธ์ที่
เราทะนุถนอมบนโลกน้ีจะด�ารง
อยู่ในนิรันดร

ภัย และความป่ันป่วนกระจายเป็น
วงกวา้ง ที่เลือกตรงน้ีเป็นจุดเริม่
ตน้เพราะพระเจ้าทรงเปิดเผยวา่
พระองคท์รงฟ้ืนฟูพันธสัญญา
ที่ผูกมัดเรากับพระผู้ช่วยให้รอด
และเปิดทางให้เราเอาชนะปัญหา
ทัง้หมดของชีวติ

“เรา พระเจา้, โดยรูภ้ยัพบิตัซ่ึิง
จะเกดิขึน้กบัผูอ้ยูอ่าศัยของแผน่
ดนิโลก, จงึเรยีกหาผูร้บัใช้ของเรา 
โจเซฟ สมธิ, จเูนียร,์ และพดูกบัเขา
จากสวรรค,์ และใหบ้ญัญตัเิขา; . . .

“เพื่อพันธสัญญาอันเป็นนิจ
ของเราจะได้รับการสถาปนา” 
(คพ. 1:17, 22)

นับจากจดุเริม่ตน้จนกระจายไป
ทัว่โลก วสุิทธิชน ส่งสัญญาณใหบ้ตุรธดิาของพระผูเ้ป็น
เจ้าทกุหนแหง่รูว้า่น่ีเป็นเรือ่งราวพนัธสัญญาของพวกเขา
กบัพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงทราบความยากล�าบากของพวกเขา 
พระองคท์รงตอ่พนัธสัญญาผา่นศาสดาพยากรณ์วา่จะไม่
ขจัดความช่ัวรา้ย โทมนัส ความทกุข ์และการพลดัพราก
เมือ่สิน้ชีวติแตท่รงสัญญาจะเยยีวยาผา่นการชดใช้ของพระ
ผูช่้วยใหร้อด ช�าระชีวติเราใหบ้รสุิทธิแ์ละท�าใหม้คีวามหมาย
ล�า้เลศิ  และรบัรองกบัเราวา่ความสัมพันธท์ีเ่ราทะนุถนอม
บนโลกน้ีจะด�ารงอยู่ ในนิรนัดร “ควบคู่ ไปกบัรศัมภีาพ
นิรนัดร”์ (ด ูคพ. 130:2)

แปดบทแรกของ มาตรฐานแห่งความจรงิ จัดพิมพ์ ไป
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พยากรณ์หลายท่านเริม่การสอนโดยเล่าทวนเรือ่งราวพระ
เมตตาของพระเจ้าที่ทรงมีตอ่บรรพบุรษุของพวกท่าน 1  
โมโรไนชักชวนให้ผู้อ่านพระคมัภีรม์อรมอน “จ�าไวว้า่
พระเจ้าทรงเมตตาลูกหลานมนุษย์เพียงใด” ตลอด
ประวตัศิาสตร ์“และไตรต่รองในใจท่าน” ( โมโรไน 10:3) 
การใครค่รวญพระคณุความดขีองพระผู้เป็นเจ้าเตรยีม
เราให้พรอ้มรบัพยานของพระวญิญาณ ซ่ึงสอนเรา “ถึง
เรือ่งดงัที่มันเป็นจรงิ, และถึงเรือ่งดงัที่มันจะเป็นจรงิ” 
(เจคอบ 4:13; ด ูโมโรไน 10:4–5 ดว้ย)

การรูว้า่พระบิดาพระมารดาบนสวรรคข์องเราทรง
วางแผนเพื่อความสุขและความสูงส่งของเราในท้ายที่สุด
ท�าให้เรามองไปข้างหน้า รูต้วัวา่เราเป็นบุตรธิดาที่รกัของ
พระบิดาพระมารดาบนสวรรค ์และเพิ่มความเช่ือมั่น
ของเราในพระเจ้า แม้ ในช่วงยากล�าบาก การจดจ�า
พระคณุความดขีองพระเจ้าสามารถป้องกันไม่ ให้
ความจองหองและภัยของความรุง่เรอืงเกิดขึน้กับ
เรา มอรมอนเขียนเกี่ยวกับเวลาที่ชาวนีไฟ “เริม่
ร�า่รวยอย่างยิ่ง” แต่ไม่เหมือนช่วงเวลาอื่นในพระ
คมัภีรม์อรมอนเมื่อผู้คนยอมให้ความจองหองและ
ความร�า่รวยน�าพวกเขาลงต�า่ คราวน้ีพวกเขาเดนิ
อีกเส้นทางหน่ึง “แตท่ัง้ที่พวกเขามีความมั่งคัง่, 
หรอืมีก�าลัง, หรอืมีความรุง่เรอืง, พวกเขายังไม่
ทะนงตนดว้ยความถือดี ในสายตาตน; ทัง้พวกเขา
ไม่เช่ืองช้าที่จะระลึกถึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของ
ตน; แตน่อบน้อมถ่อมตนอย่างยิ่งตอ่พระพักตร์
พระองค”์ พวกเขารกัษาพันธสัญญาและยังชอบ
ธรรมเหมือนเดมิเพราะ “พวกเขาจดจ�าวา่พระเจ้า
ไดท้รงท�าส่ิงส�าคญัยิ่งเพียงใดส�าหรบัพวกเขา” 
(ด ูแอลมา 62:48–50)

วสุิทธิชน สอนบทเรยีนเช่นน้ีและอีกมากมาย 
หนังสือเล่มน้ีจะช่วยให้ท่านเห็นพระหัตถ์ของ
พระเจ้าในชีวติท่านขณะท่านประสบการทดลอง
ศรทัธา ความปวดรา้วใจและปีต ิการเปิดเผยและ
ความตัง้ใจแน่วแน่รว่มกับคนไม่ดพีรอ้มผู้รกั
พระเจ้าและรูสึ้กถึงความรกัของพระองค์

ขณะท่านอ่าน ท่านจะคน้พบข้อคดิและความ
หมายใหม่แม้ ในเรือ่งราวที่ท่านเคยไดย้ินมาแล้ว 
ไม่มีเหตกุารณ์ใดในประวตัศิาสนจักรที่คนรูจ้ัก
มากกวา่นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ แต ่วสุิทธิชน 
ช่วยให้เราเข้าใจดขีึน้วา่โจเซฟพยายามท�าให้ส่ิงที่
ท่านรูสึ้กในใจสอดคล้องกับส่ิงที่ท่านคดิในใจอย่างไร

โจเซฟปรารถนาจะรูสึ้กถึงการให้อภัยของพระผู้ช่วยให้
รอดแต่ไม่สมปรารถนาเพราะท่านสังเกตเห็นวา่นิกายที่
มีอยู่ ไม่ ไดส้อน “พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตต์ามที่
บันทึกไว้ ในพระครสิตธรรมใหม่” 2 โจเซฟไตรต่รองในใจวา่
นิกายใดถูกตอ้งหรอืผิดทัง้หมด ในใจท่านหวงัเป็นอย่างยิ่ง
วา่หน่ึงในน้ันถูกตอ้งเพื่อท่านจะพบสันตสุิขที่ท่านแสวงหา 
เมื่อความคดิและจิตใจไม่ตรงกัน โจเซฟจึงคน้พบวา่ท่าน
ทูลถามพระผู้เป็นเจ้าได ้ท่านเข้าไปสวดอ้อนวอนในป่า ที่
น่ันท่านเห็นพระบิดาและพระบุตรผู้ทรงให้อภัยท่านและ
ไขข้อข้องใจของท่านในวธิีที่ท่านไม่นึกฝันมาก่อน 3

โจเซฟ ครอบครวัท่าน และอีกหลายคนผู้น้อมรบั 
พนัธสัญญาท่ีไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเจา้และตอ้งการรูสึ้กถงึ 
ความรกัที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีตอ่พวกเขาตา่งเรยีนรูว้า่พวก
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วสุิทธิชน แสดงให้เห็นว่าการรู้วธีิการ
ของพระเจ้าท�าให้เรามีวสัิยทศัน์นิรันดร์  
ช่วยให้เรามองเห็นส่ิงต่างๆ ตามทีเ่ป็น
จริงและจะเป็นจริง และช่วยให้เรามี
ศรัทธาว่าพระเจ้าจะทรงช่วยให้เราผ่าน
พ้นช่วงเวลายากๆ

เขาสามารถเข้าใกล้พระองค์ ไดม้ากขึน้ 
และเยียวยาความสัมพันธ์กับคนที่พวกเขา
รกัได ้วสุิทธิชน เล่าเรือ่งราวของพวกเขา

กำรวำงใจพระเจ้ำในช่วงกำรทดลอง
เล่ม 1 ของ วสุิทธิชน รวมเรือ่งราวบีบ

คัน้หัวใจของอแมนดา บารน์ส์ สมิธกับ
ครอบครวัเธอผู้เช่ือฟังพระบัญญัตขิอง
พระเจ้าและท�าตามพระประสงคข์อง
พระองค์ 4 สามีของอแมนดากับบุตรชาย 
คนหน่ึงของเธอถูกสังหารอย่างเหีย้มโหด 
พรอ้มวสุิทธิชนยุคสุดท้ายอีก 15 คนขณะ 
ตัง้ค่ายอยู่ที่ถิ่นฐานเล็กๆ แห่งหน่ึงรมิโชล
ครกีในรฐัมิสซูร ีพระเจ้าทรงประคบัประ
คองอแมนดาผ่านประสบการณ์อันเลวรา้ย 
ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเธอ ประทาน
ความกล้าหาญให้เธอ และท�าให้เธอสามารถ
รกัษาบุตรชายที่บาดเจ็บสาหัสได้ 5

วสุิทธิชน แสดงให้เห็นวา่อแมนดาเรยีน
รูท้ี่จะวางใจพระเจ้าท่ามกลางความยาก
ล�าบากเหลือแสน ทัง้ยังบอกด้วยวา่โจเซฟ 
สมิธเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระคุณความดีของพระผู้เป็น
เจ้าแม้ ในช่วงทุกข์ทรมาน เรือ่งราวดังกล่าวแสดงให้เห็น
วา่การรูว้ธิีการของพระเจ้าท�าให้เรามองไกลถึงนิรนัดร ช่วย
ให้เรามองเห็นส่ิงต่างๆ ตามที่เป็นจรงิ และจะเป็นจรงิ 
และช่วยให้เรามีศรทัธาวา่พระเจ้าจะทรงช่วยให้เราผ่านพ้น
ช่วงเวลายากๆ

เมื่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟทราบเรือ่งราวที่เกิดกับ
ครอบครวัของอแมนดาและคนอื่นๆ รมิโชลครกี ท่านรูว้า่
ท่านน่าจะเข้าไปอยู่ ในเรอืนจ�าหรอืให้คนเหล่าน้ันสังหาร
ท่านดกีวา่ปล่อยให้วสุิทธิชนถูกสังหาร วนัรุง่ขึน้ท่าน

พยายามเจรจาหาทางออกอย่างสันตกิับทหารบ้านมิสซูร ี
ซ่ึงมีทีท่าจะโจมตถีิ่นฐานหลักของวสุิทธิชนในฟารเ์วสต ์
แต่ โจเซฟถูกจับเป็นนักโทษแทน

ราวห้าเดอืนตอ่มา โจเซฟยังถูกคมุขังอยู่ ในห้องใตด้นิ
ที่คบัแคบหนาวเหน็บในลิเบอรต์ี ้รฐัมิสซูร ีท่านสงสัยวา่
พระผู้เป็นเจ้าทรงซ่อนอยู่ที่ ใดและพระองคจ์ะทนฟังเสียง
รอ้งของหญิงม่ายและเด็กก�าพรา้อีกนานเท่าใด ท่านสวด
อ้อนวอนวา่ “ข้าแตพ่ระเจ้า, อีกนานเท่าใดเล่าที่พวกเขา
จะทนรบัการกระท�าผิดและการกดขี่ที่ผิดกฎเหล่าน้ี, ก่อน
ที่พระทัยของพระองคจ์ะอ่อนลงตอ่พวกเขา และพระอุทร
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ของพระองคจ์ะทรงหวัน่ไหวดว้ยความสงสารพวกเขา?” 
(คพ. 121:3)

วสุิทธิชน สอนเราวา่ความยากล�าบากไม่ ใช่หลักฐาน
แสดงความไม่ โปรดปรานของพระเจ้า ทัง้ไม่ ใช่การถอนพร
ของพระองค ์การตรงกันข้ามเป็นแผนส่วนหน่ึงของพระผู้
เป็นเจ้าเพื่อขัดเกลาเราและเตรยีมเราให้พรอ้มรบัจุดหมาย
นิรนัดรซี์เลสเชียล (ด ู2 นีไฟ 2:11) โจเซฟเรยีนรูว้า่ความ
ทุกขเวทนาอันไรข้อบเขตของพระผู้ช่วยให้รอดเปิดทางให้
พระองคท์รงช่วยเราเมื่อเราทนทุกข์และท�าให้เราสูงส่งใน
ท้ายที่สุด (ด ูแอลมา 7:11–13) เพื่อตอบค�ารอ้งทูลที่ปวด
รา้วของโจเซฟ พระเจ้าทรงแจกแจงความท้าทายทุกรปู
แบบก่อนจะทรงสรปุวา่

“หากขากรรไกรแห่งนรกน่ันเองจะอ้าปากกวา้งเพื่องับ
เจ้า, จงรู้ ไวเ้ถิด, ลูกพ่อ, วา่ส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงเหล่าน้ีจะเป็น
ประสบการณ์แก่เจ้า, และจะเกิดขึน้เพื่อความดขีองเจ้า.

“บุตรแห่งพระมหาบุรษุเคยลดพระฐานะลงต�า่กวา่
ส่ิงเหล่าน้ันทัง้หมด. เจ้ายิ่งใหญ่กวา่พระองคห์รอื?” 
(คพ. 122:7–8)

การประสบ ส่ิงเหล่าน้ี ดว้ยตวัเราเองท�าให้เราเกิดความ
เห็นใจเหมือนพระครสิตต์อ่ผู้ทุกข์ยาก “หลังจากน้ีใจ
ข้าพเจ้าจะอ่อนโยนมากกวา่แตก่่อน” โจเซฟตระหนักขณะ
อยู่ ในคกุ ท่านปรารถนาจะอยู่กับวสุิทธิชนเพื่อปลอบโยน
และปลอบขวญัพวกเขา “ข้าพเจ้าไม่มีวนัรูสึ้กดงัเช่นเวลาน้ี
แน่นอน” ท่านอธิบาย “ถ้าข้าพเจ้าไม่เคยทนรบัการกระท�า
ผิดที่ข้าพเจ้าทนรบัมาแล้ว” 6

เหตผุลหน่ึงที่ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบ
สองมอบหมายและอนุมัติ ให้เรยีบเรยีง วสุิทธิชน คอืเพื่อจะ
สามารถช่วยให้เราแตล่ะคนประสบ ส่ิงเหล่าน้ี ผ่านเรือ่งราว
ของผู้อื่น เราสามารถเรยีนรู้ ไดจ้ากอแมนดาวา่แม้เมื่อพระ
ผู้เป็นเจ้าทรงเห็นควรในพระปรชีาญาณอันไรข้อบเขตจะ
ไม่ป้องกันความช่ัวหรอืความทุกข์ แตพ่ระองคท์รงรกัเรา
และสนพระทัยเรา พระองคท์รงไดย้ินค�าสวดอ้อนวอนของ
เรา ทรงมีพระเมตตากรณุา

พรพระวหิำรทีไ่ด้รับกำรฟ้ืนฟู
ไม่มีที่ ใดแสดงให้เราเห็นความเมตตากรณุามากไปกวา่

ในพระวหิาร หัวใจของหนังสือเล่มน้ี วสุิทธิชน เป็นเรือ่ง
ราวของพรพระวหิารที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู เล่มแรกจบเมื่อ
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายหลายพันคนไดร้บัศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์
ในพระวหิารนอวเูมื่อปี 1846 เล่มสองจะสิน้สุดเมื่ออุทิศ
พระวหิารซอทล์เลคและวสุิทธิชนเริม่รบัศาสนพิธีที่น่ันใน

ปี 1893 เล่มสามจะจบเมื่อวสุิทธิชนชาวยุโรปเริม่รวมกลุ่ม
กันไปพระวหิารในสวติเซอรแ์ลนดเ์มื่อปี 1955 เล่มส่ีจะ
ด�าเนินเรือ่งจนถึงปัจจุบันเมื่อพระวหิารกระจายอยู่ทั่วโลก
และวสุิทธิชนทั่วโลกไดร้บัศาสนพิธีของความสูงส่งดงัที่
ศาสดาพยากรณ์เห็นในนิมิตนานมาแล้ว

ในพระนิเวศน์ของพระเจ้าเราท�าพันธสัญญาและ
ประสิทธิ์ประสาทดว้ยพลังอ�านาจเพื่อชนะผลของการตก 
รวมถึงความช่ัวและความทุกข์ ในโลกน้ี เราไดร้บัความ
คุม้ครองและสุดท้ายไดพ้ลังอ�านาจที่จะออกมาในการฟ้ืน
คนืชีวติ รบัการผนึกกับคนที่เรารกัตลอดกาล

วสุิทธิชน จะช่วยให้เรารกัษาพันธสัญญาโดยขยาย
ความทรงจ�าของเราในรปูแบบที่ศักดิสิ์ทธิ์ จะช่วยให้เรา
ระลึกเสมอวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�าอะไรเพื่อเรา หาก
ไม่มีบันทึกวธิีการของพระผู้เป็นเจ้าในอดตี เราคง “จ�า 
[ไม่ได]้ วา่พระเจ้าทรงเมตตาลูกหลานมนุษย์เพียงใด” 
( โมโรไน 10:3) เพราะเหตผุลเหล่าน้ีเราจึงเป็นหน้ีพระเจ้า
และวสุิทธิชนผู้บันทึกประสบการณ์ในเรือ่งความรกัที่
พระองคท์รงมีตอ่พวกเขา พระเจ้าทรงบัญชาโจเซฟ สมิธ
ให้บันทึกประสบการณ์ของท่าน (ด ูคพ. 21:1) พระองค์
ทรงบัญชาผู้เขียนประวตัศิาสนจักรภายใตก้ารก�ากับดแูล
ของโจเซฟให้ “จดบันทึกและประวตัขิองศาสนจักร
อย่างตอ่เน่ือง” (คพ. 47:3) พระองคท์รงบัญชาให้ประวตัิ
ครอบคลุม “ส่ิงทัง้ปวงซ่ึงจะเป็นประโยชน์ของศาสนจักร, 
และเพื่ออนุชนรุน่หลัง” (คพ. 69:8)

ดว้ยการเปิดเผยเหล่าน้ีและพันธสัญญาวา่จะระลึกถึง
พระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลา ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมั
อัครสาวกสิบสองจึงเริม่วางแผนจัดท�า วสุิทธิชน เมื่อ 10 ปี
ก่อน เวลาน้ีเรากระตุน้ให้ท่านอ่าน โดยวางใจวา่จะช่วยให้
ท่านเข้าใจแผนของพระผู้เป็นเจ้า เห็นวา่พระเจ้าทรงมี
พระเมตตาเพียงใด อดทนอย่างซ่ือสัตย์ ในยามดแีละรา้ย 
เห็นใจผู้อื่นเหมือนพระครสิต ์และรกัษาพันธสัญญาอันจะ
น�าท่านไปสู่ความสูงส่ง ◼

อ้ำงองิ
 1. ตวัอย่างไดแ้ก่ นีไฟ (1 นีไฟ 17:23–43) กษัตรยิ์เบ็นจามิน ( โมไซยาห์ 1) 

ลิมไฮ ( โมไซยาห์ 7) เทพของพระเจ้าปรากฏตอ่แอลมา ( โมไซยาห์ 27) 
แอลมา (แอลมา 9:10) มอรมอน (มอรมอน 3:17–22) และโมเสส 
(อพยพ 13:3)

 2. โจเซฟ สมิธ ใน “History, circa Summer 1832,” 2, josephsmithpapers .org
 3. ด ู“History, 1838–1856, volume A- 1 [23 December 1805–30 August 1834],” 3, 

josephsmithpapers .org.
 4. ด ู“Revelation, 12 January 1838–C,” [1], josephsmithpapers .org.
 5. ด ูวสุิทธิชน, เล่ม 1 บทที่ 30 “ตอ่สู้เหมือนเหล่าเทพ.”
 6. “Letter to Presendia Huntington Buell, 15 March 1839,” [1], 

josephsmithpapers .org.
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เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

เ ป้าหมายหน่ึงของครอบครวัเราคอื
เก็บเงินให้ ไดม้ากพอจะวางเงิน

ดาวน์บ้านของเราเอง หากไม่มีเป้า
หมายน้ัน ผมคงใช้วนัหยุดไปโดย
เปล่าประโยชน์กับการดโูทรทัศน์ขณะ
รอโอกาสให้ ไดเ้งินมา

ผมเป็นคนขับรถให้บรษัิทเหมือง
แรแ่ห่งหน่ึงทางภาคเหนือของชิลี ผม
ท�างานไกลบ้านส่ีวนัที่เหมืองจากน้ัน
หยุดสามวนั—วนัเสารถ์ึงวนัจันทร ์
เพื่อเสรมิรายไดแ้ละเก็บเงินดาวน์
บ้าน เราตดัสินใจวา่จะเริม่ขายไข่ แผน
ของเราคอืรบัค�าส่ังซือ้จากมิตรสหาย 
เพื่อนบ้าน และสมาชิกศาสนจักร 
ซือ้ไข่จากพ่อคา้ขายส่งสัปดาห์ละ
ประมาณ 1,000 ฟอง แล้วไปรบัไข่มา
ส่งวนัเสารแ์ละวนัจันทร์

ผมกับลอราภรรยาตดัสินใจวา่เรา
จะพาลูกสองคนไปส่งไข่ดว้ยและมี
ความสุขกบัเวลาทีเ่ราไดอ้ยูด่ว้ยกนั แต่
เกดิเรือ่งระหวา่งทางไปซือ้ไข่ชุดแรก 
ลูกคนหน่ึงของเราก�าลังเล่นกบเหลา
ดนิสอเล็กๆ ซ่ึงเป็นโลหะ แล้วโยนลง
มาโดนช่องจุดบุหรีท่ี่เปิดไว ้ประกาย
ไฟปลิววอ่น ท�าให้รถตูข้องเราไฟดบั
ทัง้คนัจนมาหยุดกึกอยู่กลางถนน 
ฟิวส์ตวัหน่ึงขาด

ไข่ ฟิวส์ และศรัทธา

ขณะน่ังอยู่ ในรถที่ขวางทางจราจร
พลางสงสัยวา่จะท�าอย่างไรด ีเรา
หงุดหงิดจนอยากจะรอ้งไห้ แตท่ันใด
น้ัน ผมจ�าไดว้า่พระองคท์รงสัญญา
จะพยุงเราและช่วยเราถ้าเราวางใจ

พระองค ์ความสงบเกิดขึน้กับผม ผม
ทราบดวีา่ผมจะน่ังบ่นเฉยๆ ไม่ได ้เรา
มีปัญหา และดว้ยความช่วยเหลือจาก
พระผู้เป็นเจ้า เราจะแก้ปัญหา

ผมกับลอราหันมามองหน้ากันและ
พูดวา่ “เราตอ้งแสดงศรทัธา” เรากล่าว
ค�าสวดอ้อนวอนและเช็ดน� ้าตา จาก
น้ันผมลงไปเข็นรถขณะลอราเหยียบ
คนัเรง่ หลายคนกระโดดลงจากรถ
ของพวกเขามาช่วยผม

เราเข็นรถราว 200 เมตรก่อนพบที่
ปลอดภัยให้จอดข้างถนน ขณะรถเข้า
ที่จอด ผมสังเกตวา่เราจอดหน้ารา้น
เครือ่งเสียงรถยนตพ์อดี

ผมหาฟิวส์ที่ขาด เดนิเข้าไปในรา้น 
และถามวา่ “มีฟิวส์ตวัน้ีไหมครบั”

พนักงานตอบวา่ “มีครบั”
ผมซือ้ฟิวส์ตวัใหม่ ใส่เข้าไปแทน 

รถสตารท์ตดิทันที และเราขับออกไป 
พ่อคา้ขายไข่ก�าลังจะปิดรา้นเมื่อเราไป
ถึง เราซือ้ไข่และน�าไปส่งลูกคา้

เมื่อเรามีความท้าทาย เราพึงจดจ�า
ที่จะทูลขอความช่วยเหลือจากพระ
บิดาบนสวรรค ์ผมรูว้า่พระองคจ์ะทรง
ตอบเราเมื่อเราเดนิหน้าแสดงศรทัธา
ของเราในพระองค ์◼
อลัวาโร อลักาอิโน เมืองอนัโตฟากสัตา ชิลี

เ ม่ือกบเหลาดินสอเลก็ๆ 
ซ่ึงเป็นโลหะตกลงไปใน

ช่องจุดบุหร่ีท่ีเปิดไว ้ท�าให้
รถตูข้องเราเคร่ืองดบัทนัที 

ฟิวส์ตวัหน่ึงขาด
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ค่�าวนัหน่ึงผมก�าลงัไตรต่รองขา่วสาร
ทีจ่ะให้ ในการประชมุใหญ่วอรด์ที่

จะมาถงึ ผมศึกษาพระคมัภรีม์าตลอด
สัปดาหแ์ละแม้ ไดร้บัค�าแนะน�าและ
ขอ้คดิดีๆ  มากมาย แตก็่ยงัไมม่กีารน�า
ทางชัดเจนวา่พระเจา้ทรงตอ้งการให้
ผมแบง่ปันอะไรกบัสมาชิกวอรด์ใน
ฐานะประธานสเตค

ในค�าสวดอ้อนวอนที่จรงิใจ ผม
ทูลขอการน�าทางจากพระวญิญาณ
ให้ทรงชีน้�าความคดิผม จากน้ันผม
เปิดพระคมัภีรแ์ละเริม่อ่านอีกครัง้ 
ผมหวนนึกถึงเป้าหมายของวอรด์ที่
ผมกับอธิการคยุกันเมื่อเรว็ๆ น้ีทันที 
เป้าหมายหน่ึงในน้ันคอืใช้ ส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา ในการแบ่งปันพระ
กิตตคิณุกับมิตรสหายและเพื่อนบ้าน

ผมรูสึ้กไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้
ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ค�า่วนั
น้ันดว้ย ผมหยิบหนังสือมาสุ่มเปิด ใน
หน้าน้ัน ผมพบพระคมัภีรอ์้างอิงสอง
ข้อที่เขียนดว้ยมือ—1 นีไฟ 8:8–11 
กับ 1 นีไฟ 11:21–22 เมื่อมองใกล้ๆ 
ผมจ�าไดว้า่น่ันเป็นลายมือของคณุ
แม่ผม คณุแม่ที่รกัของผมสิน้ชีวติไป
หลายปีแล้ว สองเดอืนหลังวนัเกิดปีที่ 
80 ของท่าน ท่านเป็นแบบอย่างของ

พรในลายมือของคุณแม่
ความกล้าหาญและความไม่เห็นแก่ตวั 
ท่านเห็นความดี ในผู้อื่นเสมอ และ
ท่านรกัพระคมัภีร์

ผมเปิดพระคมัภีรอ์่านข้อเหล่า
น้ันเพื่อดวูา่อะไรกระตุน้ให้ท่านจดไว ้
ขณะอ่าน ความคดิผมเปิดรบัข่าวสาร
ที่ผมควรให้ทันที น่ันเป็นข่าวสารเรยีบ
ง่ายที่สมาชิกของศาสนจักรผู้ลิม้รส
ผลอรอ่ยของพระกิตตคิณุอาจลืมไป
บ้างวา่มีคนอีกมากมายก�าลังเสาะหา
ผลเดยีวกัน เราตอ้งออกไปบอกพวก
เขาวา่จะพบไดท้ี่ ไหน

ผมคดิถึงคณุแม่ที่น่ารกัของผม
ขณะอ่าน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา  

ที่เหลือ ไม่มีช่ือ ไม่มีหมายเหตอุื่น 
หรอืไม่มีส่ิงใดบ่งบอกวา่หนังสือเล่มน้ี
เคยเป็นของท่าน ผมน่ังพิศวงขณะ
ใครค่รวญห่วงโซ่ของการกระตุน้เตอืน
ทางวญิญาณที่น�ามาสู่ช่ัวขณะน้ี พระ
วญิญาณทรงยืนยันกับผมวา่พระองค์
ทรงชีน้�าความคดิผมตามที่ผมสวด
อ้อนวอนขอ คณุแม่ไม่รูเ้ลยวา่พระเจ้า
จะทรงใช้พระคมัภีรอ์้างอิงที่ท่าน
เขียนไวเ้มื่อหลายปีก่อนเป็นค�าตอบ
การสวดอ้อนวอนอย่างนอบน้อมของ
ลูกชายท่าน ◼
ดกัลาส เฮดเจอร์ รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา

ขณะเตรียมการ
ประชุมใหญ่

วอร์ด ผมเปิด ส่ังสอน
กิตติคุณของเรา เจอ
หนา้ท่ีมีพระคมัภีร์
อา้งอิงเขียนไว้
ดว้ยลายมือของ
คุณแม่ผม
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ดิฉันกับครอบครัวตื่นเต้นที่ ได้เดิน
ทางด้วยรถยนต์จากโรมาเนียไป

เคียฟ ยูเครนเพื่อร่วมการอุทิศพระ
วิหารในเดือนสิงหาคม ปี 2010 เรา
เดินทางราว 14 ช่ัวโมงไปที่น่ันโดย 
รู้ว่าน่ีจะเป็นพระวิหารส�าหรับ 
วิสุทธิชนในคณะเผยแผ่ โรมาเนีย/
มอลโดวา เมื่อเรามาถึง เราพบอีก
กลุ่มหน่ึงที่เดินทางมาจากโรมาเนีย
เช่นกัน เราทุกคนมีความสุขที่ ได้อยู่
ร่วมเหตุการณ์ศักดิ์สิทธิ์น้ี ในเคียฟ

ในวนัอุทิศ กลุ่มของเราจาก
โรมาเนียไดร้บัมอบหมายให้ชมการ
อุทิศผ่านการถ่ายทอดในห้องชัน้ล่าง
ของพระวหิาร บางคนเริม่แสดงความ
ผิดหวงั พวกเขาหวงัจะไดอ้ยู่ ในการ
อทุศิกบัศาสดาพยากรณ์ในหอ้งซีเลส
เชียล บางคนถึงกับพูดวา่พวกเขาน่า
จะอยู่ที่บ้านดกูารถ่ายทอดจากโบสถ์
ของพวกเขาในโรมาเนีย

ดฉัินเริม่สวดอ้อนวอนในใจวา่ 
“พระบิดาบนสวรรค ์พวกข้าพระองค์

จะช่วยให้สมาชิกเหล่าน้ีจากโรมาเนีย
มีประสบการณ์ ไม่รูล้ืมในพระนิเวศน์
ของพระองค์ ไดอ้ย่างไร”

ดฉัินยังไม่ไดร้บัค�าตอบเมื่อเริม่
ภาคการอุทิศ แต่ไม่นานเราก็ทราบวา่
ศาสดาพยากรณ์ ประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน (1927–2018) จะลงมาตดิ
แผ่นป้ายช่ือบนผนัง บางทีน่ีอาจจะ
เป็นค�าตอบของเราก็ ได!้ ดฉัินสวด
อ้อนวอนขอให้ศาสดาพยากรณ์มา
ทักทายวสุิทธิชนชาวโรมาเนีย

ปาฏิหาริยใ์นพระนิเวศนข์องพระเจา้ในเคียฟ
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คืนหน่ึงวอรด์ของเราจัดกิจกรรมที่
เราใช้เวลาเตรยีมหลายช่ัวโมง หลัง

เลิกกิจกรรม ผู้สนใจวยัหนุ่มคนหน่ึง
มาลาผมแต่ไม่กี่นาที ให้หลังเขากลับ
มาถามวา่ “อธิการครบั ผมตอ้งกลับ
มาอีกเมื่อไร” ผมบอกเขาวา่วนัอาทิตย์ 
และเด็กหนุ่มตอบกลับทันทีวา่ “ ไม่ ใช่
ครบั ไม่มีกิจกรรมอีกหรอืครบั” เขามี
ช่วงเวลาที่ดกีับเยาวชนของวอรด์จน
เขาอยากกลับมาอีก

ผมสนทนากับสามีภรรยาคูห่น่ึงที่
แวะมาเข้ารว่มกิจกรรมและถามพวก
เขาวา่คดิอย่างไร สามีตอบวา่ “ตัง้แต่
เรามาถึง เรารูสึ้กถึงสันตสุิขและความ
สงบ” ซ่ึงภรรยาเขายืนยันดว้ยการ
พยักหน้า ผมประหลาดใจกับเรือ่ง
น้ีเพราะตอนแรกที่พวกเขามาถึง มี
คนเยอะมากก�าลังคยุกันเสียงดงั แต่
เขามองผมและถามตอ่วา่ “น่ันพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ใช่ไหมครบั” น่า
แปลกที่ผมตอบไดเ้พียงวา่ใช่

รอยแยม้พระ
สรวลของการ
ยอมรับ

มีส่ิงตา่งๆ มากมายให้ท�าเพื่อเตรยีม
พรอ้มส�าหรบักิจกรรมครัง้น้ี คนืน้ัน
เมื่อทุกอย่างจบลงแล้ว ส่ิงเดยีวที่ผม
อยากท�าคอืกลับบ้านนอน เพราะผม
เหน่ือยมาก ผมจึงไม่ไดค้ดิทบทวน
การสนทนาของผมกับผู้สนใจ เมื่อถึง
บ้าน ผมกล่าวค�าสวดอ้อนวอนและเข้า
นอน แตน่อนไม่หลับเพราะในความ
คดิผมเห็นภาพพระเจ้าก�าลังแย้มพระ
สรวล น่ันเป็นรอยแย้มพระสรวลของ
การยอมรบั ตอนน้ันผมเริม่นึกถึงเรือ่ง
ดีๆ  ที่เกิดขึน้ในกิจกรรมน้ัน

ผมเข้าใจวา่ความขยันหมั่นเพียร
และความรกัของสมาชิกวอรด์ท�าให้ผู้
สนใจสามคนน้ันประทับใจ ผมเข้าใจ
วา่รอยแย้มพระสรวลของการยอมรบัมี
ให้ส่ิงที่เราท�า ผมอดรอ้งไห้ ไม่ได ้และ
รูสึ้กส�านึกคณุอย่างยิ่งตอ่ของขวญั
ที่พระเจ้าประทานแก่เรา พระองค์
ประทานรอยแย้มพระสรวลของการ
ยอมรบั ผมเป็นพยานวา่พระด�ารสัของ
พระเจ้าเป็นจรงิที่วา่เมื่อเราน�าแม้จิต
วญิญาณเดยีวมาหาพระองค ์ปีตขิอง
เราจะใหญ่หลวงในอาณาจักรของพระ
บิดา (ด ูคพ. 18:15) ◼
แฟรงคลิน โรเมโร มานาบี เอกวาดอร์

“ข้าพระองค์ ไม่ไดข้อเพื่อข้า
พระองคเ์อง” ดฉัินสวดอ้อนวอน 
“แตข่อเพื่อพี่น้องชายหญิงของข้า
พระองค”์

หลังจากพิธีตดิแผ่นป้ายช่ือ 
ประธานมอนสันเดนิผ่านห้องเรากลับ
ไปห้องซีเลสเชียล จู่ๆ ดฉัินก็รูสึ้กในใจ
วา่ควรลุกขึน้ยืนและเชิญท่านเข้ามา
ในห้องของเรา

ดฉัินลุกขึน้ยืนและพูดวา่ “ศาสดา
พยากรณ์ของเรา! มาดพูวกเราสิคะ 
เรามาจากโรมาเนีย”

ดเูหมอืนทา่นไม่ไดย้นิดฉัิน ครูห่น่ึง
หลงัจากน้ัน ทา่นกลบัมา “ โรมาเนีย!” 
ทา่นกลา่วและเดนิเขา้มาในห้อง

ท่านทักทายเราทุกคนและพูด
วา่ท่านรกัพวกเรามาก ใจดฉัินอิ่ม
เอิบขณะมองดใูบหน้าเป่ียมสุขของ

สมาชิกที่รกัของเรา “ขอบพระทัยพระ
บิดาที่รกั” ดฉัินสวดอ้อนวอน “ส�าหรบั
ปาฏิหารยิ์ครัง้น้ีในพระนิเวศน์ของ
พระองค”์

เมื่อท่านศาสดาพยากรณ์ออกจาก
ห้อง ไม่มี ใครพูดอะไรอีก ดฉัินรูสึ้ก
วา่เราอยู่ ในห้องที่ ไดร้บัพรมากที่สุด
ในพระวหิาร น่ันเป็นประสบการณ์ที่
ดฉัินจะไม่มีวนัลืม ◼
โดรู วาซิลลา บูคาเรสต ์โรมาเนีย

แบ่งปันเร่ืองรำวของท่ำน
เสียงวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยจดัพิมพเ์ร่ือง
จริงเก่ียวกบัหวัขอ้พระกิตติคุณ แต่เรา
มองหาประสบการณ์ของท่านโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในการปฏิบติัศาสนกิจต่อผูอ่ื้น
และแสดงความกลา้หาญในการด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตติคุณ ส่งบทความของ
ท่านมาทางออนไลนท่ี์ liahona .lds .org 
(คลิก “Submit an Article or Feedback”).

ดิฉนัสวดออ้นวอนในใจวา่ 
“พระบิดาบนสวรรค ์พวกขา้

พระองคจ์ะช่วยใหส้มาชิกเหล่าน้ี
จากโรมาเนียมีประสบการณ์ไม่รู้
ลืมในพระนิเวศนข์องพระองคไ์ด้
อยา่งไร”
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แรงจูงใจ ใหเ้รา  

มกัจะมี “ค�าสอน
ยากๆ” เสมอ แตจ่ะ
มีทางเลือกใหเ้ลือก
ศรทัธาเหนือความ
สงสยัหรือความไม่
แน่ใจเสมอ

คนหนุ่มสำว

ด�าเนินชวิีต
ตามพระ
กิตติคณุ
โดย มนิด ีเซลู
นิตยสารศาสนจกัร

เ สน้ทางของการเป็นสานุศิษยเ์ตม็ไปดว้ยพร—ทั้ง “มองเห็นและ
มองไม่เห็น” 1 แต่มีหลายคร้ังท่ีเสน้ทางนั้นแมจ้ะมีพรแต่กไ็ม่ง่าย
หรือไม่สะดวก การเป็นสานุศิษยข์องพระเยซูคริสตเ์รียกร้องให ้

ลงมือท�าและเสียสละ บางคร้ังยากจะพบแรงจูงใจใหด้�าเนินชีวติตาม 
พระบญัญติัและท�าการเสียสละนั้น

คนหนุ่มสาวอยา่งท่านอาจจะวุน่กบัการพยายามจดัสรรความรับผดิ
ชอบใหม่ๆ ท�าการตดัสินใจท่ีเปล่ียนชีวติ และคิดหาเสน้ทางการเป็น
สานุศิษยข์องท่านเองวา่จะเป็นอยา่งไรส�าหรับชีวติท่ีเหลือ นอกจากนั้น
อาจจะมีอีกหลายอยา่งในนโยบายหรือประวติัของศาสนจกัรหรือใน
หลกัค�าสอนพระกิตติคุณท่ีท่านไม่เขา้ใจและการล่อลวงท่ีท่านต่อสู ้เช่น
เดียวกบัพรท่ีท่านยงัรออยูแ่ละค�าถามเก่ียวกบัแผนของพระผูเ้ป็นเจา้
ส�าหรับท่าน

พวกเราบางคนอาจสงสยัหลายคร้ังวา่การด�าเนินชีวติตามพระ
กิตติคุณคุม้กบัพรท่ีสญัญาไวก้บัเราหรือไม่ เราอาจจะเถียงวา่เราไม่เขา้
พวก ตอ้งท�ามากเกินไป หรือดูเหมือนจะมีค�าถามมากกวา่ค�าตอบ แต่ส่ิง
ส�าคญัจริงๆ คือแรงจูงใจ เหตุใดท่านจึงท�าส่ิงท่ีท่านท�าและด�าเนินชีวติ
แบบนั้น เหตุใดท่านยงัคงรักษาพระบญัญติัแมเ้ม่ือคนรอบขา้งไม่เห็นวา่
ท่านรักษา

ไม่วา่ท่านเป็นใครและอยูใ่นชีวติช่วงใด การเลือกหาแรงจูงใจโดย
ปลกูฝังศรัทธาในพระผูช่้วยใหร้อดและพระกิตติคุณของพระองคข้ึ์นอยู่
กบัการตดัสินใจของท่าน



พวกข้ำพระองค์จะจำกไปหำใครได้
การหาและท�าตามแรงจูงใจให้ด�าเนินชีวิตตาม 

พระกิตติคุณค่อนขา้งทา้ทายเป็นพิเศษในสมยัของ
เรา แมเ้ม่ือพระผูช่้วยให้รอดประทบับนแผ่นดิน
โลก ผูค้นยงัไม่เขา้ใจและดว้ยเหตุน้ีจึงไม่เช่ือฟัง
หลกัธรรมท่ีพระองคท์รงสอน สานุศิษยห์ลายคน
ของพระองคฟั์งขณะพระองคท์รงอธิบายแนวคิด
ท่ีดูเหมือนจะท�าให้พวกเขาไม่พอใจ—บทบาท
ของพระองคใ์นฐานะ “อาหารแห่งชีวิต” (ดู ยอห์น 
6:35–58) พวกเขาตอบสนองอย่างสงสัยโดย
กล่าวว่า “ค�าสอนเร่ืองน้ียากนกั ใครจะรับได?้” 
(ยอห์น 6:60)

พระคริสตโ์ดยทรงเห็นวา่พวกเขาไม่เช่ือหรือ
ไม่ยอมรับหลกัค�าสอนน้ี จึงตรัสถามวา่ “เร่ืองน้ี
ท�าใหพ้วกท่านสะดุดหรือ” (ยอห์น 6:61) แทนท่ี
ใหศ้รัทธามาก่อนความสงสัย สานุศิษยจ์ �านวนมาก
ของพระองค ์“ถดถอย ไม่ติดตามพระองคต่์อไปอีก” 
(ยอห์น 6:66)

แต่เม่ือพระคริสตต์รัสถามสานุศิษยท่ี์เหลือวา่
พวกเขาจะ “จากเราไป” ดว้ยหรือ เปโตรใหค้ �าตอบ
เดียวท่ีตอ้งใหจ้ริงๆ วา่ “พวกขา้พระองคจ์ะจากไป
หาใครได?้ พระองคท์รงมีถอ้ยค�าแห่งชีวตินิรันดร์” 

(ยอห์น 6:67–68)
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แหล่งแรงจูงใจของเรำ
เปโตรรู้จกัแหล่งแรงจูงใจของเขา ซ่ึง

สรุปไดว้า่สาเหตุท่ีเราด�าเนินชีวติตาม 
พระกิตติคุณคือประจกัษพ์ยานของเรา
และศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต ์
“พวกขา้พระองคก์เ็ช่ือและ ทราบแล้ว” 
เปโตรประกาศ “วา่พระองคท์รงเป็นองค์
บริสุทธ์ิของพระเจา้” (ยอห์น 6:69; เนน้
ตวัเอน) โดยมีความเช่ือมัน่แรงกลา้แบบ
เดียวกนันั้นในพระเยซูคริสต ์ในความ
เป็นพระเจา้และงานของพระองค ์เรา
จึงสามารถหาแรงจูงใจใหด้�าเนินชีวติ
ตามพระกิตติคุณต่อไปไดด้ว้ย—แมเ้ม่ือ
ดูเหมือนยาก แมเ้ม่ือไม่มีใครสงัเกตเห็น 
และแมเ้ม่ือเราไม่แน่ใจวา่เราอยากท�า

มกัจะมี “ค�าสอนยากๆ” เสมอ แต่จะมีทาง
เลือกใหเ้ลือกศรัทธาเหนือความสงสยัหรือ
ความไม่แน่ใจเสมอ ดงัท่ีเอล็เดอร์แอล. วทินีย ์ 
เคลยต์นัแห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจด็
สิบกล่าว “การตดัสินใจเช่ือเป็นการเลือกคร้ัง
ส�าคญัท่ีสุดท่ีเราท�าเร่ือยมา” 2

ดงันั้นเราท�าอะไรถา้มีคนบอก “ค�า
สอนยากๆ” อยา่งหน่ึงกบัเรา

1. ท�าตามแบบอยา่งของเปโตรและ
สานุศิษยค์นอ่ืนๆ ผูย้งัคงซ่ือสตัยแ์มเ้ม่ือ 
“จากไป” ไดง่้ายๆ ฟังค�าแนะน�าของ
ศาสดาพยากรณ์ อคัรสาวก และผูน้�า
ท่านอ่ืน:

“ในช่วงเวลาท่ีท่านหวาดกลวั หรือ
สงสยั หรือวา้วุน่ใจ จงยดึฐานมัน่ท่ีท่าน
ชนะมาแลว้ . . . ยึดมัน่ส่ิงท่ีท่านรู้แล้ว
และยืนหยดัจนกว่าความรู้จะเพ่ิมขึน้” 3

“กา้วไปขา้งหนา้หน่ึงกา้วดว้ยศรัทธา
—แลว้กา้วอีกกา้วหน่ึง . . . จดจ่ออยูก่บั
ความจริงท่ี [ท่าน] เช่ือและปล่อยให้
ความจริงเหล่านั้นเติมเตม็ความคิดและใจ 
[ท่าน] . . .

“. . . เร่ิมจากความจริงพระกิตติคุณขั้น
พื้นฐาน” 4

2. อยูใ่กลชิ้ดพระคมัภีร์และท�าตามค�า
สอนในนั้น:

“ศึกษาและไตร่ตรองพระคมัภีร์ 
มอรมอนร่วมกบัการสวดออ้นวอนทุกวนั” 5

“ถา้ใครตั้งใจประพฤติตามพระ
ประสงคข์องพระองค ์คนนั้นกจ็ะรู้วา่
ค �าสอนน้ีมาจากพระเจา้ หรือวา่เราพดู
ตามใจชอบเอง” (ยอห์น 7:17)

“แต่จงเป็นผูป้ระพฤติตามพระวจนะ 
ไม่ใช่เป็นเพียงผูฟั้งเท่านั้น” (ยากอบ 1:22)

3. รักษาพระบญัญติัต่อไป
“ค�าตอบของค�าถามท่ีจริงใจของเรามา

ถึงเม่ือเราแสวงหาอยา่งจริงจงัและเม่ือเรา
ด�าเนินชีวติตามพระบญัญติั . . . ศรัทธา
ของเราอยูเ่หนือขีดจ�ากดัของเหตุผลใน
ปัจจุบนั” 6

“เม่ือท่านเช่ือฟังต่อไป . . . ท่านจะ

ไดรั้บความรู้และความเขา้ใจท่ีท่าน
แสวงหา” 7

สุดทา้ย แรงจูงใจของเราข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ี
เปโตรกล่าว เราเช่ือหรือไม่วา่พระเยซูคือ
พระคริสต ์วา่พระองคท์รงน�าศาสนจกัร
ของพระองคแ์ละทรงมีถอ้ยค�าแห่งชีวติ
นิรันดร์ ศรัทธาของเราในพระองคส์�าคญั
ยิง่กวา่ “ค�าสอนยากๆ” ท่ีเราอาจจะไม่
เขา้ใจขณะนั้นหรือไม่

รำงวลัของกำรด�ำเนินชีวติตำมพระ
กติตคุิณ

เม่ือเราตดัสินใจรักและติดตามพระ
ผูเ้ป็นเจา้และพระเยซูคริสต ์รักษาพระ
บญัญติัแมเ้ม่ือเราไม่เขา้ใจถ่องแท ้รางวลั
มีมากมายนบัไม่ถว้น มนุษยปุ์ถุชนถามวา่ 
“แลว้ฉนัจะไดอ้ะไร” ค�าสอนของ 
พระกิตติคุณตอบวา่ “สนัติสุขในโลกน้ี, 
 และชีวตินิรันดร์ในโลกท่ีจะมาถึง” 
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สถานท่ีเตรียมไวใ้หท่้านในปราสาท
ของพระผูเ้ป็นเจา้ ทั้งหมดท่ีพระบิดาบน
สวรรคท์รงมี “ความสุขอนัไม่รู้จบ” (ดู 
คพ. 59:23; อีเธอร์ 12:34; คพ. 84:38; 
โมไซยาห์ 2:41); และตามท่ีเอล็เดอร์ดี-
เทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟแห่งโควรัมอคัร-
สาวกสิบสองกล่าว “ท่ีน่ี [ในศาสนจกัร] 
ท่านจะพบส่ิงล�้าค่าเกินกวา่จะตีราคา . . . 
ขา้พเจา้เป็นพยานวา่ท่ีน่ีท่านจะพบถอ้ยค�า
แห่งชีวตินิรันดร์ ค �าสญัญาถึงพรแห่งการ
ไถ่ ตลอดจนเสน้ทางสู่สนัติและความสุข” 8 
ลองบอกพรสกัสองสามอยา่ง

เม่ือเราอุทิศตนติดตามพระคริสตแ์ละ
เช่ือฟังพระบญัญติัของพระองค ์เราไดรั้บ
สญัญาวา่จะไดพ้รทั้งหมดน้ีและมากกวา่
นั้น นัน่ไม่ไดห้มายความวา่เสน้ทางจะ
สะดวกหรือเขา้ใจไดเ้สมอไป แต่พรท่ี
สญัญากบัเราจากการอยูอ่ยา่งเขม้แขง็จะ
ปรากฏต่อเน่ืองตลอดชีวติเราและแมห้ลงั
จากนั้น

แมพ้รเหล่าน้ีจะเหลือเช่ือแต่ไม่ควรเป็น
แรงจูงใจเบ้ืองตน้ใหเ้ราด�าเนินชีวติตาม 
พระกิตติคุณ ไม่วา่ท่านมีค�าถามอะไร ไม่
วา่ท่านไม่เขา้ใจหลกัค�าสอนใด ศรัทธา
ของท่านในพระเยซูคริสตแ์ละการชดใช้
ของพระองคจ์ะเป็นแรงจูงใจส�าคญัท่ีสุด
ใหท่้านด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณ เฉก
เช่นท่ีเป็นมาแลว้กบัเปโตรและคนอ่ืนๆ

“แรงจูงใจและความคิดของเราส่งผล
ต่อการกระท�าของเรามากท่ีสุด” เอล็เดอร์
อุคทด์อร์ฟกล่าว “ประจกัษพ์ยานในความ
จริงของพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟขูอง
พระเยซูคริสตเ์ป็นแรงจูงใจอนัทรงพลงั
ท่ีสุดในชีวติเรา พระเยซูทรงเนน้ย �้าถึงพลงั
ของความคิดท่ีดีและแรงจูงใจท่ีถกูตอ้งวา่ 
‘ดูท่ีเราในความนึกคิดทุกอยา่ง; อยา่สงสยั, 
อยา่กลวั’ (คพ. 6:36)

“ประจกัษพ์ยานในพระเยซูคริสต์
และพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูจะ
ช่วยให้เราไดเ้รียนรู้แผนจ�าเพาะของ
พระผูเ้ป็นเจา้ส�าหรับเราในชีวิตเราแลว้
ท�าตามแผนนั้น นัน่ท�าให้เราเช่ือมัน่ใน
ความมีอยูจ่ริง ความจริง และพระคุณ
ความดีของพระผูเ้ป็นเจา้ ในค�าสอนและ
การชดใชข้องพระเยซูคริสต ์และในการ
เรียกอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสดาพยากรณ์
ยคุสุดทา้ย” 9

ส�าหรับดิฉนั ดิฉนัจะพยายามต่อ
ไปแมเ้ม่ือรู้สึกวา่ยาก ดิฉนัจะกล่าวค�า
สวดออ้นวอนและศึกษาพระคมัภีร์ต่อ
ไป ดิฉนัจะพยายามเสริมสร้างประจกัษ์
พยานของดิฉนัเก่ียวกบัพระผูช่้วยใหร้อด
ทุกวนั ดิฉนัจะพยายามด�าเนินชีวติต่อไป
ตามท่ีพระองคท์รงประสงคแ์ละพึ่งพา
พระด�ารัสของพระองคต์ลอดจนศาสดา
พยากรณ์และอคัรสาวกท่ีมีชีวติของ
พระองคใ์หส้อนดิฉนัโดยอาศยัแรงจูงใจ
ท่ีไม่ไดเ้กิดจากศรัทธาและความรักท่ี
ดิฉนัมีต่อพระองคเ์ท่านั้นแต่เกิดจากการ
เสียสละและความรักนิรันดร์ท่ีพระองค์
ทรงมีต่อดิฉนัดว้ย ◼
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พระองค ์ไม่มีพลงัของพระองค ์
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ความยุง่ยาก ความสงสยั โศก
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โดย ออริลำส ปีเตอร์สัน

ผมจ�าไดเ้ม่ือก�าหนดวนัรับ 
บพัติศมากบัผูส้อนศาสนา 
พวกเขาถามวา่ผมพร้อมจะท�า

พนัธสญัญาน้ีกบัพระบิดาบนสวรรคข์อง
เราหรือไม่ ผมตอบโดยไม่คิดและดว้ยใจ
เป่ียมปีติวา่ “ครับ!” ผมตอ้งการรับของ
ประทานพิเศษท่ีพระบิดาท่ีรักประทานแก่
ผม และผมรู้วา่ผมคงจะไม่มีความสุขหาก
ไม่มีพระผูช่้วยใหร้อดในชีวติ แต่ผมไม่
แน่ใจวา่อนาคตของผมจะเป็นอยา่งไร

ในท่ีสุด วนัส�าคญักม็าถึง วนัท่ีลืมไม่
ลง และผมมีความสุขมาก

วนัทีม่ดืมน
หลงัจากรับบพัติศมาและการยนืยนัดู

เหมือนวนัเหล่านั้นมืดมนทนัที ผมก�าลงั
จดัการกบัปัญหาครอบครัว และก�าลงัมี
ปัญหากบัการเช่ือฟังกฎทั้งหมดของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ ผมไม่ทราบจะท�าอยา่งไรดี และ
ผมอยากท้ิงทุกอยา่ง ดูเหมือนไม่มีใคร
เขา้ใจผม

ผมชอบอ่านพระคมัภีร์มอรมอนมา
ตลอด แต่ช่วงนั้นผมไม่อ่าน วนัหน่ึง ขณะ
อยูบ่า้นคนเดียว ผมรู้สึกถึงความหอม
หวานของพระวญิญาณท่ีก�าลงักระตุน้

 กา้วแรก  
สู่การกลบัใจ

ผมรูสึ้กวา่ความ
มืดครอบง�าชวิีต
ผม และจากนัน้
ผมกรู็ต้วัวา่ผม
ตอ้งพูดคยุกบั
อธิการ

เตือนใหผ้มอ่านพระคมัภีร์มอรมอน ผม
สวดออ้นวอนก่อนแลว้ เพราะอยากพบ
ค�าตอบท่ีจะท�าใหผ้มคลายทุกข ์ผมเปิด
แอลมาบทท่ี 5 ทนัที ขอ้ 27 อ่านวา่ “ท่าน
ด�าเนินไป, โดยรักษาตนใหป้ราศจากขอ้
ต�าหนิต่อพระพกัตร์พระผูเ้ป็นเจา้แลว้
หรือ? หากเรียกท่านใหต้ายในเวลาน้ี, 
ท่านจะกล่าว, กบัตวัท่านเองไดไ้หม, วา่
ท่านถ่อมตนเพียงพอแลว้? วา่อาภรณ์ของ
ท่านสะอาดและขาวแลว้โดยพระโลหิต
ของพระคริสต,์ ผูจ้ะเสดจ็มาไถ่ผูค้นของ
พระองคจ์ากบาปของพวกเขา?”

ถอ้ยค�าเหล่าน้ีท�าใหผ้มรู้สึกสะเทือน
ใจ ผมรู้วา่ผมตอ้งกลบัใจ ผมจึงขอนดั
หมายเขา้พบอธิการของผม ผมกลวัมาก 
แต่ผมบงัคบัตนเองใหไ้ปคุยกบัอธิการ

เข้ำใจค�ำสัญญำของพระผู้เป็นเจ้ำ
เม่ือผมมาถึงหอ้งท�างานของอธิการ 

ผมรู้สึกผิดมากจนอยากจะหนัหลงักลบั 
แต่ผมสวดออ้นวอนขอใหก้ลา้พดูทุก
อยา่งท่ีผมตอ้งพดู อธิการตอ้นรับผม
เขา้ไปในหอ้งท�างานของเขา จากนั้นเขา
ก็สวดออ้นวอนขอใหไ้ดรั้บความช่วย
เหลือจากพระผูเ้ป็นเจา้ เขาพดูกบัผม
ประหน่ึงผมเป็นลูกชายและแสดงความ ภา
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รักต่อผมผา่นค�าพดูของเขา เขาใหค้ �า
แนะน�าและขอใหผ้มท�าบางอยา่งเพ่ือจะ
ไดรั้บการใหอ้ภยัจากพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ 
กลบัมาพบเขาอีกคร้ัง

ผมดีใจมากส�าหรับโอกาสน้ี ผมท�า
ตามค�าแนะน�าของเขาและสุดทา้ยก็
เขา้ใจค�าสัญญาของพระผูเ้ป็นเจา้กบั 
แอลมาเร่ืองการใหอ้ภยั “หากเขา
สารภาพบาปของเขาต่อหนา้เจา้และเรา, 
และกลบัใจดว้ยน�้ าใสใจจริงแห่งใจเขา
แลว้, เจา้จงใหอ้ภยัเขา, และเราจะให้

อภยัเขาดว้ย” (โมไซยาห์ 26:29) หลงั
จากกลบัใจดว้ยใจจริง ผมรู้วา่พระผูเ้ป็น
เจา้ทรงใหอ้ภยัผม ในท่ีสุดผมสามารถ
รู้สึกถึงความรักของพระบิดาบนสวรรค์
ในใจผม และความมืดหายไป ผมมีความ
สุขและภูมิใจในตนเอง

อธิกำรอยู่ทีน่ั่นเพือ่ช่วย
อธิการเป็นตวัแทนของพระเจา้ส�าหรับ

วอร์ด จงรู้วา่เขาอยูท่ี่นัน่เพื่อช่วยใหท่้าน
พบความสุขแทจ้ริงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรง

เตรียมไวใ้หท่้าน จงวางใจเขา ถา้ท่านมี
ปัญหาหรือตอ้งกลบัใจ จงไปพบเขา เขา
จะช่วยท่าน

ผมรู้วา่การไปพบเขาบางคร้ังไม่ใช่
เร่ืองง่าย แต่ดงัท่ีประธานลอเรนโซ 
สโนว ์(1814–1901) อธิบายเก่ียวกบั
แผนนิรันดร์ของพระบิดาบนสวรรค ์
“ขา้พเจา้กลา้พดูไดเ้ลยวา่ในโลก
วญิญาณ [ก่อนเกิด] เม่ือเสนอใหเ้รา . . . 
ผา่นประสบการณ์ท่ีเราไดรั้บอยูข่ณะ
น้ี ซ่ึงไม่น่าพอใจและไม่น่ายนิดีเลย 
. . .  แต่ไม่เป็นท่ีสงสยัเลยวา่เราเห็น
และเขา้ใจชดัเจนท่ีนัน่วา่ เพื่อใหบ้รรลุ
ความสูงส่งและรัศมีภาพของเรา น่ีเป็น
ประสบการณ์ท่ีจ�าเป็น” ท่านกล่าวต่อไป
วา่ “เราเตม็ใจท�าตามพระประสงคข์อง
พระผูเ้ป็นเจา้ และดว้ยเหตุน้ีเราจึงอยู่
ท่ีน่ี” (ค�ำสอนของประธำนศำสนจกัร: 
ลอเรนโซ สโนว์ [2012], 110)

การกลบัใจเป็นส่วนหน่ึงของการ
ท�าตามพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ 
แทนท่ีจะกลวัอธิการ จงเป็นเพ่ือนกบั
เขา พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเลือกเขา และเขา
สามารถช่วยใหท่้านกลบัใจและเยยีวยา
จิตวญิญาณท่านผา่นการมาหาพระเยซู
คริสต ์พระเจา้ทรงประสงคจ์ะช่วยเรา 
แต่เราตอ้งเดินกา้วแรกสู่การกลบัใจ วธีิ
นั้นท�าใหเ้ราเห็นค�าสญัญาใน อิสยาห์ 
1:18 เกิดสมัฤทธิผล “ถึงบาปของเจา้เป็น
เหมือนสีแดงเขม้กจ็ะขาวอยา่งหิมะ” 
เพราะเหตุนั้น อธิการจึงอยูท่ี่นัน่เพ่ือช่วย

ผมเป็นพยานวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรง
พระชนม ์และพระเยซูคริสตท์รงเป็น
พระผูช่้วยใหร้อดของเรา ทั้งสองพระ
องคท์รงรักเรามาก! ◼
ผูเ้ขียนอาศยัอยูใ่นโอเอสต ์เฮติ
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วธีิของ

ก ารเรง่งานของพระเจ้าเรยีกรอ้งให้
เราเรยีนรู ้เปลี่ยนแปลง และมุ่ง
หน้าดว้ยศรทัธาในพระผู้ช่วยให้
รอดอย่างตอ่เน่ือง

แบบฉบบัในส่ิงทั้งปวง
ในการเปิดเผยที่ประทานผ่านศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ สมิธในเดอืนมิถุนายน 
ค.ศ. 1831 พระเจ้าทรงประกาศวา่ “เราจะให้
แบบฉบับแก่เจ้าในส่ิงทัง้ปวง, เพื่อเจ้าจะไม่
ถูกหลอก; เพราะซาตานอยู่ ไปทั่วแผ่นดนิ, 
และเขาออกไปหลอกลวงประชาชาต”ิ 
(คพ. 52:14)

น่าสนใจตรงที่พระเจ้าประทานแบบฉบับ 
“หน่ึง” ส�าหรบัส่ิงทัง้ปวงไม่ ใช่แบบฉบับ 
“น้ัน”  ข้าพเจ้าไม่เช่ือวา่ที่พระเจ้าตรสัถึง 
“แบบฉบับ [หน่ึง] ในส่ิงทัง้ปวง” เพื่อบอก
เป็นนัยวา่พระองคท์รงมีแบบฉบับเดยีวให้

เรียนรู้ใน  

โดย เอล็เดอร์
เดวดิ เอ. เบดนำร์

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

ใช้ ในทุกสถานการณ์ แตว่ธิีของพระเจ้ามี
หลายแบบที่สามารถใช้บรรลุวตัปุระสงคท์าง
วญิญาณตา่งกันไป

เป้าหมายสูงสุดของเราในประสบการณ์ใด
ก็ตามของการเรยีนรูแ้ละการสอนคอืก�าหนด
และใช้แบบฉบับที่เหมาะกับความตอ้งการ
ของเรามากที่สุดและบรรลุผลการเรยีนรูท้ี่
เราปรารถนา

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นครู
พระวญิญาณบรสุิทธิท์รงเป็นสมาชิกองคท์ี่

สามในพระผูเ้ป็นเจา้สามพระองคแ์ละพระผู้
เปิดเผย คร ูพระผูป้ลอบโยน พระผูท้รงช�าระ
ใหบ้รสุิทธิ ์และพระองคท์รงท�าใหเ้ราจ�าทกุส่ิง
ได ้(ด ูยอหน์ 14:16–17, 26; 3 นีไฟ 27:20) 
เอ็ลเดอรเ์จมส์ อ.ี ทลัเมจ (1862–1933) แห่ง
โควรมัอคัรสาวกสิบสองอธบิายวา่ “หน้าทีข่อง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในการปฏบิตัศิาสนกจิ

พระเจ้ำ
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การอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธ์ิมา
เป็นครูเป็นจุดประสงค์หลกัในแบบ
ฉบับการเรียนรู้ท้ังหมดของพระเจ้า
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ทา่มกลางมนุษยม์อีธิบายไว้ ในพระ
คมัภรี ์พระองคท์รงเป็นครทูีพ่ระบดิา
ทรงส่งมา และกบัผูม้สิีทธิร์บัการสอน
ของพระองค ์พระองคจ์ะทรงเปิดเผย
ส่ิงทัง้ปวงทีจ่�าเป็นตอ่ความก้าวหน้า
ของจติวญิญาณ” 1 การอัญเชิญพระ
วญิญาณบรสุิทธ์ิมาเป็นคร ูองคน้ั์น 
เป็นจดุประสงคห์ลกัในแบบแผนการ
เรยีนรูแ้ละการสอนทัง้หมดของพระเจา้

ผู้เรยีนที่ ใช้สิทธิ์เสรทีางศีลธรรม
และกระท�าตามหลักธรรมที่ถูกตอ้ง
จะเปิดใจรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์
—และดว้ยเหตน้ีุจึงเชือ้เชิญค�าสอน 
เดชานุภาพแห่งการเป็นพยาน และ
พยานยืนยันของพระองค ์การเรยีนรู้
ดว้ยศรทัธาและโดยศรทัธาเรยีกรอ้งให้
ทุ่มเทกาย ใจ และวญิญาณ ไม่ ใช่รบั
อย่างเดยีว ในความจรงิใจและความ
เสมอตน้เสมอปลายของการกระท�า
ที่มีศรทัธาเป็นแรงกระตุน้ เราแสดง
ให้พระบิดาบนสวรรคข์องเราและ
พระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต์
ทรงเห็นวา่เราเต็มใจเรยีนรูแ้ละรบัค�า
แนะน�าจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ลองพิจารณาวธิีที่ผู้สอนศาสนาช่วย
ให้ผู้สนใจเรยีนรู้ โดยศรทัธา การท�า
และรกัษาค�ามั่นสัญญาทางวญิญาณ 

เช่นการศึกษาและสวดอ้อนวอนเกี่ยว
กับพระคมัภีรม์อรมอน การรกัษาพระ
บัญญัต ิและการเข้ารว่มประชุมของ
ศาสนจักรเรยีกรอ้งให้ผู้สนใจใช้ศรทัธา
และกระท�า หลักธรรมน้ีประยุกต์
ใช้ ไดก้ับสมาชิกทุกคนเช่นกัน รวมทัง้
บิดามารดา คร ูและผู้น�า

การสอน ชักชวน และอธิบาย— 
ส�าคญัเท่าที่เป็นอยู่—จะไม่มีวนั
ถ่ายทอดพยานยืนยันความจรงิของ
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูไปยัง
ผู้สนใจ เด็ก นักเรยีน หรอืสมาชิก 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงให้พยาน
ยืนยันไดก็้ตอ่เมื่อศรทัธาของพวกเขา
ส่งผลให้กระท�าและเปิดเส้นทางสู่
หัวใจเท่าน้ัน เห็นชัดวา่ผู้สอนศาสนา 
บิดามารดา คร ูและผู้น�าตอ้งเรยีนรูท้ี่
จะสอนโดยอ�านาจของพระวญิญาณ 
แตท่ี่ส�าคญัเท่ากันคอืความรบัผิดชอบ
ที่พวกเขาตอ้งช่วยให้ผู้อื่นเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองโดยศรทัธา

การเรยีนรูท้ี่ข้าพเจ้าพูดถึงเป็นยิ่ง
กวา่ความเข้าใจอันเกิดจากกระบวน
ความคดิ การเก็บข้อมูล และการดงึ
ข้อมูลออกมาใช้ รปูแบบการเรยีน
รูเ้กี่ยวกับส่ิงที่ข้าพเจ้าก�าลังพูดถึง
ท�าให้เราตืน่ขึน้มาหาพระผู้เป็น

กำรเรียนรู้โดย
ศรัทธำเรียกร้อง
ทั้งใจและควำม
คดิทีเ่ตม็ใจ

เจ้า (ด ูแอลมา 5:7) ทิง้ความเป็น
มนุษย์ปุถุชน (ด ูโมไซยาห์ 3:19) 
เปลี่ยนแปลงใจเรา (ด ูโมไซยาห์ 5:2) 
และเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้าและ
ไม่ตกเลย (ด ูแอลมา 23:6) การเรยีน
รู้ โดยศรทัธาเรยีกรอ้งทัง้ใจและความ
คดิที่เต็มใจ (ด ูคพ. 64:34) เป็นผล
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์น�าพลังแห่ง
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเข้ามา
สู่ ใจและเข้ามาในใจ การเรยีนรู้ โดย
ศรทัธาไม่สามารถถ่ายโอนจากผู้สอน
ไปให้นักเรยีน จากผู้สอนศาสนาไป
ให้ผู้สนใจผ่านการบรรยาย การสาธิต 
หรอืการทดลองได ้แตนั่กเรยีนตอ้ง
ใช้ศรทัธาและกระท�าเพื่อให้ ไดค้วามรู้
ดว้ยตนเอง

แบบแผนส�าหรับการเรียนรู้และ
การสอน

1. เตรยีมเรยีนรู ้ถ้าท่านเข้าชัน้
เรยีนโรงเรยีนวนัอาทิตย์ของท่าน
และฟังครนู�าเสนอหัวข้อหน่ึง นับวา่
ด ีแตถ่้าท่านศึกษาและเตรยีมมา ถ้า
ท่านคดิถึงส่ิงที่ครไูดเ้ชือ้เชิญให้ท่าน
อ่าน ไตรต่รอง และสวดอ้อนวอนก่อน
มาชัน้เรยีน ย่อมจะมีการหลั่งเทพระ
วญิญาณอย่างมาก และพระวญิญาณ
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บรสุิทธิ์จะกลายเป็นครขูองท่าน 
การเตรยีมพรอ้มเชือ้เชิญการเปิดเผย

2. ปฏิสมัพันธ์เพ่ือจรรโลงใจ 
ข้าพเจ้าตอ้งการดงึความสนใจของ
ท่านมาที่ข้อน้ี “จงก�าหนดผู้สอนใน
บรรดาพวกเจ้า, และอย่าให้ทุกคน
เป็นผู้พูดพรอ้มกัน; แต่ ให้พูดทีละ
คนและให้ทุกคนฟังค�ากล่าวของเขา, 
เพื่อวา่เมื่อทุกคนพูดเพื่อทุกคนจะ
รบัการจรรโลงใจจากทุกคน, และเพื่อ
มนุษย์ทุกคนจะมีอภิสิทธิ์เท่าเทียม
กัน” (คพ. 88:122)

น่ีเป็นแบบแผนการเรยีนรูแ้ละ
การสอนที่มีอานุภาพแบบหน่ึงของ
พระเจ้า ข้าพเจ้าขอเสนอให้ดขู้อน้ี
อีกดา้น “ก�าหนดผู้สอนในบรรดา
พวกเจ้า” ใครคอืผู้สอน พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ถ้าท่านตอ้งการให้พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เป็นผู้สอน ก็จง “อย่า
ให้ทุกคน [พูด] พรอ้มกัน, แต่ ให้พูด
ทีละคนและให้ทุกคนฟังค�ากล่าวของ
เขา, เพื่อวา่เมื่อทุกคนพูด เพื่อทุกคน
จะรบัการจรรโลงใจจากทุกคน” องค์
เดยีวที่สามารถท�าให้เกิดการจรรโลงใจ
เช่นน้ันไดค้อืพระวญิญาณบรสุิทธิ์

การปฏิสัมพนัธ์เพือ่จรรโลงใจเชือ้
เชิญการเปิดเผย เจ้าหน้าท่ีชัน้ผู้ ใหญ่
ก�าลังน�าเขา้สู่แบบแผนทีเ่รยีกรอ้ง 
ทา้ทาย และละเอยีดอ่อนทางวญิญาณ
มากขึน้ของการเรยีนรูแ้ละการสอน เรา
จะท�าส่ิงทีเ่ราท�ามาตลอดและไดร้บั
ผลอยา่งเดยีวกนักบัทีเ่ราไดร้บัมาตลอด 
หรอืเราจะกลบัใจ เรยีนรู ้เปลีย่นแปลง 
และสอนวธิขีองพระเจา้มากขึน้

3. เชือ้เชิญให้กระท�า แคค่�าถาม
เดยีวก็ช่วยให้บรรลุเป้าหมายน้ี ท่าน
จะท�าอะไรกับส่ิงที่ท่านไดเ้รยีนรู ้การ
ท�าตามการเปิดเผยเชือ้เชิญการเปิด
เผยมากขึน้

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราก้าว
ไปพรอ้มกับการเรง่งานของพระเจ้า 
เพื่อเราจะไม่เพียงท�าส่ิงที่เราท�ามา
ตลอดในวธิีที่เราท�ามาตลอดเท่าน้ัน

ข้าพเจ้าประกาศพยานของข้าพเจ้า
ยืนยันการทรงพระชนม์อยู่จรงิของ
พระเจ้าพระเยซูครสิต ์ข้าพเจ้า
เป็นพยานวา่พระองคท์รงพระชนม์ 
พระองคฟ้ื์นคนืพระชนม์ พระองค์
ทรงเป็นประมุขของศาสนจักรน้ี

และทรงก�ากับดแูลกิจการงานของ
ศาสนจักร พระองคท์รงขอรอ้งให้เรา
ทุกคนก้าวไปพรอ้มกับการเรง่งาน
ของพระองคแ์ละท�าตามแบบแผนที่
พระองคท์รงวางไวเ้พื่อการเตบิโตและ
การเรยีนรูข้องเรา ◼
จากค�าปราศรยัทีก่ารสัมมนาประธานคณะ
เผยแผ่คนใหม่เมือ่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2014
อ้ำงองิ
 1. เจมส์ อี. ทัลเมจ, Articles of Faith, 12th ed. 

(1924), 162.

กำรเตรียมพร้อมเช้ือเชิญ
กำรเปิดเผย
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5  

วธีิในกำรเรียนรู้
จำกกำรประชุม

ใหญ่สำมญั

กำรประชุมใหญ่สำมญัเป็นโอกำสอนัน่ำพศิวงให้ 
เขา้ร่วมกบัสมาชิกของศาสนจกัรทัว่โลกเพื่อฟัง
ผูน้�าศาสนจกัรและไดรั้บการน�าทางจากพระเจา้ 
การดู ฟัง และศึกษาข่าวสารการประชุมใหญ่
สามญัจะน�าพระวญิญาณเขา้มาในชีวติท่านและ
ช่วยสร้างประจกัษพ์ยานของท่าน เป็นโอกาสให้
ท่านไดรั้บและท�าตามการเปิดเผย

ต่อไปน้ีเป็นหา้วธีิท่ีท่านสามารถเรียนรู้จาก
การประชุมใหญ่สามญั

1จดค�ำถำมของท่ำนก่อนกำร
ประชุมใหญ่เร่ิม
ใชเ้วลาจดค�าถามของท่านก่อนการประชุม
ใหญ่เร่ิม จากนั้นใหเ้อาใจใส่ค�าตอบท่ีมา
ถึงท่านระหวา่งการประชุมใหญ่ ค�าสวด
ออ้นวอนและค�าถามของท่านจะไดรั้บค�า
ตอบเม่ือท่านเขา้ร่วมและฟังพระวญิญาณ

2 พยำยำมเรียนรู้จำกพระคริสต์
ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานและสอนเก่ียวกบั
พระผูช่้วยใหร้อด (ดู กิจการของอคัรทูต 10:43) 
เม่ือท่านฟังข่าวสารการประชุมใหญ่ ท่านอาจจะ
นึกถึงส่ิงท่ีผูพ้ดูก�าลงัสอนท่านเก่ียวกบัพระเยซู
คริสต ์ท่านอาจจะเขียนออกมาเป็นขอ้ๆ ในสมุด
จดของท่าน
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ท่าน สามารถรับ
การเปิดเผยและท�า
ตามนั้นไดโ้ดยไม่
หวาดหวัน่
เฮนรีย์ บี. อำยริงก์, “พระเจ้ำทรงน�ำ
ศำสนจกัรของพระองค์” กำรประชุมใหญ่
สำมญั ต.ค. 2017

การเรียนรู้ดว้ย
ศรัทธาและโดย
ศรัทธาเรียกร้องให้
ทุ่มเทกาย ใจ และ
วญิญาณ ไม่ใช่รับ
อยา่งเดียว
เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนำร์ “เรียนรู้ในวธีิ
ของพระเจ้ำ” หน้ำ 50 ของฉบับนี้
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4 จดบันทกึช่วยจ�ำเกีย่วกบัพระคมัภร์ีมอรมอน
ท่านจะเรียนรู้ไดม้ากโดยเอาใจใส่พระคมัภีร์ท่ีผูน้ �าศาสนจกัรกล่าวถึง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่พระคมัภีร์มอรมอน ซ่ึงเป็น “ศิลาหลกัแห่งศาสนา
ของเรา” (ค�าน�าของพระคมัภีร์มอรมอน) ดูวา่ท่านสามารถจดตามทุก
คร้ังท่ีกล่าวถึงพระคมัภีร์ในการประชุมใหญ่สามญั ท่านจะประหลาด
ใจกบัส่ิงท่ีพบ!

3 มองหำประเดน็หลกั
หลงัจากดูการประชุมใหญ่ไปบา้งแลว้ ท่านอาจจะสงัเกตวา่
ท่านไดย้นิหวัขอ้หรือประเดน็หลกัมากกวา่หน่ึงคร้ัง รูปแบบ
ท่ีท่านสงัเกตเห็นอาจเป็นวธีิหน่ึงท่ีพระวญิญาณทรงช่วยให้
ท่านรับรู้บางอยา่งท่ีท่านตอ้งเรียนรู้

5 ได้รับแรงกระตุ้น
และแรงบันดำล
ใจให้กระท�ำ
จดข่าวสารและค�าพดู
อา้งอิงท่ีสร้างแรงบนัดาล
ใจหรือเช้ือเชิญใหท่้าน 
กระท�า การท�าเช่นน้ีจะ
ช่วยใหท่้านประยกุตใ์ช้
ส่ิงท่ีท่านเรียนรู้—และ
ช่วยท่านจดจ�าส่ิงท่ีท่าน
คิดในเวลาต่อมาเม่ือท่าน
ตอ้งการส่ิงเตือนใจ! ◼



ค�ำแนะน�ำทีส่ร้ำงแรงบันดำลใจ
ดิฉนัไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการประชุม
ใหญ่สามญั ขณะฟังค�าแนะน�าจากผูน้�าของเราใหรั้บใชผู้อ่ื้น 
วางใจพระคริสต ์และจบัราวเหลก็ใหแ้น่น ดิฉนัรู้สึกวา่พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิทรงเป็นพยานต่อดิฉนัวา่พระกิตติคุณน้ีจริงและเราจะไดรั้บชีวติ 
นิรันดร์โดยรักษาพระบญัญติัและท�าตามพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ ดิฉนั
ไดต้ั้งเป้าหมายวา่จะรับใชม้ากข้ึนในชุมชนและเสริมสร้างประจกัษพ์ยาน
ของดิฉนัผา่นการสวดออ้นวอนและศึกษาพระคมัภีร์ทุกวนั ดิฉนัรู้วา่ดิฉนั
เป็นธิดาของพระบิดาบนสวรรค ์พระองคท์รงพระชนมแ์ละทรงรักดิฉนั
เสมอตลอดกาล

เมดลีนี บี. อาย ุ16 ปี เดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา

เก่ียวกับ: บุตรคนโตในจ�านวนพี่นอ้งสามคน วิง่วบิาก ชอบอ่านหนงัสือและ
ร้องเพลง ชอบภาษาสเปนและหวงัวา่จะไดส้อนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง
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ตอบค�ำถำม
ก่อนการประชุมใหญ่ผมมีสองค�าถาม (1) 
ผมจะมีเจตคติท่ีดีอยูเ่สมอและช่วยเพื่อนๆ 
เม่ือพวกเขาตดัสินใจไม่ดีไดอ้ยา่งไร และ 
(2) ผมจะเป็นพยานถึงศาสนจกัรโดยไม่
ท�าใหพ้วกเขาหวัเราะเยาะผมไดอ้ยา่งไร 
ระหวา่งการประชุมใหญ่ พระวญิญาณ
ทรงเป็นพยานต่อผมวา่ผมไม่โดดเด่ียว 
เวลาน้ีผมรู้วา่โดยการศึกษาพระคมัภีร์
อยา่งจริงใจ ผมจะไดรั้บค�าตอบของ
ค�าถามเก่ียวกบัเพื่อนๆ ของผม ผมรู้วา่
พระบิดาทรงฟังค�าสวดออ้นวอนของผม 
และผมจะพยายามเป็นคนดีข้ึนทุกวนั

ไอแซค อาร์. อาย ุ13 ปี เมืองปีชินชา 
เอกวาดอร์

เก่ียวกับ: บุตรคนเดียว ชอบเล่นเปียโน 
สเกต็ ฟุตบอล ยโูด วา่ยน�้า ร้องเพลง และท�า
ขนม อยากเป็นแพทย ์สีโปรดคือสีเขียว

รับการสอนจาก  
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ

เยาวชนเหล่านีเ้ตรียม รับการสอนจากพระวญิญาณ
ก่อนการประชุมใหญ่สามญั ต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ี

พวกเขาเรียนรู้จากการประชุมใหญ่คร้ังก่อนและ
ส่ิงท่ีพวกเขาท�าต่างจากเดิมเพราะเหตุน้ี
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เตรียมเรียนรู้
ผมรู้สึกถึงพระวญิญาณแรงกลา้มากท่ีการ
ประชุมใหญ่สามญั ตั้งแต่ผมเร่ิมเตรียม
ค�าถามและเตรียมตวัทางวญิญาณส�าหรับ
การประชุมใหญ่ นัน่ท�าใหชี้วติผมมีความ
หมายต่างจากเดิมโดยส้ินเชิง และผม
สามารถเรียนรู้ไดม้ากข้ึนผา่นค�าพดูของ
แต่ละท่าน ผมส�านึกคุณอยา่งยิง่ต่อศาสดา
พยากรณ์และอคัรสาวก ผมรู้วา่พระบิดา
บนสวรรคท์รงส่งพวกท่านมาน�าเราและให้
แนวทางแก่ชีวติเรา!

เบ็น เอช. 17 ปี  เคนทกัก ีสหรัฐอเมริกา

เก่ียวกับ: ชอบกีฬา เล่นบาสเกตบอลและ
เทนนิสท่ีโรงเรียน ชอบสกี สโนวบ์อร์ด เดิน
ทาง และปีนเขา

เช้ือเชิญให้เตบิโต
การประชุมใหญ่สามญัท�าใหผ้มมีความ
ปรารถนาแรงกลา้มากข้ึนท่ีจะเดินตาม
เสน้ทางพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์
ช่วยใหผ้มรู้และเขา้ใจวา่น่ีคือศาสนจกัร
ท่ีแทจ้ริง ซ่ึงน�าแสงสวา่งและความสุข
มาใหเ้รา ผมรู้สึกวา่พระวญิญาณทรง
เช้ือเชิญใหผ้มเติบโตทุกวนัและอ่านพระ
คมัภีร์มอรมอนเพื่อใหมี้ประจกัษพ์ยาน
ท่ีเขม้แขง็เก่ียวกบัพระกิตติคุณ ผมเช่ือวา่
พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการใหผ้มฟัง
ข่าวสารท่ีไดรั้บการดลใจเหล่าน้ี

วนิเซนต์ เอ. อาย ุ16 ปี เขตเมืองหลวง ชิลี

เก่ียวกับ: บุตรคนโตในจ�านวนพี่นอ้งส่ี
คน ชอบเล่นวดีิโอเกม ฟังเพลง และเล่น
ฟุตบอล เขา้ร่วมการแสดงละคร ตอ้งการ
เป็นผูส้อนศาสนา

เสำะหำควำมสว่ำง
ปีก่อนปีท่ีแลว้ทา้ทายส�าหรับดิฉนั คุณพอ่ต่อสูก้บัมะเร็ง 
และมีการโจมตีของผูก่้อการร้ายในเมืองของดิฉนั ดิฉนัเกิดความวติกกงัวล
พลางสงสยัวา่จะรู้สึกสงบไดอ้ยา่งไรในเม่ือดิฉนักลวัจะไม่มีความปลอดภยั
ทางร่างกายและทางวญิญาณ จากการประชุมใหญ่สามญัดิฉนัเรียนรู้วา่เราจะพบ
สนัติสุขเม่ือเราด�าเนินชีวติอยา่งบริสุทธ์ิ เติมใจเราดว้ยศรัทธา และมองไกลถึง
นิรันดร ดิฉนัไดรั้บการดลใจใหห้นัไปพึ่งพระคริสตใ์นยามยากล�าบากแทนท่ี
จะพึ่งความเขา้ใจของตนเอง ดิฉนัรู้วา่ดิฉนัสามารถเอาชนะอิทธิพลของความ
มืดไดโ้ดยเสาะหาความสวา่งเจิดจา้ของพระคริสต์

โอลเิวยี เอช. อาย ุ17  ปี เบลเยยีม

เก่ียวกับ: นกัวา่ยน�้า ชอบรับใช ้เป็นอาสาสมคัรท่ีโรงทาน บา้นอุปถมัภ ์และ
โปรแกรมการศึกษาพิเศษของโรงเรียน



[การประชมุใหญส่ามญั]  

ทา่นจะสมัผสัพระวิญญาณภายในทา่น  

พระเจา้จะทรงบอกใหท้า่นรูว้า่พระองคท์รง

ตอ้งการใหท้า่นท�าอะไรกบัชวิีตของทา่น”

กบัทา่นวา่หากทา่นจะ  

  

“ถึงสมาชกิผูเ้ยาวข์องศาสนจกัร  

เอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ (1932–2017)  
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง  

“การประชุมใหญ่สามญั: เสริมสร้างศรัทธาและประจกัษพ์ยาน”  
การประชุมใหญ่สามญั ต.ค. 2013
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ขอ้เท็จจริงเกีย่วกบั  

กำรประชุมใหญ่สำมญั

ค�ำประกำศทีโ่ดดเด่นในช่วงกำรประชุมใหญ่สำมญั ได้แก่

ก.ย. 1995:  
“ครอบครวั: 
ถอ้ยแถลงตอ่โลก”

เม.ย. 1998:  
การกอ่สรา้งพระ
วิหารขนาดเล็ก

เม.ย. 2001:  
เริม่กองทนุตอ่เน่ือง
เพ่ือการศึกษา

ต.ค. 2012:  
ลดอายผูุส้อน
ศาสนา

เม.ย. 2018:  
การปฏิบติัศาสน
กิจแทนการสอน
ประจ�าบา้นและ
การเย่ียมสอน

เคร่ืองบินโบอิง้ 747— 
ซึง่ยาวประมาณ 230 ฟุต (70.5 เมตร)— 
จะพอดีกบัดา้นในหอประชมุของศนูยก์าร
ประชมุใหญ่

ไมส้�าหรบัแทน่พูดของ
ศนูยก์ารประชมุใหญม่า
จากตน้วอลนัทเกา่แก ่
ของประธำน 
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลย์ี 
(1910–2008)

ภา
พ

จา
ก 

G
ET

TY
 IM

AG
ES

กวา่คนเขา้รว่มการประชมุหา้ภาคท่ีศนูยก์าร
ประชมุใหญใ่นซอลทเ์ลคซตีิ ้รฐัยทูาห ์ สหรฐั
อเมริกา

 100,000  

ทอ่—แตม่องเห็น
เพียง 170 ทอ่

7,667  
ออรแ์กนศนูยก์าร
ประชมุใหญมี่  

84  
ประธานรสัเซลล ์เอ็ม. 
เนลสนัพูดท่ีการประชมุ
ใหญส่ามญั  

ครัง้ในการเป็นเจา้หนา้ท่ี
ช ัน้ผู ้ใหญ ่34 ปี

221 
ประเทศและเขตการ
ปกครองพิเศษชมการ
ประชมุใหญส่ามญั

มีคนใน 

94  
ภาษา

ค�าพูดแปลไว ้ 

35  เรือ่ง

การประชมุใหญ่
แตล่ะครัง้จะมีค�าพูด
ประมาณ  
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พดูวา่คุณขอโทษ
เมื่อผมมีการโตเ้ถียง 
ผมพบวา่การพูดวา่คณุ
ขอโทษและยอมรบัวา่
คณุผิด ทัง้ที่คณุคดิหรอื

รูว้า่คณุถูก จะช่วยให้เกิดความสงบ
ในห้องอีกครัง้ จากน้ันให้เดนิออกไป 
อยู่เงียบๆ เปลี่ยนเรือ่งพูด หรอืหาส่ิง
ที่พูดคยุกันแล้วเห็นพ้องตอ้งกัน ไม่
นานพระวญิญาณก็จะกลับมา
ไดแลน เอม็. อาย ุ15 ปี แคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา

เป็นผู้สร้ำงสันติ

“ในเม่ือเราไม่
สามารถเปล่ียน
ความประพฤติของ
ผู้ อ่ืนได้ เราจึงต้อง
เร่ิมภารกิจของการ
ปกครองตนเอง
ให้ดี . . .

“เราต้องสร้าง 
ฟัง และใช้เหตผุล
คุยกันแทนการโต้
เถียงและการพูดจา
เสียดสีระหว่าง
สมาชิกครอบครัว”
เอล็เดอร์มาร์วนิ เจ. แอชตนัแห่ง 
โควรัมอคัรสาวกสิบสอง (1915–1994), 
“No Time for Contention” การประชุม
ใหญ่สามญั เม.ย. 1978

แค่รัก
ผมพบวา่การแสดงความรกัที่บรสุิทธิ์
ตอ่ครอบครวัอัญเชิญพระวญิญาณ
ให้สถิตในบ้านเรา ศาสดาพยากรณ์
พูดถึงความรกัวา่เป็นตวัเรง่ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและเป็นพิมเสน
ที่ช่วยเยียวยาจิตวญิญาณ วญิญาณ
ของความรกัน�าความปลอดภัยและ
สันตสุิขเข้ามาในบ้าน
โจเซฟ ซี. อาย ุ18 ปี แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

พดูกบัครอบครัวของคุณ
ถา้ครอบครวัของคณุไม่ไดเ้ป็นสมาชิก
ของศาสนจกัร บอกพวกเขาวา่คณุรูสึ้ก
ไมด่เีมือ่พวกเขาเถยีงกนัและขอให้
พวกเขาปรบัปรงุ ถา้ยงัไม่ไดผ้ล ใหส้วด
ออ้นวอนและลองอกีครัง้ ถา้พวกเขา
เป็นสมาชิก เตอืนสตพิวกเขาวา่พวก
เขาเป็นลกูของพระผูเ้ป็นเจา้และพวก
เขาควรหลกีเลีย่งการทะเลาะเบาะแวง้
แคโรไลนา เอส. อาย ุ19 ปี กอยยาส บราซิล

ค�ำถำม & ค�ำตอบ

“ฉันจะอญัเชิญ
พระวญิญำณ
เข้ำมำในบ้ำน
ฉันได้อย่ำงไร
เมือ่คนในบ้ำน
ทะเลำะหรือ
เถยีงกนั”
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สวดออ้นวอนขอพระ
วญิญาณ
เมื่อใดที่ครอบครวัเถียง
กัน ยากที่จะรูสึ้กถึง
การประทับของพระ

วญิญาณ แต่ไม่ไดห้มายความวา่คณุ
จะไม่สามารถรูสึ้กไดถ้้าคณุมีคา่ควร 
กล่าวค�าสวดอ้อนวอนในใจเพื่อขอให้
มีพระวญิญาณของพระเจ้ามากขึน้
และเอาใจใส่เป็นพิเศษตอ่การกระตุน้
เตอืนที่ส่งมา พระบิดาบนสวรรคท์รง
สามารถช่วยให้คณุรูสึ้กสงบและทรง
ทราบดทีี่สุดวา่จะช่วยน�าความสงบน้ัน
เข้ามาในบ้านคณุไดอ้ย่างไร
เคธี จี. อาย ุ17 ปี ยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

พยายามประนีประนอม
พูดคยุกับครอบครวัเพื่อแก้ปัญหาใน
วธิีที่ทุกคนไดป้ระโยชน์ หรอืแบ่งปัน
ข้อพระคมัภีรห์รอืรอ้งเพลงสวด คณุ
สามารถทูลขอให้พระบิดาบนสวรรค์
ช่วยแก้ปัญหาไดเ้ช่นกัน ในวธิีน้ี ทุก
คนจะสงบลงและสามารถแก้ปัญหาได้
โดยไม่ตอ้งตะโกนหรอืใช้ความรนุแรง 
แน่นอนวา่พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์จะ
ท�าให้คณุทุกคนเต็มไปดว้ยสันตสุิข
และไม่ปรารถนาจะทะเลาะกันอีก
ลอิูส เอฟ. อาย ุ14 ปี ปลายาเดลคาร์เมน 
เมก็ซิโก

ประจกัษพ์ยานเป็นมากกวา่ความรู้สึกหรือ
ประจกัษพ์ยานคือส่ิงท่ีพระผูช่้วยใหร้อดตรัสถึงเม่ือพระองครั์บสัง่
กบัเปโตรวา่ “มนุษยไ์ม่ไดเ้ปิดเผยเร่ืองน้ีแก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู ้
สถิตในสวรรคท์รงเปิดเผยใหท้ราบ” (มทัธิว 16:17) ประจกัษพ์ยานคือ
ความรู้ท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปิดเผยผา่นพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

พระวญิญาณบริสุทธ์ิตรัสในเสียงท่ีเรารู้สึกมากกวา่เราไดย้นิ แต่มา
ทั้ง “ในความนึกคิดเจา้ และ ในใจเจา้” (คพ. 8:2; เนน้ตวัเอน)—ความ
คิดและความรู้สึกของเรา

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอธิบายวา่วญิญาณของการเปิดเผยคือ
ความรู้สึกของ “สติปัญญาอนับริสุทธ์ิท่ีหลัง่ไหลมาสู่ท่าน ท�าใหท่้าน
ฉุกคิดข้ึนไดใ้นทนัที” (ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ 
[2007], 141)

เม่ือเราหนัความนึกคิดและใจเรา—ความคิด ความรู้สึก และความ
ปรารถนาของเรา—ไปหาพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงสามารถตรัส
กบัความนึกคิดและใจเราดว้ยสุรเสียงสงบแผว่เบาของพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ เม่ือพระองคท์รงเร่ิมท�างานกบัวญิญาณเรา ความรู้สึกและ
ความคิดบางอยา่งจะหลัง่ไหลมาสู่เรา น่ีคือประจกัษพ์ยานท่ีพระองค์
ทรงมอบใหเ้รา

ท่านคดิอย่างไร ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียดสูงตาม
ความประสงคข์องท่านมาก่อน 15 พฤศจิกายน 2018 
ท่ี liahona .lds .org (คลิก “Submit an Article”)

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความ
ชดัเจนของค�าตอบท่ีส่งมา

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมมุมอง  
ไม่ถือเป็นการประกาศหลกัค�าสอนอย่าง
เป็นทางการของศาสนจักร

“ฉนัจะหาเพื่อนท่ีมีมาตรฐานดีไดอ้ยา่งไร”
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โดย เลอำห์ บำร์ตนั
นิตยสารศาสนจกัร

ดิ
ฉนัคิดวา่คงไม่ใช่ความฝันของเดก็สาวอาย ุ14 ปีท่ีจะอยูใ่นโรงนาฝุ่ น
เขรอะ ยกพลัว่สนิมเขรอะ หรือท�าความสะอาดคอกมา้ท่ีหมกัหมมไป
ดว้ยกล่ิน แต่ดิฉนัอยูท่ี่นัน่หลงัเลิกเรียนทุกวนัจนกระทัง่อายมุากพอจะ
ไดง้านต่างจากเดิม

นัน่ไม่ใช่สถานการณ์ท่ีดิฉนัฝันถึงในช่วงเรียนมธัยมปลาย แต่เวลานั้นดิฉนั
เขา้ใจวา่ถา้ดิฉนัอยากไดง้านท่ีชอบจริงๆ—งานท่ีไม่เก่ียวกบัการท�าความ
สะอาดหลงัจากพวกสตัวท์ �าเลอะ—ดิฉนัตอ้งเรียนมหาวทิยาลยั 
และการไปเรียนมหาวทิยาลยัตอ้งใชเ้งิน ดิฉนัรู้วา่ส�าหรับดิฉนั 
การศึกษาเป็นการกา้วสู่อาชีพท่ีประสบผลส�าเร็จ (ดงัหวงั)

เร่ืองดีคือเสน้ทางท่ีดิฉนัเลือกเป็นเพียงหน่ึงในหลายเสน้ทางท่ี
สามารถช่วยใหคุ้ณเรียนรู้การท�างานและมีรายไดเ้ล้ียงชีพตามความ
ตอ้งการของคุณเอง ซ่ึงเรียกวา่การพึ่งพาตนเองทางโลกและทาง
วญิญาณ ขณะพิจารณาทางเลือกของคุณ จงพยายามเลือกเสน้ทางท่ี
คุณรู้สึกว่าจะเตรียมคุณให้พร้อมท่ีสุด

เร่ืองราวเหล่าน้ีมาจากคนท่ีอายเุท่าคุณเม่ือไม่ก่ีปีก่อน โดยท�าตาม
ตวัอยา่งของคนหนุ่มสาวเหล่าน้ี คุณจะพบเสน้ทางสู่การพึ่งพา
ตนเองของคุณ

เสน้ทางท่ีเตรียมท่าน
ส�าหรับอนาคตของท่าน

พจิำรณำควำมต้องกำรรอบตวัคุณ
โดย อุดม พิเศษ กัมพูชา

เ พื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผมบอกตนเองเสมอวา่ส�าคญัมากที่ตอ้งท�างานทุ่มเท แตอ่ีกวธิีหน่ึงที่จะเก่ง
คอืท�างานฉลาด หลังจากเป็นผู้สอนศาสนาในอังกฤษ ผมกลับกัมพูชาและดตูลาดงาน ผมดหูลายๆ 

เรือ่งอย่างเช่นระยะเวลาการอบรมเพื่อให้ ไดง้านแตล่ะงานและคา่อบรม
ผมพบวา่โปรแกรมอบรมเป็นนักบรหิารผลิตภัณฑ์ประเภทเสือ้ผ้าเป็นโปรแกรมระยะสัน้แตท่้าทาย 

และมีคนเข้าอบรมไม่มาก ผมเห็นวา่น่ันเป็นโอกาสและตดัสินใจเข้ารบัการอบรม ตอนน้ีผมจบ
โปรแกรมแล้วและท�างานเป็นนักบรหิารผลิตภัณฑ์ ให้บรษัิทเสือ้ผ้าแห่งหน่ึง

การหาอาชีพที่เหมาะสมเป็นเรือ่งยาก แตผ่มมีพระวญิญาณช่วยผมและหนุนใจผม
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ไม่ว่าท่านไปเรียนมหาวิทยาลยั หางาน หรือเรียน
ท�าการค้า ท่านก�าลงัพัฒนาคุณลกัษณะหน่ึงท่ี
จ�าเป็นต่อการสร้างอาณาจักรของพระผู้ เป็นเจ้า
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ใช้กำรศึกษำเปิดประตู
โดย อิ โอลานดา เทียเซียรา เคปเวริด์ แอฟรกิา

คุณแม่ของผมกระตุน้ผมดว้ยวลีน้ีเสมอ “การศึกษาเป็นกุญแจ
สู่ความส�าเรจ็” ผมอยากให้ตนเองและโดยเฉพาะครอบครวัผม

มีอนาคตที่ดขีึน้ และเพื่อให้เป็นเช่นน้ัน ผมตอ้งศึกษาตอ่ เพราะ
ตอนน้ันผมไม่มีเงินไปเรยีนมหาวทิยาลัยผมจึงสมัครขอทุนเรยีน
อาชีวศึกษาเพื่อศึกษาระบบคอมพิวเตอรแ์ละการซ่อมบ�ารงุ

ตลอดช่วงที่ผมศึกษาผมประสบความท้าทายหลายอย่าง แตน่ี่ไม่ได้
ท�าให้ผมเลิกเดนิหน้าตอ่ไปโดยตัง้ใจวา่จะมีชีวติที่ดกีวา่น้ีให้ ได ้การ
สวดอ้อนวอนช่วยผมมาก ผมขอค�าแนะน�าจากพระเจ้าเสมอ ผมตัง้ใจ
ศึกษาอยู่เสมอ และทุกวนัน้ีผมยังคงตัง้ใจท�างาน โดยท�าสุดความ
สามารถในต�าแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอรแ์ละพนักงานการตลาด
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ท�ำงำนตอนนีเ้พือ่อนำคตที่
คุณต้องกำร
โดย แอน- โซฟีกับลอวเ์รนซ์ คาวนิ 
สก็อตแลนด ์สหราชอาณาจักร

แอน โซฟี: ดฉัินอยากเรยีนมหาวทิยาลัย
มาตลอด แตแ่ผนการศึกษาของดฉัิน

เปลี่ยนไปมากไปช่วงวยัรุน่ หลังจากเรยีนจบ
มัธยมปลาย ดฉัินอาสาท�างานในโรงพยาบาล
แห่งหน่ึงหกเดอืน นับตัง้แตน้ั่นมาดฉัินก็
คดิจะเป็นพยาบาล แต่ไม่คดิวา่จะท�าได้

ชัน้เรยีนการพึ่งพาตนเองของวอรด์
ขอให้เราเลือกงานที่เราอยากท�า
ถึงแม้เราไม่มีคณุสมบัตก็ิตาม 
ดฉัินสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับงาน

ที่อยากท�า ใจดฉัิน
ยังนึกถึงแตก่าร

เป็นพยาบาล ดฉัิน
ตดัสินใจท�าตาม

การกระตุน้เตอืน
ของพระเจ้า

การเดนิตามเส้น
ทางน้ีไม่ง่ายเลย ดฉัิน

เริม่คน้ควา้โปรแกรม
การพยาบาลและส่ิงที่
ดฉัินจะตอ้งศึกษา ดฉัิน

พูดคยุกับคนที่ผ่านขัน้
ตอนคล้ายกัน ครัง้แรก

ที่ดฉัินสมัครโปรแกรม
การพยาบาล ดฉัินอยู่ ใน

รายช่ือส�ารอง แตด่ฉัินไม่
ยอมแพ้ ดฉัินสมัครอีกครัง้

และในที่สุดก็ ได ้บางครัง้คณุ
ตอ้งอดทนและวางใจพระเจ้าขณะพระองค์
ทรงมีแผนส�าหรบัคณุ

ลอว์เรนซ์: เมื่อผมอายุยังน้อย ผม
ตัง้เป้าหมายวา่จะเป็นคนเก่งที่สุดไม่
วา่จะเรยีนวชิาอะไรหรอืท�างานอะไร 
ผมพยายามเรยีนและปรบัปรงุเสมอ
เพื่อให้ตนเองมีโอกาสประสบความ
ส�าเรจ็มากที่สุด

ปัจจุบันผมท�างานเป็นผู้จัดการ
ของบรษัิทเสือ้ผ้า แต่ผมต้องการ
เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร ์ในสก็อต
แลนด์ คุณต้องอยู่ ในประเทศติดต่อ
กันสามปีก่อนสมัครเป็นต�ารวจ 
เน่ืองจากผมรบัใช้งานเผยแผ่นอก
ประเทศสองปี ผมจึงต้องรออีก
หลายเดือน

ถึงแม้น่ีจะเป็นอุปสรรคใหญ่ แต่
ผมไม่ยอมแพ้ ผมมีงานที่ดี ไวเ้ลีย้ง
ดคูรอบครวั และผมท�างานขยันขัน
แข็งเพื่อให้ผมมีหลักฐานอ้างอิงที่ดี
ส�าหรบังานในอนาคต
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เหมือนคนหนุ่มสาว
เหล่าน้ี คณุจะพบวา่เส้น
ทางตา่งๆ สามารถเตรยีม
คณุให้พรอ้มดแูลตนเอง
และครอบครวัในอนาคต 
คณุสามารถวางแผนเพื่อ
ความส�าเรจ็ได้ โดยมีเป้า
หมายน้ันในใจ เอ็ลเดอรด์ี
เทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์แห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสอง
สอนวา่ “ขอให้เราท�าสุด
ความสามารถและสรา้งช่ือ
เสียงเรือ่งความเป็นเลิศ
ของการท�างานทุกอย่าง ขอ
ให้เราเตรยีมใจและกายให้
พรอ้มส�าหรบัโอกาสการ
ท�างานที่เกิดขึน้ทุกวนั” 
(“หลักธรรมสองข้อส�าหรบั
เศรษฐกิจ” การประชุม
ใหญ่สามัญ ต.ค. 2009) 
เวลาน้ีเมื่อคณุจดจ่อกับ
การเรยีนรูแ้ละการท�างาน 
คณุก�าลังสรา้งนิสัยที่จะ
ช่วยให้คณุรูสึ้กมั่นใจมาก
ขึน้เกี่ยวกับอนาคต ◼
หมายเหตบุรรณาธิการ: ท่านอาจ
จะขอให้อธิการแนะน�าให้ท่านรูจ้ักผู้
เชีย่วชาญการพึง่พาตนเองในสเตค 
พวกเขาจะช่วยให้ท่านคน้พบความ
เป็นไปไดส้�าหรบัการศกึษาและการ
ท�างานในอนาคตของท่าน

รู้จกัตนเอง
ท่านเก่งอะไร ท่านชอบท�าอะไร การ
ตอบค�าถามเหล่าน้ีจะช่วยใหท่้านคน้พบ
อาชีพท่ีเหมาะกบัทกัษะ ความสนใจ และ
พรสวรรคท่ี์ท่านมีอยูแ่ลว้

ค�ำแนะน�ำ: ท่านอาจจะ
ถามบิดามารดา ครู และ
เพื่อนๆ วา่พวกเขาเห็น
พรสวรรคอ์ะไรในตวัท่าน 
ท่านอาจจะประหลาดใจ
กบัส่ิงท่ีพวกเขาพดู!

รู้จกัโลกรอบตวัท่ำน
พื้นท่ีอยูอ่าศยัของท่านตอ้งการงานอะไร 
บริษทัใดก�าลงัรับคนเขา้ท�างาน ท่าน
สมควรเลือกเสน้ทางอาชีพท่ีก�าลงัเติบโต
และจะมีโอกาสในอนาคต

ค้นพบเส้นทำง
ของท่ำน

ค�ำแนะน�ำ: วทิยาลยั 
มหาวทิยาลยั หรือ
โรงเรียนฝึกสอน
อาชีพมกัจะรู้วา่ตลาด
ตอ้งการทกัษะอะไรและ
อุตสาหกรรมอะไรก�าลงั
เติบโต

1. 

2. 

3. 
รู้ว่ำท่ำนต้องท�ำอะไรต่อ
ท่านตอ้งเตรียมอะไรจึงจะไดง้านท่ีท่าน
ตอ้งการ ท่านจะรับการอบรมและการ
ศึกษาท่ีท่านตอ้งการไดท่ี้ไหน ท่าน
จะจ่ายอยา่งไร เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย
อาชีพระยะยาว ท่านจะตอ้งรู้วิธีได้
อาชีพนั้น

ค�ำแนะน�ำ: ท่านอาจจะพดู
คุยกบัคนท่ีก�าลงัท�าส่ิงท่ี
ท่านอยากท�าอยูแ่ลว้ ถาม
ค�าถาม คนส่วนใหญ่ชอบ
ใหค้ �าแนะน�าและขอ้เสนอ
แนะ
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หนูกับครอบครวัเพิ่งย้ายมา
อยู่เคนทักกี หนูเสียใจมาก

เพราะตอ้งจากเพื่อนๆ และญาติๆ  
เคนทกักแีตกตา่งจากทีห่นูเคยอยู่

มาก ครัง้แรกที่เราไปโบสถ์ หนูเห็นคนไม่มากที่น่ัน เมื่อ
หนูรูว้า่สาขาของหนูเล็กมาก หนูตดัสินใจวา่แทนที่จะ
คดิไม่ดเีกี่ยวกับสาขา หนูจะท�าบางอย่างกับเรือ่งน้ี

วนัตอ่มา หนูกับคณุแม่ไปรา้นคา้ ก่อนออกจากบ้าน 
หนูหยิบบัตรเผยแผ่มาปึกหน่ึง เมื่อเราเข้าไปในรา้น หนู
หยิบขนมมาแท่งหน่ึงและไปจ่ายเงิน แคชเชียรส์แกน
ขนม แล้วยื่นให้หนู หนูคนืให้เธอ เธอท�าหน้างงๆ และ
พูดวา่ “หนูเพิ่งจ่ายเงินเมื่อกีน้ะคะ”

หนูบอกวา่ “หนูรูค้ะ่ แตห่นูอยากให้คณุเป็นของ
ขวญั” จากน้ันหนูก็ยื่นบัตรเผยแผ่ ให้เธอพรอ้มขนม เธอ
ยิม้และขอบคณุหนู เธอมองดหูลังบัตรที่หนูเขียนไวว้า่ 
“ทุกคนเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า หนูเดนิจากมาดว้ย
ความสุข โดยรูว้า่ถึงแม้เธอไม่เข้ารว่มศาสนจักร แต่หนู
ก็ยังท�าส่ิงดี

สายวนัน้ัน หนูนึกขึน้ไดว้า่ลืมบัตรที่เหลือไวข้้างเครือ่ง
คดิเงิน! เมื่อหนูไปรา้นน้ันอีกครัง้ หนูไปถามวา่ยังอยู่
หรอืเปล่า แตแ่ล้วหนูก็เห็นบางอย่าง และหยุดเดนิ ข้าง
เครือ่งคดิเงินราวห้าเครือ่งมีบัตรเผยแผ่ที่เขียนวา่ “ทุก
คนเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า” แคชเชียรแ์จกจ่ายออก
ไป! หนูรูสึ้กมีความสุขมากเพราะส่ิงที่หนูท�า ◼

ส่งต่อ  
ความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้
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โดย อลัล ีบี. อำยุ 12 ปี เคนทกัก ี
สหรัฐอเมริกำ
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โดย คำร์เซ็น เค. อำยุ 11 ขวบ รัฐยูทำห์ 
สหรัฐอเมริกำ

ปีที่แล้วผมไปเดนิป่ากับคณุพ่อ
และน้องชาย เราเดนิเข้าไปใน

หุบเขาลึก ไม่นานเราก็เริม่ส�ารวจข้าง
ทาง เราพบถ�า้ขนาดใหญ่และจุดชมววิที่ดมีาก เราปีนสูง
ขึน้เรือ่ยๆ ข้ามโขดหินและเนินชัน

ผ่านไปพักหน่ึง เราหลงทาง เราไม่ทราบวา่จะลงไป
ดา้นล่างของหุบเขาทางไหน เราตดิอยู่ ในดงทึบ มองไม่
เห็นทัง้ดา้นบนและดา้นล่างของหุบเขา ผมเริม่ท้อใจ
มาก ผมไม่ทราบวา่จะไปที่ ไหน และคณุพ่อก็ ไม่ทราบ!

ใกล้ค�า่แล้วและอากาศเย็น เรายังหาทางออกจาก
หุบเขาไม่ได ้ผมรูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงทราบวา่จะ
ไปทางไหน

ผมพูดวา่ “ถ้าเราอยากออกจากที่น่ี เราตอ้งสวด
อ้อนวอน!” พวกเราสามคนจึงคกุเข่าสวดอ้อนวอน โดย
ทูลขอให้พระบิดาบนสวรรคท์รงน�าเราออกจากหุบเขา

เมื่อเราเริม่เดนิ ความรูสึ้กหน่ึงบอกผมวา่เมื่อผมเห็น
ตน้ไม้สูงตัง้ตรงตน้หน่ึง เราควรเลีย้วซ้าย หลังจากเลีย้ว
ซ้าย เราเห็นรถยนตข์องเรา ผมรูว้า่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงช่วยเราออกจากหุบเขา พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบ
ค�าสวดอ้อนวอนของเรา และเราออกมาอย่างปลอดภัย—
ดวงอาทิตย์ตกพอดี

ผมขอบพระทัยส�าหรบัพลังของการสวดอ้อนวอนและ
ส�าหรบัพระกรรณที่สดบัฟังของพระบิดาบนสวรรค ์◼
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ค�าสวดออ้นวอน
ในหบุเขาลึก
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เราเป็นเดก็ปฐมวยัในสาธารณ-
รัฐเช็ก ต่อไปน้ีเป็นวธีิท่ีเราส่อง
แสงเจิดจา้ในประเทศของเรา

หนูกับเพื่อนๆ จะลงชัน้ล่าง 
เมื่อเรามาถึงลิฟต ์หนูมี

ความรูสึ้กไม่สบายใจและ
ขอให้เพื่อนๆ ไม่ ใช้ลิฟต ์
พวกเขาตดัสินใจใช้ลิฟต ์

แตห่นูใช้บันได เมื่อหนูลงมา

ถึงชัน้ล่าง เพื่อนๆ ไม่อยู่ที่น่ัน 
ลิฟตค์า้ง! พักหน่ึงกวา่พวกเขา
จะออกมาได ้หนูมีความสุขที่ ไม่
เกิดเรือ่งรา้ย หนูรูสึ้กดเีช่นกันที่
หนูท�าตามพระวญิญาณบรสุิทธิ์
อมำล ีเอน็. อำยุ 10 ขวบ

ส่องแสงของท่ำน

หนูมีเพื่อนที่ โรงเรยีน พวกเขาไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกศาสนจักรแตย่ังเคารพมาตรฐานของ
หนู เมื่อหนูบอกวา่เราควรสวดอ้อนวอน พวก
เขาเห็นดว้ย! หนูมีความสุขมาก
อวิำนำ เอ. อำยุ 11 ขวบ

เมื่อผมท�าถุงมือคู่ โปรดหาย ผมเสียใจมาก ผมกับคณุแม่
สวดอ้อนวอน แตเ่ราหาไม่เจอ ผมพยายามมีศรทัธา  หน่ึง

สัปดาห์ตอ่มา น้องชายผมพบถุงมือของผมที่ถนน! พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเรา ผมรกัพระองค์

และรูว้า่พระองคท์รงพระชนม์อยู่
แอนเดร ดบัเบิลยู. อำยุ 9 ขวบ

เรยีบเรยีงโดย แชรอน กูดรชิ นิตยสารศาสนจักร
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ผมโกรธคณุแม่เพราะผมไม่
อยากอาบน� ้าและเข้านอน วนั

รุง่ขึน้ผมเสียใจเพราะการเลือก
ที่ ไม่ดขีองผม คณุแม่พูดวา่เรา
สามารถสวดอ้อนวอนทูลขอให้
พระบิดาบนสวรรคท์รงให้อภัย
เรา เราคกุเข่าสวดอ้อนวอน ผม

รูสึ้กดขีึน้ ผมเรยีนรูว้า่เราสามารถ
กลับใจได ้และเพราะพระเยซู
ครสิต ์เราจะไดร้บัการให้อภัย

ซำมูเอล เอช. อำยุ 5 ขวบ

ที่ โรงเรยีนหนูมีเพื่อนคนหน่ึงที่ ไม่มี ใคร
อยากเป็นเพื่อนดว้ย เด็กคนอื่นเริม่พูดไม่
ดกีับเธอที่ท�าให้เธอรูสึ้กน้อยใจ หนูบอกครู

และชวนเพื่อนคน
น้ันมาเล่นดว้ย น่ัน
ท�าให้เพื่อนของหนู
มีความสุข
ลดัมลิำ ว.ี อำยุ 8 ขวบ

ส่งดำวมำให้เรำ!
เราสะสมดาวเกือบครบ

แลว้! ถา้ท่านยงัไม่ได้
ส่งมาใหเ้รา รีบส่ง และ

อีเมลรูปดาวของท่านพร้อมเร่ืองเล่า 
ภาพถ่าย และค�าอนุญาตของผูป้กครอง

มาท่ี liahona@ ldschurch .org

ในสาธารณรฐัเชก็สอ่งแสงเจดิจา้ 

หนูแสดงประจักษ์พยาน
ที่ โบสถ์ หนูตอ้งกล้าหาญ! 
หนูรูสึ้กถึงพระวญิญาณ
นับแตน้ั่น 
เอลสิกำ เค. อำยุ 11 ขวบ

เมื่อหนูตะเภาที่หนูเลีย้งป่วย หนู
สวดอ้อนวอนให้เธอ หนูขอบพระทัย

พระบิดาบนสวรรคท์ี่ทรงช่วยเรา
อนีตำ พ.ี อำยุ 10 ขวบ

ที่ชายหาดท้องฟ้าเริม่มืด ลมพัดและท�าให้เกิด
คลื่นยักษ์! มีเสียงฟ้ารอ้ง ฟ้าแลบ และลูกเห็บ 

ทุกคนวิง่หาที่หลบ เราไม่บาดเจ็บเพราะพายุ 
ระหวา่งทางกลับบ้าน เราเห็นรุง้สามสาย เรารู้
วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราและคุม้ครองเรา

จำคบั บี. อำยุ 10 ขวบเรยีบเรยีงโดย แชรอน กูดรชิ นิตยสารศาสนจักร
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อคัรสำวกเป็นพยำนถงึพระคริสต์
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“ขา้พเจา้เป็นพยานถึงพระองค ์ พระผูไ้ถข่องโลกและพระอาจารยข์อง
เราทกุคน พระองคท์รงเป็นพระบตุรองคเ์ดียวท่ีถือก�าเนิดจากพระผู ้
เป็นเจา้ผูท้รงพระชนม”์

“ปาฏิหารยิ์แห่งการฟ้ืนฟู,” Ensign, Nov. 1994, 34.

โดย เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อำร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
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หนา้นีข้องหนู

ผมชอบอยูท่ี่พระวหิาร
กบัครอบครัวผม พระ
วหิารเป็นสถานท่ี
สวยงามท่ีผมจะสามารถ
ไปไดเ้ม่ือผมอาย ุ12 
ขวบ พระวหิารเป็นพระ
นิเวศนข์องพระเจา้
อลัโด ซี. อำยุ 10 ขวบ 
เมก็ซิโก

หนูชอบแบ่งปันพระกิตติคุณกบัเพื่อนๆ 
ท่ีโรงเรียน โดยเฉพาะกบัเดก็ผูช้ายคน
หน่ึงท่ีพดู เขียน และอ่านไม่ค่อยออก 
วธีิหน่ึงท่ีจะแบ่งปันพระกิตติคุณตาม
ท่ีพระเยซูคริสตท์รงสอนคือช่วยและ
รับใชค้นอ่ืนๆ เม่ือครูใหง้านมอบหมาย
ในสมุดการบา้น หนูยนิดีช่วยเดก็ผูช้าย
คนน้ีเสมอ หนูชอบรับใชผู้อ่ื้นเพราะจะ
ช่วยใหห้นูรู้สึกถึงความรักของพระบิดา
บนสวรรค์
อลัลสัิน เอม็. อำยุ 10 ขวบ เอลซัลวำดอร์

“ประธานมอนสันกบัทีป่รึกษาของท่าน”
โอมำร์ เอ. อำยุ 9 ขวบ เปรู

เม่ือหนูไปโบสถ ์หนูรู้สึกถึง
พระวญิญาณของพระผูเ้ป็น
เจา้และความรักท่ีหนูมีต่อ
พระองคแ์ละต่อพระผูช่้วยให้
รอดของหนู พระเยซูคริสต ์
หนูรักพระผูช่้วยใหร้อด
อยำนำ บี. อำยุ 7 ขวบ ฝร่ังเศส
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โดย เมแกน อำร์มคเนชท์ 
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

เกรซเป็นเด็กสาวอายุ 15 ปีทีอ่ยู่
ในฮอลแลนดช่์วงสงครามโลก
ครัง้ที ่2  สงครามยืดเยือ้ยาวนาน 
ประชาชนในฮอลแลนดอ์ดอยาก
และพวกเขาหวงัวา่สงครามจะ
สิน้สุดโดยเรว็

สงครามโลกครัง้ที่สองในปีที่
ผ่านมาเลวรา้ยที่สุดส�าหรบั

ฮอลแลนด ์นาซียึดทุกอย่างไปหมด 
เกรซไปโรงเรยีนไม่ได ้ไม่มีถ่านหินให้
ความอบอุ่นในบ้านของพวกเขา เกรซกับ
ครอบครวัตอ้งกินหัวทิวลิปเพื่อไม่ ให้อดตาย รสชาติ
ของมัน แย่มาก! ที่เลวรา้ยกวา่น้ันคอืคณุพ่อยังเป็น
นักโทษสงคราม

แตม่ีความหวงั ประชาชนบอกวา่พวกนาซีก�าลังแพ้
สงคราม เดอืนพฤษภาคม ปี 1945 พวกนาซีพ่ายแพ้ ใน
ที่สุดฮอลแลนดก็์เป็นอิสระอีกครัง้! ประชาชนเฉลิม
ฉลองตามท้องถนน ตอนน้ีเกรซไปโรงเรยีนไดแ้ล้ว ไม่มี
ทหารให้กลัว

ส่ิงที่ดทีี่สุดคอื วนัหน่ึงเมื่อเกรซกับน้องชายเดนิกลับ
จากโรงเรยีน พวกเขาเห็นธงชาตฮิอลแลนด์ โบกสะบัด
หน้าบ้านของพวกเขา พวกเขารูว้า่น่ันหมายความได้
เพียงอย่างเดยีว

“พ่อมาแล้ว!” ฮีเบอรต์ะโกน
เกรซกับน้องๆ วิง่เข้าบ้าน เธอเหวีย่งแขนโอบพ่อและ

กอดพ่อแน่น เขากอดตอบ วเิศษมากที่มีพ่ออยู่บ้าน
ไม่นานหลังจากน้ัน หีบห่ออาหาร เสือ้ผ้า และ

เวชภัณฑ์ก็เริม่มาถึงฮอลแลนด ์ผู้น�าศาสนจักรใน

ซอลท์เลคซิตีส่้งเครือ่งอุปโภคบริโภค
มากมายมาช่วยประชาชนหลัง

สงคราม เกรซไดเ้สือ้กระโปรงชุด
ใหม่ดว้ย! เธอสวมชุดเดมิมาห้าปี 
เธอจึงมีความสุขมากที่มีชุดใหม่

เป็นครัง้แรกในรอบหลาย
ปีที่เกรซมีอาหารเพียงพอรบั
ประทาน ฝ่ายประธานคณะ

เผยแผ่และรฐับาลในฮอลแลนด์
ตดัสินใจเริม่โครงการปลูกมัน

ฝรัง่เพื่อให้มีอาหารมากขึน้ สมาชิก
ศาสนจักรปลูกมันฝรัง่จ�านวนมากใน

บรเิวณพืน้ที่ ไร่ โดยรอบ ราวฤดใูบไม้รว่งพวก
เขาจะมีมันฝรัง่หลายพันหัวไวก้ิน

“ดน่ัูนสิคะ!” เกรซบอกพ่อพลางชี ้ไปที่ตน้อ่อนของ
มะเขือเทศ “เราจะไม่หิวอีกแล้ว!”

พ่อพยักหน้าแต่ไม่ยิม้ เขาพูดวา่ “พ่อก�าลังคยุกับ
ประธานแซปปีย์ ท่านบอกพ่อวา่วสุิทธิชนยุคสุดท้ายใน
เยอรมนียังคงอดอยาก เหมือนที่เราเคยเป็น พวกเขาไม่
ไดร้บัความช่วยเหลือจากรฐับาลเหมือนเรา” พ่อโอบไหล่
เกรซ “ประธานแซปปีย์ถามวา่เราจะส่งมันฝรัง่ของเราไป
ให้วสุิทธิชนชาวเยอรมันไดห้รอืไม่”

“ ให้มันฝรัง่ของเรา!” เกรซรอ้งไห้ แต ่พวกนาซี มา
จากเยอรมนีนะ! “พวกเขาอาจจะเป็นวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายก็ ไดน้ะคะพ่อ ยังไงก็เป็นคนเยอรมัน”

“พ่อรูว้า่ไม่ง่าย” คณุพ่อพูด “แตพ่วกเขาเป็นลูกของ
พระผู้เป็นเจ้า พระองคท์รงรกัพวกเขาเหมือนกัน พ่อให้
อภัยที่พวกเขาจับพ่อไปเป็นนักโทษ พระเจ้าทรงสามารถ
ช่วยให้เราทุกคนให้อภัย”

เกรซเงยหน้ามองพ่อ พ่อเป็นคนกล้าหาญที่สุดที่

ความหวงั  
ศรัทธำ ควำมหวงั และพระคุณ—ภำค 3
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เธอรู้จัก แต่เธอไม่รูว้่าเธอกล้าให้อภัยเหมือนพ่อหรือไม่ 
จากน้ันเธอนึกถึงครูคนหน่ึงในโรงเรียนช่วงสงคราม 
ครูของเธอบอกว่าใช่ว่าคนเยอรมันทุกคนเป็นนาซี และ
ใช่ว่าทหารนาซีทุกคนเป็นคนเลว เวลาน้ีเด็กชายและ
เด็กหญิงในเยอรมนีก�าลังอดอยาก เหมือนที่เกรซเคย
อดอยากมาแล้ว

เกรซสูดลมหายใจ “หนูเข้าใจคะ่” เธอบอก “ยกมัน
ฝรัง่ของเราให้พวกเขาเถอะคะ่”

คุณพ่อกอดเธอและยิม้ “หนูเป็นเด็กกล้าหาญมาก 
น่ีเป็นเรื่องที่ท�าใจยาก แต่เราเป็นสานุศิษย์ของพระ
เยซูคริสต์ และพี่น้องชายหญิงชาวเยอรมันก็เป็น
เหมือนกัน”

เกรซยิม้ ความรูสึ้กโกรธในใจเธอมลายหายไป เธอรูสึ้ก
สงบและอบอุ่น เธอสามารถให้อภัยคนเยอรมัน และพระ
เยซูทรงสามารถช่วยให้เธอรกัพวกเขาดว้ย ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐันิวเจอรซี์ย์ สหรฐัอเมรกิา

วสุิทธิชนยคุสุดทา้ยในฮอลแลนดใ์หม้นัฝร่ัง 
140,000 ปอนด ์(70 ตนั) และปลาเฮริง 180,000 
ปอนด ์(90 ตนั) แก่วสุิทธิชนยคุสุดทา้ยชาว
เยอรมนั ต่อมาในปี 1953 วสุิทธิชนชาวเยอรมนั
ส่งเคร่ืองอุปโภคบริโภคมาใหส้มาชิกศาสนจกัร
ในฮอลแลนดห์ลงัเกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่
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เรือ่งโปรดของหนูจากพระคมัภีร์
มอรมอนอยู่ ใน 3 นีไฟ 17 เป็น
เรือ่งเกี่ยวกับพระเยซูทรงให้
พรเด็กๆ หนูชอบเรือ่งน้ีเพราะ
บอกเราวา่พระเยซูและพระบิดา
บนสวรรคท์รงรกัเรามาก หนู

สามารถเข้าใจและเห็นใจเด็กเหล่าน้ัน และหนูนึกภาพ
ตนเองยืนอยู่ที่น่ัน
บำร์โบรำ เจ. อำยุ 11 ขวบ สำธำรณรัฐเช็ก

ชมรมอา่น 
พระคมัภีร์
มอรมอน

เข้ำร่วมชมรมโดยอ่ำนพระคมัภร์ีมอรมอน!  
ทา่นสามารถอา่นคนเดียว อา่นกบัครอบครวั หรืออา่นกบัเพ่ือน จากน้ัน
ใหส้ง่ภาพถา่ยของทา่นขณะอา่นพระคมัภีรม์อรมอนและบอกเราเกีย่วกบั
สิง่ท่ีทา่นเรียนรูห้รือเร่ืองท่ีทา่นชืน่ชอบจากพระคมัภีรม์อรมอน สง่มาท่ี 
liahona .lds .org (คลิก “Submit an Article”)

ผมชอบพระคมัภีรม์อรมอนเพราะหนังสือ
เล่มน้ีจรงิ เขียนโดยศาสดาพยากรณ์ พระ
คมัภีรช่์วยให้ผมเลือกส่ิงที่ถูกตอ้ง และเมื่อ
ผมมีปัญหา พระคมัภีรม์อรมอนช่วยผม 
ผมเช่ืออย่างน้ัน
เจสัน เอส. อำยุ 10 ขวบ มหำรำษฏระ อนิเดยี

ข้อพระคมัภร์ีของเดอืนนี:้  
โมโรไน 10:4

“. . . หากท่านจะทูลถามดว้ยใจจรงิ, 
ดว้ยเจตนาแท้จรงิ, โดยมีศรทัธาใน

พระครสิต,์ พระองคจ์ะทรงแสดงความ
จรงิของเรือ่งให้ประจักษ์แก่ท่าน, โดย

อ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์”
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เอสเธอรก์ลา้หาญ

เอสเธอร์กล้ำหำญและเช่ือในพระผู้
เป็นเจ้ำ ฉันสำมำรถกล้ำหำญและ
ยนืหยดัสนับสนุนส่ิงทีถู่กต้อง!

เอสเธอร์
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เ อสเธอร์เป็นราชินีของเปอร์เซีย กษตัริยไ์ม่รู้วา่
เอสเธอร์เป็นชาวยวิ พระองคมี์เพื่อนชัว่ร้ายคน

หน่ึงท่ีเกลียดชาวยวิ เขาหลอกกษตัริยใ์หพ้ดูวา่
ชาวยวิทุกคนในแผน่ดินตอ้งถกูสงัหาร เอสเธอ
ร์ตดัสินใจไปทูลขอกษตัริยใ์หไ้วชี้วติผูค้นของ
เธอ แต่เธออาจจะถกูสงัหารเพราะเขา้เฝ้ากษตัริย ์
เอสเธอร์ขอใหช้าวยวิอดอาหารใหเ้ธอ เม่ือเอส-
เธอร์ไปเขา้เฝ้าสามี เขาตอ้นรับเธอ เธอเชิญเขา
กบัเพื่อนมารับประทานอาหารเยน็ ท่ีนัน่ เธอ
บอกทั้งสองวา่เธอเป็นชาวยวิ กษตัริยไ์ม่สามารถ
เปล่ียนกฎได ้แต่เขาอนุญาตใหช้าวยวิป้องกนั
ตนเอง ดว้ยความช่วยเหลือของพระผูเ้ป็นเจา้ เอส
เธอร์จึงช่วยชีวติผูค้นของเธอ!

อ่านเรือ่งราวของเอสเธอร์ ใน เอสเธอร ์2–8

“ราชินีเอสเธอร์” รีเบกกา ซี. อาย ุ8 ขวบ, รัฐอารากวา เวเนซุเอลา

วรีบุรุษในพนัธสัญญำเดมิ

 ท่องจ�าประโยคสุดทา้ยของ
เอสเธอร์ 4:14

 ดูเร่ืองราวพนัธสญัญาเดิมบทท่ี 45 ท่ี 
scripturestories .lds .org

 ถา้พอ่แม่บอกวา่หนูอายมุากพอแลว้ 
จงอดอาหารใหค้นท่ีหนูห่วงใย

 ฉนักลา้หาญไดโ้ดย . . .
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ราชนีิเอสเธอร ์
เร่ืองรำวในพระคมัภร์ี

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เอ
พ

ริล
 ส

ตอ็
ตต

์

กษัตรยิ์มีเพื่อนคนหน่ึงเป็นคนช่ัวรา้ย เขาหลอกกษัตรยิ์ ให้ตัง้กฎวา่ชาวยิว
ทุกคนตอ้งถูกสังหาร! กษัตรยิ์ ไม่รูว้า่เอสเธอรภ์รรยาของเขาเป็นชาวยิว

โดย คมิ เวบ็บ์ รีด

เอสเธอรเ์ป็นราชินี เธอ
แตง่งานกับกษัตรยิ์ของ
เปอรเ์ซีย
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เอสเธอรต์ดัสินใจขอให้
กษัตรยิ์สามีของเธอช่วย
ชีวติผู้คนของเธอ แตเ่ธอ
กงัวลวา่เขาจะโกรธ เอสเธอร ์
จึงขอให้ชาวยิวทุกคนอด
อาหารและสวดอ้อนวอนให้
เธอ จากน้ันเธอจึงไปเข้าเฝ้า
กษัตรยิ์ เขาไม่ โกรธ!

เอสเธอรเ์ชิญกษัตรยิ์กับเพื่อนของเขามารบัประทานอาหารเย็น ขณะรบั
ประทานอาหาร เอสเธอรบ์อกกษัตรยิ์วา่ เธอ เป็นชาวยิว กษัตรยิ์ โกรธที่
เพื่อนหลอกเขา เขาจึงบอกชาวยิววา่พวกเขาสามารถป้องกันตวัได ้เอสเธอร์
ช่วยชีวติผู้คนของเธอ!
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เราสามารถสวดอ้อนวอนทูลขอความช่วยเหลือจากพระบิดา
บนสวรรค ์เราสามารถองอาจกล้าหาญเหมือนเอสเธอร ์◼

จาก เอสเธอร ์2–8



เดก็

 ตุลาคม 2018 79

หน้ำระบำยสี

ฉันสามารถช ่วยใหผู้อื้น่
รูสึ้กวา่มีคนรกัพวกเขา
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ข้  าพเจ้าปรารถนาจะพูดเกี่ยว
กับต�าแหน่งอันศักดิสิ์ทธิ์ของ

ผู้น�าฐานะปุโรหิตเหล่าน้ันที่ ไดร้บั 
“เรยีกและเลือก” (คพ. 55:1) ให้น�า
ศาสนจักรในยุคน้ี . . .

. . . พี่น้องชายของข้าพเจ้า [ ใน
โควรมัอัครสาวกสิบสอง] เป็นคนด ี
มีเกียรต ิและไว้ ใจได ้ไม่เวน้แม้แต่
คนเดยีว ข้าพเจ้ารู้ ใจพวกท่าน พวก
ท่านเป็นผู้รบัใช้ของพระเจ้า ความ
ปรารถนาเดยีวของพวกท่านคอืท�างาน
ในการเรยีกอันส�าคญัยิ่งของพวกท่าน
และเสรมิสรา้งอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก เจ้าหน้าที่
ชัน้ผู้ ใหญ่ของเราที่ก�าลังรับใช้ ในวัน
และเวลาน้ีผา่นการพิสูจน์ ผา่นการ
ทดลองมาแล้ว และซ่ือตรง . . . ใจ
พวกท่านบรสุิทธิ์ ประสบการณ์ของ
พวกท่านล�า้คา่ ความคดิของพวกท่าน
เฉียบคม และภูมิปัญญาทางวญิญาณ
ของพวกท่านลึกซึง้จนท�าให้เรารูสึ้ก
อุ่นใจแค่ไดอ้ยู่ตอ่หน้าพวกท่าน

. . . [เมื่อข้าพเจ้าไดร้บัการเรยีก 
ข้าพเจ้าไดร้บัค�าแนะน�า] วา่ส่ิงส�าคญั

ที่สุดที่ข้าพเจ้าควรท�าคอืท�าตนให้กลม
เกลียวกับพี่น้องชายของข้าพเจ้าเสมอ 
. . . น่ันสะท้อนวา่ข้าพเจ้าตอ้งท�าส่ิง
น้ันสุดหัวใจ

. . . ข้าพเจ้าสรปุวา่การชีน้�าทาง
วญิญาณส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับการท�าตน
ให้กลมเกลียวกับประธานศาสนจักร 
ฝ่ายประธานสูงสุด และโควรมัอัคร
สาวกสิบสอง—ทุกท่านล้วนไดร้บัการ
สนับสนุน . . . ให้เป็นศาสดาพยากรณ์ 
ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย ข้าพเจ้าไม่
ทราบวา่เราคาดหวงัจะท�าตนให้กลม
เกลียวกับพระวญิญาณของพระเจ้าได้
อย่างไรถ้าเราไม่กลมเกลียวกับประธาน
ศาสนจักรและศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่ง
รู ้และผู้เปิดเผยท่านอื่น . . .

ข้าพเจ้าขอแนะน�าสมาชิก
ศาสนจักรให้สนับสนุนประธาน

การสนบัสนุน
ช่วยเหลือ
ของเรา
การชีน้�าทางวิญญาณส่วน
ใหญ่ขึน้อยู่กับการท�าตนให้
กลมเกลียวกับ . . . ศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยัง่รู้ และผู้ เปิดเผย

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

ศาสนจักร ฝ่ายประธานสูงสุด โควรัม 
อัครสาวกสิบสอง และเจ้าหน้าที่
ชัน้ผู้ ใหญ่ท่านอื่นๆ สุดใจและจิต
วิญญาณทัง้หมดของเรา หากเรา
ท�าเช่นน้ี เราย่อมอยู่ ในท่าเรอืที่
ปลอดภัย . . .

เราจ�าเป็นต้องช่วยเหลือและ
สนับสนุนผู้น�าในท้องท่ีของเราเช่น
กันเพราะพวกเขาได้รบั ‘เรยีกและ
เลือก’ เช่นกัน สมาชิกทุกคนของ
ศาสนจักรน้ีจะได้รบัค�าแนะน�าจาก
อธิการหรอืประธานสาขา ประธาน
สเตคหรอืประธานคณะเผยแผ่ และ
ประธานศาสนจักรและผู้รว่มงานของ
ท่าน พี่น้องชายเหล่าน้ีไม่มี ใครขอ
การเรยีก ไม่มี ใครดีพรอ้ม ทวา่พวก
เขาเป็นผู้รบัใช้ของพระเจ้า พระองค์
ทรงเรยีกพวกเขาผ่านผู้มีสิทธิ์ ได้
รบัการดลใจ ผู้ ได้รบัการเรยีก การ
สนับสนุน และการวางมือมอบหน้าที่
ล้วนมีสิทธ์ิ ได้รบัการสนับสนุนช่วย
เหลือจากเรา ◼
จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
ตลุาคม ค.ศ. 2005 ภา
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โดย ประธำน
เจมส์ อ.ี เฟำสท์ 
(1920–2007)

ท่ีปรึกษาท่ีสองใน
ฝ่ายประธานสูงสุด
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