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ได้รับเรียกให้รับใช้:  
ถึงเวลาแล้ว  
หน้า 20
ข้อคิดจากพระคัมภีร์มอรมอน 
สำาหรับช่วงเวลายากลำาบาก หน้า 30
ท่านจะให้อาหารหมาป่า 
ตัวไหน หน้า 52
กิจกรรมครอบครัว: นับถอยหลัง 
จนถึงการประชุมใหญ่ หน้า 63



เธอทำ�ง�นด้วยมืออย�่งเต็มใจ  โดย เอลส์เพธ ยังก์

ลีเดียเป็นคนขายผ้าสีม่วงในเมืองธิยาทิรา เธอทำางาน “ด้วยมืออย่างเต็มใจ” (ข้อ 13) เช่นเดียวกับภรรยาที่ดีซึ่งบรรยายไว้ใน สุภาษิต 31  
เธออยู่ในกลุ่มคนที่ฟังอัครสาวกเปาโลและ “พระเจ้าได้ทรงเปิดใจ [ของเธอ] ให้สนใจในถ้อยคำาซึ่งเปาโลได้กล่าว” (กิจการ 16:14)

หลังจากเธอกับครอบครัวได้รับบัพติศมาแล้ว เธอเชิญเปาโลมาที่บ้านและสอนเธอเพิ่มเติม (ดู ข้อ 15)
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ปกิณกะ
 8 สมุดบันทึกการประชุมใหญ่ 
	 	 เดือนเมษายน

 9 เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:	 
	 	 ใช้สิทธ์ิเสรีอย่างฉลาด

 10 เราพูดถึงพระคริสต์:	รักศัตรูของผม
สงวนนาม

 26 บ้านเรา	ครอบครัวเรา:	พรของการ 
	 	 มีใจจดจ่ออยู่ท่ีพระวิหาร

โดย โจชัว เจ. เพอร์คีย์

 38 เสียงวิสุทธิชน
 74 ข่าวศาสนจักร
 79 แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ 
	 	 ในครอบครัว

 80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:	 
	 	 ฉันมีค่าเท่าไร

โดย อาดัม ซี. โอลสัน

ข่าวสาร
 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:	 
	 	 แบ่งปันพระกิตติคุณด้วยใจจริง

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

 7 ข่าวเย่ียมสอน:	ความต้องการพิเศษ 
	 	 และการรับใช้ท่ีให้

บทความพิเศษ
 12 สร้างศรัทธาในพระคริสต์

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน

ศรัทธาของเราเป็นได้มากกว่า 
หลักธรรมแห่งการกระทำา

 16 แบ่งปันพระกิตติคุณโดยแบ่งปันตัวท่าน
โดย สเตฟานี เจ. เบิร์นส์ และ ดาร์ซี เจนเซ็น

เมื่อตัวเราเปลี่ยนใจเลื่อมใสแล้ว เรา
สามารถแบ่งปันพระกิตติคุณผ่านวิธีที่
เราดำาเนินชีวิต

 20 ผู้สอนศาสนาอาวุโส:	ตอบรับการ 
	 	 เรียกของศาสดาพยากรณ์

โดย เคนดรา แครนดอลล์ วิลเลียมสัน

การเอาชนะอุปสรรคของการรับใช้เป็น
ผู้สอนศาสนาต้องใช้ศรัทธาแต่นำารางวัล
มากมายมาให้

 30 วิธีท่ีสานุศิษย์ของพระคริสต์ดำาเนินชีวิต 
	 	 ในช่วงสงครามและความรุนแรง

โดย เดวิด เบรนท์ มาร์ช

พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่าสานุศิษย์ที่
ซื่อสัตย์มีความหวังได้ในช่วงเวลาที่ยาก
ลำาบาก

 35 การเก็บเก่ียวจะมาถึง
โดย ไมเคิล อาร์. มอร์ริส

เมื่อเราเชื่อฟัง พรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึง
แน่นอน

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายโดย โรเบิร์ต คาเซย์   
ปกหลัง: ภาพถ่ายเอื้อเฟื้อโดย แกรนท์ และ  
เทอร์รี ไวท์ไซด์ส

12
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42 ท่านกล่าวกับเรา:	ท่านท้ังหลาย 
	 	 เป็นความสว่างของโลก

โดย เอเดรียน โอชาว

46 เจาะประเด็น
48 รักษาสมดุลในชีวิตท่าน

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

หลักธรรมแปดประการจะช่วยให ้
ท่านอยู่อย่างสมดุลในโลกที่ไม่สมดุล

51 โปสเตอร์:	ใช้เวลาอย่างฉลาด
52 เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:	 
	 	 สิทธ์ิเสรีและภาระรับผิดชอบ

โดย เอ็ลเดอร์เชย์น เอ็ม. โบเว็น

54 ได้รับพรจากแบบอย่าง
โดย เอ็ลเดอร์โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก

การเป็นแบบอย่างที่ดีมีผลยาวไกล

57 กองทัพเกรียงไกรท่ีสุด
โดย เอช. ดาเนียล โวล์ค คานาเลส

ผมรู้ว่าผมอยากรับใช้ แต่ผมควรรับ
ใช้ในกองทัพบกหรือในกองทัพของ
พระผู้เป็นเจ้า

58 ห้องสนทนา

59 ฝึกอ่าน
โดย เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ อาร์. ลอว์เร็นซ์

การฝึกอ่านช่วยให้ผมพบพระกิตติคุณ

60 เพ่ือนผู้สอนศาสนา
โดย เจน แม็คไบรด์ โชเอท

การแบ่งปันพระกิตติคุณง่ายเท่ากับ 
การชวนเพื่อนมาปฐมวัยอย่างนั้นหรือ

62 หน้าน้ีของหนู
63 นับถอยหลังจนถึงการประชุมใหญ่ 
	 	 สามัญ

ใช้กิจกรรมนี้เตรียมพร้อมสำาหรับการ
ประชุมใหญ่

64 นำาปฐมวัยกลับบ้าน:	พระบัญญัติสิบ 
	 	 ประการสอนฉันให้รักพระผู้เป็นเจ้า 
	 	 และลูกๆ	ของพระองค์

66 สวัสดี!	ผมช่ือทิโมเฟอิ	จากเคียฟ	 
	 	 ยูเครน

โดย แชด อี. ฟาเรส

ทิโมเฟอิชวนเพื่อนสามคนมาโอเพ่น- 
เฮาส์พระวิหาร

68 เร่ืองราวของพระเยซู:	พระเยซู 
	 	 เสด็จเยือนชาวนีไฟ

โดย ไดแอน แอล. แมนกัม

70 สำาหรับเด็กเล็ก
81 ภาพบุคคลและส่ิงของในพระคัมภีร์ 
	 	 มอรมอน

ดูว่าท่านจะหา 
เลียโฮนาที่ซ่อน
อยู่ในฉบับนี้ได้ 

หรือไม่  
คำาใบ้: เข้าร่วม  

“ปฐมวัย”

คนหนุ่มสาว เยาวชน เด็ก
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สำาหรับผู้ใหญ่

สำาหรับเยาวชน

สำาหรับเด็ก

อ่านเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ 
ผู้สอนศาสนาอาวุโสที่เอาชนะอุปสรรคของ
การรับใช้ (ดูหน้า 20) ดูภาพถ่ายและ
ประจักษ์พยานของผู้สอนศาสนาอาวุโส 
อีกหลายคนในหลากหลายภูมิภาคที่ 
liahona.lds.org

ในหน้า 52 ท่านจะพบบทความแรก
จากหลายบทความเกี่ยวกับมาตรฐาน
ในจุลสาร เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 
เล่มใหม่ ดูมาตรฐานทั้งหมดออนไลน์–
พร้อมด้วยเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
มาตรฐานเหล่านั้น–ที่ youth.lds.org

ลองทำากิจกรรม “นับถอยหลังจนถึงการ
ประชุมใหญ่สามัญ” ในหน้า 63 และ 
หากิจกรรมการประชุมใหญ่อื่นๆ ที่  
lds.org/general-conference/children

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

กลับใจ (การ), 30
การประชุมใหญ่สามัญ,  

8, 41, 63
การ์เม้นท์พระวิหาร, 47
ครอบครัว, 26, 40, 66
ความตาย, 26, 30, 38
ความยากลำาบาก, 30
ความรัก, 10
คุณค่าส่วนบุคคล, 80
งาน, 35
งานเผยแผ่ศาสนา, 4, 12, 

16, 20, 39, 40, 41, 42,  
46, 57, 60

งานพระวิหาร, 26
เชื่อฟัง (การ), 30, 35, 64
แบบอย่าง, 42, 54
ปฐมวัย, 70
ประจักษ์พยาน, 47
เปลี่ยนใจเลื่อมใส (การ), 

26, 54, 59
พร, 35
พระคัมภีร์มอรมอน,  

30, 68, 81
พระบัญญัต,ิ 64
พระเยซูคริสต,์ 68
พันธสัญญา, 12

พึ่งพาตนเอง (การ), 35
ฟื้นคืนชีวิต (การ), 68
มาตรฐาน, 40
เยี่ยมสอน (การ), 4
รับใช้ (การ), 7, 20, 44
ศรัทธา, 12, 20
สมดุล, 48, 51
สวดอ้อนวอน (การ), 48, 58
สันติสุข, 38
สิทธิ์เสร,ี 9, 51, 52
ให้อภัย (การ), 10
อ่านออกเขียนได้ (การ), 59

ในภาษาของท่าน

เลียโฮนา และหนังสือเล่มอื่นๆ ของ
ศาสนจักรมีให้อ่านหลายภาษาที่  
languages.lds.org

กันยายน 2012 ปีที่ 36 เล่มที่ 9

เลียโฮนา 10489 

นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

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

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

บรรณาธิการ: พอล บี. ไพเพอร์
ที่ปรึกษา: เชย์น เอ็ม. โบเว็น, เครก เอ. คาร์ดอน, แบรดลีย์ ดี. ฟอสเตอร์,
คริสทอฟเฟิล โกลเด้น จูเนียร์, แอนโธนี ดี. เพอร์กินส์

ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด ที. วอร์เนอร์
ผู้อำานวยการบรรณาธิการ: วินเซนต์ เอ. วอฮ์น
ผู้อำานวยการภาพกราฟิก: อัลลัน อาร์. ลอยบอร์ก

บรรณาธิการบริหาร: อาร์. วัล จอห์นสัน
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: เจนิเฟอร์ แอล. กรีนวูด, อาดัม ซี. โอลสัน
รองบรรณาธิการ: ซูซาน บาร์เรตต์, ไรอัน คารร์
กองบรรณาธิการ: บริททานี บีทที, เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์,  
แมทธิว ดี. ฟลิตตัน, ลารีน พอร์เตอร์ กอนท์, แคร์รี คาสเต็น,  
ลีอา แม็คคลานาฮาน, เมลิสซา เมอร์ริล, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส,  
แซลลีย์ เจ. โอดีเคิร์ก, โจชัว เจ. เพอร์คีย์, แชด อี. ฟาเรส,  
แจน พินบอรัฟ, พอล แวนเดนเบิร์จ, มาริสซา เอ. วิดดิสัน,  
เมลิสซา เซนเตโน

ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สก็อตต์ คนูดเซ็น
ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์: สก็อตต์ แวน แคมเพน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต: เจน แอนน์ ปีเตอร์ส
นักออกแบบอาวุโส: ซี. คิมบัลล์ บอทท์, คอลลีน ฮิงค์ลีย์,  
เอริค พี. จอห์นเซ็น, สก็อตต์ เอ็ม. มอย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต: โคลเลตต์ เนเบเคอร์ อูนี, คอนนี โบว์ธอร์พ บริดจ์,  
ฮาเวิร์ด จี. บราวน์, จูลี เบอร์เดทท์, ไบรอัน ดับเบิลยู. กีกิ, แคธลีน ฮาเวิร์ด, 
เดนิส เคอร์บี, จินนีย์ เจ. นิลสัน, กายลี เทท แรฟเฟอร์ที
งานก่อนพิมพ์: เจฟฟ์ แอล. มาร์ติน

ผู้อำานวยการฝ่ายจัดพิมพ์: เครก เค. เซดจ์วิค
ผู้อำานวยการฝ่ายจัดจำาหน่าย: อีวาน ลาร์เซ็น

สำาหรับการสมัครสมาชิกและราคานอกสหรัฐและแคนาดาให้ไปที่  
store.lds.org หรือติดต่อศูนย์หนังสือศาสนจักรในท้องที่หรือผู้นำาวอร์ด 
หรือผู้นำาสาขา

โปรดส่งต้นฉบับและข้อซักถามของท่านทางออนไลน์ที่ liahona.lds. 
org; ทางอีเมล liahona@ldschurch.org; หรือทางไปรษณีย์  
Liahona, Rm. 2420, 50 E. North Temple St., Salt Lake City,  
UT 84150-0024, USA

เลียโฮนา (คำาศัพท์ในพระคัมภีร์มอรมอน หมายถึง “เข็มทิศ” หรือ  
“เครื่องชี้ทาง”) จัดพิมพ์ในภาษาแอลเบเนีย อาร์เมเนีย บิสลามา  
บัลแกเรีย กัมพูชา เซบู จีน จีนกลาง (อย่างง่าย) โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก  
ดัทช์ อังกฤษ เอสโตเนีย ฟิจิ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮังการี  
ไอซ์แลนด์ อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น คิริบาตี เกาหลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย  
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พระผู้เป็นเจ้าจะทรงวางคนที่พร้อมไว้ในทางของผู้รับใช ้

ที่พร้อมของพระองค์ผู้ต้องการแบ่งปันพระกิตติคุณ   

ท่านเคยเห็นเหตุการณ์เช่นน้ีมาแล้วในชีวิตท่าน แต่เกิด 

ข้ึนบ่อยเท่าใดน้ันข้ึนอยู่กับการเตรียมความนึกคิดและใจของท่าน

ข้าพเจ้ามีเพื่อนคนหนึ่งที่สวดอ้อนวอนทุกวันขอให้พบคนที ่

พร้อมจะรับพระกิตติคุณ  เขานำาพระคัมภีร์มอรมอนติดตัวไปด้วย 

เสมอ  คืนก่อนการเดินทางระยะสั้น เขาตัดสินใจไม่นำาพระคัมภีร์ 

มอรมอนติดไปด้วยแต่จะพกบัตรเผยแผ่แทน  ขณะท่ีพร้อมจะออก 

เดินทาง ความรู้สึกทางวิญญาณบอกเขาว่า “นำาพระคัมภีร์มอร- 

มอนติดไปด้วย” เขาจึงหยิบใส่กระเป๋าไปหนึ่งเล่ม

เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารู้จักนั่งข้างๆ ขณะเดินทาง เขาสงสัย 

ว่า “คนนี้หรือเปล่า”  ขากลับเธอนั่งมากับเขาอีก  เขาคิดว่า “ผม 

ควรจะนำาเสนอพระกิตติคุณอย่างไร”

แต่เธอกลับถามเขาว่า “คุณจ่ายส่วนสิบให้โบสถ์ของคุณใช่ไหม 

คะ”  เขาตอบว่าใช่  เธอพูดว่าเธอควรจะจ่ายส่วนสิบให้โบสถ์เธอ 

ด้วยแต่เธอไม่จ่าย เธอถามต่อจากนั้นว่า “คุณพอจะบอกอะไร

ฉันได้บ้างเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน”

เขาอธิบายว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นพระคัมภีร์ พยานอีกเล่มหนึ่ง

ของพระเยซูคริสต์ แปลโดยศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เธอมี

ท่าทีสนใจ เขาจึงล้วงลงไปในกระเป๋าและพูดว่า “ผมรู้สึกว่าต้อง

นำาหนังสือเล่มนี้มาด้วย  ผมคิดว่านี่สำาหรับคุณ”

เธอเร่ิมอ่าน  เม่ือจากกันเธอพูดว่า “คุณกับดิฉันจะต้องสนทนา 

กันอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้”

สิ่งที่เพื่อนของข้าพเจ้าอาจไม่รู้—แต่พระผู้เป็นเจ้า ทรง รู้—คือ 

เธอกำาลังมองหาศาสนจักรหน่ึง  พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าเธอเฝ้า 

ดูเพื่อนข้าพเจ้าและสงสัยว่าเหตุใดศาสนจักรของเขาจึงทำาให้เขา 

มีความสุข  พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าเธอจะถามเรื่องพระคัมภีร ์

มอรมอนและเธอจะยอมให้ผู้สอนศาสนาสอน  เธอพร้อม  เพื่อน

ข้าพเจ้าก็พร้อม  ท่านกับข้าพเจ้าสามารถพร้อมได้เช่นกัน

สิ่งที่เราต้องเตรียมคือเตรียมความนึกคิดและใจเรา  สตรีผู้นั้น 

เคยได้ยินและจดจำาคำาพูดเก่ียวกับพระคัมภีร์มอรมอน ศาสนจักร 

ท่ีได้รับการฟ้ืนฟูของพระเจ้า และพระบัญญัติให้จ่ายส่วนสิบถวาย 

แด่พระผู้เป็นเจ้า เธอรู้สึกว่าพยานของความจริงเริ่มเกิดขึ้นในใจ

เธอ

พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงเปิดเผยความจริงต่อความนึกคิด 

และใจเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู คพ. 8:2) คนส่วนใหญ่ที่ 

ท่านจะพบได้เริ่มการเตรียมนั้นแล้ว  พวกเขาเคยได้ยินหรือเคย 

อ่านเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและพระวจนะของพระองค์  ถ้าใจ 

พวกเขาอ่อนโยนพอ พวกเขาย่อมเคยรู้สึกถึงการยืนยันความจริง  

ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม

สตรีผู้นั้นพร้อม  เพื่อนของข้าพเจ้าผู้เป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ที่ศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนก็พร้อมเช่นกัน  เขาเคยรู้สึกถึงพยาน 

ว่านี่เป็นความจริง และเขายอมรับการนำาทางจากพระวิญญาณ 

ให้นำาพระคัมภีร์ไปด้วย  เขาพร้อมในความนึกคิดและในใจเขา

พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาลังเตรียมคนให้พร้อมรับประจักษ์พยาน 

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์

ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

แบ่งปัน
พร  กิตติคุณ
ด้วยใจจริง
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ของท่านเกี่ยวกับความจริงที่ ได้ รับการฟื้นฟู  

พระองค์ทรงเรียกร้องศรัทธาของท่าน จากน้ันให้ท่าน 

แบ่งปันสิ่งที่มีค่าต่อท่านและต่อคนที่ท่านรักโดยไม ่

หวั่นกลัว

จงเตรียมแบ่งปันโดยเติมความนึกคิดท่านทุกวัน 

ด้วยความจริงของพระกิตติคุณ  เมื่อท่านรักษาพระ 

บัญญัติและให้เกียรติพันธสัญญา ท่านจะรู้สึกถึง 

ประจักษ์พยานของพระวิญญาณและรู้สึกมากขึ้น

ถึงความรักที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อท่านและคน

ที่ท่านพบ

ถ้าท่านทำาส่วนของท่าน ท่านจะมีประสบการณ์

อันน่ายินดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในการพบคนที่พร้อมจะ

ฟังประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับความจริง—

มอบให้ด้วยใจจริง จากใจท่านถึงใจเขา 

การสอนจากข่าวสารนี้

พิจารณาอ่านข่าวสารนี้กับครอบครัวและสนทนา 

ย่อหน้าก่อนสุดท้ายที่ประธานอายริงก์พูดถึงวิธี 

เสริมสร้างประจักษ์พยานของตน  สนทนากับครอบครัว 

ถึงความสำาคัญของการแสดงประจักษ์พยานเมื่อแบ่งปัน 

พระกิตติคุณ การแสดงบทบาทสมมติว่าจะแสดงประจักษ์

พยานกับเพื่อนๆ อย่างไรอาจช่วยเด็กๆ ในครอบครัวได้
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เยาวชน

รู้ว่าต้องพูดอะไร

ถ้าท่านรู้สึกคล้ายกับว่าท่านรู้พระกิตติคุณไม่มาก 
พอจะแบ่งปันกับผู้อื่น จงรับการปลอบโยนใน 

สัญญาเหล่านี้จากพระคัมภีร์
“จงเปล่งเสียงของเจ้าแก่ผู้คนเหล่านี้; จงพูดความ 

นึกคิดท่ีเราใส่ไว้ในใจเจ้า, และเจ้าจะไม่ถูกทำาให้จำานน 
ต่อหน้าคน;

“เพราะจะให้มันแก่เจ้าในโมงนั้นนั่นเอง, แท้จริง 
แล้ว, ในชั่วขณะนั้นนั่นเอง, สิ่งที่เจ้าจะกล่าว” (คพ. 
100:5–6)

“องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระบิดาจะ 
ทรงใช้มาในนามของเราน้ัน จะทรงสอนท่านท้ังหลาย 
ทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่
ท่านแล้ว” (ยอห์น 14:26)

นี่คือสัญญาอันยิ่งใหญ่ แต่เพื่อให้ได้มา เราต้องทำา 
ส่วนของเรา ในข่าวสารนี้ประธานอายริงก์สอนเราให ้
รู้วิธี “เตรียมแบ่งปัน [พระกิตติคุณ] โดยเติมความ 
นึกคิดเราทุกวันด้วยความจริงของพระกิตติคุณ” ท่าน 
จะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเติมความนึกคิดของท่านด้วย
ความจริงของพระกิตติคุณ

เตรียมแบ่งปัน

ประธานอายริงก์กล่าวว่าวิธีสำาคัญที่จะเตรียมแบ่งปันพระกิตติคุณ 

คือเติมความนึกคิดของเราด้วยความจริงพระกิตติคุณ เหมือนท่ี 

เด็กด้านล่างกำาลังทำา

ดูรูปภาพแถวล่างและหาสิ่งที่แตกต่างจากรูปภาพแถวบน

เด็ก

ท่านจะทำาอะไรอีกบ้างเพื่อเตรียมแบ่งปัน
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ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

ข่าวเยี่ยมสอน
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ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม ใช้คำาถาม
ช่วยท่านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน

จากประวัติของเรา
การรับใช้กันเป็นหัวใจของการ 

เยี่ยมสอนมาตลอด การรับใช้ 

อย่างต่อเนื่องทำาให้เกิดความ 

เมตตาและมิตรภาพที่อยู่นอก 

เหนือการเยี่ยมเป็นประจำาทุก 

เดือน ความห่วงใยของเราเป็น 

เรื่องสำาคัญ

“ความปรารถนาของดิฉันคือ 

ขอร้องพี่น้องสตรีของเราให้เลิก 

กังวลกับการโทรศัพท์หรือไป 

เยี่ยมทุกไตรมาสหรือทุกเดือน”  

แมรีย์ เอลเล็น สมูท ประธาน

สมาคมสงเคราะห์สามัญคนที่ 13  

กล่าว เธอขอให้เรา “เอาใจใส่ 

การบำารุงเลี้ยงจิตวิญญาณที ่

เปราะบางแทน”4

ประธานสเป็นเซอร ์ดับเบิลยู.  

คิมบัลล์ (1895–1985) สอนว่า  

“การรับใช้กันในอาณาจักรสำาคัญ 

ยิ่ง” แต่ท่านยอมรับว่าการรับใช้ 

ทั้งหมดใช่ว่าจะต้องเป็นวีรกรรม 

“บ่อยครั้งการกระทำาจากการ 

รับใช้ของเราประกอบด้วยการให้ 

กำาลังใจง่ายๆ . . .  การทำางาน

พื้นๆ” ท่านกล่าว “แต่ผลอันน่า

ชื่นชมยินดีจะหลั่งไหลมา . . .  

จากการกระทำาเล็กๆ น้อยๆ  

ทว่าตั้งใจ!”5
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3.	 ดู	คู่มือเล่ม 2,	9.5.4.
4.	 แมรีย์	เอลเล็น	สมูท,	ใน	Daughters in My  

Kingdom: The History and Work of Relief  
Society	(2011),	117.

5.	 ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร:  
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล	์(2006),	หน้�	90.

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง
1. ฉันกำาลังแสวงหาการดลใจส่วนตัวเพื่อ 
ให้รู้วิธีตอบสนองความต้องการฝ่ายโลก 
และฝ่ายวิญญาณของพี่น้องสตรีแต่ละคนที่
ฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลหรือไม่

2. พี่น้องสตรีที่ฉันดูแลรู้ได้อย่างไรว่าฉัน
ห่วงใยพวกเธอและครอบครัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที ่reliefsociety.lds.org

ความต้องการ 
พิเศษและ 
การรับใช้ที่ให้

ความต้องการของผู้อื่นเกิดขึ้นอยู่ตลอด 

เวลา” ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 

กล่าว “เราทุกคนสามารถทำาบางอย่างเพ่ือช่วย 

ใครสักคน  . . . จนกวา่เราจะไมน่กึถงึตนเองใน 

การรับใช้ผู้อื่นชีวิตเราก็จะมีความหมายขึ้น

มาบ้าง”1

ในฐานะผู้เยี่ยมสอน เราสามารถทำาความ 

รู้จักและรักพี่น้องสตรีแต่ละคนที่เราเยี่ยมได้ 

ด้วยความจริงใจ การรับใช้คนที่เราเยี่ยมจะ 

เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากความรักที่เรามีให้

พวกเขา (ดู ยอห์น 13:34–35)

เราจะรู้ความต้องการฝ่ายโลกและฝ่ายวิญ- 

ญาณของพี่น้องสตรีได้อย่างไรเพื่อให้เรา 

สามารถให้การรับใช้ตามความจำาเป็นได้ ใน 

ฐานะผู้เยี่ยมสอน เรามีสิทธิ์ได้รับการดลใจ 

เมื่อเราสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับคนที่เราเยี่ยม

การติดต่อเป็นประจำากับพี่น้องสตรีของ 

เราเป็นเรื่องสำาคัญเช่นกัน การเยี่ยมส่วนตัว  

โทรศัพท์ ข้อความให้กำาลังใจ อีเมล นั่งกับ

เธอ คำาชมที่จริงใจ แสดงน้ำาใจที่โบสถ์ ช่วย

เธอยามเจ็บป่วยหรือเดือดร้อน และการรับใช้

อื่นๆ ล้วนช่วยเราดูและเสริมสร้างความเข้ม

แข็งให้กัน2

ศาสนจักรขอให้ผู้เยี่ยมสอนรายงานความ 

เป็นอยู่ของพี่น้องสตรี ความต้องการพิเศษ 

ที่พวกเธอมีและการรับใช้ที่ให้แก่พวกเธอ  

รายงานเหล่านี้และการรับใช้พี่น้องสตรีของ

เราช่วยเราแสดงความเป็นสานุศิษย์ของเรา3

จากพระคัมภีร์
ยอห์น 10:14–16; 3 นีไฟ 17:7, 9;  
โมโรไน 6:3–4
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สมุดบันทึก การประชุมใหญ่เดือนเมษายน
“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; … ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้
ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ขณะศึกษาการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2012 ท่านสามารถใช้หน้านี้ (และ 
สมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้คำาสอน 
ล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตตลอดจนผู้นำาคนอื่นๆ ของศาสนจักร

ข้าพเจ้ากับครอบครัวเข้าร่วมประชุมที่สาขาของศาสนจักรใน 
แฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี เราได้รับพรโดยมีผู้คนที่ยอดเยี่ยมใน 

สาขาเล็กๆ ของเรา คนหนึ่งคือประธานสาขาของเรา บราเดอร์
แลนด์ชูซ. . .

ในวันอาทิตย์วันหนึ่ง ประธานแลนด์ชูซขอคุยกับข้าพเจ้า . . .
[เขา] เชิญข้าพเจ้าเข้าไปในห้องเรียนเล็กๆ—โบสถ์ของเราไม่มีห้อง 

ทำางานของประธานสาขา—และที่นั่นเขามอบการเรียกให้ข้าพเจ้า
รับใช้เป็นประธานโควรัมมัคนายก

“น่ีเป็นตำาแหน่งสำาคัญ” เขากล่าว จากน้ันใช้เวลาอธิบายว่าเพราะ 
เหตุใด เขาอธิบายถึงสิ่งที่เขาและพระเจ้าทรงคาดหวังจากข้าพเจ้า
และวิธีที่ข้าพเจ้าจะได้รับความช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าจำาสิ่งที่เขาพูดได้ไม่หมด แต่ข้าพเจ้าจำาความรู้สึกที่มีได้ 
เป็นอย่างดี พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์เข้าสู่จิตใจข้าพเจ้า 
ขณะท่ีเขาพูด ข้าพเจ้ารู้สึกได้ว่าน่ีคือศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอด 
และข้าพเจ้ารู้สึกว่าการเรียกที่เขามอบให้นั้นได้รับ
การดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าจำา
ได้ว่าเดินออกจากชั้นเรียนเล็กๆ นั้นโดยที่รู้สึก
ว่าตัวเองสูงขึ้นเล็กน้อย . . .

. . .ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติ อยากจะรับใช้
จนสุดความสามารถและไม่ทำาให้ประธาน
สาขาหรือพระเจ้าทรงผิดหวัง

เวลานี้ข้าพเจ้าตระหนักว่าประธาน 

สาขาอาจทำาสิ่งนั้นได้โดยไม่ต้องพิจารณาอะไรมากเม่ือเขาเรียก 
ข้าพเจ้าสู่ตำาแหน่งดังกล่าว เขาสามารถบอกข้าพเจ้าในทางเดิน
หรือระหว่างการประชุมฐานะปุโรหิตว่าข้าพเจ้าเป็นประธานโควรัม
มัคนายกคนใหม่

แทนที่จะทำาเช่นนั้น เขากลับใช้เวลากับข้าพเจ้าและช่วยให้ข้าพ- 
เจ้าเข้าใจไม่เพียงเฉพาะ สิ่งที่ต้องทำ� ในงานมอบหมาย แต่สำาคัญ 
ยิ่งกว่านั้นคือ เหตุผล  ที่ต้องทำางานนั้น . . .

. . .นี่คือแบบอย่างสำาหรับข้าพเจ้าเกี่ยวกับอำานาจจูงใจของผู้นำา 
ฐานะปุโรหิตที่ทำาให้วิญญาณตื่นตัวและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
การกระทำา

ดู ประธานดีเทอร์เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด,  
“เหตุผล ในการรับใช้ของฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา พ.ค. 2012, 58.

คำาถามให้ไตร่ตรอง
• การยอมรับการเรียกในศาสนจักรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

ท่านและคนที่ท่านรับใช้อย่างไร
• ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมตนเองให้พร้อมยอมรับการ

เรียกในศาสนจักรทั้งที่ท่านมีงานยุ่ง

ท่านอาจเขียนความคิดของ 
ท่านลงในบันทึกส่วนตัวหรือ

สนทนาเรื่องเหล่านี้กับ
คนอื่นๆ

การเรียกครั้งแรกของข้าพเจ้า 
ในศาสนจักร

ถ่า
ยภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

รูธ
 ไ
ซป

ัส

เข้าไปอ่าน ดู หรือฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญได้ที ่conference.lds.org

เรื่องเล่าจากการประชุมใหญ่

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำ�หรับหัวข้อนี้อยู่ใน 
คู่มือพระคัมภีร์, “เรียก (ก�ร), เรียกจ�ก 
พระผู้เป็นเจ้� (ได้รับ)” scriptures.lds.org;  
เฮนรีย์ บี. อ�ยริงก์, “จงลุกขึ้นม�รับ 
ก�รเรียกของท�่น,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2002, หน�้ 93–96.
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ความจริงสำาคัญที่สุดประการหนึ่ งที่ เรา 
สามารถเรียนรู้ได้ในวัยเยาว์คือเสรีภาพที่ 

แท้จริงและความสุขอันยั่งยืนเกิดจากการใช้สิทธิ์ 
เสรีของเรารักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า1 
ในหน้า 52–53 ของฉบับนี้ เอ็ลเดอร์เชย์น เอ็ม. 
โบเว็น แห่งสาวกเจ็ดสิบ เน้นหลักธรรมดังกล่าว

“ท่านมีศักยภาพที่จะได้รับทุกสิ่งที่พระบิดาทรง 
มี การเลือกเป็นของท่าน” ท่านบอกเยาวชน

ในโลกที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและภยันตราย  
บิดามารดามีบทบาทสำาคัญยิ่งในการเตรียมบุตร 
ธิดาให้พร้อมทำาการเลือกท่ีถูกต้องและเอาชนะการ 
ล่อลวง ความจริงคือพระเจ้าทรงบัญชาบิดามารดา 
“ให้เลี้ยงดูลูกๆ [ของพวกเขา] ในแสงสว่างและ
ความจริง” (คพ. 93:40)

ศาสนจักรจัดเตรียมแหล่งข้อมูลให้บิดามารดา 
ไว้ช่วยบุตรธิดาเรียนรู้และดำาเนินชีวิตตามมาตรฐาน 
นี้ คำาแนะนำาต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเย�วชน
• อ่านหัวข้อเรื่องสิทธิ์เสรีและภาระรับผิดชอบ 

ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน กับวัยรุ่น
ของท่าน การทำาเช่นนี้จะเปิดโอกาสให้ท่าน 
ได้สนทนามาตรฐานและตอบคำาถามที่บุตร 
ชายหญิงของท่านอาจมี

• อ่านบทความของเอ็ลเดอร์โบเว็นในหน้า 
52-53 ของฉบับนี้ พิจารณาใช้เรื่องเล่าเกี่ยว 
กับการให้อาหารหมาป่าตัวท่ีถูกต้องเพ่ือช่วย 
ให้วัยรุ่นของท่านเข้าใจความสำาคัญของการ
ตัดสินใจให้ดี

• ไปที่ youth.lds.org คลิก “For the Strength  

of Youth” ใต้ “Youth Menu” จากนั้นคลิก 

“Agency and Accountability” ที่นั่นท่านจะ

พบข้อพระคัมภีร์อ้างอิง วีดิทัศน์ คำาถามคำา

ตอบ และบทความต่างๆ

• พิจารณาจัดสังสรรค์ในครอบครัวหรือการให้

ข้อคิดในครอบครัวเกี่ยวกับความสำาคัญของ

การเป็นคนกล้าหาญและยึดมั่นสิ่งที่เราเชื่อ2

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเด็ก
• นำาปฐมวัยกลับบ้านของเดือนนี้เป็นเรื่อง 

เกี่ยวกับการเลือกรักษาพระบัญญัติ (ดูหน้า  

64–65 ในฉบับนี้) อ่านเรื่องเล่ากับครอบครัว 

และขอให้ลูกๆ นับจำานวนการตัดสินใจใน 

เร่ือง อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงปล่อย 

ให้เราตัดสินใจเพ่ือเราจะได้เรียนรู้และเติบโต 

แบ่งปันบางอย่างที่ท่านเรียนรู้จากการตัด 

สินใจ

• ทำากิจกรรม ลสด ในนำาปฐมวัยกลับบ้านให้ 

เสร็จ จากนั้นพูดถึงผลของการตัดสินใจที่ดี  

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพร

ที่ท่านได้รับเมื่อตัดสินใจทำาสิ่งชอบธรรม

• ดูแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนเรื่องสิทธิ์- 

เสรีและภาระรับผิดชอบจากหัวข้อเดือน 

มกราคมของ โครงร่างสำาหรับช่วงเวลาของ 

การแบ่งปัน 2012 (ออนไลน์ที่ lds.org/

service/serving-in-the-church/primary/
sharing-time-2012) 

อ้�งอิง
1.  ดู เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (จุลสาร, 2011), หน้า 3.
2.  ดู โธมัส เอส. มอนสัน, “กล้ายืนคนเดียว,” เลียโฮนา, 

พ.ย. 2011, หน้า 80.

ใช้สิทธิ์เสรีอย่�งฉล�ด

เพ่ือความเข ้มแข็งของเยาวชน

ข้อพระคัมภีร์
เกี่ยวกับสิทธิ์เสรี
เฉลยธรรมบัญญัติ 

11:26–28;  

30:15–20

โยชูวา 24:14–15

2 นีไฟ 2

ฮีลามัน 14:30–31

โมโรไน 7:15–19

หลักคำาสอนและพันธ-

สัญญา 58:26–28; 

101:78

โมเสส 4:3–4
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ผมเติบโตในประเทศที่อยู่ภายใต้การ 

ยึดครองของทหาร ทหารที่ยึดครอง 

ปฏิบัติต่อประชาชนของผมไม่ดีเลย 

หลายคนในเมืองของผมถูกจับ ถูกตี ถูกยิง  

หรือแม้กระทั่งถูกทหารฆ่าโดยไม่มีเหตุผล

ชัดเจน วันหนึ่งสมัยที่ผมอายุ 16 ปี พวกทหาร 

มาที่มหาวิทยาลัยและยิงศีรษะนักศึกษาคน 

หนึ่ง เป็นเวลาสองชั่วโมงที่พวกเขาไม่ยอมให้ 

ส่งไปโรงพยาบาล วันนั้นผมเกิดความรู้สึก 

เกลียดทหารพวกนั้น ผมไม่อาจให้อภัยพวก 

เขาได้เพราะความเจ็บปวดที่พวกเขาก่อไว้กับ

ผู้คนและไม่อาจลืมภาพนักศึกษาคนนั้นได้ 

เมื่อผมเข้าร่วมศาสนจักรขณะอายุ 25 ปี  

ผมไปโบสถ์ยากมากเพราะต้องเจอด่านตรวจ  
คำาสั่งห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล และข้อ 

จำากัดการเดินทางอื่นๆ ผมต้องเสี่ยงชีวิตแอบ 

ออกไปรับศีลระลึกและอยู่กับเพื่อนวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้าย การเป็นสมาชิกศาสนจักรเพียงคน 

เดียวในครอบครัวและในเมืองของผมเป็นเร่ือง 

ยากลำาบาก ผมอยากอยู่กับสมาชิกศาสนจักร 

แต่ถูกทหารสกัดไว้แทบทุกอาทิตย์

วันสะบาโตวันหนึ่งขณะที่ผมพยายามข้าม 

ด่านตรวจ ทหารบอกผมว่าไม่อนุญาตให้ผม

ออกไปและต้องกลับบ้าน ผมมองดูทหารคน

นั้นและนึกถึงพระดำารัสของพระผู้ช่วยให้รอด 

“จงรักศัตรูของเจ้า” (ดู มัทธิว 5:43–44)

ผมตระหนักในขณะน้ันว่าผมไม่ได้ รัก ทหาร 

คนดังกล่าว ความเกลียดที่ผมรู้สึกสมัยเป็น 

วัยรุ่นหายไปหลังจากผมเข้าร่วมศาสนจักร  

แต่ผมไม่รักศัตรูของผม พระผู้ช่วยให้รอดพระ 

เยซูคริสต์ประทานพระบัญญัติข้อนี้แก่เรา แต่

ใจผมไม่อาจรักพวกทหารที่มายึดครองเหล่า 

นั้นได้ เรื่องนี้รบกวนจิตใจผมอยู่หลายวัน โดย 

เฉพาะอย่างย่ิงเพราะผมเตรียมตัวไปพระวิหาร 

ในช่วงนั้น

วันหนึ่งผมพบพระคัมภีร์ข้อนี้โดยบังเอิญ  

“จงสวดอ้อนวอนพระบิดาจนสุดพลังของใจ,  

เพื่อท่านจะเปี่ยมด้วยความรักนี้, ซึ่งพระองค์ 

ประทานให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ติดตามที่แท้จริง 

ของพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์” 
(โมโรไน 7:48) ผมรู้สึกว่ามอรมอนกำาลังพูด

กับตัวผมและแสดงให้ผมเห็นว่าจะรักอย่างไร

การเยียวยาในใจ
“พวกเราส่วนใหญ่ไม่ถึงขั้นมี

ใจกรุณา ความรัก และการ

ให้อภัย [เหมือนพระคริสต์] 

นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้งเรียก

ร้องวินัยในตนเองค่อนข้าง

มากเกินกว่าเราจะสามารถ

ทำาได้ แต่เมื่อเราพยายาม 

เราจะรู้ว่ามีแหล่งช่วยเยียวยา 

มีพลังเยียวยาอย่างมากใน

พระคริสต์ และถ้าเราอยาก

เป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของ

พระองค์ เราต้องไม่เพียงใช้

พลังเยียวยาเพื่อผู้อื่นเท่านั้น 

แต่ที่สำาคัญกว่านั้นเราอาจ

ต้องเยียวยาใจเราเอง”
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย ์ 
(1910–2008), “The Healing Power 
of Christ,” Ensign, พ.ย. 1988, 59.

รัก
ศัตรูของผม

ผมรู้จักพระบัญชาของพระเจ้าให้รักผู้อื่น รวมทั้งศัตรูของเรา แต่เมื่อผมมองดู
ทหารคนนั้น ผมไม่รักเขา
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เราเรียนรู้ที่จะให้อภัยผู้อื่นอย่างไร
ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ (1870–1951) ช่วยตอบคำาถาม 

นี้ในบทที่ 23 จาก คำ�สอนของประธ�นศ�สนจักร: จอร์จ 

อัลเบิร์ต สมิธ (2011) ดังนี้

• “ก่อนจะเข้าในรัศมีภาพของพระบิดาและรับพรที่เรา 

หวังว่าจะได้รับผ่านความซื่อสัตย์ เราจะต้องดำาเนินชีวิต

ตามกฎแห่งความอดทน ให้อภัยคนที่ล่วงเกินเรา และ

ขจัดความรู้สึกเกลียดชังพวกเขาออกจากใจเราให้หมด”

• “เม่ือเรารับส่วนศีลระลึกแห่งพระกระยาหารของพระเจ้า 

. . . ขอให้เราชำาระล้างความรู้สึกไร้เมตตาต่อกันและต่อ 

พี่น้องชายหญิงที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับเราออก

จากใจเราให้หมด”

• “ขอให้เรามีพระวิญญาณของพระอาจารย์สถิตอยู่ใน 

เรา เพื่อเราจะให้อภัยมนุษย์ทั้งปวงตามที่พระองค์ทรง 

บัญชา ให้อภัยการล่วงเกินทุกอย่างท่ีทำากับเรา ไม่เฉพาะ 

ด้วยปากเท่านั้นแต่ในห้วงลึกของใจเราด้วย”

ท่านต้องให้อภัยใคร พิจารณาเวลาและสถานที่เหมาะสม
ร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อพูดคุยกับบุคคลนั้น  
แสดงความรักและการให้อภัยของท่าน

ผมตัดสินใจทูลขอความช่วยเหลือจากพระ 

บิดาบนสวรรค์ ผมอดอาหารและสวดอ้อนวอน 

ขอให้ช่วยผมรักศัตรู ผมไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยน 

แปลงใดๆ อยู่หลายวัน แต่หารู้ไม่ว่าพระบิดา 

บนสวรรค์ทรงเปลี่ยนใจผมทีละเล็กละน้อย  

จากน้ันราวหน่ึงปี ขณะผมกำาลังพยายามผ่าน 

ด่านตรวจด่านหน่ึง ทหารบอกผมว่าไม่อนุญาต 

ให้เข้าไป คราวนี้ผมรู้สึกต่างจากเดิม ขณะ 

มองเข้าไปในดวงตาของทหารผู้น้ัน ผมรู้สึกรัก 

เขาอย่างประหลาด ผมรู้สึกว่าพระบิดาบน

สวรรค์ทรงรักเขามาก และผมเห็นเขาเป็นลูก

ของพระผู้เป็นเจ้า

เวลานี้ผมรู้เช่นเดียวกับนีไฟว่าพระเจ้ามิได้ 

ประทานพระบัญญัติให้เรานอกจากพระองค์ 
จะทรงเตรียมทางให้เราทำาสำาเร็จในสิ่งที่พระ 

องค์ทรงบัญชา (ดู 1 นีไฟ 3:7) เมื่อพระคริสต์ 

ทรงบัญชาเราให้รักศัตรู พระองค์ทรงทราบว่า 

ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์เราทำาได้ 

พระองค์ทรงสอนให้เรารักผู้อื่นถ้าเราเพียงแต่

วางใจพระองค์และเรียนรู้จากแบบอย่างอัน

ประเสริฐของพระองค์ 

“ดังที่เป็นมาเสมอ 

พระคริสต์ทรงเป็น

แบบอย่างให้เรา ใน

คำาสอนและพระชนม์

ชีพของพระองค์ 

พระองค์ทรงแสดง

ทางนั้นให้เราเห็น 

พระองค์ทรงให้อภัย

คนชั่วร้าย คนหยาบ

คาย คนที่หมายมั่น

จะทำาร้ายและทำา

อันตรายพระองค์” 

(ดีเทอร์ เอฟ.  

อุคท์ดอร์ฟ, “ผู้ใด 

มีใจกรุณาย่อมได้ 

รับพระกรุณา,”  

เลียโฮนา, พ.ค.  

2012, หน้า 76)





อั
ครสาวกเปาโลให้นิยามของศรัทธาที่น่าจะ 

รู้จักกันมากที่สุดว่า “[ศรัทธา] คือความแน่ 

ใจในส่ิงท่ีเราหวังไว้ เป็นความรู้สึกม่ันใจว่า 

สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” (ฮีบรู 11:1) แอลมาเพิ่ม 

เติมว่าสิ่งที่หวังไว้และไม่เห็นนั้นมี “จริง” (แอลมา  

32:21)

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์คือความม่ันใจและความ 

เชื่อมั่นใน (1) สถานะการเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ 

ถือกำาเนิดจากพระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ (2) การ 

ชดใช้อันไม่มีขอบเขตของพระองค์ และ (3) การฟื้น

คืนพระชนม์จริงๆ ของพระองค์—และทุกสิ่งที่ความ

จริงพื้นฐานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรา

เปาโลรวมศรัทธาไว้ในรายชื่อของประทานฝ่าย 

วิญญาณของเขา (ดู 1 โครินธ์ 12:9) โดยแท้แล้ว 

ศรัทธาเกิดจากพระวิญญาณ แต่ตามที่ Bible  

Dictionary กล่าว “แม้ศรัทธาเป็นของประทาน แต่ 

ต้องบ่มเพาะและเสาะแสวงหาจนกว่าจะเติบโตจาก 

เมล็ดเล็กๆ เป็นต้นไม้ใหญ่” มีสิ่งต่างๆ มากมายที่

เราทำาได้เพื่อเป็นอิทธิพลและขยายพรแห่งศรัทธาที่

เราได้รับผ่านพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

ศรัทธาเกิดจากการได้ยินพระวจนะของ 
พระผู้เป็นเจ้า

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์เกิดขึ้นครั้งแรกจากการ 

ได้ยินพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า—พระกิตติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์ เมล็ดแห่งศรัทธาถูกหว่านเมื่อมี

การให้และรับคำาสอนนั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

“พระวิญญาณแห่งความจริง” (ดู คพ. 50:17–22) 

เปาโลสอนเรื่องนี้แก่ชาวโรมเมื่ออธิบายว่าทุกคนจะ

ได้รับของประทานแห่งศรัทธา “ความเชื่อเกิดขึ้นได้

ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะ

การประกาศพระคริสต์” (โรม 10:17) อีกนัยหนึ่งคือ 

ศรัทธาเกิดจากการได้ยินข่าวสารที่เป็นพระวจนะ 

หรือพระกิตติคุณของพระคริสต์

เมื่อมอรมอนอธิบายเรื่องการปฏิบัติของเหล่า

เทพ ท่านบอกเราว่ารูปแบบที่เหมือนเดิมตลอดมา

คือศรัทธาเกิดจากการได้ยินพระกิตติคุณ

“และหน้าที่แห่งการปฏิบัติศาสนกิจของ [เหล่า 

เทพ] คือการเรียกมนุษย์มาสู่การกลับใจ, และเพื่อ 
ทำาและทำาให้งานแห่งพันธสัญญาของพระบิดา 

สมบูรณ์, ซึ่งพระองค์ทรงกระทำากับลูกหลานมนุษย์, 

 

สร้างศรัทธาใน 
พระคริสต์

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด ์
คริสทอฟเฟอร์สัน

แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
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มีสิ่งต่างๆ มากมายที่เราทำาได้เพื่อเป็นอิทธิพลและ 

ขยายพรแห่งศรัทธาที่เราได้รับผ่านพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์
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เพื่อเตรียมทางในบรรดาลูกหลานมนุษย์, โดยประกาศพระวจนะ 

ของพระคริสต์แก่ภาชนะท่ีเลือกสรรแล้วของพระเจ้า, เพ่ือพวกเขา 

จะแสดงประจักษ์พยานถึงพระองค์
“และโดยกระทำาดังน้ี, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมทางเพ่ือ 

มนุษย์ที่เหลืออยู่จะมีศรัทธาในพระคริสต์, เพื่อพระวิญญาณ 
บริสุทธ์ิจะมีท่ีอยู่ในใจพวกเขา, ตามเดชานุภาพของพระองค์; และ 
ตามวิธีนี้พระบิดา, ทรงทำาให้พันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำา
กับลูกหลานมนุษย์เกิดขึ้น” (โมโรไน 7:31–32)

โดยได้รับมอบหมายให้ “แสดงประจักษ์พยานถึงพระองค์” ผู้ 
สอนศาสนาได้รับเรียก วางมือมอบหน้าที่ และมอบอำานาจภาย 
ใต้กุญแจและสิทธิอำานาจของอัครสาวก ด้วยเหตุน้ีพวกเขาจึงนับ 
อยู่ในบรรดา “ภาชนะที่เลือกสรรแล้วของพระเจ้า” อีกนัยหนึ่งคือ 
ในฐานะผู้ส่งสารท่ีได้รับมอบอำานาจจากพระเจ้า โดยผ่านการสอน 
และการเป็นพยานของพวกเขาโดยอำานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ พวกเขาจะนำาศรัทธาในพระคริสต์เข้าสู่จิตวิญญาณของ
คนที่ฟังพวกเขา

พระวจนะที่เราประกาศ พระวจนะที่ก่อให้เกิดศรัทธาในพระ
คริสต์ คือพระกิตติคุณ หรือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ กล่าว 
ได้ว่าข่าวประเสริฐน้ันคือ ความตายไม่ใช่จุดส้ินสุดของการดำารงอยู่ 
และการแยกจากพระผู้เป็นเจ้าเกิดขึ้นชั่วคราว เรามีพระผู้ช่วยให้ 
รอด พระเยซูคริสต์ พระบุตรสูงส่งของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเอาชนะ 
ความตายและนรกโดยการชดใช้ของพระองค์เพ่ือให้ทุกคนฟ้ืนคืน 
ชีวิตและทุกคนที่จะกลับใจและรับบัพติศมาในพระนามของ
พระองค์จะมีที่ในอาณาจักรสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าตลอดกาล

ศรัทธาเกิดจากการกลับใจ
การกลับใจมีบทบาทเด่นชัดในการสร้างศรัทธาในพระคริสต์  

การได้รับพระวจนะของพระคริสต์ก่อให้เกิดศรัทธาอันจำาเป็นต่อ 

การกลับใจ และการกลับใจบำารุงเลี้ยงศรัทธาให้เติบโต มอรมอน 

ประกาศว่า “และ [พระคริสต์] ตรัสไว้ว่า: จงกลับใจเถิดเจ้าทั้ง

หลายทั่วสุดแดนแผ่นดินโลก, และมาหาเรา, และรับบัพติศมาใน 

นามของเรา, และมีศรัทธาในเรา, เพ่ือเจ้าจะรอดได้” (โมโรไน 7:34)

ตัวอย่างเช่น ผู้สอนศาสนาที่ฉลาดจะหารือและสวดอ้อนวอน 

กับคู่ของเขา โดยแสวงหาการดลใจเก่ียวกับแนวทางในการกลับใจ 

ที่ผู้สนใจแต่ละคนควรปฏิบัติตาม ผู้สอนศาสนาจะวางแผนการ 

สอนตามนั้น พวกเขาจะตัดสินใจร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าจะ 
ให้คำาเช้ือเชิญเร่ืองใดในการติดต่อแต่ละคร้ังกับผู้สนใจ พวกเขาจะ 

สร้างบทเรียนให้เก่ียวเน่ืองกับคำาเช้ือเชิญน้ัน โดยระบุหลักคำาสอน 

ที่ผู้สนใจจำาเป็นต้องเข้าใจเพื่อยอมรับคำาเชื้อเชิญของพวกเขา

ผู้สอนศาสนาจะกำาหนดวิธีสอนหลักคำาสอนเหล่าน้ันให้มีความ 

ชัดเจนและความเชื่อมั่นมากที่สุดสำาหรับบุคคลนั้น พวกเขาจะ 

วางแผนวิธีและหนทางใช้ประโยชน์จากแหล่งช่วยทั้งหมดที่มีรวม 

ถึงความช่วยเหลือจากสมาชิกในการช่วยให้ผู้สนใจรักษาคำามั่น 

สัญญาว่าจะทำาตามหลักธรรมหรือพระบัญญัติท่ีกล่าวถึง การสอน 

และการเป็นพยานเช่นนี้ของผู้สอนศาสนาเป็นวิธีที่เรานำาผู้สนใจ

ผ่านขั้นตอนการกลับใจ

ศรัทธามาทางพันธสัญญา
องค์ประกอบจำาเป็นอีกประการหน่ึงของการกลับใจคือบัพติศมา 

โดยแท้แล้วศรัทธา 

เกิดจากพระวิญญาณ  

แต่ตามที่ Bible Dictionary 

กล่าว “แม้ศรัทธาเป็น 

ของประทาน แต่ต้อง 

บ่มเพาะและเสาะ 

แสวงหาจนกว่าจะ 

เติบโตจากเมล็ดเล็กๆ  

เป็นต้นไม้ใหญ่”
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โดยลงไปในน้ำาทั้งตัว ซึ่งโดยการนั้นเราเริ่มรับพระนามของพระ 

คริสต์ไว้กับเรา หลายข้อในพระคัมภีร์พูดถึง “บัพติศมาสู่การ 

กลับใจ” หรือ “บัพติศมาสำาแดงถึงการกลับใจใหม่” (ดู กิจการ  

19:4; แอลมา 5:62; 7:14; โมโรไน 8:11; คพ. 35:5–6) ข้อความ 

เหล่านี้ยอมรับหลักคำาสอนที่ว่าบัพติศมาโดยน้ำาเป็นขั้นสุดท้าย

หรือสูงสุดในขั้นตอนการกลับใจ การละทิ้งบาปควบคู่กับพันธ- 

สัญญาแห่งการเชื่อฟังทำาให้การกลับใจของเราสมบูรณ์ โดยแท้ 

แล้วการกลับใจยังไม่เสร็จสิ้นหากปราศจากพันธสัญญาดังกล่าว  

ด้วยพันธสัญญานี้เราจึงมีคุณสมบัติคู่ควรรับการปลดบาปโดย 

พระคุณของพระเยซูคริสต์ผ่านบัพติศมาโดยพระวิญญาณ (ดู  

2 นีไฟ 31:17) นอกจากนี้ พันธสัญญาบัพติศมายังนำามาใช้ได้ 

ทั้งกับอนาคตและอดีต ทุกครั้งที่เรากลับใจอย่างแท้จริง พันธ- 

สัญญานั้นกลับมีพลังเหมือนเดิมและทำาให้เรามีคุณสมบัติคู่ควร

รับการปลดบาปอีกครั้ง

ศาสนพิธีเหล่าน้ีและพันธสัญญาท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร 

กับการสร้างศรัทธา ศรัทธาในพระคริสต์คือเงื่อนไขจำาเป็นอันดับ 

แรกของการเข้าสู่พันธสัญญาศักด์ิสิทธ์ิ แต่พันธสัญญาเพ่ิมศรัทธา 

ของคนๆ หนึ่งในวิธีที่ไม่สามารถทำาได้ในวิธีอื่น โดยพันธสัญญา  

พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ทรงยอมให้พระองค์ผูกมัดกับ 

เราแต่ละคน (ดู คพ. 82:10) ตราบใดที่เราปฏิบัติตามพันธสัญญา 

ของเรากับพระองค์ พระองค์ทรงให้คำาม่ันว่าจะมอบท่ีในอาณาจักร 

ของพระองค์ให้เรา และมอบความสูงส่งในอาณาจักรนั้นเมื่อเรา 

ทำาพันธสัญญาสูงข้ึน พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมีเดชา- 

นุภาพทั้งมวลและตรัสเท็จไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงมีศรัทธาได้ไม ่

สิ้นสุดว่าพระองค์จะทรงทำาตามคำามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเรา โดย

พันธสัญญาของเรากับพระผู้เป็นเจ้าเราสามารถมีศรัทธาในพระ

คริสต์ได้อย่างมั่นคงพอที่จะช่วยเราฟันฝ่าการท้าทายหรือการ

ทดลองต่างๆ ได้โดยรู้ว่าสุดท้ายแล้วความรอดย่อมเป็นของเรา 

แน่นอน

ศรัทธาเพ่ิมข้ึนได้
สิ่งที่ข้าพเจ้าพูดไปแล้วเกี่ยวกับการสร้างศรัทธาในพระคริสต ์

ในบรรดาคนท่ีผู้สอนศาสนาสอนนำามาใช้ได้กับเราทุกคน ศรัทธา 

ท่ีเรามีต่อพระคริสต์เกิดจากพระวิญญาณเม่ือเราได้ยินพระวจนะ 

ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งสอนโดยผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงมอบหมาย  

ทั้งคนเป็นและคนตาย เมื่อเราสร้างบนรากฐานนั้น ศรัทธาของ 

เราเข้มแข็งขึ้นโดยคำาสวดอ้อนวอนจากศรัทธาซึ่งกลายเป็นส่วน

หนึ่งในชีวิตประจำาวันของเรา—และบางครั้งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต

ทุกโมงยามของเรา

การยังคงด่ืมด่ำาพระวจนะของพระคริสต์ในพระคัมภีร์มอรมอน 

และพระคัมภีร์เล่มอื่นจะทำาให้ศรัทธาอันเกิดจากพระวจนะนั้น 

เพ่ิมพูนและลึกซ้ึงย่ิงข้ึน การกลับใจท่ีหย่ังรากในศรัทธาบำารุงเล้ียง 

ศรัทธาของเราเมื่อเราเชื่อฟังโดยครบถ้วน การกลับใจเติมพลังให้ 

บัพติศมาโดยน้ำาและโดยพระวิญญาณจนก่อให้เกิดการปลดบาป 

ที่ไม่เพียงเกิดขึ้นก่อนบัพติศมาเท่านั้นแต่หลังบัพติศมาด้วย การ 

รับใช้เพื่อนบ้านเฉกเช่นพระคริสต์เป็นส่วนสำาคัญยิ่งของการ 

รักษาพันธสัญญาที่บำารุงเลี้ยงศรัทธาในพระคริสต์ เมื่อเวลาผ่าน

ไปเราจะพบว่าพรที่สัญญาไว้สำาหรับการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าเกิด

ขึ้นจริงในชีวิตเรา ศรัทธาของเราได้รับการยืนยันและเข้มแข็งขึ้น

ศรัทธาเป็นหลักธรรมแห่งพลังอำานาจเช่นกัน
สิ่งที่ข้าพเจ้าพูดมาจนถึงจุดนี้คือระดับของศรัทธาที่ประกอบ

ด้วยความมั่นใจทางวิญญาณและศรัทธาที่สร้างสรรค์งานดี โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อฟังหลักธรรมและพระบัญญัติของพระ
กิตติคุณ นี่คือศรัทธาแท้จริงในพระคริสต์และระดับที่เราควรเน้น
เมื่อสอนผู้สนใจ

อย่างไรก็ดี มีระดับของศรัทธาท่ีไม่เพียงควบคุมพฤติกรรมของ 
เราเท่านั้นแต่ให้อำานาจเราเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่และทำาให้สิ่ง 
ต่างๆ เกิดข้ึนซ่ึงจะไม่เกิดข้ึนด้วยวิธีอ่ืน ข้าพเจ้ากำาลังพูดว่าศรัทธา 
ไม่เพียงเป็นหลักธรรมแห่งการกระทำาเท่านั้นแต่เป็นหลักธรรม 
แห่งพลังอำานาจด้วย เปาโลกล่าวว่านี่คือศรัทธาซึ่งทำาให้เหล่า
ศาสดาพยากรณ์ “มีชัยเหนือดินแดนต่างๆ ได้ตั้งระบบความ 
ยุติธรรม ได้รับผลของพระสัญญา ได้ปิดปากสิงห์ ได้ดับไฟที่ไหม้ 
อย่างรุนแรง ได้พ้นจากคมดาบ ความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็น 
ความเข้มแข็ง มีกำาลังความสามารถในการทำาสงคราม ได้ตี 
กองทัพของประเทศอื่นๆ แตกพ่ายไป [และ] พวกผู้หญิงก็ได้รับ 
คนพวกของนางที่กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีก” (ฮีบรู 11:33–35)  
นี่เป็นเรื่องใหญ่โต—แต่ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการเอาชนะการเสพติด
รุนแรงหรืออุปสรรคคล้ายกันอื่นๆ จนไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
และบัพติศมา

กุญแจที่จะได้พลังอำานาจผ่านศรัทธาคือการเรียนรู้ ขอ และ 
กระทำาตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า “พระคริสต์ตรัสไว้ว่า:  
หากเจ้าจะมีศรัทธาในเรา เจ้าจะมีพลังความสามารถทำาสิ่งใดก็ 
ตามที่เราเห็นสมควร” (โมโรไน 7:33)

อย่างไรก็ดี พระองค์ทรงเตือนว่า “หากเจ้าทูลขอสิ่งใดที่ไม่บัง 
ควรสำาหรับเจ้า, สิ่งนั้นจะกลับกลายเป็นการกล่าวโทษของเจ้า” 
(คพ. 88:65)

ศรัทธาท่ีท่านมีต่อพระคริสต์จะเติบโตอย่างน่าอัศจรรย์เม่ือท่าน 
เพียรพยายามวันแล้ววันเล่าเพื่อให้รู้และทำาตามพระประสงค์ 
ของพระผู้เป็นเจ้า ศรัทธาซึ่งเป็นหลักธรรมแห่งการกระทำาที่มีอยู่
แล้วในตัวท่านจะกลายเป็นหลักธรรมแห่งพลังอำานาจ 

จากคำาปราศรัยในการสัมมนาประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ในโพรโว ยูทาห์  
วันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2011
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โดย สเตฟาน ีเจ. เบิร์นส์ และ ดาร์ซี เจนเซ็น

ส    ำ�หรับเร�บ�งคน ก�รแบ่งปันพระกิตติคุณเป็นไปอย่�ง 

 ธรรมช�ติ แต่สำ�หรับเร�หล�ยคน นั่นไม่ง่�ยเลย อันที่จริง  

 เร�อ�จไม่กล้�เผยตัวกับมิตรสห�ย ครอบครัว หรือเพื่อน

บ้�นเพื่อพูดเกี่ยวกับพระกิตติคุณด้วยซ้ำ� ถึงแม้จะรู้ว่�สำ�คัญเพียงใด

ที่ต้องทำ�เช่นนั้น

นอกจ�กนี้ บ�งครั้งเมื่อเร�นึกถึงง�นเผยแผ่ศ�สน� เร�มุ่งเน้นวิธี 

ก�ร กิจกรรม หรือผลลัพธ์ม�กเกินไป แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ก�รช่วย 

เหลือบุคคล ปัญห�คือคว�มพย�ย�มใดก็ต�มท่ีมองข้�มบุคคลจะทำ� 

ให้รู้สึกได้ว่�ฝืนทำ�และไม่จริงใจ

อ�จมีวิธีที่ดีกว่�

วิธีนั้นคือก�รเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณม�กขึ้น—เป็นส่วนตัว 

—และให้แบบอย่�งของชีวิตเร�และก�รสนทน�ฉันมิตรของเร�เปิด 

ท�ง ยิ่งเร�เปลี่ยนใจเลื่อมใส เร�ยิ่งรู้สึกสบ�ยใจกับศ�สน�ของเร�  

และเร�เริ่มรู้สึกปร�รถน�ให้ผู้อื่นได้รับพรของพระกิตติคุณม�กขึ้น 

เมื่อเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น ก�รแบ่งปันจะเป็นธรรมช�ติม�กกว่�เดิม

อันที่จริง เร�อ�จไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ�ว่�เร�กำ�ลังแบ่งปันพระกิตติคุณ  

เมื่อเร�เพิ่มระดับคว�มเป็นส�นุศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของเร� นั่นมีผลต่อ 

ก�รกระทำ� คำ�พูด และแม้กระทั่งสีหน้�ของเร�จนย�กจะเพิกเฉยได้  

“ง�นดีของท่�นจะประจักษ์ต่อผู้อื่น” เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน  

แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสองอธิบ�ย “แสงสว่�งของพระเจ้�จะส่อง

จ�กนัยน์ต�ท่�น ด้วยเหตุนี้ท่�นจึงพร้อมจะตอบคำ�ถ�มม�กขึ้น”1

ประจักษ์พยานท่ีมีชีวิต
สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้งาน 

เผยแผ่ศาสนาอธิบ�ยว่� “พระผู้ช่วยให้รอดทรง 

แสดงให้เร�เห็น พระองค์ทรงเป็นแบบอย่�งท่ีดีพร้อม 

และทรงบัญช�เร�ให้เป็นดังพระองค์ (ดู 3 นีไฟ  

27:27)”2 เมื่อสม�ชิกเรียนรู้จ�กพระคริสต์และพย�- 

ย�มรวมคุณลักษณะของพระองค์ไว้ในชีวิตพวกเข� 

ผ่�นเดช�นุภ�พแห่งก�รชดใช้ของพระองค์ พวก 

เข�ย่อมเป็นเหมือนพระคริสต์ม�กขึ้น และด้วยเหตุ 

นี้จึงส�ม�รถนำ�ผู้อื่นม�ห�พระองค์ได้ม�กขึ้น3

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่คนหนึ่งจ�กวอชิงตัน  

สหรัฐอเมริก�กล่�วว่�ก�รใช้เวล�กับสม�ชิกคือ 

แบ่งปัน
พระกิตติคุณ
โดยแบ่งปันตัวท่�น
วิธีดีที่สุดในการแบ่งปันพระกิตติคุณคือ

ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
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ทั้งหมดที่ทำ�ให้เธอสนใจพระกิตติคุณ “คว�มสุขที่พวกเข�นำ�ม� 

และคว�มรู้สึกเมื่อดิฉันอยู่ใกล้พวกเข�เป็นเรื่องที่ไม่อ�จปฏิเสธ

ได้” เธอบอก “พวกเข�ไม่สั่งสอนดิฉันเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้� มัน 

อยู่ในตัวพวกเข� วิถีชีวิตของพวกเข� ก�รเลือกของพวกเข� ก�ร 

กระทำ�และก�รตอบสนองของพวกเข� เม่ือดิฉันมองดูพวกเข� ดิฉัน 

พูดกับตนเองว่� ‘ฉันอย�กมีชีวิตแบบนั้น ในชีวิตฉันอย�กอยู่ตรง

จุดนั้น’”

เมื่อเร�สบ�ยใจม�กขึ้นกับอิทธิพลของพระกิตติคุณในชีวิตเร� 

ก�รพูดถึงอิทธิพลนั้นจะง่�ยขึ้นเพร�ะเร�มีหล�ยเรื่องให้พูดถึง 

และเพร�ะเร�ส�ม�รถแบ่งปันได้ว่�ข่�วส�รน้ันมีผลต่อเร�อย่�งไร

มิเรียม คริสกูโอโล จ�กอิต�ลีพบว่� แม้หลังจ�กสร้�งคว�ม 

เป็นมิตรกับเพ่ือนบ้�นแล้ว เธอก็ยังไม่รู้ว่�จะพูดเร่ืองพระกิตติคุณ 

อย่�งไร “เร�พบปะเจอะเจอกันบ่อย แต่ก�รพูดถึงพระกิตติคุณ

กับเพื่อนใหม่ กลับเป็นเรื่องที่ดิฉันไม่กล้�เลยแม้แต่น้อย แม้จะรู้

ว่�นั่นเป็นหน้�ที่” เธอเล่�

แต่เมื่อพระกิตติคุณกล�ยเป็นธรรมช�ติ เรื่องร�วต่�งๆ เริ่ม 

เกิดขึ้น มิเรียมจำ�ได้ว่� “ลูกส�วดิฉันเป็นคนทำ�ให้เพื่อนของเธอ 

เกิดคว�มอย�กรู้เมื่อเธอให้ดูโครงก�รปฐมวัย ‘ปฐมวัยคืออะไร’ 

เพ่ือนถ�ม จ�กคำ�ถ�มน้ันเกิดคำ�ถ�มอีกเป็นร้อย ดิฉันทร�บม�ว่� 

เพื่อนดิฉันมองห�บ�งอย่�งม�หล�ยปี ดิฉันบอกเธอว่�สันติสุข 

ในใจที่เธอกำ�ลังมองห�จะพบในศ�สนจักรของเร�

“ต่อม�เธอเข้�ร่วมศ�สนจักร เธอเป็นคำ�ตอบก�รสวดอ้อนวอน 

ของดิฉันเกี่ยวกับก�รห�วิธีทำ�ง�นเผยแผ่ศ�สน�และวิธีแสดงให้ 

ลูกๆ ดิฉันเห็นว่�ทำ�ได้อย่�งไร”
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เป็นเพ่ือนก่อน
เช่นเดียวกับมิเรียม บ�งครั้งเร�รู้สึกว่�มีหน้�ที่ 

ต้องแบ่งปัน และพบว่�สำ�นึกในหน้�ท่ีดังกล่�วทำ�ให้ 

เกิดก�รสนทน�แบบฝืนใจและไม่สบ�ยใจ นอกจ�ก 

นี้คว�มรู้สึกรับผิดชอบอ�จทำ�ให้เร�หนักใจและ

ไม่ส�ม�รถอธิบ�ยหลักธรรมพระกิตติคุณอย่�งมี

ประสิทธิภ�พได้

สม�ชิกอ�จพบโอก�สประสบคว�มสำ�เร็จใน 

ก�รเผยแผ่ศ�สน�ม�กขึ้นเมื่อพวกเข�เป็นเพื่อนแท้ 

และดีกับผู้อื่น ดังเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลล�ร์ด  

แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสองกล่�ว “ห�กเร�เปิดเผย 

ก�รเป็นสม�ชิกของเร�ในศ�สนจักรตั้งแต่ต้น. . . 
มิตรสห�ยและคนรู้จักจะยอมรับว่�นี่คือส่วนหนึ่ง

ของตัวเร�”4

ก�รให้พระกิตติคุณอยู่ในมิตรภ�พที่มีอยู่แล้ว 

แทนก�รให้มิตรภ�พอยู่บนพื้นฐ�นก�รแบ่งปันพระ 

กิตติคุณจะเพิ่มคว�มสำ�เร็จในง�นเผยแผ่ศ�สน�  

เอเลียน� เวอร์เกสเดเลอร์ด� สม�ชิกศ�สนจักรใน

อ�ร์เจนติน� พบอน�เบลเพื่อนเธอสมัยที่พวกเธอ 

ทั้งคู่อ�ยุหกขวบ มิตรภ�พของทั้งสองแน่นแฟ้นขึ้น 

เมื่อไปโรงเรียนด้วยกัน ในช่วงนั้นเอเลียน�ไม่เคย 

ปกปิดว่�เธอเป็นสม�ชิกศ�สนจักร

“ดิฉันรู้สึกสบ�ยใจม�กเมื่อพูดเรื่องพระกิตติคุณ 

กับอน�เบล แม้เร�ไม่ได้มีคว�มเชื่อเหมือนกัน” เธอ 

กล่�ว

เมื่อเด็กส�วทั้งสองอ�ยุ 14 ปี อน�เบลตกลงฟัง

ผู้สอนศ�สน� แต่เธอตัดสินใจไม่รับบัพติศม�

เอเลียน�ผิดหวัง แต่นี่ไม่ได้ทำ�ให้เธอหยุดส�น 

ต่อมิตรภ�พ ทั้งไม่หยุดพูดเรื่องพระกิตติคุณ ไม่กี่ 

ปีต่อม� เอเลียน�ชวนอน�เบลม�เรียนเซมิน�รีกับ 

เธอ ระหว่�งเรียนอน�เบลรู้สึกถึงพระวิญญ�ณแรง 

กล้�ม�ก เมื่อเอเลียน�เตรียมไปพระวิห�รในอีกไม่

กี่วันต่อม� อน�เบลบอกเธอว่� “ฉันสัญญ�ว่�จะ

ไปกับเธอคร�วหน้�” อน�เบลรับบัพติศม�ไม่น�น

หลังจ�กนั้น

ก�รเปลี่ยนใจเลื่อมใสของอน�เบลไม่ได้ใช้เวล�

หล�ยวัน แต่ใช้เวล�หล�ยปี ขั้นตอนนั้นเกิดขึ้นได้

เพร�ะเอเลียน�เป็นเพื่อนเธอก่อน—โดยไม่คำ�นึงว่�

อน�เบลจะรู้สึกสนใจยอมรับพระกิตติคุณหรือไม่

ฟังด้วยความรัก
มิตรภ�พแบบเอเลียน�กับอน�เบลมักจะเริ่มต้น 

เม่ือผู้คนพบว่�พวกเข�มีคว�มสนใจ ม�ตรฐ�น หรือ 

ลักษณะบ�งอย่�งคล้�ยกัน มิตรภ�พเหล่�นี้ลึกซึ้ง 

ขึ้นเมื่อแต่ละคนแบ่งปันประสบก�รณ์ คว�มรู้สึก  

และคว�มรัก แน่นอนว่�คว�มรักเป็นส่วนสำ�คัญ 

ของพระกิตติคุณที่ได้รับก�รฟื้นฟู

เร�ในฐ�นะสม�ชิกศ�สนจักรส�ม�รถแสดง 

คว�มรักเฉกเช่นพระคริสต์ได้โดยใช้เวล�กับเพื่อนๆ  

ของเร�ผ่�นกิจกรรม ก�รรับใช้ และก�รสนทน� อัน

ที่จริง หล�ยคนกำ�ลังมองห�เพื่อนแบบนั้น

เม่ือพูดถึงก�รปฏิสัมพันธ์ของเร�กับผู้อ่ืน เอ็ลเดอร์ 

เจฟฟรีย์ อ�ร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครส�วกสิบ 

สองแนะนำ�ดังนี้ “ที่สำ�คัญยิ่งกว่�ก�รพูดคือก�รฟัง 

คนเหล่�น้ีไม่ใช่วัตถุไร้ชีวิตท่ีเป็นเพียงสถิติบัพติศม� 

พวกเข�เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้� เป็นพ่ีน้องของเร� 

และต้องได้รับส่ิงท่ีเร�มี จงเปิดเผยตรงไปตรงม� ส่ือ 

ส�รด้วยคว�มจริงใจ ถ�มเพื่อนเหล่�นั้นว่�อะไร 

สำ�คัญที่สุดสำ�หรับ พวกเขา . . .  และฟัง . . .  ข้�พเจ้� 

สัญญ�กับท่�นว่� บางสิ่ง ที่เข�พูด มัก เน้นคว�ม

พูดมากขึ้น 
อีกนิด
“หลายปีก่อน ครอบครัว
เราอาศัยและทำางาน
ในย่านผู้คนซึ่งแทบทุก
รายไม่ได้นับถือศาสนา
เดียวกันกับเรา เมื่อ
พวกเขาถามว่าวันหยุด
สุดสัปดาห์ของเราเป็น
อย่างไร เราพยายาม . . . 
แบ่งปันประสบการณ์
ทางศาสนาที่เรามีกับ
ครอบครัวในช่วงสุด
สัปดาห์—ตัวอย่างเช่น 
สิ่งที่ผู้พูดเยาวชนพูด 
เกี่ยวกับมาตรฐานจาก 
หนังสือ เพื่อความ 
เข้มแข็งของเยาวชน  
หรือเรารู้สึกประทับใจ 
เพียงไรกับถ้อยคำาของ 
ชายหนุ่มซึ่งกำาลังจะ 
เดินทางไปเป็นผู้สอน

ศาสนา”
ดู ประธานดีเทอร์ เอฟ.  
อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษาที่สอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด,  
“การรอคอยบนถนนสู่ 
ดามัสกัส,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2011, หน้า 96.
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จริงของพระกิตติคุณที่ท่�นส�ม�รถแสดงประจักษ์พย�นแล้วให ้

ร�ยละเอียดม�กขึ้น”5

เร�ไม่จำ�เป็นต้องระดมพระกิตติคุณเข้�ใส่เพื่อน เร�เพียงแต่ 

ต้องเป็นเพื่อนที่ดีและไม่กลัวก�รแบ่งปันแนวคิดพระกิตติคุณเมื่อ 

มีโอก�ส ซ�ต�นใช้คว�มกลัวเพื่อพย�ย�มป้องกันสม�ชิกไม่ให้ 

แสดงประจักษ์พย�น คว�มรู้สึกแรงกล้�น้ีส�ม�รถหมดพลังลงได้ 

ประธ�นอุคท์ดอร์ฟกล่�วว่� “บ�งคนอ�จยอมเข็นรถล�กข้�มทุ่ง

หญ้�แทนก�รเอ่ยป�กพูดเรื่องศรัทธ�และศ�สน�กับมิตรสห�ย 

. . .พวกเข�กังวลว่�จะถูกมองอย่�งไรหรืออ�จเป็นอันตร�ยกับ 

สัมพันธภ�พของพวกเข�” ท่�นกล่�วต่อไปว่� “ไม่จำ�เป็นต้อง

เป็นอย่�งนั้นเพร�ะเร�มีข่�วส�รอันน่�ยินดีให้แบ่งปัน และเร�มี

ข่�วส�รแห่งปีติ”6

ศ�สด�พย�กรณ์มอรมอนสอนว่� “คว�มรักที่บริบูรณ์ย่อมขับ 

คว�มกลัวออกไปสิ้น” (โมโรไน 8:16) เมื่อเร�ดำ�เนินชีวิตต�มพระ 

กิตติคุณครบถ้วนม�กขึ้น เร�ย่อมขจัดคว�มกลัวออกไปได้โดย 

แทนที่ด้วยจิตกุศล—คว�มรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์—ต่อมิตร

สห�ย ครอบครัว และเพื่อนบ้�นของเร� คว�มรักนี้จะเพิ่มคว�ม

โน้มเอียงต�มธรรมช�ติให้แบ่งปันพระกิตติคุณ7

พลังของ  
“ฉันเป็นมอรมอน”

การรณรงค์ “ฉันเป็นมอรมอน”  

ซึ่งเริ่มในปี 2010 เป็นวิธีที่ง่าย 

และมีประสิทธิผลให้สมาชิกศาสนจักร 

บอกเล่าความรู้สึกเก่ียวกับส่ิงท่ีพวกเขา 

เชื่อ การรณรงค์รวมถึงการประชา- 

แบ่งปันพระกิตติคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
ลูกๆ ของพระบิด�บนสวรรค์ต้องมีมุมมองที่พระกิตติคุณมอบ 

ให้ สำ�หรับสม�ชิกที่ทำ�ต�มแบบแผนพระกิตติคุณ ชีวิตพวกเข� 
ย่อมเป็นพย�นถึงคว�มรักของพระคริสต์ เมื่อสม�ชิกมีใจจดจ่อ 
อยู่ท่ีก�รเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ ก�รสร้�งมิตรภ�พท่ีมีคว�มหม�ย  
ก�รพัฒน�จิตกุศล และก�รแบ่งปันพระกิตติคุณจะกล�ยเป็น
ธรรมช�ติในตัวพวกเข� ขณะที่สม�ชิกพย�ย�มบอกว่�พวกเข� 
เป็นใคร พวกเข�จะพบคว�มสบ�ยใจและก�รนำ�ท�งในพระดำ�รัส 
ของพระผู้ช่วยให้รอดต่อเหล่�ส�วกของพระองค์ “เร�ได้อธิษฐ�น 
เผ่ือตัวท่�นเพ่ือคว�มเช่ือของท่�นจะไม่ได้ข�ด และเม่ือท่�นได้หัน 
กลับแล้วจงชูกำ�ลังพี่น้องทั้งหล�ยของท่�น” (ลูก� 22:32) 
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สัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ป้ายริม 

ถนนในเมืองใหญ่หลายเมืองของ

สหรัฐและโปรแกรมออนไลน์ ที่ 

Mormon.org วิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

บอกเล่าเร่ืองราวส่วนตัวและตอบ 

คำาถามหลายสิบข้อเช่น “ชาว

มอรมอนเป็นชาวคริสต์หรือไม่” 

และ “ชาวมอรมอนเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระ

คัมภีร์ไบเบิล”

โรเชลล์ ทอลล์แมดจ์ จากเทกซัส สหรัฐ- 

อเมริกาเล่าว่า “ดิฉันสวดอ้อนวอนขอประ- 

สบการณ์เผยแผ่ศาสนามาตลอดและได้รับ 

โทรศัพท์จากคนหน่ึงท่ีอยากรู้ว่าดิฉันจะสนใจ 

โปรแกรม Mormon.org ตัวใหม่นี้หรือไม่

“เพราะลูกชายของดิฉันพิการ จดหมาย 

โต้ตอบส่วนใหญ่ทางเว็บไซต์จึงมาจากคน 

พิการหรือในครอบครัวที่มีคนพิการ ประ- 

สบการณ์น่าตื่นเต้นท่ีสุดของดิฉันคือประ- 

สบการณ์กับมีอา เธออาศัยอยู่ในเมืองออสโล 

นอร์เวย์ และต้องนั่งเก้าอี้เข็นตลอดเวลา  

เธอกำาลังค้นใน Mormon.org เพื่อหาบาง 

อย่างเกี่ยวกับความพิการและบังเอิญเห็น 

วีดิทัศน์ของเรา เธอประทับใจมาก เธอติด 

ต่อผู้สอนศาสนา เราเขียนอีเมลโต้ตอบกัน 

ตลอดฤดูร้อน และเธอรับบัพติศมากลาง 

เดือนสิงหาคม เราทั้งคู่มองว่านั่นเป็น 

ปาฏิหาริย์ที่พระเจ้าทรงสามารถเชื่อมโยง

เราข้ามมหาสมุทร”



 

จั
นทากับสุนทรา หลวงราช นั่งอยู่ในบ้านที่

แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พลางสงสัย

ว่าพวกเขาควรทำาอะไร พวกเขาเตรียมลูก

สี่คนให้รับใช้งานเผยแผ่มาแล้ว และตอนนี้พวกเขา

รู้ว่าถึงเวลาต้องไปบ้าง การตัดสินใจใหญ่หลวงเกิน

คาด พวกเขาจะคิดถึงหลานๆ มาก! ทั้งยังกังวล

กับปัญหาสุขภาพบางอย่าง พวกเขาจะทำาอะไรกับ

ผู้สอนศาสนาอาวโุส

บ้านและข้าวของต่างๆ ขณะพวกเขาไม่อยู่

ความกังวลของสามีภรรยาคู่นี้เกี่ยวกับการรับ

ใช้งานเผยแผ่ไม่ได้เกิดเฉพาะกับพวกเขา อันที่จริง 

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวก

สิบสอง ชี้ให้เห็นอุปสรรคสี่ประเภทของการทำางาน

เป็นผู้สอนศาสนาอาวุโส ได้แก่ ความกลัว ความ

ห่วงใยครอบครัว การหาโอกาสงานเผยแผ่ที่เหมาะ

สม และการเงิน1

ผู้สอนศาสนาอาวุโส

ทั่วโลกพูดถึงรางวัล

มากมายในการ

เอาชนะอุปสรรค

ของการรับใช้งาน

เผยแผ่

ตอบรับ

โดย เคนดรา แครนดอลล์ วิลเลียมสัน
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การเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้เรียกร้องศรัทธามาก  

คุณลักษณะที่ครอบครัวหลวงราชแสดงให้เห็นเมื่อ 

พวกเขาได้ฟังประธานโธมัส เอส. มอนสันเรียกร้องให้ 

มีผู้สอนศาสนามากขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญเดือน

ตุลาคม 2010 “เรารู้สึกถึงพระวิญญาณแรงกล้ามาก”  

พวกเขานึกถึงถ้อยคำาของท่าน “เราอยากทำาตามศาสดา- 

พยากรณ์ เราจึงส่งใบสมัครเป็นผู้สอนศาสนา”

สามีภรรยาคู่นี้ได้รับเรียกให้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 

เพื่อมนุษยธรรมในประเทศลาวแผ่นดินที่พวกเกิด 

การเรียกของศาสดาพยากรณ์

“เราต้องการคู่อาวุโส 

อีกมาก . . .  จงทำาตน

ให้พร้อมจะออกจาก

บ้านไปรับใช้เป็นผู้สอน

ศาสนาเต็มเวลา มีไม่

บ่อยนักในชีวิตที่ท่าน

จะได้รับความสุขและ

ความพอใจจากการรับ

ใช้เต็มเวลาด้วยกันใน

งานของพระอาจารย์”
ประธานโธมัส เอส.  
มอนสัน, “เมื่อเราพบ 
กันอีก,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2000, หน้า 6.

จันทา กับ สุนทรา หลวงราช ที่ย้ายมาอยู่
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา กำาลังชี้ไปที่
ประเทศลาว—แผ่นดินที่พวกเขาเกิด เติบโต 
และเวลานี้กำาลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
ที่นั่น

บนซ้าย: ผู้สอนศาสนา 
อาวุโสรับใช้ในซอลท์เลค
ซิตี้ ยูทาห์ ช่วยผู้ลี้ภัย 
จากหลายประเทศปรับ
ตััวย้ายสู่บ้านใหม่ รวม
ทั้งครอบครัวทาบโวบะ 
(กลาง) จากรวันดาที่เพิ่ง
ได้รับการผนึกในพระวิหาร

บน
: ภ
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ถ่า
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เติบโต และแต่งงาน ความกังวลจางหายขณะพวก 

เขาเตรียมรับใช้ ครอบครัวสนับสนุน พวกเขาแก้ไข 

ปัญหาสุขภาพ และทำาสัญญาให้เช่าบ้าน พวกเขา 

รู้สึกม่ันใจเม่ือได้ทำาส่ิงท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชา 

“จงไป. . . แล้วตามเรามาและเป็นสาวกของเรา” 

(มาระโก 10:21)

ผู้อาวุโสสามารถรับใช้งานเผยแผ่ได้หลายด้าน 

และในสถานทีห่ลายแหง่ ดงัเรือ่งราวตอ่ไปนีท้ีย่กมา 

เป็นตัวอย่าง ไม่ว่าจะรับใช้เต็มเวลาหรือบางเวลา 

เป็นคู่สามีภรรยาหรือคนโสด ในประเทศของตนหรือ 

ต่างประเทศ ผู้ใหญ่อาวุโสสามารถเอาชนะอุปสรรค 

ที่ขวางทางได้

เผชิญความกลัว
“ความกลัวเพราะความไม่รู้หรือกลัวว่าเราไม่มีทักษะ 
ด้านพระคัมภีร์หรือภาษาที่ต้องใช้ทำาให้ลังเลไม่
กล้ารับใช้ แต่พระเจ้าตรัสว่า ‘หากเจ้าพร้อมเจ้าจะ
ไม่กลัว’ (คพ. 38:30) ชีวิตคือการเตรียมของท่าน 
. . .  ขอเพียงออกไปและเป็นตัวของตัวเอง” 2

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ความกลัวสามารถขัดขวางงานเผยแผ่ศาสนา  

บางคนกลัวว่าตนขาดทักษะและความรู้ที่จำาเป็น 

ต่อการรับใช้ หลายคนกังวลเร่ืองการอยู่ต่างถ่ินและ 

ทำางานกับคนที่พวกเขาไม่รู้จัก

ซิสเตอร์มาร์ธา มาริน จากเวรากรุซ เม็กซิโก  

เผชิญความกลัวบางอย่างขณะเธอรับใช้เต็มเวลา

ในศูนย์ข้อมูลการจ้างงานในปวยบลา เม็กซิโก เธอ

อึดอัดกับการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญของ 

ศูนย์ข้อมูลการจ้างงาน แต่ด้วยความช่วยเหลือและ 

การสนับสนุนของคู่และคนอื่นๆ ที่เธอทำางานด้วย  

เธอจึงเรียนรู้การฝึกทักษะท่ีจำาเป็น “อุปสรรคน้ีเปล่ียน 

เป็นพร” เธอกล่าว “ดิฉันรู้ว่าดิฉันไม่โดดเดี่ยวใน

งานนี้”

ซิสเตอร์ซอนดรา โจนส์ จากยูทาห์ สหรัฐอเมริกา  

ได้รับเรียกให้รับใช้ในหมู่เกาะมาร์แชลล์กับเนลดัน 

สามีของเธอ “ดิฉันกลัวมากกับสภาพท่ีเป็นอยู่ ดิฉัน 

รู้สึกไม่สบายใจเม่ือพยายามสอนพระกิตติคุณ” เธอ 

กล่าว หลังจากเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่มีอะไรให้ทำาประ- 

โยชน์ เธอจึงตัดสินใจมุ่งเน้นไปท่ีพรสวรรค์และทักษะ 

ของเธอ เธอเรียนรู้ที่จะรักชาวมาร์แชลล์และรับใช้

ด้วยการตัดผมให้พวกเขาและสอนเย็บผ้า

18 เดือนผ่านไปเธอประเมินได้ว่าเธอตัดผมให้ 

พวกเขาประมาณ 700 คน การแบ่งปันพรสวรรค ์

อย่างกระตือรือร้นช่วยให้เธอได้รับใช้และสร้างความ 

สัมพันธ์กับคนหลายร้อยคน รวมทั้งสมาชิกศาสน- 

จักร ผู้สนใจ และสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชน

ซอนดรา โจนส์ รับใช้ท่ามกลางสตรีใน 
หมู่เกาะมาร์แชลล์ (ซ้าย, กับเนลดันสามี)

มาร์ธา มาริน (ขวาสุด) รับใช้เต็มเวลา 
ในศูนย์ข้อมูลการจ้างงานในปวยบลา 
เม็กซิโก
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คลายความห่วงใยครอบครัว
“ของขวัญอันประเสริฐใดที่ปู่ย่าตายายสามารถให้ 
ลูกหลานได้มากกว่าการพูดด้วยถ้อยคำาและการ 
กระทำาว่า ‘ในครอบครัวนี้ เรารับใช้เป็นผู้สอน 
ศาสนา!’”3

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ความคิดท่ีจะจากลูกท่ีกำาลังต่อสู้ด้ินรนหรือหลานๆ 

ที่กำาลังเติบใหญ่ดูเหมือนหลายคนรับไม่ได้ แต่ผู้

สอนศาสนาพบว่าการรับใช้ของพวกเขาเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้ครอบครัวอย่างที่พวกเขาไม่คาด

คิดมาก่อน

เรย์มอนด์ และ เกเวน ปีเตอร์เซ็น จากไวโอมิง  

สหรัฐอเมริการับใช้งานเผยแผ่สี่ครั้ง การจากไปทำา 

งานเผยแผ่ครั้งที่สอง—ไปซามัวครั้งที่สอง—แรกที 

เดียวเป็นการท้าทายสำาหรับลูกๆ ผู้ไม่เข้าใจว่าทำาไม 

คุณพ่อคุณแม่ต้องรับใช้งานเผยแผ่ อีกครั้ง

ครอบครัวตระหนักอย่างรวดเร็วว่าพรมากมายมา 

จากการรับใช้ของพวกเขา “พวกเขารุ่งเรืองทุกคน!” 

ซิสเตอร์ปีเตอร์เซ็นกล่าว “คู่หนึ่งที่ไม่สามารถมีบุตร 

ได้ก็ได้รับพรด้วยเด็กทารกเพศชาย อีกคนหายจาก 

มะเร็งอย่างปาฏิหาริย์ อีกคนกับลูกที่กำาลังต่อสู้กับ

ปัญหาเห็นความก้าวหน้าอย่างมาก และหลายคน

มีปีที่ดีที่สุดในธุรกิจของพวกเขา”

ความขยันขันแข็งของพวกเขาทิ้งรอยศรัทธา

ตลอดเส้นทางของครอบครัว “เรามีหลานชายสี่คน 

เป็นผู้สอนศาสนาเวลานี้ พวกเขาบอกเราว่าเราเป็น 

แรงบันดาลใจให้พวกเขาไป” ซิสเตอร์ปีเตอร์เซ็น 

กล่าว “อะไรจะให้ผลคุ้มค่ามากกว่านี้ได้”

หาโอกาสงานเผยแผ่ท่ีเหมาะสม
“ข้าพเจ้าทึ่งเสมอกับวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง 
ทำาให้คุณลักษณะและความต้องการของผู้สอน 
ศาสนาและสามีภรรยาแต่ละคู่เข้ากันได้กับสภาว- 
การณ์หลากหลายของการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
ทั่วโลก” 4

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ศาสนจักรต้องการการรับใช้ของผู้สอนศาสนา 

อาวุโสในศูนย์ข้อมูลการจ้างงาน สำานักงานคณะ 

เผยแผ่ ศูนย์ประวัติครอบครัว พระวิหาร ศูนย์ 

บริการนักท่องเที่ยว และอีกหลายๆ แห่ง ผู้สมัคร

สามารถแสดงเจตจำานงได้ว่าพวกเขาประสงค์จะรับ 

ใช้ที่ใด แต่สุดท้ายแล้วการเรียกมาจากพระเจ้าผ่าน 

ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ พระเจ้าทรงทราบ 

เรย์มอนด์ กับ เกเวน ปีเตอร์เซ็น รับใช้
งานเผยแผ่สองครั้งท่ามกลางวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายชาวซามัว

จอร์จ กับ ไฮน์ เชส รับใช้เป็น 
ผู้อำานวยการด้านมนุษยธรรมใน 
ปาปัวนิวกินี



 

โอกาสงานเผยแผ่ที่เหมาะกับสตรีโสดหรือสามี

ภรรยาที่เต็มใจรับใช้

จอร์จ กับ ไฮน์ เชส จากนิวซีแลนด์พบว่าการ 

เรียกในงานเผยแผ่เหมาะกับพวกเขา พวกเขาแปลก 

ใจระคนดีใจเมื่อพรสวรรค์มากมายที่ได้จากอาชีพ

และครอบครัวช่วยพวกเขาทำางานเพื่อมนุษยธรรม

ในปาปัวนิวกินี

เอ็ลเดอร์เชสเคยเป็นช่างไม้ เขาสามารถช่วย 

ประเมินและจัดโครงการต่างๆ เช่นสร้างบ่อน้ำาได้  

ซิสเตอร์เชสทำางานด้านบริหารสำานักงานมา 18 ปี  

“ทักษะของดิฉันด้านการบริหารและคอมพิวเตอร์ม ี

ค่าสุดประมาณ” เธอกล่าว เธอกับเอ็ลเดอร์เชสใช้

ความสามารถดำาเนินโปรแกรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่องานอาชีพ โดยช่วยคนในท้องที่ฝึกทักษะต่างๆ 

เช่น การบริหารเวลา การจัดองค์กร การเป็นผู้นำา 

สุขอนามัย และการสื่อสาร

คนท้ังสองใช้ประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียกต่างๆ 

ในศาสนจักร—สำาคัญที่สุดคือ—จากการเป็นบิดา 

มารดา เมื่อสองสามีภรรยาทำางานเพื่อแจกจ่ายอุป- 

กรณ์การเรียนและปรับปรุงการดูแลเด็กแรกเกิด  

ประสบการณ์การเป็นบิดามารดาช่วยให้พวกเขา

เห็นคุณค่าของความยากลำาบากที่ครอบครัวและ

โรงเรียนในท้องที่ประสบ

จัดการปัญหาการเงิน

“หารือกับญาติพี่น้อง อธิการ หรือประธานสาขา 
เมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าเข้าใจสถานการณ์ทางโลก
ของท่าน ท่านสามารถรับพรนิรันดร์ของการรับใช้
เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาได้”5

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

หลายคู่เกรงว่าพวกเขามีเงินไม่พอรับใช้งานเผยแผ่ 

พวกเขาคิดถึงค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่ 

พัก และสงสัยว่าจะหาเงินมาจ่ายท้ังหมดน้ีได้อย่างไร 

ผู้นำาศาสนจักรทราบดีถึงข้อกังวลเหล่านี้และได้ 

เปลี่ยนนโยบายเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ (ดูในกรอบ 

ซ้ายมือ) แต่การจัดการปัญหาการเงินเรียกร้องศรัทธา 

การวางแผนอย่างรอบคอบ และการเสียสละพอ 

สมควร

เลียวนาร์ดกับเวรา ชิซันโก จากซิมบับเวประสบ 

การท้าทายแม้จะวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 

ก็ตาม พวกเขาเตรียมรับใช้งานเผยแผ่มาตลอด 

ชีวิตแต่งงาน พวกเขารู้ว่าเงินบำานาญและเงินลงทุน 

สามารถสนับสนุนพวกเขาในงานเผยแผ่ครั้งแรก 

ที่พระวิหารโจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้ แต่ขณะที่ 

พวกเขากำาลังรับใช้อยู่นั้น เศรษฐกิจถดถอยอย่าง 

กะทันหัน และเงินลงทุนลดฮวบ

ด้วยความช่วยเหลือของครอบครัว ทั้งสองอยู่ 

ทำางานเผยแผ่ต่อไป พรของการเสียสละครั้งนั้นน่า 

พอใจ ธุรกิจของลูกชายดำาเนินไปด้วยดี ลูกสาวได้ 

เลื่อนตำาแหน่งงาน ลูกๆ ของพวกเขาเรียนรู้ว่าต้อง

ช่วยกันทำางานเพื่อสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่

ผู้สอนศาสนาอาวุโสจำานวนมากเป็นพยานว่า 

พรของการรับใช้สำาคัญยิ่งกว่าค่าตอบแทนทางโลก 

เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ แซ็คลีย์ ผู้สอนศาสนาชาวแคนาดา 

ที่รับใช้กับเคลลีย์ภรรยาในสำานักงานภาคฮ่องกง

การเปลี่ยนแปลง
นโยบายผู้สอน
ศาสนาอาวุโส

• คู่ผู้สอนศาสนาอาจ 

จะเลือกรับใช้นาน 6 

เดือน 12 เดือน 18 

เดือน หรือ 23 เดือน

• ค่าที่พักสำาหรับคู ่

อาวุโสกำาหนดสูงสุด 

ที่ 1,400 ดอลลาร์

สหรัฐต่อเดือน

• ผู้สอนศาสนาอาวุโส 

จะกลับมาร่วมงาน

สำาคัญของครอบครัว 

ได้ (นานถึง 10 วัน) 

ด้วยค่าใช้จ่ายของ

ตนเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
http://lds.org/church/
news/changes-in-
senior-missionary- 
rules

ปีเตอร์ กับ เคลลีย์ แซ็คลีย์ รับใช้ 
ในสำานักงานภาคฮ่องกง
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สรุปความรู้สึกของหลายคนไว้ว่า “ผมออกจากงาน

ที่ได้รับค่าจ้างมาทำางานที่ได้รับพร”

เอาชนะอุปสรรคโดยสร้างศรัทธา

“วิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้อ่อนน้อมถ่อมตนหลายท่าน 

เกรงว่าตนจะไม่มีค่าสมกับงานเผยแผ่ศาสนา แต ่

สำาหรับผู้หวังเป็นผู้สอนศาสนาเหล่านั้น พระเจ้า 

ประทานความมั่นใจไว้ดังนี้ ‘ศรัทธา, ความหวัง,  

จิตกุศลและความรัก, โดยดวงตาที่เห็นแก่รัศมีภาพ

ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียว, ย่อมทำาให้เขาสมกับ

งาน.’ ” 6

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสอง

เพื่อลบล้างอุปสรรคสี่อย่างของการรับใช้เป็นผู้ 

สอนศาสนาอาวุโส เอ็ลเดอร์เฮลส์ให้วิธีแก้ไขท่ีเรียบ 

ง่ายดังน้ี “จงมีศรัทธา พระเจ้าทรงทราบว่าท่ีใดต้อง 

การท่าน”7 ศรัทธาเอาชนะความกลัว เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้ครอบครัว ช่วยให้ผู้สอนศาสนา 

อาวุโสพบโอกาสที่เหมาะสมในการรับใช้ และช่วย

บรรเทาปัญหาการเงิน

หลายปีก่อน ศรัทธาเช่นนั้นเพิ่มพูนในเด็กสาว

ชาวโปแลนด์ชื่อสตานิสลาวา ฮาเบล ต่อมาในชีวิต 

ศรัทธาของเธอนำาเธอให้ยอมรับพระกิตติคุณที่ได้

รับการฟื้นฟู และเมื่อเป็นผู้ใหญ่ เธอรับใช้เป็นผู้

สอนศาสนาด้านประวัติครอบครัวในยูทาห์

การรับใช้ของซิสเตอร์ฮาเบลสอนเคล็ดลับที่น้อย

คนรู้ “งานเผยแผ่ทำาให้ดูอ่อนกว่าวัย” เธอยิ้มและ

พูดว่า “เมื่อคุณลืมอุปสรรคของคุณ คุณเรียนรู้ว่า

ต้องสำานึกคุณ คุณเรียนรู้การเป็นเหมือนพระคริสต์

มากขึ้นผ่านการรับใช้ผู้อื่น และนี่คือการเตรียมไป

อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ งานเผยแผ่เปลี่ยนชีวิตผู้

อาวุโสได้”

ความจริงเป็นเช่นนั้น เช่นเดียวกับชีวิตของคน

เหล่านั้นที่พวกเขารับใช้ด้วยความอ่อนน้อม ภา
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“อาจไม่มีวิธีใดแสดงความ 

ขอบพระทัยพระผู้ทรง 

มหิทธิฤทธิ์ได้ดีกว่าการไป

รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา”
เอ็ลเดอร์เลียวนาร์ด ชิซันโก, 
ซิมบับเว
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เลียวนาร์ด กับ เวรา ชิซันโก รับใช้ที่พระวิหาร
โจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้ (ขวา)

สตานิสลาวา ฮาเบล ช่วยผู้มาใช้หอ
สมุดประวัติครอบครัวในซอลท์เลคซิตี้  
ยูทาห์
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บ้านเรา ครอบครัวเรา
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โดย โจชัว เจ. เพอร์คีย์
นิตยสารศาสนจักร

มี
ไม่ก่ีอย่างในชีวิตท่ีทำาให้เราสะเทือนอารมณ์ 

มากกว่าการสูญเสียบุคคลที่เรารัก ชีวิต 

ของอธิการริชาร์ด โรดริเกซกับรูธภรรยาถูก 

ขัดจังหวะด้วยการสูญเสียเช่นนั้น แต่ด้วยตาที่มอง 

เห็น หูที่ได้ยิน และโดยผ่านศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ของ 

พระวิหาร พวกเขาเผชิญการท้าทายคร้ังน้ีด้วยศรัทธา 

ซึ่งนำาพวกเขาให้ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอด ความสุข 

และสันติสุขมากขึ้น

รับมือกับความสูญเสีย
ริชาร์ดกับรูธพบกันขณะทำางานที่บริษัทผลิตปูน 

ซีเมนต์ในอะโซกูส์ เมืองเล็กๆ ในเทือกเขาแอนดีส 

ไม่ไกลจากเกวงกา เอกวาดอร์ ริชาร์ดเป็นผู้เปลี่ยน

ใจเลื่อมใสศาสนจักร โดยเข้าร่วมกับมารดาและพี่

ชายเมื่อไม่กี่ปีก่อน ตอนนั้นรูธยังไม่ได้เป็นสมาชิก

“เมื่อผมพบรูธ ผมไม่อาจจากเธอได้” เขากล่าว 

พลางยิ้ม

พวกเขาแต่งงานกันในปี 1996 ไม่กี่เดือนหลัง 

จากนั้นคุณพ่อของรูธถึงแก่กรรม

“ความตายของท่านเป็นเหตุให้เกิดภาวะซึมเศร้า 

อย่างรุนแรงในชีวิตดิฉัน” รูธอธิบาย “คุณไม่เคย 

ลืมการสูญเสียคนท่ีคุณรัก คุณรู้สึกถึงความสูญเสีย 

ตลอดเวลา”

ในปี 2001 คุณแม่ของริชาร์ดถึงแก่กรรม การ 

สูญเสียคร้ังน้ีทำาให้เกิดความเศร้าเสียใจมากอีกคร้ัง 

แต่ตลอดหลายปีนั้นริชาร์ดเติบโตด้วยความรู้และ 

ประจักษ์พยานในพระกิตติคุณ และส่ิงน้ันให้มุมมอง 

ที่ทำาให้เขาสบายใจ

“เพราะพระกิตติคุณ” เขากล่าว “ผมจึงเข้าใจ 

บ้างเล็กน้อยว่าคุณแม่กำาลังเป็นอย่างไร ผมแบ่งปัน 

แอลมา 40:11 กับรูธและอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับ 

วิญญาณเมื่อวิญญาณออกจากร่าง ข้อความนี ้

ปลอบใจเราสองคนได้มาก”

เห็นค่าของสิทธ์ิเสรี
กระนั้นก็ตาม รูธยังไม่สนใจศาสนจักรแม้จะเป็น 

มิตรกับสมาชิกศาสนจักรและผู้สอนศาสนา 

“ดิฉันไม่รู้สึกว่าต้องเปลี่ยน

ศาสนา” เธอกล่าว

ริชาร์ดตัดสินใจไม่กด 

ดันเรื่องนี้ “ทุกครั้งที่เรา

พูดถึงศาสนจักร การ

สนทนาลงเอยอย่าง

ไม่มีความสุข” 

ไม่มีงานใดสำาคัญยิ่งกว่าการสร้าง
ครอบครัวนิรันดร์—และงานนั้น 
จะเกิดสัมฤทธิผลในพระนิเวศน์ 
ของพระเจ้า

พรของการมีใจ 
จดจ่ออยู่ที ่พระวิหาร

“บัดนี้, เกี่ยวกับสภาพ 

ของจิตวิญญาณระหว่าง

การตายกับการฟื้นคืน 

ชีวิต—ดูเถิด, เทพ 

ทำาให้เป็นที่รู้แก่พ่อ,  

ว่าวิญญาณมนุษย์ทุก

คนนั้น, ทันทีที่ออกจาก 

ร่างอันเป็นมรรตัยนี้, 

แท้จริงแล้ว, วิญญาณ

มนุษย์ทุกคน, ไม่ว่า 

พวกเขาดีหรือชั่ว, 

พระองค์ย่อมทรงนำา

กลับบ้านไปสู่พระผู้เป็น

เจ้าองค์นั้นผู้ประทาน 

ชีวิตให้พวกเขา”
แอลมา 40:11

ส่ว
นห

นึ่ง
จา

กภ
าพ

 เม
ือง

นิร
ันด

ร์,
  โ

ดย
 ค

ีธ 
ลา

ร์ส
ัน 

©
 2

00
0;

 ภ
าพ

พร
ะว

ิหา
รไ

กว
ย์อ

าก
ิล 

เอ
กว

าด
อร

์ โด
ย 

จา
เน

 บ
ิงก

์แฮ
ม



ก ัน ย  า ย น   2 0 1 2           27

เขากล่าว “และเมื่อผมกดดันเธอ ทุกอย่างยิ่งแย่

กว่าเดิม ผมจึงหยุด ผมไม่อยากทำาแบบนั้นกับเธอ”

ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2001 ผู้สอนศาสนาเชิญรูธมา

ร่วมพิธีบัพติศมา การตัดสินใจรับคำาเชิญเปลี่ยนทุก

อย่าง

ในพิธีนั้นสตรีที่รับบัพติศมาแบ่งปันประจักษ์ 

พยาน “เธอพูดถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตตั้งแต ่

ได้รู้จักศาสนจักร—ปาฏิหาริย์เร่ืองสุขภาพ ความเป็น 

อยู่ที่ดี และความเข้มแข็ง” รูธนึก “สตรีคนนี้อยู่คน

เดียวเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีประจักษ์พยานนี้”

รูธสงสัยว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เผชิญการทดลอง 

ยากขนาดนั้นมีศรัทธาเช่นนี้ได้อย่างไร คำาถามดัง 

กล่าวและการไปร่วมพิธีบัพติศมาตามคำาเชื้อเชิญ

ทำาให้รูธประทับใจและเตรียมเธอให้พร้อมรับพยาน

ของพระวิญญาณ

“ตอนนั้นเองที่ดิฉันตัดสินใจรับบัพติศมา ต่อมา 

เม่ือดิฉันกับริชาร์ดอยู่ตามลำาพัง ดิฉันถามว่า ‘ริชาร์ด 

คุณคิดอย่างไรคะถ้าฉันจะรับบัพติศมาในเดือน 

ธันวาคม’ นั่นคือทั้งหมดที่ต้องพูด ดิฉันคุ้นเคยกับ

ศาสนจักรและพระกิตติคุณอยู่แล้ว แต่ก็ยังต้องฟัง

บทสนทนาจากผู้สอนศาสนา”

“พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมใจผู้คน” ริชาร์ดเสริม  

“เราสามารถทำาบางสิ่งบางอย่างด้วยตนเองได้ ผม

ทำาหลายอย่าง แต่นั่นไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งรูธพร้อม”

รูธเห็นด้วย “ดิฉันมีการท้าทายมากมายที่ต้อง 

เอาชนะเมื่อเราแต่งงานกัน เมื่อดิฉันเอาชนะการ

ท้าทายเหล่านั้นได้แล้ว ตอนนั้นเองที่ดิฉันตระหนัก 

ว่าต้องไม่รอปาฏิหาริย์ในชีวิตอีก ตอนน้ันเองท่ีดิฉัน 

พร้อมรับบัพติศมา”

เผชิญการท้าทายด้วยศรัทธา
บัพติศมาของรูธในเดือนธันวาคมปี 2001 ทำาให้ 

เธอเปล่ียนมามุ่งเน้นท่ีครอบครัว ท่ีมากับการเปล่ียน- 
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แปลงนั้นคือพลังทางวิญญาณและพรซึ่งนำาทาง 

พวกเขาจนถึงทุกวันนี้

“เราได้รับการผนึกในพระวิหารเมื่อวันที่ 28  

มิถุนายน 2003” ริชาร์ดกล่าว “เพราะเหตุนี้ พร 

มากมายจึงเข้ามาในชีวิตเรา ลูกสองคนแรกได้รับ 

การผนึกกับเรา และอีกสองคนถัดมาเกิดในพันธ-

สัญญา ลูกๆ ของเราคือพร”

ริชาร์ดอธิบายว่าการรับใช้อย่างซ่ือสัตย์ในศาสน- 

จักรทำาให้เกิดความปรองดองในบ้าน “ผมกับภรรยา 

เทียมแอกเท่ากัน เราเผชิญการท้าทายและการทด 

ลองสารพัด แต่เราสามารถผ่านมาได้ด้วยความเป็น 

หนึ่งเดียว เราเชื่อในเรื่องเดียวกัน เรารู้ว่าเมื่อผนึก 

ในพระวิหารแล้ว ถ้าเราอดทนอย่างซ่ือสัตย์ พระเจ้า 

จะทรงช่วยเรา”

“ความสุขในชีวิต 

ครอบครัวส่วนมาก 

จะสำาเร็จได้เมื่อม ี

พื้นฐานบนคำาสอนของ

พระเจ้าพระเยซูคริสต์”
“ครอบครัว: ถ้อยแถลง
ต่อโลก,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2010, หน้า 165.

“แผนแห่งความสุขจากพระผู้เป็นเจ้าทำาให้ความ 

สัมพันธ์ในครอบครัวดำาเนินต่อไปหลังความตาย 

ศาสนพิธีและพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ใน 

พระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ทำาให้เกิดความเป็นไปได้ 

สำาหรับแต่ละบุคคลท่ีจะกลับไปท่ีประทับของพระ 

ผู้เป็นเจ้าและเพื่อที่ครอบครัวจะเป็นหนึ่งเดียว

ชั่วนิรันดร์”
“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2010, หน้า 165.

บน: ริชาร์ด และ รูธ โรดริเกซ กับลูกๆ (จากซ้าย): 
มาเรีย จูดิธ, จอร์จ, ริชาร์ด จูเนียร์ และเฟรดดี 
พวกเขาได้รับการผนึกในพระวิหารไกวย์อากิล 
เอกวาดอร์ (ขวา)
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การมีใจจดจ่ออยู่ท่ีพระวิหารเปล่ียนแปลง
วอร์ด

เมื่อรูธรับบัพติศมา มีสมาชิกเพียง 25 คนที่สาขา 

ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าสาขาอะโซกูส์ เวลานี้เป็นวอร์ด 

แล้วและมีสมาชิกมาการประชุมศีลระลึกเป็นประจำา 

75 คนขึ้นไป

“คุณทำาให้บุคคลเข้มแข็งเม่ือคุณทำาให้ครอบครัว 

เข้มแข็ง” รูธกล่าว “เมื่อสมาชิกรักษาพระบัญญัติ 

และเช่ือฟังท้ังหมดท่ีผู้นำาสอน เราจะทำาให้ครอบครัว 

เราและวอร์ดเข้มแข็ง เสมือนว่าแต่ละครอบครัวเป็น 

ส่วนหนึ่งของซีเมนต์ที่ยึดวอร์ดไว้ด้วยกันเพื่อวอร์ด

จะเติบโตได้”

ในฐานะอธิการ ริชาร์ดส่งเสริมความพยายาม 

ทำาให้ครอบครัวเข้มแข็งผ่านการทำาและรักษาพันธ- 

สัญญาพระวิหารตลอดจนไปนมัสการในพระวิหาร 

บ่อยๆ การแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งขณะเน้นเรื่องนี ้

คือวอร์ดเดินทางไปพระวิหารไกวย์อากิล เอกวาดอร์ 

ซึ่งอยู่ห่างออกไปห้าชั่วโมง

“เราเข้าพระวิหารด้วยกันเป็นวอร์ดบ่อยๆ เท่าที่ 

เราจะทำาได้” รูธกล่าว “เป้าหมายของเราคือให้ทุก

ครอบครัวได้รับการผนึกในพระวิหาร”

“การเข้าพระวิหารเพื่อรับการผนึกช่วยให้ครอบ- 

ครัวเติบโตทางวิญญาณ” ริชาร์ดเสริม “ไม่กี่ปีมานี ้

หลายครอบครัวได้รับการผนึก เวลาน้ีพวกเขาเตรียม 

ชื่อครอบครัวและทำาศาสนพิธีแทนบรรพชนของ 

พวกเขา คนที่ทำาเช่นนั้นมีปณิธานแน่วแน่มากขึ้น 

ต่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และพบความสุข

มากขึ้น พระวิหารเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของสมาชิก”

การมีใจจดจ่ออยู่ท่ีพระวิหารเปล่ียนแปลง
บุคคล

โดยผ่านประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัว ครอบ- 

ครัวโรดริเกซได้รับประจักษ์พยานอันทรงพลังเป็น 

ส่วนตัวเกี่ยวกับพันธสัญญาพระวิหารและการ

ทำางานแทนบรรพชน

ทำาในฐานะ
ตัวแทน
“ในการจัดสรรงาน 

สร้างครั้งใหญ่ของพระ 

ผู้เป็นเจ้ามีทั้ง ‘สิ่งที่จะ

กระทำาและสิ่งที่จะถูก

กระทำา’ (2 นีไฟ 2:14) 

ในฐานะบุตรธิดาของ 

พระบิดาบนสวรรค์  

เราได้รับของประทาน 

แห่งสิทธิ์เสรีทางศีลธรรม 

วสิยัและอำานาจทีจ่ะกระทำา 

ได้อย่างอิสระ ด้วยสิทธิ์ 

เสรีที่ได้รับมาเราเป็น 

ผู้มีสิทธิ์เสรีของตนเอง 

และที่สำาคัญคือเราเป็น

ผู้กระทำามิใช่เพียงแต่ถูก

กระทำาเท่านั้นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อเรา ‘แสวงหา

การเรียนรู้ . . .  โดยการ

ศึกษาและโดยศรัทธา 

ด้วย’ (คพ. 88:118)”
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
“จงระวังตัวด้วยความเพียร
ทุกอย่าง,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2010, หน้า 52.

“เราทำางานให้ลุงป้าน้าอา และพ่ีน้องของคุณพ่อ” 

รูธกล่าว “เรารู้สึกว่าเราควรทำางานให้ครอบครัวเรา 

เอง ดิฉันรู้ว่างานแทนคนตายที่เราทำาเป็นความจริง  

ดิฉันรู้สึกสงบมากในงานที่เราสามารถทำาให้บรรพ- 

ชนของเราได้ นี่เป็นงานพิเศษสุด”

ริชาร์ดเป็นพยานว่า “ผมชอบทำางานพระวิหาร 

ให้คนที่รออยู่ นี่คืองานของชีวิตเราทั้งชีวิต นี่คือสิ่ง

ที่เราอยากทำา”

การเข้าพระวิหารเปลี่ยนแปลงครอบครัวของ 

พวกเขา “เมื่อเราได้รับการผนึกในพระวิหาร สถาน- 

การณ์เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง” รูธกล่าว “ความเข้ม- 

แข็งทางวิญญาณของเราเพิ่มทวี”

ริชาร์ดเห็นด้วย “สำาหรับครอบครัวเรา นั่นหมาย 

ถึงครอบครัวเป็นหน่ึงเดียวกันมากข้ึน โดยรู้ว่าความ 

ผูกพันในครอบครัวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด 

ของทุกสิ่งให้พลังเราขับเคลื่อนไปข้างหน้า ในชีวิต 

มักมีการท้าทายเสมอ แต่ด้วยศูนย์รวมทุกสิ่งที่พระ

วิหารให้แก่เรา เราสามารถเผชิญอนาคตได้ในวิธีที่ 

ต่างออกไป การที่เราสามารถแบ่งปันพรเหล่านี้— 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือช่วยให้ครอบครัวอ่ืนทำาอย่าง 

เดียวกัน—นำาปีติมากมายมาสู่ชีวิตเรา ผมรู้สึกถึง

คำามั่นสัญญาที่มั่นคงมากขึ้นในบ้านของเรา”

ริชาร์ดรู้สึกว่าการตัดสินใจเตรียมไปพระวิหาร 

ของครอบครัว รับเอ็นดาวเม้นท์ รับการผนึก และ 

กลับไปทำางานแทนบรรพชนของพวกเขาเป็นพร 

ประเสริฐสุดประการหน่ึง “เม่ือเราใช้ศรัทธาและยอม 

รับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราไปพระวิหารเพื่อรับการ 

ผนึกและศาสนพิธีแห่งความรอดผ่านฐานะปุโรหิต 

ชีวิตเปลี่ยนไป” เขากล่าว “คนที่ได้รับพันธสัญญา

ของพระวิหารจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป” 

ภา
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โดย เดวิด เบรนท์ มาร์ช
แผนกฐานะปุโรหิต

เราอยู่ในยุคที่สงครามและความรุนแรงลุกลาม 
ไปท่ัว แหล่งข่าวรายงานเหตุการณ์น่ากลัวเหล่า 
นี้ทุกวัน ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า ประธาน

โธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า “เรามาอยู่บนแผ่นดิน
โลกในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยปัญหา”1 ท่านประกาศ
ยืนยันสิ่งที่ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–
2008) กล่าว “เราอยู่ในยุคสมัยที่คนดุร้ายทำาในสิ่ง
ที่โหดร้ายเลวทราม เราอยู่ในยุคสมัยของสงคราม”2

แม้จะทำาให้รู้สึกเคร่งเครียด แต่นี่ไม่ควรทำาให้เรา 
ประหลาดใจ พระคัมภีร์สอนว่าในวันเวลาสุดท้าย 
ซาตานจะ “ทำาสงคราม” (วิวรณ์ 12:17) กับคน 
ซื่อสัตย์และ “สันติสุขจะถูกนำาไปจากแผ่นดินโลก” 
(คพ. 1:35)

พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นวันเวลาของเราล่วงหน้า
และทรงเรียกศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธให้นำา 
พระคัมภีร์มอรมอนออกมาช่วยเรา (ดู คพ. 1:17, 29; 
45:26) จาก 239 บทในพระคัมภีร์มอรมอนมี 174  
บท (73 เปอร์เซ็นต์) พูดถึงสงคราม ระบบก่อการ 
ร้าย ฆาตกรรม การคบคิดทางการเมือง การมั่วสุม 
ลับ การข่มขู่ การสมรู้ร่วมคิดในครอบครัว และ
ความมุ่งร้ายอื่นๆ

เหตุใดผู้จดบันทึกพระคัมภีร์มอรมอนจึงเก็บเร่ือง 

ราวเกี่ยวกับสงครามไว้มากมาย ประธานเอสรา  
แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) ตอบว่า “จากพระคัมภีร์ 
มอรมอนเราเรียนรู้ว่าสานุศิษย์ของพระคริสต์มีชีวิต 
ในช่วงสงครามอย่างไร”3 ต่อไปน้ีเป็นข้อคิดท่ีสามารถ 
นำาทางเราได้ขณะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำาบาก

การเช่ือฟังเช้ือเชิญการปลดปล่อย
หลายครั้งในพระคัมภีร์มอรมอน พระเจ้าทรง 

ปลดปล่อยเหล่าสานุศิษย์ของพระองค์ถ้าพวกเขา 

เชื่อฟังพระบัญญัติ4 นีไฟสอนว่า “พระเมตตาอัน 

ละเอียดอ่อนของพระเจ้ามีอยู่เหนือคนทั้งปวงที่พระ 

องค์ทรงเลือกไว้, เพราะศรัทธาของพวกเขา, เพื่อทำา 

ให้พวกเขาแข็งแกร่งแม้จนถึงพลังแห่งการปลด 

ปล่อย” (1 นีไฟ 1:20) ต่อจากนั้นนีไฟบันทึกวิธีที่ 

พระเจ้าทรงปลดปล่อยบิดาท่านจากคนที่พยายาม

ฆ่า ปลดปล่อยครอบครัวท่านจากความพินาศของ

เยรูซาเล็ม ปลดปล่อยท่านกับพี่ๆ จากการพยายาม

ฆาตกรรมของเลบัน และปลดปล่อยท่านเมื่อเลมัน

กับเลมิวเอลใช้ความรุนแรง (ดู 1 นีไฟ 2:1–3; 3:28–

30; 4; 7:16–19; 18:9–23)
แอลมาบอกชิบลันบุตรชายว่า “พ่ออยากให้ลูก 

จำาไว้, ว่าลูกจะมอบความไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้า 
มากฉันใด แม้ฉันนั้นลูกจะได้รับการปลดปล่อยจาก 
ความเดือดร้อนของลูก, ความยุ่งยากของลูก, และ 

หลักธรรมจาก 

พระคัมภีร์มอรมอน

ช่วยให้เราดำาเนิน

ชีวิตด้วยศรัทธาและ

ความหวังในช่วง

เวลายากลำาบาก

บน: นีไฟอดทนต่อการ
ถูกมัดสี่วันจนเลมันกับ
เลมิวเอลกลับใจและ
แก้มัดให้ (ดู 1 นีไฟ 
18:9–21) ขวา: ชาย
หนุ่ม 2,000 คนใน
กองทัพของฮีลามัน
ไม่มีสักคนถูกฆ่าตาย
ในการสู้รบ (ดู แอลมา 
56:44–57)
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สานุศิษย์ของพร  คริสต์ 
ดำ�เนินชีวิตในช่วง
สงครามและความรุนแรง



ก ัน ย  า ย น   2 0 1 2           31

หลายคร้ังในพระคัมภีร์ 
มอรมอน พระเจ้าทรง 
ปลดปล่อยสานุศิษย์ของ
พระองค์ถ้าพวกเขาเช่ือฟัง
พระบัญญัติ
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ความทุกข์ของลูก” (แอลมา 38:5) มอรมอนตั้งข้อ 
สังเกตด้วยว่า “คนท่ีซ่ือสัตย์ในการรักษาพระบัญญัติ 
ของพระเจ้าได้รับการปลดปล่อยทุกครั้ง” (แอลมา  
50:22) เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง ประกาศยืนยันหลักธรรมนี้เมื่อ
ท่านกล่าวว่า “การเชื่อฟังยอมให้พรของพระผู้เป็น 
เจ้าไหลมาไม่ขาดสาย พระองค์จะประทานพรลูกที่ 
เชื่อฟังด้วยอิสระจากพันธนาการและความเศร้า
หมอง”5

พระคัมภีร์มอรมอนแสดงให้เห็นเช่นกันว่าแม้แต ่
คนชอบธรรมเพียงไม่กี่คนก็สามารถทำาให้สันติสุข 
และความปลอดภัยเกิดแก่เมืองทั้งเมืองได้ (ดู ฮีลา- 
มัน 13:12–14)

สงครามอาจเป็นการเรียกให้กลับใจ
เมื่อเราหลงลืมพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเรียก 

หาเรา ตอนแรกพระองค์ทรงใช้วิธีท่ีเป่ียมด้วยเมตตา 
เช่น การกระตุ้นเตือนส่วนตัวและศาสดาพยากรณ์  
แต่ถ้าเราไม่ตอบรับ พระองค์จะทรงพยายามมากข้ึน 
บางครั้งพระองค์ทรงยอมให้เกิดสงครามและความ
รุนแรงอันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่พระองค์ทรงใช้ช่วย
เราให้กลับมาหาพระองค์6

มอรมอนกล่าวว่า “และดังนั้นเราจึงเห็นว่าเว้น 
แต่พระเจ้าจะทรงลงโทษผู้คนของพระองค์ด้วย 
ความทุกข์หลายอย่าง, แท้จริงแล้ว, เว้นแต่พระองค์ 
จะทรงเยือนพวกเขาด้วยความตายและด้วยความ 
หวาดหวั่น, และด้วยความอดอยากและด้วยโรค 
ระบาดนานัปการแล้ว, พวกเขาจะไม่นึกถึงพระองค์” 
(ฮีลามัน 12:3) สงครามสามารถเป็นเครื่องเตือนใจ
เราให้กลับใจและกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้า

พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดหาวิธีบรรเทาทุกข์ในช่วง
สงคราม

เม่ือสานุศิษย์ของพระผู้เป็นเจ้าจำาเป็นต้องประสบ 
ผลของสงคราม พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดหาวิธีบรรเทา 
ทุกข์ให้พวกเขา เมื่อแอลมากับผู้ติดตามท่านถูกจับ 
เป็นเชลย พวกเขาหันไปพึ่งพระเจ้าทันที (ดู โมไซ- 
ยาห์ 23:27–28) และพระองค์ทรงตอบทันใด “เราจะ 
ให้สัมภาระซึ่งอยู่บนบ่าเจ้าเบาลงด้วย, แม้จนเจ้า 
หารู้สึกไม่ว่ามันอยู่บนหลังเจ้า, แม้ขณะที่เจ้าอยู่ใน 
ความเป็นทาส;. . . เพื่อเจ้าจะรู้อย่างแน่นอนว่าเรา,  
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า, มาเยือนผู้คนของเราในความ 

พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงคุ้มครอง
เรา
“พระผู้เป็นเจ้าจะทรง

อยู่กับเรา พระองค์จะ

ทรงดูแลเรา พระองค์

จะทรงคุ้มครองเรา . . . 
ถ้าเราจะแน่วแน่ และ

ซื่อสัตย์ และเชื่อฟัง 

และสดับฟังพระวจนะ

ของพระองค์”
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 
(1910–2008), “God Will 
Protect Us in These Perilous 
Times,” Church News, ก.พ. 
22, 2003, 3.

สานุศิษย์บางคน เช่น  
อบินาได (ภาพบนและ
ล่าง) ได้รับเรียกให้ทน
ทุกข์หรือตายเพ่ือยืน 
เป็นพยานฟ้องคนช่ัว
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พยานกล่าวโทษท่านในวันสุดท้าย” (โมไซยาห์ 17: 
10, 13)

ในอีกเหตุการณ์หน่ึงของการฆาตกรรมอย่างเลือด 
เย็นในพระคัมภีร์มอรมอน ทนายและผู้พิพากษา 
ชั่วร้ายของแอมันไนฮาห์เผาภรรยาและลูกๆ ของผู้ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ชอบธรรม แอลมากับอมิวเล็ค 
ถูกนำามาอยู่ตรงสถานที่แห่งมรณสักขีและถูกบังคับ
ให้ดูการสังหารหมู่อย่างไร้เมตตาครั้งนี้

“เมื่ออมิวเล็คเห็นความเจ็บปวดของพวกผู้หญิง 
และเด็กที่กำาลังถูกเผาผลาญอยู่ในไฟ, ท่านก็เจ็บ 
ปวดด้วย; และท่านกล่าวแก่แอลมาว่า: เราจะดูภาพ 
อันน่าพรั่นพรึงนี้ได้อย่างไร? ฉะนั้นให้เรายื่นมือเรา 
ออกไป, และใช้อำานาจของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่ใน 
เรา, และช่วยพวกเขาให้รอดจากเปลวไฟเถิด.”

แอลมาตอบว่า “พระวิญญาณทรงบีบค้ันข้าพเจ้า 
ว่าข้าพเจ้าต้องไม่ย่ืนมือออกไป; เพราะดูเถิดพระเจ้า 
ทรงรับคนเหล่าน้ันข้ึนไปสู่พระองค์แล้ว, ในรัศมีภาพ; 
และพระองค์ทรงยอมให้พวกเขาทำาสิ่งนี้, หรือให้ผู้ 
คนทำาสิ่งนี้แก่คนเหล่านั้น, ตามความแข็งกระด้าง 
ของใจพวกเขา, เพื่อการพิพากษาซึ่งพระองค์จะทรง 
ให้เกิดกับพวกเขาในพระพิโรธของพระองค์จะเที่ยง 
ธรรม; และโลหิตของผู้บริสุทธิ์จะเป็นพยานฟ้อง 
พวกเขา, แท้จริงแล้ว, และจะร้องอย่างสุดกำาลัง
ฟ้องพวกเขาในวันสุดท้าย” (แอลมา 14:10–11)

คนชอบธรรมท่ีตายในสงครามเข้าสู่สถานพัก
ผ่อนของพระเจ้า

เมื่อเราโศกเศร้ากับการสูญเสียคนซื่อสัตย์ที่เรา 
รัก พระคัมภีร์มอรมอนรับรองกับเราว่าพวกเขาได้ 
เข้าไปในสถานพักผ่อนของพระเจ้าแล้วและมีความ 
สุข โมโรไนแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นน้ีว่า “เพราะ 
พระเจ้าทรงยอมให้คนชอบธรรมถูกสังหารเพ่ือความ 
ยุติธรรมและการพิพากษาของพระองค์จะมาถึงคน 
ช่ัวร้าย; ฉะน้ันท่านไม่จำาเป็นต้องคิดว่าคนชอบธรรม 
สูญเสียไปแล้วเพราะพวกเขาถูกสังหาร; แต่ดูเถิด, 
พวกเขาได้เข้าไปในสถานพักผ่อนของพระเจ้าพระ
ผู้เป็นเจ้าของพวกเขาแล้ว” (แอลมา 60:13)

หลังจากการสู้รบซึ่งทิ้ง “ร่างของหลายพันคน  
. . .  กองเกลื่อนอยู่บนพื้นพิภพ” รวมทั้งสานุศิษย์ 
ที่ซื่อสัตย์บางคนของพระคริสต์ พระคัมภีร์มอรมอน 
บันทึกว่าผู้รอดชีวิต “โศกเศร้าอย่างแท้จริงเพราะ 
การสูญเสียวงศ์วานว่านเครือตน, ทว่าพวกเขายัง 

ทุกข์ของพวกเขา” (โมไซยาห์ 24:13–14)
เจคอบบอกผู้มีใจบริสุทธิ์ในสมัยของท่านว่า “จง 

มองพระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตใจมั่นคง, และสวดอ้อน 
วอนพระองค์ด้วยศรัทธายิ่ง, และพระองค์จะทรง 
ปลอบประโลมท่านในความทุกข์ของท่าน, และพระ 
องค์จะทรงวิงวอนแก้ต่างให้ท่าน, และทรงส่งความ 
ยุติธรรมลงมาถึงคนที่แสวงหาความพินาศให้ท่าน” 
(เจคอบ 3:1)

ศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันยืนยันความจริงนี้  
เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองสอนว่า “ถึงแม้ [พระผู้เป็นเจ้า] ไม่ 
ทรงเข้าไปแทรกแซงวิถีทางของเหตุการณ์เหล่าน้ันแต่ 
พระองค์ทรงสัญญาว่าคนชอบธรรมจะได้รับสันติสุข 
แม้ในความทุกข์และความยากลำาบากของเขา”7

ประธานเบ็นสันกล่าวว่า “ถึงแม้ยุคสมัยต่างๆ จะ 
เต็มไปด้วยภยันตราย . . .  แต่ถ้าเราเพียงวางใจพระ
ผู้เป็นเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เราไม่
ต้องกลัว”8

บางคนได้รับเรียกให้ยืนเป็นพยานฟ้องความ
ช่ัวร้าย

แม้เหล่าสานุศิษย์ของพระคริสต์จะได้รับการ 
ปลดปล่อยจากสงคราม แต่สานุศิษย์บางคนได้รับ 
เรียกให้ทนทุกข์ทรมานหรือตายเพื่อยืนเป็นพยาน
ฟ้องคนช่ัว น่ีเป็นความจริงอันโหดร้ายท่ียากจะยอม 
รับหรือเข้าใจได้ เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ 
(1926–2004) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง เตือนเรา
ว่า “คนซื่อสัตย์จะได้รับความคุ้มครองให้รอดพ้น 
จากเหตุการณ์ท้าทายในโลกนี้”9 ประธานฮิงค์ลีย์ 
ยอมรับว่าพวกเราบางคน “แม้ถึงกับถูกเรียกให้
ทุกข์ยาก”10

พระคัมภีร์มอรมอนสงวนเรื่องราวบางตอนของ 
การกระทำาทารุณกรรมผิดมนุษย์และความป่าเถ่ือน 
ไว้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าเหตุใดบางครั้งสานุศิษย์ 
ของพระเจ้ารวมทั้งศาสดาพยากรณ์ตลอดจนสตรี 
และเด็กที่บริสุทธิ์จึงต้องทนทุกข์ทรมานและตาย 
ในสงคราม ตัวอย่างเช่น พวกปุโรหิตชั่วร้ายของ 
กษัตริย์โนอาห์มัดศาสดาพยากรณ์อบินาได “และ
ฟาดผิวหนังของท่านด้วยมัดฟืน, แท้จริงแล้ว, หมาย 
ใจจะให้ถึงแก่ความตาย” ก่อนตาย อบินาไดเป็น 
พยานว่า “หากท่านสังหารข้าพเจ้าท่านก็ทำาให้เลือด 
บริสุทธิ์ต้องหลั่ง, และการนี้จะคงอยู่เป็นประจักษ ์
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อีเธอร์ (บน) และ 
โมโรไน (หน้า 34) 
เห็นความพินาศของ 
อารยธรรมพวกเขา
เพราะสงคราม  
(ดู อีเธอร์ 13:13–14; 
โมโรไน 1:1–4)
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ชื่นชมยินดีและปรีดาในความหวัง, และแม้รู้, ตาม
สัญญาของพระเจ้า, ว่าพระองค์จะทรงยกพวกเขา
ให้พำานักอยู่ทางพระหัตถ์ขวาของพระผู้เป็นเจ้า, ใน
สภาพแห่งความสุขอันไม่รู้จบ” (แอลมา 28:11–12)

องค์สันติราช
พระคัมภีร์มอรมอนออกมาปรากฏเพื่อเป็นพร 

แก่คนเหล่านั้นผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงของสงครามและ 

ความรุนแรง เหตุการณ์และคำาสอนต่างๆ ดังบันทึก

ไว้ในน้ันเน้นความหวัง ถ่ายทอดการปลอบโยน และ 

ให้มุมมองแบบพระผู้เป็นเจ้า เราเรียนรู้ว่าการเช่ือฟัง 

พระผู้เป็นเจ้าปลดปล่อยคนเป็นอันมาก สงคราม

อาจเป็นการเรียกให้กลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า และ

พระองค์ทรงจัดหาวิธีบรรเทาทุกข์ให้เหล่าสานุศิษย์

ที่จำาเป็นต้องทนทุกข์ เราเรียนรู้เช่นกันว่าคนชอบ

ธรรมที่ทรงเรียกให้ตายในช่วงสงครามหรือความ 

รุนแรงจะยืนเป็นพยานฟ้องคนชั่วและสานุศิษย์

เหล่านี้จะเข้าไปในสถานพักผ่อนของพระเจ้า

สุดท้าย พระคัมภีร์มอรมอนสอนเราว่าสานุศิษย์

ของพระคริสต์จะได้รับสันติสุขในใจ ในบ้าน และ

ประเทศอย่างไร นี่เป็นเครื่องมือชิ้นสำาคัญที่สุดเพื่อ

นำาเรามาหาพระเยซูคริสต์ องค์สันติราช 
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เหตุใดจึงเกิดสงคราม 
และความรุนแรง

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยาน 
ด้วยความแจ่มแจ้งชัดเจนว่า

ความชั่วช้าสามานย์เชื้อเชิญสงคราม ไม่ว่าคนอธรรมแต่ละคน 
แสวงหาอำานาจเหนือผู้อ่ืนหรือกลุ่มพลเมืองยอมให้ความชั่วช้า
สามานย์กำาเริบเสิบสาน ผลที่เกิดขึ้นคือสงคราม ความขัดแย้ง 
และความรุนแรง

เม่ือคนอธรรมแสวงหาอำานาจ
แอมลิไซแพ้การเลือกต้ังท่ีเต็มไปด้วยความขัดแย้งทว่าชอบด้วย 

กฎหมาย แต่ไม่ยอมล้มเลิกความปรารถนาจะปกครองผู้อื่น เขา 
กล่อมผู้สนับสนุนเขาให้ตั้งเขาเป็นกษัตริย์ จากนั้นเขาสั่งผู้อยู่ใต ้
อาณัติให้ร่วมทำาสงครามเพื่อทำาลายศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
และทำาให้ผู้คนอยู่ในอาณัติของเขา ผู้คนหลายพันคนประสบความ 
รุนแรงโดยไม่จำาเป็นเพราะคนๆ เดียวอยากมีอำานาจเหนือผู้อื่น 
(ดู แอลมา 2)

เซราเฮ็มนาห์ ผู้บังคับบัญชาชาวเลมันยั่วยุผู้คนให้ต่อต้านชาว 
นีไฟเพื่อนำาพวกเขามาสู่ความเป็นทาส สงครามปะทุ และคนตาย 
ของพวกเขาเหลือคณานับเพราะความมากมายของจำานวน (ดู  
แอลมา 43:6–8, 37; 44:21)

อแมลิไคยาห์ ชาวนีไฟที่แยกตัวออกไป ใช้การหลอกลวง ความ 
รุนแรง และสงครามในการแสวงหาอำานาจให้ตน เขานำาชาวนีไฟ 
มาสู่ความเป็นทาส พวกเขาทนทุกข์กับสงครามและความรุนแรง
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาห้าปี (ดู แอลมา 46–48)

เม่ือพลเมืองยอมให้ความช่ัวช้าสามานย์กำาเริบเสิบสาน
นีไฟสอนว่าคนหลายกลุ่มถูก “ทำาลายจากรุ่นสู่รุ่นตามความ 

ช่ัวช้าสามานย์ของพวกเขา” (2 นีไฟ 25:9) แม่ทัพโมโรไนรับรอง 
กับผู้คนว่าพวกเขาจะไม่ถูกทำาลายจนกว่าพวกเขาจะนำามันมาสู่ตน 
โดยการล่วงละเมิดของพวกเขาเอง (ดู แอลมา 46:18) มอรมอน 
บันทึกว่า “เนื่องจากการทะเลาะเบาะแว้ง [ของชาวนีไฟ] และ 
ความขัดแย้งของพวกเขา, แท้จริงแล้ว, การกระทำาฆาตกรรมของ
พวกเขา, และการปล้นสะดมของพวกเขา, การนับถือรูปเคารพ 
ของพวกเขา, การผิดประเวณีของพวกเขา, และความน่าชิงชังของ 
พวกเขา, ซ่ึงมีอยู่ในบรรดาพวกเขา, ซ่ึงนำาสงครามและความพินาศ 
มาสู่พวกเขาเอง” (แอลมา 50:21)
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ส ำ�หรับออสก�ร์ ฟิลิปโปนีกับครอบครัว 

 ก�รห�เลี้ยงป�กท้องด้วยก�รทำ�ไร่ 

 ไถน�ไม่ง่�ยเลย ลม คว�มแห้งแล้ง  

เครื่องมือเสีย กลุ่มผู้ซื้อลดลง และก�รท้�ท�ย 

อื่นๆ บ�งครั้งคล้�ยกับจะคบคิดกันทำ�ล�ยก�ร

ลงแรงจนสุดคว�มส�ม�รถของครอบครัวนี้

“ทุกวันที่นี่ใน chacra —บนที่ดินของเร�—เร� 

ต้องแสวงห�ก�รดลใจและก�รเปิดเผยเพื่อจะ 

ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ได้โดยอ�ศัยสิ่งที่ผืนดินให้ 

เร�” ออสก�ร์กล่�ว เข�ทำ�ไร่ 100 เอเคอร์ (250  

ไร่) ในหุบเข�แม่น้ำ�ชูบัทตอนล่�ง ตั้งอยู่ท�งภ�ค

ใต้ของจังหวัดชูบัทในอ�ร์เจนติน� “ทุกวันมีก�ร

ท้�ท�ย”

ก�รท้�ท�ยใหญ่หลวงที่สุดอย่�งหนึ่งของ 

ครอบครัวฟิลิปโปนีคือพวกเข�มักไม่รู้ว่�คว�ม 

พย�ย�มอย่�งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของพวกเข�

จะออกผลเมื่อใด แต่พวกเข�เรียนรู้ว่�สุดท้�ย 

แล้วคว�มบ�กบั่นขยันขันแข็งจะให้ผลตอบแทน

“ก�รใช้ท่ีดินทำ�กินไม่ตอบแทนคว�มพย�ย�ม 

ของคุณทุกวันหรือทุกสัปด�ห์” ออสก�ร์อธิบ�ย  

“เร�ทำ�ง�นทุกวันยกเว้นวันอ�ทิตย์—ทุกสัปด�ห์ 

ทุกเดือน—โดยไม่เห็นผลตอบแทนเป็นตัวเงิน  

ด้วยเหตุนี้เร�จึงต้องว�งแผนประหยัดแทน บ�ง 

คร้ังใช้เวล�หล�ยเดือนหรือแม้เป็นปีกว่�จะได้ช่ืน 

ชมผลง�นของเร� เร�ต้องจำ�ไว้ว่�เสมอว่�ง�นที่ 

การเก็บเกี่ยว
จะมาถึง

ครอบครัวฟิลิปโปนีเรียนรู้ว่ากฎของ 

การเก็บเกี่ยว—ทั้งทางกายภาพและ 

ทางวิญญาณ—เรียกร้องความบากบั่น 

ความอดทน และการสวดอ้อนวอน
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เร�ทำ�ตอนนี้จะให้ผลที่เก็บเกี่ยวภ�ยหลัง”

ออสก�ร์กับล�เลียน�ภรรย�และลูกสองคนคือ 

ด�เนียลกับม�เรีย เกเลสเต ปลูกอัลฟ�ฟ�และ 

เลี้ยงปศุสัตว์

“บ�งครั้งเร�มีเงิน และบ�งคร�วเร�ไม่มีเพร�ะ

ทั้งหมดไปอยู่กับค่�ดำ�เนินง�นในไร่” เข�กล่�ว  

“บ�งครั้งเครื่องจักรเสีย บ�งคร�วเร�ข�ยสัตว์ไม่ 

ได้เมื่อถึงเวล�ต้องข�ย แต่ถ้�เร�ไตร่ตรอง สวด 

อ้อนวอน อดทนต่อไป และไม่สิ้นหวัง ภ�ยในวัน 

สองวันจะมีท�งออก จะมีคนแวะม�ถ�มว่� ‘Che1 

คุณมีสัตว์ข�ยบ้�งไหม’ สถ�นก�รณ์คลี่คล�ย และ 

เร�เดินหน้�ต่อไป ก�รเกษตรเป็นเรื่องย�ก แต่เร�

อยู่ได้เพร�ะคว�มพย�ย�มในแต่ละวันของเร�”

จุดอ้างอิง
ด�เนียลกล่�วว่�ก�รใช้ที่ดินทำ�กินเปิดโอก�ส 

ให้เข�ได้ใคร่ครวญพรและก�รท้�ท�ยจ�กมุมมอง

พระกิตติคุณทุกวัน “พรคือก�รได้พูดกับพระเจ้� 

และเอ�ใจใส่อิทธิพลของพระวิญญ�ณโดยไม่มีสิ่ง

รบกวนจ�กเสียงเซ็งแซ่ เสียงเพลงหรือโฆษณ�” 

เข�พูดถึงก�รใช้ที่ดินทำ�กิน

“ก�รเป็นสม�ชิกอยู่ในสถ�นที่แบบนี้แวดล้อม 

ไปด้วยคนที่เร�รักและธรรมช�ติง่�ยๆ สบ�ยๆ”  

ลิเลียน�เพ่ิมเติม “น่ันช่วยให้ดิฉันจดจำ�ว่�เร�พ่ึงพ� 

พระเจ้�และท้ังหมดท่ีเร�ได้ม�เพร�ะพระองค์ แทบ 

ทุกอย่�งที่เร�ทำ�ที่นี่สะท้อนหลักธรรมบ�งอย่�ง

ของพระกิตติคุณ ออสก�ร์มักเข้�ม�ในบ้�นพร้อม

แง่คิดจ�กก�รทำ�ฟ�ร์มหรือก�รทำ�ง�นกับสัตว์ 

ต่�งๆ”

ตัวอย่�งเช่น เมื่อออสก�ร์กำ�ลังไถน� เข�จะ 

เลือกจุดอ้�งอิงตำ�แหน่งเช่นต้นไม้ต้นหนึ่งหรือ 

โขดหินไกลโพ้นที่จะช่วยให้เข�ไถเป็นแนวตรงได้  

“ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้�มีสิ่งกีดขว�ง” ลิเลียน�กล่�ว 

“เข�จะเฉออกนอกท�งไม่ได้เพร�ะเข�อย�กให้

เป็นแนวตรง”

ออสก�ร์เสริมว่� “ถ้�ผมเหลียวหลังไปมองว่� 

เมื่อพระเจ้าทรง
ทำางบดุลของ
พระองค์
“มีชาวนาสองคนเคยมี 

ทุ่งนาติดกัน คนหนึ่งไม่ 

ทำานาในวันอาทิตย์เลย เพ่ือนบ้านเคยตำาหนิ 

เขาเรื่องนี้โดยพูดว่า ‘ผลผลิตของคุณไม่ดี

เท่าของผม ทำาไมคุณไม่ทำางานวันอาทิตย์

ล่ะ”

“ชาวนาคนนั้นตอบว่า ‘ผมอยากทำาสิ่ง 

ท่ีพระเจ้าตรัส ผมอยากได้รับพรของพระเจ้า’

“ครั้นแล้ววันหนึ่งในเดือนตุลาคม พวก

เขายืนอยู่ที่แนวรั้ว [เพื่อนบ้าน] พูดว่า ‘ด ู

สิ ดูทุ่งนาของผม มันงอกงาม ต้นสูง รวง 

เต็มไปด้วยเมล็ดข้าวสาลี แต่ทุ่งนาของ 

คุณส่อเค้าเล็กๆ ว่าไม่ใส่ใจ คุณไม่ได้ดูแล

ทุ่งนาของคุณดีเท่าผมดูแลทุ่งนาของผม 

ดูผลที่เก็บเกี่ยวของคุณเทียบกับของผมสิ 

ตอนนี้คุณจะพูดอะไรเกี่ยวกับพรที่คุณคิด
ว่ากำาลังได้รับ’

“ชาวนา [ท่ีรักษาวันสะบาโต] คิดครู่หน่ึง 

และตอบว่า ‘พระเจ้าไม่ทรงทำางบดุลของ

พระองค์ในเดือนตุลาคม’”
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์, ประธานโควรัม
อัครสาวกสิบสอง, Mine Errand from the Lord 
(2008), 193.

ออสการ์ ฟิลิปโปนี กับ

ครอบครัวมักไม่รู้ว่า

ความพยายามอย่างไม่รู้

จักเหน็ดเหนื่อยของ

พวกเขาจะออกผลเมื่อ

ใด แต่พวกเขาเรียนรู้ว่า

สุดท้ายแล้วความบาก

บั่นขยันขันแข็งจะให้ 

ผลตอบแทน
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ครอบครัวฟิลิปโปนีและลูกช�ยทั้งสี่คนได้รับใช้ง�นเผยแผ่เต็ม 

เวล� ก�รศึกษ�และก�รรับใช้เป็นผู้สอนศ�สน�ของพวกเข�จัด 

เตรียมโอก�สง�นอ�ชีพและก�รเป็นผู้นำ�ที่พวกเข�คงจะมีไม่ได้

ห�กมิได้รับก�รเตรียมม�เช่นนั้น

ผลเก็บเกี่ยวม�ในคำ�ถ�มที่ม�เรีย เกเลสเตได้รับจ�กเพื่อนวัย 

เดียวกันซ่ึงต้องก�รรู้เก่ียวกับก�รรับใช้เป็นผู้สอนศ�สน�เต็มเวล� 

ของพี่ช�ยเธอ คว�มเชื่อท�งศ�สน�ของเธอ และส�เหตุที่เธอ

หลีกเลี่ยงง�นเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งเริ่มในช่วงดึกคืนวันเส�ร์

ผลเก็บเกี่ยวม�จ�กสุรเสียงกระซิบและอิทธิพลอันเงียบสงบ 

ของพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ ซ่ึงช่วยครอบครัวพ้นเร่ืองสลดใจในช่วง 

ดึกของคืนวันหน่ึงเม่ือพวกเข�คิดว่�บ้�นกำ�ลังถูกยกเค้� ด�เนียล 

ตื่นขึ้นม�เมื่อได้ยินเสียงๆ หนึ่งและเตรียมปกป้องครอบครัว แต ่

คนท่ีคิดว่�เป็นผู้บุกรุกกลับกล�ยเป็นเพ่ือนบ้�นท่ีม�ขอคว�มช่วย 

เหลือหลังจ�กรถของเข�เสีย

“ผมตระหนักว่�พระวิญญ�ณทำ�ให้ผมสงบลงเพ่ือผมจะส�ม�รถ 

คล่ีคล�ยสถ�นก�รณ์ได้โดยไม่ตอบโต้รุนแรงเกินไป” ด�เนียลกล่�ว 

“หลังจ�กน้ันเร�สวดอ้อนวอนและขอบพระทัยพระบิด�บนสวรรค์ 

ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น”

เมื่อเร�ถว�ยตนแด่พระผู้เป็นเจ้�จริงๆ สม�ชิกในครอบครัว 

ฟิลิปโปนีกล่�ว พระองค์ย่อมประท�นพรเร�ต�มคว�มจำ�เป็นของ 

เร�และเร�จะกล�ยเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระองค์ นี่เป็น 

ขั้นตอนที่เรียกร้องคว�มบ�กบั่น คว�มอดทน และก�รสวดอ้อน 

วอน อีกทั้งเรียกร้องศรัทธ�อย่�งม�กและก�รทำ�ง�น แต่ในเวล� 

อันเหม�ะสมของพระเจ้� ก�รเก็บเกี่ยวจะม�ถึง 

อ้างอิง
1.	 คำ�ที่ใช้กันทั่วไปในอ�ร์เจนติน�	หม�ยถึง	“เพื่อน”	“สห�ย”	หรือ	“เกลอ”

แถวเป็นอย่�งไร ผมจะออกนอกท�ง ด้วยเหตุนี้ผมจึงจดจ่ออยู่ที่

จุดอ้�งอิงและเดินไปข้�งหน้�”

ใน chacra เป็นฉันใด เข�กล่�ว ในศ�สนจักรก็เป็นฉันนั้น  

“เพื่อให้อยู่บนเส้นท�งชีวิต เร�ต้องมองไปที่พระเจ้� อ่�นพระ

คัมภีร์ และรักษ�พระบัญญัติ ถ้�เร�ยอมเขวออกนอกลู่นอกท�ง 

เร�ย่อมเสียจุดอ้�งอิงและท�งของเร�จะคด”

ผลท่ีเก็บเก่ียวทางวิญญาณ
ครอบครัวฟิลิปโปนีเข้�ร่วมส�ข�ของศ�สนจักรในเมืองเกแมน 

ซึ่งอยู่ใกล้เคียง ในเมืองนี้มีผู้อพยพช�วเวลช์ม�ตั้งรกร�ก 6,000  

คนในทศวรรษ 1870 สม�ชิกส�ข�มีโอก�สม�กม�ยให้ชูไฟสัญ- 

ญ�ณ “เร�ต้องเป็นคนดีท่ีสุดเท่�ท่ีเร�จะเป็นได้ในแต่ละวันเพร�ะ 

คนอื่นจับต�มองเร�ตลอดเวล�” ลิเลียน�กล่�ว

ก�รให้ผู้คนสนใจพระกิตติคุณเป็นขั้นตอนที่ใช้เวล� เหมือน 

กฎก�ยภ�พของก�รเก็บเก่ียว กฎท�งวิญญ�ณของก�รเก็บเก่ียว 

เรียกร้องคว�มอดทน แต่เพร�ะคว�มเสมอต้นเสมอปล�ยของ 

ครอบครัวในก�รดำ�เนินชีวิตต�มหลักธรรมพระกิตติคุณ ผู้คนจึง 

ได้รู้จักและเค�รพม�ตรฐ�นวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยของพวกเข�

เมื่อก่อน สมัยออสก�ร์ทำ�ง�นให้รัฐบ�ล เข�ปฏิเสธเสมอเมื่อ 

มีคนเสนอให้ดื่มก�แฟ ช� และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “หลังจ�ก 

นั้นไม่กี่ปี” เข�กล่�ว “เพื่อนร่วมง�นเกรงใจและสนับสนุน เพื่อนๆ 

จะถ�มว่� ‘คุณอย�กได้โซด�แบบไหน’ บ�งครั้งพวกเข�ถึงกับ 

สนใจศ�สนจักร นั่นคือก�รเก็บเกี่ยว”

ผลเก็บเกี่ยวท�งวิญญ�ณของก�รเรียนรู้และดำ�เนินชีวิต

ต�มพระกิตติคุณอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษภ�ยในครอบครัว

ผลเก็บเกี่ยวม�ท�งพรจ�กก�รที่ออสก�ร์รับใช้เป็นผู้ประส�ท 

พรของสเตคเตรลิวอ�ร์เจนติน�นอร์ท จ�กก�รที่ลิเลียน�รับใช้ 

เป็นประธ�นสม�คมสงเคร�ะห์ส�ข� และจ�กก�รรับใช้นอกเหนือ 

จ�กนั้นในก�รเรียกอีกม�กม�ยที่สม�ชิกครอบครัวทำ�ม�ตลอด

หล�ยปี

ผลเก็บเกี่ยวเกิดจ�กก�รรักษ�วันสะบ�โตให้ศักดิ์สิทธิ์และ 

ผ่�นก�รดำ�เนินชีวิตต�มกฎส่วนสิบ “หน้�ต่�งสวรรค์เปิดจริงๆ  

ถ้�ไม่ทันทีก็หลังจ�กนั้นโดยผ่�นขั้นตอนก�รเชื่อฟังอย่�งต่อ

เนื่อง” ออสก�ร์กล่�ว

ผลที่เก็บเกี่ยวม�กับก�รเรียนจบมัธยมปล�ยของลูกทุกคนใน 
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เย็นวันแรกที่ผมกลับไปทำ�ง�น  

ผมเปิดอีเมล ในกล่องจดหม�ยมี 

ข้อคว�มจ�กเบรดีย์ เข�ส่งให้ผม 

เช้�วันอังค�รก่อนก�รโจมตี

เบรดีย์พี่ชายผมฝึกงานบริหารในหน่วย 

ข่าวกรองนาวิกโยธินท่ีเพนทากอนสหรัฐ 

เมื่อเกิดการโจมตีวันที่ 11 กันยายน 2001 

ตอนนั้นผมกำาลังทำางานในไอดาโฮ สหรัฐ 

อเมริกา พอเห็นข่าวเช้าวันเกิดเหตุ ผมโทร 

บอกเจ้านายว่าผมจะไม่มาทำางานหลายวัน

สมาชิกบางคนในครอบครัวผมไปรวม 

กันในวอชิงตัน ดี.ซี. ที่ห้องโถงของโรงแรม 

แห่งหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลใช้เป็นห้อง 

ประชุมช้ีแจงเพ่ือแจ้งความคืบหน้าให้ครอบ- 

ครัวทราบขณะพยายามกอบกู้สถานการณ์ 

เรารอมาหลายวันติดต่อกันเพียงเพื่อให้รู้ 

ว่าเบรดีย์อยู่ในหมู่ผู้เคราะห์ร้ายหรือไม่ 

ความรู้สึกในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นเป็น 

ความเศร้าโศกสิ้นหวังจนไม่อาจข่มความ 

รู้สึก แต่ครอบครัวเราร่วมใจกันสวดอ้อน 

วอนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะไม่สูญ

เสียศรัทธาของเรา

ราวหนึ่งสัปดาห์หลังเกิดการโจมตี วัน

ที่ 17 กันยายน เราได้รับการยืนยันว่า 

พระองค์ประทานสันติสุขให้ผม
เบรดีย์เสียชีวิตแล้ว

ผมไม่ทราบว่าผมเคยถามหรือไม่ว่า “ทำา 

ไมต้องเป็นผม” แต่ผมถามแน่นอนว่า “ทำา 

ไมต้องเป็น เขา?” ตั้งแต่เด็ก ผมรัก ชื่นชม  

และอยากเป็นเหมือนเบรดีย์ ผมสงสัยเช่น 

กันว่า “ทำาไมต้อง ตอนน้ี?” เบรดีย์วางแผน 

มาหลายวันว่าจะเดินทางไปไอดาโฮเพื่อ 

ใช้เวลากับครอบครัว เขากำาหนดวันมาคือ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน เพียงสองวัน

หลังจากเขาเสียชีวิต

เยน็วนัแรกทีผ่มกลบัไปทำางานหลงัจาก

มาถึงไอดาโฮ ผมเปิดอีเมลที่ทำางานของ 

ผมซึ่งไม่ได้เปิดมาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน  

ในกล่องจดหมายมีข้อความจากเบรดีย์  

เขาส่งให้ผมตอนเช้าวันอังคารก่อนการ 

โจมตี ข้อความน้ันพูดถึงการได้อยู่กันพร้อม 

หน้าของเราและกิจกรรมสนุกๆ ที่เราวาง 

แผนไว้แล้ว เมื่อเขาจบข้อความ เขาเขียน

เพียงว่า “สันติสุข”

ปกติเบรดีย์จะไม่ลงท้ายอีเมลของเขา 

แบบนี้ แต่ผมถือว่านั่นเป็นพระเมตตาอัน
ละเอียดอ่อนของพระเจ้าที่เขาทำาเช่นนั้น 

ผมไม่คิดว่าเบรดีย์รู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 

แต่ผมชอบคำาสุดท้ายนั้นคำาสุดท้ายที่เขา

เขียนถึงผม สันติสุข

สิบกว่าปีล่วงมากระท่ังถึงเวลาน้ีผมกลับ 

ไปอ่านอีเมลนั้นเป็นครั้งคราว ทุกครั้งที่ 

อ่านผมได้รับการเตือนสติว่าโดยผ่านพระ 

กิตติคุณเราจะพบสันติสุขที่พระผู้ช่วยให้ 

รอดทรงสัญญาไว้ว่า “เรามอบสันติสุขไว้ 

ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้ 

แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ 

อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย” 

(ยอห์น 14:27)

แน่นอนว่าผมยังคิดถึงเบรดีย์ แต่เพราะ 

พระกิตติคุณ ผมจึงไม่ได้สูญเสียศรัทธาไป 

กับการทดลองครั้งนี้ โดยผ่านความช่วย 

เหลือของพระผู้ช่วยให้รอด ผมสามารถเดิน 

หน้าต่อไปด้วยความหวังและสันติสุข 
คาร์สัน ฮาวเวลล์, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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ยืดยาวเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิต การ

ชดใช้ การสร้าง และหัวข้อพระกิตติคุณ 

อีกหลายเรื่อง หลังจากนั้นเพื่อนร่วมรุ่น 

อีกหลายคนสนใจคำาสอนและมาตรฐาน

ของศาสนจักร

ในช่วงเวลาที่เหลือของการอยู่ด้วยกัน  

เรามีการสนทนาหลายครั้งที่ดูเหมือนจะ

เปลี่ยนเป็นคำาสอนของศาสนจักรเสมอ 

เพื่อนร่วมรุ่นเรียกการสนทนาเหล่านี้ว่า 

ช่วง “ถามมอรมอน” ต่อมา หลังจากฝึก

เสร็จ เพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งบอกผมว่าเขา

ตัดสินใจเลิกสบถแล้ว

ตลอดช่วงที่ผมเป็นทหาร ผมสังเกตว่า

ยิ่งผมเปิดเผยมากขึ้นเท่าใดเกี่ยวกับการ

ชายหนุ่มทุกคนที่อายุเกิน 18 ปีใน 

ฟินแลนด์ต้องรับใช้เป็นทหาร 6 ถึง 

12 เดือน เมื่อผมเริ่มเป็นทหาร ผมพบว่า 

ความคิดเห็นและเจตคติของเพื่อนทหาร 

หลายคนขัดกับหลักธรรมขอผม ด้วยเหตุ 

นี้ผมจึงเริ่มทำาบางอย่างเพื่อใกล้ชิดพระ 

วิญญาณ นั่นคือ สวดอ้อนวอนวันละสอง 

ครั้งและอ่านพระคัมภีร์

ตอนแรกผมกังวลใจเพราะไม่รู้ว่าเพ่ือนๆ 

จะมีปฏิกิริยาอย่างไร แต่ดูเหมือนพวกเขา 

ไม่สนใจ ผมจึงสบายใจ ผ่านไประยะหนึ่ง 

พวกเพื่อนที่นอนห้องเดียวกันถามว่าผม

อ่านอะไร “พระคัมภีร์มอรมอน” ผมบอก

พวกเขาตามตรง คำาถามต่อมาคือผมเป็น

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายหรือ ผมบอกพวกเขา

ว่าใช่ พวกเขาปล่อยเรื่องนั้นไว้ระยะหนึ่ง

โดยไม่ถามต่อ

ในที่สุด เพื่อนทหารสองสามคนจึงเริ่ม 

ซักถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน—ที่ 

มา เนื้อหา และอื่นๆ ต่อมาคำาถามของ 

พวกเขาเปลี่ยนจากจุดประสงค์ของชีวิต 

เป็นหลักธรรมต่างๆ ของศาสนจักร ศาสนา 

ของผมกลายเป็นหัวข้อการสนทนาไปโดย 

ปริยาย และน่ันเกิดข้ึนเกือบทุกสถานการณ์

เพื่อนคนหนึ่งที่นอนเตียงใกล้ๆ ถามว่า 

เขาจะอ่านพระคัมภีร์มอรมอนของผมได้ 

ไหม ผมตอบว่าได้ อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก 

เพื่อนร่วมห้องกลับจากไปร่วมพิธีศพของ 

เพื่อน เขาบอกผมว่าพิธีศพทำาให้เขาเกิด 

คำาถามมากมายเกี่ยวกับชีวิตและจุดประ- 

สงค์ของชีวิต เขาถามผมว่าศาสนจักรเชื่อ 

อะไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ เราสนทนากัน 

 

เป็นสมาชิกศาสนจักรและยิ่งผมทำาตาม 

คำาสอนพระกิตติคุณอย่างซื่อสัตย์มากขึ้น 

เท่าใด คนอื่นยิ่งเปิดรับผมและผมยิ่งม ี

โอกาสแบ่งปันพระกิตติคุณมากขึ้นเท่านั้น

ผมขอบพระทัยสำาหรับพรและโอกาสที่ 

ผมได้พูดถึงพระกิตติคุณในช่วงเป็นทหาร  

ผมเป็นพยานว่าถ้าเรากล้ายืนหยัดในคุณ 

ค่าของเรา เราจะได้รับพรให้มีโอกาสทำา 

งานเผยแผ่ศาสนา และถ้าเราให้แสงของ 

พระกิตติคุณส่องสว่างในชีวิตเราอย่าง 

เต็มที่ เราย่อมสามารถป้องกันตัวเราจาก

ความมืดและมีอิทธิพลดีต่อโลกรอบข้าง

เรา 

คาริ โคโปเน็น, ยูอูสิมา ฟินแลนด์

เพื่อนคนหนึ่งที่นอนเตียงใกล้ๆ ถ�มว่�เข�จะอ่�นพระคัมภีร์มอรมอนของผม 
ได้ไหม ผมตอบว่�ได้ภา

พป
ระ

กอ
บโ

ดย
 ไบ

รอ
ัน 

คอ
ลล

์

ถามมอรมอน



40      เ ลี ย โ ฮ น า

เมื่อครั้งเป็นครูสอนชั้นประถมห้าที่

โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในแมสซาชู-

เซตส์ สหรัฐอเมริกา ผมกำาลังประชุมกับ

พวกผู้บริหารเพื่อพูดถึงหลักสูตรหลาก

หลายของโรงเรียนซึ่งขัดกับหลักธรรมใน 

“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” การที่ผม 

พยายามยึดมั่นความจริงเกี่ยวกับการ 

แต่งงานและครอบครัว ส่งเสริมมโนคติใน

ด้านดี ความเคารพ และความเข้าใจกลับ

ส่งผลให้เกิดพายุของความเข้าใจผิด การ

หัวเราะเยาะ และการข่มเหง
บางครั้งผมรู้สึกเหมือนอัครสาวกกำาลัง

ข้ามทะเลกาลิลีที่ปั่นป่วนขณะพระเยซู 

บรรทม ผมรู้สึกว่าศรัทธาของผมเหมือน

ของพวกเขาคือเร่ิมส่ันคลอน และผมสงสัย 

ด้วยว่า “ท่านไม่เป็นห่วง [ผม] บ้างหรือ”  

(มาระโก 4:38) ผมเชื่อว่าพระเยซูทรงห้าม 

ลมกระโชกและคลื่นเชี่ยวกรากนานมา 

แล้ว แต่ขณะท่ีการทดลองของผมทวีความ 

รุนแรง ผมกลับไม่วางใจว่าพระองค์จะทรง 
ทำาให้พายุของผมสงบลง

วันหน่ึงผู้บริหารโรงเรียนขอให้ผมอธิบาย 

ข้อกังวลของผมให้คณะครูและเจ้าหน้าที่ 

ทั้งหมดฟังที่การประชุมอบรมเรื่องความ 

หลากหลาย ขณะเตรียมนำาเสนอ การสวด 

อ้อนวอนส่วนตัว การศึกษาพระคัมภีร์และ 

การเข้าพระวิหารกลายเป็นเรื่องจริงจัง 

มากขึ้น ผมรู้สึกว่าพระวิญญาณกำาลังนำา 

ทางผมให้รู้ว่าต้องพูดอะไร

เมื่อถึงเวลาต้องพูดกับเพื่อนร่วมงาน 

ผมได้ความกล้ามาจากถ้อยคำาของศาสดา 

พยากรณ์โจเซฟ สมิธ “ให้เราทำาสิ่งทั้งปวง 

ท่ีอยู่ในอำานาจของเราอย่างร่ืนเริงเถิด; และ 

จากนั้นขอให้เรายืนนิ่ง, ด้วยความมั่นใจ 

อย่างที่สุด, เพื่อเห็นความรอดแห่งพระผู้ 

เป็นเจ้า, และเพื่อพระองค์จะทรงเผยพระ 

พาหุของพระองค์” (คพ. 123:17)

ขณะพูด ผมรู้สึกว่าพระวิญญาณทรง 

ทำาให้ผมเปี่ยมด้วยความสงบและพลัง ผม 

เป็นพยานถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระผู้ 

เป็นเจ้าทรงมีต่อลูกๆ ของพระองค์และ 

คุณลักษณะอันสูงส่ง ศักยภาพอันน่าทึ่ง 

ตลอดจนคุณค่านิรันดร์ของพวกเขา ผม 

สอนว่าพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าแสดง 

ให้เห็นความรักของพระองค์เพราะให้เส้น 

ทางสู่ความสุขใหญ่หลวงท่ีสุด ผมประกาศ 

ว่าพระเยซูคริสต์ทรงสามารถเยียวยาบาด 

แผลทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจาก
การกระทำาของผู้อื่น

กว่าจะรู้ตัวก็เลยเวลา 30 นาทีที่จัดให้ 

ผมพูด ผมค่อยๆ ถอยออกมาจากแท่นพูด  

รวบกระดาษ และเงยหน้า ห้องเงียบกริบ 

บางคนอมยิ้มและหลายคนกำาลังร้องไห้  

ครูท่ีมีความเห็นแย้งต่างขอบคุณผมสำาหรับ 

ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นของผม  

เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งสารภาพว่าเธอรู้สึก

ถึง “วิญญาณพิเศษ” ขณะที่ผมพูด คน

อื่นๆ บอกผมว่าพวกเขาไม่เคยได้ยินใคร 

อธิบายความเชื่อได้ละเอียดอ่อนและน่า 

เคารพเช่นนั้นมาก่อนและคำาพูดของผม 

ช่วยให้พวกเขาเห็นว่าต้องเปล่ียนหลักสูตร 

ของโรงเรียน

พระอาจารย์ผู้ทรงทำาให้พายุแรงกล้า 

สงบลงโดยทรงบัญชา “จงสงบเงียบซิ”  

(มาระโก 4:39) ทรงทำาเช่นนั้นอีกครั้ง—

คราวนี้เพื่อผม!

ขณะพูด ผมรู้สึกว่�พระวิญญ�ณทรงทำ�ให้ผม
เปี่ยมด้วยคว�มสงบและพลัง ผมเป็นพย�นถึง
คว�มรักอันยิ่งใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงมีต่อ
ลูกๆ ของพระองค์และคุณลักษณะอันสูงส่ง 
ของพวกเข�

พระองค์จะทรงทำาให้พายุของผม 
สงบหรือไม่



ขา่วสารจากผูน้ำาภาคเอเชยี

 

สมาชิกร่วมแรงร่วมใจใน
งานเผยแผ่

โดย เอ็ลเดอร์ซุย ฮอง พอน 

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของแอลมาผู้พ่อในพระคัมภีร์ 

มอรมอนช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจความหมายของการเปล่ียนใจ 

เลื่อมใสอย่างแท้จริงมาสู่พระกิตติคุณ  เรื่องราวดังกล่าว 

สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงทำาให้เกิดความ

ปรารถนาที่จะแบ่งปันประจักษ์พยาน สอนพระกิตติคุณแก่ผู้อื่น 

และช่วยเสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

แอลมาผู้พ่อเป็นปุโรหิตของกษัตริย์โนอาห์ผู้ชั่วร้ายและ 

เป็นผู้สืบเชื้อสายของนีไฟ (ดู โมไซยาห์ 17:1-2) ท่านอยู่ที่นั่น 

เมื่ออบินาไดให้ประจักษ์พยานต่อหน้ากษัตริย์โนอาห์  หลังจาก

แอลมาได้ยินและเชื่อถ้อยคำาของอบินาได ท่านถูกขับออกไป 

เพราะกษัตริย์ต้องการชีวิตท่าน  ท่านหนีไปหลบซ่อนและเขียน 

คำาของอบินาได (ดู โมไซยาห์ 17:3-4) ท่านกลับใจจากบาปและ 

ความชั่วช้าสามานย์ของท่าน ระหกระเหินไปอย่างเดียวดาย 

ในหมู่ผู้คนและเริ่มสั่งสอนคำาของอบินาได (ดู โมไซยาห์ 18:1)  

ท่านให้บัพติศมาผู้ที่เชื่อคำาสอนของท่านที่ผืนน้ำาแห่งมอรมอน  

(ดูโมไซยาห์ 18:12-16)  โดยผ่านบัพติศมา แอลมาผู้พ่อทำาพันธ- 

สัญญา “เต็มใจที่จะโศกเศร้ากับคนที่โศกเศร้า; แท้จริงแล้ว,  

และปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบโยน, และยืนเป็นพยาน 

เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่งที่ 

ท่านอยู่, แม้จนถึงความตาย” (โมไซยาห์ 18:9)  ครั้นแล้วท่านจึง

สถาปนาศาสนจักร (ดู โมไซยาห์ 18:17-29)

เราทุกคนมีเรื่องราวการเปลี่ยนใสเลื่อมใสของเราเอง  

ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทุกคนเคยผ่านขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน–นั่นคือ  

หลังจากที่ใครสักคนแบ่งปันประจักษ์พยานและสอนเราถึงพระ 

กิตติคุณ เราเชื่อในสิ่งที่เขาสอน  เรากลับใจ และเราเต็มใจรับ 

บัพติศมา  โดยผ่านกระบวนการนี้ เรานำาพระกิตติคุณเข้ามามี

ผลในชีวิตและเริ่มเปลี่ยนแปลงในความนึกคิดและในใจของเรา

เพื่อให้ได้รับประจักษ์พยาน  การนำาพระกิตติคุณเข้ามามีผลใน

ชีวิตและประจักษ์พยานที่เราได้รับให้ความเข้มแข็งและความ

ปรารถนาที่จะแบ่งปันประจักษ์พยานของเรากับผู้อื่น  เมื่อผู้อื่น

เต็มใจฟังและยอมรับสิ่งที่เราแบ่งปัน ย่อมทำาให้กระบวนการ 

เปลี่ยนใจเลื่อมใสภายในพวกเขาเริ่มต้นขึ้น

นีไฟเตือนให้เราระลึกว่าหลังจากเปล่ียนใจเล่ือมใส “ท่าน 

ต้องมุ่งหน้าด้วยความแน่วแน่ในพระคริสต์, โดยมีความเจิดจ้า 

อันบริบูรณ์แห่งความหวัง, และความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อ 

มนุษย์ทั้งปวง.  ดังนั้น, หากท่านจะมุ่งหน้า, ดื่มด่ำาพระวจนะของ 

พระคริสต์, และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้ว, ดูเถิด, พระ 

บิดาตรัสดังนี้: เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์.” (2 นีไฟ 31:20)  เรารู้ว่า

ชีวิตนิรันดร์คือของประทานสำาคัญที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน

แก่มนุษย์

เมื่อเรารับบัพติศมาเข้าสู่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์  

เราปวารณาตนให้แก่พันธสัญญาเดียวกันกับที่แอลมาทำา – ว่า 

เราเต็มใจที่จะโศกเศร้ากับคนที่โศกเศร้า และปลอบโยนคนที่ 

ต้องการการปลอบโยน และยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า

ประเทศไทย

กั น ย า ย น   2 0 1 2        ท1      



ประเทศไทย 

ทุกเวลา และในทุกสิ่ง และในทุกแห่งที่เราอยู่  

แม้จนถึงความตาย (ดู โมไซยาห์ 18:9) ดังนั้น 

เรามีพันธะรับผิดชอบท่ีจะแบ่งปันพระกิตติคุณ 

ต่อสมาชิกครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนๆ   

โดยผ่านการเปิดเผยยุคสุดท้าย เราเข้าใจ 

ด้วยว่า “หากเป็นไปว่าเจ้าจะทำางานตลอด 

วันเวลาของเจ้าในการป่าวร้องการกลับใจ 

แก่คนพวกนี้, และนำา, แม้จิตวิญญาณเดียว 

มาหาเรา, ปีติของเจ้าพร้อมกับเขาจะใหญ่

หลวงเพียงใดในอาณาจักรแห่งพระบิดาของ

เรา!” (คพ. 18:15)  ด้วยเหตุนี้การแบ่งปันพระ

กิตติคุณจึงนำามาซึ่งความสุขและพร

ถึงแม้เราจะเผชิญสิ่งท้าทายในการ 

แบ่งปันพระกิตติคุณ เช่น ประเด็นทางการ 

เมือง ศาสนาซ่ึงมีอิทธิพลในประเทศ ข้อจำากัด 

มิให้เข้าถึงบ้านเรือนของผู้คน ความเข้าใจผิด 

ต่อความเชื่อของเราหรือเหตุผลอื่นๆ แต่ขอ 

ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันและมีส่วนร่วมในงาน 

สำาคัญของการแบ่งปันพระกิตติคุณนี้  ไม่ว่า 

เราจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ เรา 

สามารถทำางานนี้ให้สำาเร็จได้ด้วยความเข้ม

แข็งและความปรารถนาอย่างยิ่งยวดซึ่งเราได้

รับผ่านการเปลี่ยนใจเสื่อมใสที่แท้จริงของเรา  

พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะทรงนำาทางเราไปสู่

ผู้ที่เต็มใจยอมรับพระกิตติคุณเมื่อเราดำาเนิน

ชีวิตอย่างมีค่าควรและมีใจบริสุทธิ์  พระเจ้า

จะทรงเตรียมทางให้เราทำางานของพระองค์

ได้สำาเร็จ (ดู 1 นีไฟ 3:7)

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ข่าวสารพระ 

กิตติคุณสามารถฝ่าข้อจำากัดต่างๆ ไปถึงบ้าน

เรือนของผู้คนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของพวก 

เขา  ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รับการกระตุ้นให้แบ่ง 

ปันประจักษ์พยานและพระกิตติคุณผ่านทาง 

สื่อสังคมและแหล่งออนไลน์อื่นๆ  เราได้รับ 

การกระตุ้นให้แบ่งปันข่าวสารที่สร้างแรงบัน- 

ดาลใจของผู้นำาศาสนจักร หลักธรรมคำาสอน 

พระกิตติคุณ วีดิทัศน์และบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ 

ของศาสนจักรกับญาติมิตรและสมาชิกครอบ- 

ครัวผ่านส่ือสังคมออนไลน์  เราสามารถเช้ือเชิญ 

พวกเขาให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของศาสนจักร 

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วย 

สมาชิกครอบครัวและมิตรสหายของเรา  เวลา 

น้ีเราสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณจากเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ทุกเวลาหรือทุกสถานที่ ใน 

ลักษณะที่เหมาะสม  ขอให้เราไม่เพียงพร้อม 

ที่จะแบ่งปันพระกิตติคุณและประจักษ์พยาน 

ด้วยวาจาของเราเท่านั้น แต่ด้วยการเรียนรู้ 

และใช้ เทคโนโลยีเพื่อทำาให้ภารกิจเช่นนี้

สำาเร็จ 

ท2      เ ลี ย โ ฮ น า

แอลมาให้บัพติศมาผู้คนที่ 

ผืนน้ำาแห่งมอรมอน



 

พระเยซูคริสต์ทรงกระตุ้นสานุศิษย์ 

ของพระองค์ว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไป 

ทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุก

คน” (มาระโก 16:15)  ศาสดาพยากรณ์ 

สอนเราเช่นกันให้ “ประกาศกิตติคุณของ 

เราจากแผ่นดินหนึ่งไปยังอีกแผ่นดินหนึ่ง 

. . . แสดงประจักษ์พยานในทุกแห่ง, แก่

ผู้คนทุกหมู่เหล่า” (คพ. 66:5, 7) และ  

“เตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะ

สามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมี

ความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด” 

(1 เปโตร 3:15)

เยาวชนชายทั้งหลาย โปรดเตรียม 

ตัวของท่านเพื่อท่านจะสามารถรับใช้งาน 

เผยแผ่ศาสนาเต็มเวลาเมื่ออายุ 19 ปี  สอง 

ปีในงานเผยแผ่ศาสนาจะเป็นช่วงเวลาแห่ง 

พรอันมีค่าที่สุดในชีวิตท่าน  งานเผยแผ่ 

ของท่านจะช่วยให้ท่านดำาเนินชีวิตได้ดีขึ้น

ไม่ว่าจะมีสิ่งท้าทายหรือการทดลองใดๆ ที่ 

ท่านอาจเผชิญในอนาคต  ถึงแม้เทคโนโลยี 

จะช่วยแนะนำาพระกิตติคุณไปสู่ผู้คน แต่ 

ไม่สามารถแทนที่พลังอันยิ่งใหญ่ของการ 

เปลี่ยนใจเลื่อมใสอันเกิดจากการพบปะกัน 

ซ่ึงหน้าและสอนด้วยพระวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิ 

ซึ่งสัมผัสใจผู้คนและจรรโลงใจทั้งผู้สอน 

และผู้เรียน (ดู คพ. 50:17-22) การรับใช้ 

งานเผยแผ่ศาสนาจะช่วยให้ผู้สอนศาสนา

เข้าใจและมีประสบการณ์สักเล็กน้อยใน 

สิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงผ่านพบในพระ 

ชนม์ชีพของพระองค์  แน่นอนว่าประสบ- 

การณ์ดังกล่าวน้ีจะเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้ประจักษ์พยานของท่ านและช่ วย 

 

ท่านให้ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์มากขึ้น 

ประสบการณ์ส่วนตัวเหล่านี้ไม่สามารถ

แทนที่ได้ด้วยเทคโนโลยี

พี่น้องชายหญิงที่รักของข้าพเจ้า 

ขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันและเร่งงานสอน

ศาสนาให้รุดหน้าไม่ว่าเราจะเป็นสมาชิก 

ผู้นำา หรือผู้สอนศาสนาเต็มเวลา  ขอให้ 

เราจำาไว้เสมอว่า “เราพูดถึงพระคริสต์, เรา 

ชื่นชมยินดีในพระคริสต์, เราสั่งสอนเรื่อง 

พระคริสต์, เราพยากรณ์ถึงพระคริสต์, 

และเราเขียนตามคำาพยากรณ์ของเรา, 

เพื่อลูกหลานของเราจะรู้ว่าพวกเขาจะมอง

หาแหล่งใดเพื่อการปลดบาปของพวกเขา” 

(2 นีไฟ 25:26)

ข้าพเจ้ารู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรง 

ประสงค์ให้เราทำา  ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์ 

พยานต่อท่านว่าข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรง

พระชนม์ พระองค์ทรงรักเราและทรงเป็น

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา  เมื่อเราทุ่มเทตน

ในงานของพระเจ้า เราจะได้รับพรและได้

รับรางวัลด้วยของประทานสำาคัญที่สุดแห่ง

ชีวิตนิรันดร์  ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยาน

นี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน  
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ประเทศไทย

“เวลานี้เราสามารถ 

แบ่งปันพระกิตติคุณจาก

เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเวลา

หรือทุกสถานที่ในลักษณะ 

ที่เหมาะสม  ขอให้เราไม่ 

เพียงพร้อมที่จะแบ่งปัน 

พระกิตติคุณและประจักษ์ 

พยานด้วยวาจาของเรา 

เท่านั้น แต่ด้วยการเรียนรู้ 

และใช้เทคโนโลยีเพื่อทำาให้

ภารกิจเช่นนี้สำาเร็จ”

ท่านสามารถเผยแพร่ข่าวสารพระกิตติคุณออนไลน์โดยแบ่งปัน  Mormon 

Message คำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ ข่าวสารเกี่ยวกับศาสนจักร

จาก      Facebook.com/mormonthai หรอื Lds.or.th หรอืบอกเลา่ประสบการณ์ 

หรือประจักษ์พยานส่วนตัวในส่ือสังคมออนไลน์และบล็อกส่วนตัวของ

ท่าน หรือเข้าไปสร้างแฟ้มประวัติส่วนตัวได้ที่ Mormon.org



ประเทศไทย
 บทความพิเศษ

ศาสนจักรของพระเยซู                                       

คริสต์แห่งวิสุทธิชน

ยุคสุดท้ายเป็น

ชุมชนของผู้คนหลาย 

ล้านคน  ส่วนหนึ่งในนั้น 

คือคนไทยที่อาศัยอยู่ 

ทั่ ว โ ล ก ซึ่ ง ย อ ม รั บ                                                  

พ ร ะ กิ ต ติ คุ ณ ข อ ง 

พระเยซูคริสต์ แต่ยัง

มีคนไทยอีกจำานวนมาก

ที่ยังไม่รู้จักพระกิตติคุณหรือ

ศาสนจักรที่แท้จริงบนโลกนี้

แบ่งปันพระกิตติคุณออนไลน ์

ขณะผู้สอนศาสนาออกไปแบ่งปันพระกิตติคุณตาม 

บ้านเรือนและท้องถนน แต่อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาส

ให้ผู้คนเข้ามาเคาะประตูทำาความรู้จักศาสนจักร

และสมาชิกได้เพียงใช้ปลายนิ้ว  ศาสนจักรมีโครง- 

การ “I’m a Mormon (ฉันเป็นมอรมอน)” ใน 

Mormon.org ให้สมาชิกเข้ามาสร้างแฟ้มประวัติ 

ของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แบ่งปัน 

ความเชื่อและประสบการณ์ในพระกิตติคุณกับผู้

นับถือศาสนาอื่น

หนึ่งในคนไทยที่เข้าไปสร้างแฟ้มประวัติในเว็บไซต์นี้

 

คือจันจิรา จากกรุงเทพฯ สมาชิก 

ศาสนจักร เพียงคนเดียวใน 

ครอบครัวเธอบอกเล่าความ 

รู้สึกที่มีต่อพระกิตติคุณ  โดย 

เขียนว่า “การเข้าร่วมศาสน- 

จักร เป็นการตัดสินใจที่ดี 

ท่ีสุดในชีวิต”  เธอรู้จักศาสน- 

จักรตั้งแต่อายุ 13 ปี  พระ 

กิตติคุณช่วยเธอเผชิญความ 

ยากลำาบากและเป็นพรให้เธอ

มาโดยตลอด

บอกเล่าเกี่ยวกับตัวท่าน

บนหน้าแฟ้มประวัติ สมาชิกสามารถอัพโหลด 

ภาพถ่ายของตนเองและเขียนเร่ืองราวเก่ียวกับตนเองเพ่ือสร้าง 

จุดเชื่อมโยงกับผู้เยี่ยมชมที่มีภูมิหลังหรือประสบการณ์

คล้ายกัน เช่น อายุ อาชีพ พื้นเพทางศาสนา เชื้อชาติ 

ความสนใจ ถิ่นที่อยู่ สถานภาพ  การศึกษา เป็นต้น

นฤมลคนไทยอีกคนหน่ึงเล่าว่าเธอเกิดและเติบโต 

ในครอบครัวที่เคร่งศาสนาพุทธที่เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งใน 

ประเทศไทย เธอได้พบกับผู้สอนศาสนาเมื่ออายุ 18 ป ี

และค้นพบจุดประสงค์ของชีวิตพร้อมกับคำาตอบของคำาถามที่ 

เธอเคยมีตั้งแต่สมัยยังเด็ก   

ท4      เ ลี ย โ ฮ น า

โดย สุพันธนิดา แก่นจักร

ฉันเป็นมอรมอน [ชาวไทย]
ร่วมเป็นอีกเสียงหนึ่งของคนไทยบอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อพระกิตติคุณให้โลกรู้
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คามิเขียนว่าเดิมทีเธอกับ 

มารดา “พบกับซิสเตอร์ผู้สอน 

ศาสนาเพราะตั้งใจจะเรียนภาษา

อังกฤษ” และคิดว่าจะไม่เข้าร่วม

ศาสนจักร แต่ต่อมาเปลี่ยนใจ 

เลื่อมใสเนื่องจากไม่อาจปฏิเสธ

ความรู้สึกที่ เธอได้รับจากพระ

วิญญาณบริสุทธิ์

กนกพลเคยเรียนที่ประเทศ 

จีนหลายปีและต่อมาพบกับศาสน- 

จักรผ่านครอบครัวที่เขาอาศัยอยู่ 

ด้วยระหว่างศึกษามัธยมปลายที่ 

สหรัฐอเมริกา  เขาพัฒนาศรัทธา 

อย่างช้าๆ ขณะค้นหาความจริงเป็น 

เวลาสามปีก่อนตัดสินใจยอมรับ 

พระกิตติคุณในที่สุด  กนกพลเขียนบอกเหตุผลของการ 

ตัดสินใจว่า “ผมเป็นมอรมอน เพราะผมรู้ว่าศาสนจักรนี้ 

เป็นความจริง!”  

ตอบคำาถามเกี่ยวกับ 

พระกิตติคุณ

นอกจากน้ีใน Mormon.org 

สมาชิกสามารถเข้าไปตอบคำาถาม 

พระกิตติคุณที่จะช่วยให้ผู้อื่น

เข้าใจความเชื่อของเรามากขึ้นได้

เช่นกัน เอ็ลเดอร์ศิลาวงศ์ ผู้สอนศาสนาจากประเทศไทย 

ซ่ึงกำาลังรับใช้อยู่ประเทศออสเตรเลียตอบคำาถามในเว็บไซต์ 

นี้ว่าเหตุใดผู้สอนศาสนาจึงทำางานเผยแผ่และเขียนป็น 

พยานถึงพระคัมภีร์มอรมอนไว้ในแฟ้มประวัติส่วนตัว

แฟ้มประวัติของสมาชิกชาวไทย

เวลานี้มีสมาชิกชาวไทยจำานวนหนึ่งสร้างแฟ้ม 

ประวัติบอกเล่าเรื่องราวของตนเอง เหตุผลที่เข้ามาเป็น 

สมาชิกในศาสนจักร และวิธีที่พวกเขาดำาเนินชีวิตตาม 

ศรัทธาเพื่อให้ผู้คนที่มีภูมิหลังคล้ายกันได้สัมผัสพระกิตติ- 

คุณผ่านชีวิตพวกเขา  อ่านเรื่องราวของสมาชิกเหล่านี้และ 

สมาชิกคนอื่นๆ จากทั่วโลกหรือสร้างแฟ้มประวัติของท่าน

เองได้ที่ Mormon.org  

กั น ย า ย น   2 0 1 2        ท5      

ตัวอย่างแฟ้มประวัติใน         
Mormon.org

ประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์และภรรยา 

เล่าเรื่องราวชีวิตเกี่ยวกับพระกิตติคุณในแฟ้ม 

ประวัติ โดยบอกถึงชีวิตครอบครัว งานอาชีพ  

เหตุผลที่ท่านยังคงเป็นสมาชิกในศาสนจักร 

ตลอดจนวิธีที่ท่านดำาเนินชีวิตตามศรัทธาด้วย

การรับใช้ในศาสนจักร และอุทิศเวลาให้พระผู้

เป็นเจ้าในงานเผยแผ่ศาสนาด้วยการ 

รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ที่ประเทศไทย
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ท6      เ ลี ย โ ฮ น า

 

สั่งสอนพระกิตติคุณ
ทุกประชาชาติ และ                   
ทุกภาษา
โดย เดวิด มาร์ก ซีเนียร์ และ เชลลีย์ มารี  

อัลเลน ซีเนียร์

พระเจ้าทรงประกาศว่า “จะสั่งสอนพระ 

กิตติคุณ [ของพระองค์] แก่ทุกประชาชาติ, 

ทุกตระกูล, และภาษา, และผู้คน.”1 พระ 

บัญชานี้จากสวรรค์ซึ่งประทานแก่ศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟ สมิธในยุคสุดท้ายต่อเนื่องมาจากพระบัญญัติ

ของพระผู้ช่วยให้รอดที่ประทานแก่เปโตรให้ “เลี้ยง 

ลูกแกะของเรา ดูแลแกะของเรา”2  

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 ข้าพเจ้า 

กับภรรยาได้รับการเรียกจากประธานเฮนรีย์ บี.  

อายริงก์ให้รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา  เราไม่คิดฝันมา 

ก่อนว่าจะมีโอกาสพิเศษได้รับใช้กับผู้คนชาวไทย 

เราตื่นเต้นและกระตือรือร้นที่จะได้ทำางานด้วยกัน 

เพ่ือบรรลุผลการ “สถาปนาศาสนจักร [ในประเทศไทย] 

ให้เข้มแข็งในศรัทธา”3 

ข้าพเจ้านึกย้อนไปถึงการเรียกเมื่อ 33 ปีที่ 

แล้วขณะเริ่มงานรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาใน 

ประเทศญี่ปุ่น  ช่วงที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาหนุ่ม 

พระวิหารโตเกียวได้รับการอุทิศเป็นแห่งแรกในญี่ปุ่น  

และข้าพเจ้าได้เห็นพระวิญญาณพระเจ้าแสดงให้ 

ประจักษ์แก่ประชาชาตินั้น  ผลที่เกิดขึ้นคืองานสอน 

ศาสนาเพิ่มมากขึ้นและคนเป็นอันมากเข้าร่วม 

ศาสนจักร  พระวิญญาณเดียวกันนั้นยังสถิตอยู่ในใจ 

ข้าพเจ้าทุกวันนี้และข้าพเจ้าตั้งตาคอยอย่างใจจดจ่อ 

ที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในใจและพรจากสวรรค์

ซึ่งจะหลั่งลงมาสู่ปวงชนชาวไทยเมื่อพวกเขาน้อมรับ

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

เมื่อข้าพเจ้ากับภรรยาได้รับมอบหมายให้ 

รับใช้ในประเทศไทย เราตื่นเต้นมากแต่ก็ประหม่าใน 

เวลาเดียวกัน  ข้าพเจ้าพูดภาษาญ่ีปุ่นและเราท้ังคู่ค่อน 

ข้างคล่องภาษาอังกฤษ!  ภาษาไทยจึงเป็นความท้า- 

ทายใหม่ให้เราถามตนเองว่า “เหตุใดพระเจ้าจึงทรง 

เรียกเราผู้ขาดคุณสมบัติเช่นนี้”  แต่ขณะที่เราน้อม 

ขอคำาแนะนำาจากพระเจ้า เราสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยน 

แปลงทางกายภาพอย่างหนึ่ง ใจเราเริ่ม “ผูกพัน”4  

กับผู้สอนศาสนาและสมาชิกที่เราจะรับใช้  เราได้รับ 

การปลอบโยนจากพระวิญญาณพระเจ้าและได้รับ 

กำาลังใจว่าสมาชิกในประเทศไทยจะเป็นแรงสนับสนุน 

ที่ดี  สมาชิกชาวไทยจะดำาเนินต่อไปด้วยศรัทธาใน 

การนำาศาสนจักรไปสู่พรมากมายยิ่งขึ้นที่พระผู้เป็น- 

เจ้าทรงเตรียมไว้  เรารู้สึกเป็นพรและขอบพระทัย 

สำาหรับสมาชิกศาสนจักรที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทย   

ภายใต้การกำากับดูแลของพระเจ้า เราจะสามารถสื่อ

ข่าวสารพระกิตติคุณได้ในวิธีซึ่งจะถ่ายทอดประจักษ์

พยานของเราในพระคริสต์

เราหวังจะได้เห็นพระประสงค์ของพระเจ้าเกิด 

สัมฤทธิผลด้วยการสถาปนาศาสนจักรของพระองค์ 

ให้มั่นคงยิ่งขึ้นในประเทศไทย  พระเจ้าทรงขอให้ผู้ 

สอนศาสนาของพระองค์และสมาชิกพูดในพระนาม 

ของพระองค์ “เพื่อศรัทธาจะได้เพิ่มพูนในแผ่นดิน 
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ประธานและ        

ซิสเตอร์ซีเนียร์   

กับบุตรชายทั้งสี่คน 

และบุตรสะใภ้
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โลกด้วย; เพื่อพันธสัญญาอันเป็นนิจของ [พระองค์] จะได้รับการ

สถาปนา; เพื่อความสมบูรณ์แห่งกิตติคุณของ [พระองค์] จะได้รับ 

การประกาศโดยคนอ่อนแอและคนต่ำาต้อยถึงสุดแดนแผ่นดินโลก,  

และต่อหน้ากษัตริย์และผู้ปกครอง.”5  เราหวังว่าโดยการอุทิศตน 

และความแข็งขันของสมาชิก พระเจ้าจะทรงยื่นพระหัตถ์ออกมา

ประทานพรให้ผู้คนของพระองค์ เพื่อว่าผู้ที่น้อมรับพระกิตติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์แต่ลา “พักร้อน” ไปจากศาสนจักรจะกลับมาอีก

ครั้งผ่านการปฏิบัติศาสนกิจของเรา6

ข้าพเจ้าเช่ือม่ันในศรัทธา จิตใจอันม่ันคง และประจักษ์พยาน 

ของผู้สอนศาสนาท่ีทำางานให้พระเจ้าในประเทศไทย  พวกเขาทุ่มเท 

ศึกษาและสวดอ้อนวอนอย่างมากตลอดจนมีความรักอันแน่นแฟ้น

ให้แก่คนไทย7  พระเจ้าทรงบัญชาให้เรา “ขยาย ทำาให้กว้างออก  

ต่อให้ยาว และทำาให้มั่นคง”8  เราสวดอ้อนวอนขอให้งานอัศจรรย์

และการอันน่าพิศวงของพระบิดาในสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอด

พระเยซูคริสต์ของเราบรรลุผลสำาเร็จด้วยการผนึกศรัทธาและการ

ทำางานของผู้สอนศาสนาและสมาชิก 

อ้างอิง
1. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 133:37
2. ดู ยอห์น 21:15-17
3. ดู กิจการ 16:5
4. โมไซยาห์ 18:21
5. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 1:21-23
6. ดู 3 นีไฟ 18:32
7. ดู ฮีลามัน 3:35
8. ดู 3 นีไฟ 22:2

เกี่ยวกับประธานและ 
ซิสเตอร์ซีเนียร์

ประธานและซิสเตอร ์

ซีเนียร์แต่งงานกันมาแล้ว 

กว่า 30 ปี ประธานซีเนียร์ 

จบปริญญาตรีสาขาธุรกิจและปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขา 

การเงินระหว่างประเทศ  เริ่มงานอาชีพในแผนกวาณิชธนกิจ

ของบริษัทลงทุนหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น  ในที่สุด 

ค่อยๆ ผันไปสู่อาชีพที่มุ่งเน้นการลงทุนภาคเอกชนใน 

สินทรัพย์ทั่วสหรัฐ ญี่ปุ่น จีน และภูมิภาคอื่นๆ ในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้  ประธานซีเนียร์เป็นอาจารย์สาขาวิชา 

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก ์

ท่านเคยรับใช้เป็นอธิการ สภาสูง และผู้แนะนำาบทเรียนใน

องค์การต่างๆ 

ซิสเตอร์ซีเนียร์จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเนวาดา

ลาสเวกัส (UNLV) สาขาธุรกิจและมีประกาศนียบัตรรับรอง

เป็นมัณฑนากร  ความสำาเร็จสูงสุดของเธอเกิดขึ้นที่บ้านโดย 

การอบรมเลี้ยงดูบุตรชาย 4 คนซึ่งรับใช้งานเผยแผ่ที่มอนแทนา 

เม็กซิโก และสเปน  เธอรับใช้การเรียกในศาสนจักรมากมาย  

โดยรับใช้เป็นครูเซมินารี ครูปฐมวัย และประธานเยาวชนหญิง

หลายสมัย
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 ประสบการณ์ครั้งที่สองที่พระวิหาร 
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	 ทุกอย่างเพื่อให้งานนี้สำาเร็จ

	 	 ขณะประกอบศาสนพิธีแทนผู้วายชนม์	 ดิฉันรู้สึกราวกับว่าตนเองเป็นบุคคลนั้นที่ดิฉัน 
	 รับศาสนพิธีแทน		นอกจากนี้ดิฉันยังได้รับการเปิดเผยพิเศษในเรื่องที่ดิฉันไม่เคยทราบมา 
ก่อน	 	 ดิฉันรู้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่เราต้องตั้งใจและจดจ่ออยู่กับศาสนพิธีนั้น	 	 และเราต้องไปพระวิหารให้บ่อยเท่าที่จะทำาได้เพื่อรู้

ความลับลึกที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยให้เราทีละนิดผ่านศาสนพิธีต่างๆ	ในพระวิหาร 

จารุวรรณ จันทศร, ศรีสะเกษ

จารุวรรณ จันทศรและสามีที่พระวิหารฮ่องกง 
ประเทศจีน

ภาพถ่ายเอื้อเฟื้อโดย จารุวรรณ จันทศร
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ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมใน 

สาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  

เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และ

ประสบการณ์ทางวิญญาณของท่าน

เพื่อลงในเว็บไซต์หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: 

สุพันธนิดา แก่นจักร            

อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือ

ความชัดเจนของเนื้อความ 

ที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปี

เกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตค 

หรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลาย

ลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ 

คำาตอบและรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี)

หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำา

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

จากผู้ปกครอง

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th

บน: เด็กปฐมวัยสาขาอยุธยาแสดงพรสวรรค ์
ด้วยการเล่นอังกะลุง

ล่าง: เด็กปฐมวัยสาขาดอนเมืองแสดงละคร
ประกอบเพลง; สาขาบางเขนรับรางวัล 
หลังจากการแสดง

จากฉบับเดือนสิงหาคม สมาชิกสเตคกรุงเทพสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนบทความหรือแจ้งข่าวสารกิจกรรมได้ที ่
ซิสเตอร์วิภาพัชร ไชยทิพย์ give_wi@hotmail.com โทรศัพท์: 085-818-5614

ทั่วประเทศไทย

อบรมพัฒนาครูห้าสาขาใน 
ท้องถิ่นอุบล

ครูและผู้ให้คำาแนะนำาบทเรียน

องค์การต่างๆ ในท้องถิ่นอุบลของ

ศาสนจักรแอลดีเอสสาขาอุบล สุรินทร์ 

ยโสธร บุรีรัมย์ และศรีสะเกษกว่า 

30 คนเข้าร่วมการอบรมพัฒนาครู

ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในระดับท้องถิ่นที่

สาขาศรีสะเกษเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 

2012 ที่ผ่านมา

โดยปกติสมาขิกในฝ่ายประธาน 

โรงเรียนวันอาทิตย์วอร์ด/สาขาทำา

หน้าที่ดูแลด้านการปรับปรุงการเรียน 

การสอนพระกิตติคุณในแต่ละหน่วย  

ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ คำาแนะนำา 

และการอบรมตามคำาร้องขอจากผู้นำา 

(ดู คู่มือการบริหารงานศาสนจักร  

เล่ม 2, 12.5)  

ปฐมวัยท้องถ่ินกรุงเทพเหนือ 
แสดงพรสวรรค์

เด็กปฐมวัยอายุไม่เกิน 12 ปี  

ในท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ ประเทศไทย

ร่วมกิจกรรม “Primary’s Got Talent” 

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 

2012 โดยมีผู้ปกครองและผู้สนใจ 

เข้าร่วมชมการแสดงกว่าหนึ่งร้อยคน

กิจกรรมครั้งนี้สนับสนุนการ

พัฒนาพรสวรรค์ของเด็กๆ ตลอดจน 

ส่งเสริมการเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อน 

วัยเดียวกัน ผู้นำา และครอบครัว 

ตามจุดประสงค์ของศาสนจักร  

(ดู คู่มือการบริหารงานศาสนจักร  

เล่ม 2, 13.1) 

บน: ประวิทย์ สร้อยสนให้การอบรมพัฒนา 
ครูท้องถิ่นอุบล
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คำาตอบของดิฉัน 
มาจากการ
ประชุมใหญ่

ในปี 2006 ดิฉันกำาลังเรียนวิชามานุษย- 

วิทยาที่วิทยาลัยคาทอลิกแห่งหนึ่ง ครู 

มอบหมายให้เราค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนา 

หนึ่งและนำาเสนอต่อนักเรียนคนอื่นๆ ดิฉัน

เลือกนำาเสนอเกี่ยวกับศาสนจักรของพระ

เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย—ถึง

อย่างไรดิฉันก็เป็นสมาชิกมาแล้ว 21 ปี 

ดิฉันรู้ว่านี่จะเป็นโอกาสวิเศษสุดอันหาได้ 

ยากยิ่งของการแบ่งปันสิ่งที่ดิฉันเชื่อกับ

เพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมชั้น 40 คน

ในช่วงสองเดือนดิฉันต้องเตรียมการนำา 

เสนอ ดิฉันพยายามหาวิธีง่ายๆ เพื่อนำา 

เสนอหลักคำาสอนที่ดิฉันเห็นค่าให้เพื่อน 

ร่วมช้ันเข้าใจ ดิฉันไม่แน่ใจว่าควรนำาเสนอ 

ประเด็นใดและจะนำาเสนออย่างไร เมื่อ 

เหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ ดิฉันยังไม่ทราบ 

จะนำาเสนออะไร ในความสิ้นหวังดิฉัน 

สวดอ้อนวอนและขอความช่วยเหลือจาก

พระเจ้า

คำาตอบของดิฉันมาในรูปของการประ- 

ชุมใหญ่สามัญซ่ึงจัดในวันหยุดสุดสัปดาห์ 

นั้น ในช่วงการประชุมใหญ่เดือนเมษายน  

2006 ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920– 

2007) ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด 

กล่าวปราศรัยเรื่อง “การฟื้นฟูทุกสิ่ง”1 

ดิฉันรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิยืนยันว่า 

ความจริงที่ประธานเฟาสท์แบ่งปัน—และ 

วิธีที่ท่านแบ่งปัน—เป็นรูปแบบที่ดิฉันทำา

ตามได้ในการนำาเสนอของดิฉัน

ดิฉันดาวน์โหลดคำาพูดน้ันจากอินเทอร์- 

เน็ตหลังจากการประชุมใหญ่และใช้เป็น 

โดยผ่านประสบการณ์นี้ ผมเรียนรู้ว่า 

เราไม่มีวันโดดเดี่ยวเมื่อเรายืนหยัดเพื่อ 

ความจริง ความช่วยเหลือของพระเจ้าอยู ่

ใกล้ ดังพระองค์ทรงสัญญาว่า “เราจะไป 

เบื้องหน้าเจ้า. เราจะอยู่ทางขวามือเจ้า 

และทางซ้ายเจ้า, และพระวิญญาณของ

เราจะอยู่ในใจเจ้า, และเหล่าเทพของเรา

ห้อมล้อมเจ้า, เพื่อประคองเจ้าไว้” (คพ. 

84:88)

ผมเป็นพยานสุดจิตวิญญาณว่าพระ 

องค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งการปลด 

ปล่อย ผมรู้ความจริงนี้เพราะพระองค์ทรง
ช่วยชีวิตผม พระองค์ทรงทำาให้พายุของ

ผมสงบ 

นิค เจนไทล์, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ฐานสำาหรับการเตรียมสไลด์ซึ่งดิฉันนำา 

เสนอในสัปดาห์ถัดมา ดิฉันจัดเวลาไว้  

20 นาทีแต่เพราะการซักถามของอาจารย์

และเพื่อนร่วมชั้น การนำาเสนอจึงกินเวลา 

40 นาที—ซึ่งเป็นช่วงเวลาทั้งหมดของชั้น

เรียน

เมื่อนำาเสนอเสร็จ อาจารย์ของเราชี้ให้ 

เห็นว่าไม่มีนักเรียนคนใดนำาเสนอได้ดีเท่า

นี้มาก่อน อาจารย์ให้เกรดดีมากและบอก

ดิฉันว่าเหตุผลเดียวที่ดิฉันไม่ได้คะแนน 

การนำาเสนอเต็มเพราะดิฉันไม่ได้แสดง

ความเป็นกลางเกี่ยวกับหัวข้อนั้น

ต่อมาดิฉันบอกอาจารย์เรื่องหน้าเว็บ 

เลียโฮนา ที่ดิฉันพบคำาพูดของประธาน 

เฟาสท์และคนอื่นๆ ที่เขาอาจเห็นว่าเป็น 

ประโยชน์ ดิฉันให้พระคัมภีร์มอรมอนด้วย 

และขอให้เขาอ่านพร้อมกับเชื้อเชิญให้พูด

คุยกับดิฉันหลังจากอ่านแล้ว

ดิฉันยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีรู้ว่าการนำาเสนอ 

มีอิทธิพลต่อนักเรียนบางคนเช่นกัน ตลอด 

เวลาที่เหลือของปีนั้น ดิฉันเห็นหลักฐาน 

ของความเปล่ียนแปลงท่ีดิฉันทำาให้เกิดข้ึน 

ในชีวิตพวกเขา คนหน่ึงถึงกับต้อนรับผู้สอน 

ศาสนาในบ้านซึ่งเปิดโอกาสอันดีให้เรา

ได้สนทนากันต่อไปเกี่ยวกับพระกิตติคุณ

ของพระเยซูคริสต์

ดิฉันยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสแบ่งปัน 

ความเช่ือกับเพ่ือนร่วมช้ัน แต่ท่ีสำาคัญกว่า 

น้ัน ดิฉันยินดีอย่างย่ิงท่ีได้เรียนรู้ว่าพระเจ้า 

ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนด้วยใจจริงของ  

เราผ่านถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์

และอัครสาวกยุคปัจจุบัน 

ซารา แม็กนุสเซ็น ฟอร์เตส, เซาเปาลู 
บราซิล

อ้างอิง
1.	 ดู	เจมส์ อี.	เฟาสท์,	“การฟื้นฟูทุกสิ่ง,”	 

เลียโฮนา,	พ.ค.	2006,	หน้า	75–76,	81–83.

เพร�ะก�รซักถ�มของอ�จ�รย์และเพื่อนร่วม
ชั้น ก�รนำ�เสนอของดิฉันเกี่ยวกับศ�สนจักร 
จึงกินเวล� 40 น�ที
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อดีตผู้สอนศาสนามักพูดถึงการ

รับใช้ของพวกเขาว่าเป็นช่วงปี

ที่ดีที่สุดของชีวิต เหตุใดจึงเป็น

เช่นนั้น

บางทีอาจเป็นเพราะปีติของการได้เห็น 

อีกจิตวิญญาณหน่ึงมาหาพระผู้ช่วยให้รอด 

ก็ได้ (ดู คพ. 18:15) บางทีอาจเกี่ยวกับ 

ความผูกพันที่พวกเขารู้สึกกับผู้สนใจ ผู้ 

เปลี่ยนใจเลื่อมใส สมาชิก คู่ และประธาน 

คณะเผยแผ่ ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็น 

ส่วนหนึ่ง แต่คิดว่าเกี่ยวข้องเช่นกันกับ

ความสว่างของพระผู้ช่วยให้รอดที่พวก

เขารู้สึก—และความสว่างที่พวกเขาแบ่ง

ปันในรูปของการรับใช้และประจักษ์พยาน

เรารู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเรียกพระ 

องค์เองว่าเป็นความสว่างของโลก (ดู ยอห์น 
9:5; 12:46) แต่ในคำาเทศนาบนภูเขา พระ 

องค์ทรงประกาศเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับผู้

ติดตามพระองค์ดังนี้

“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก  

นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้

“เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถัง

ครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้

ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น

“ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จง 

ส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้

ท่าน เป็น 

ความสว่าง 
ของโลก

เห็นความดีที่ท่านทำา เขาจะได้สรรเสริญ

พระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” 

(มัทธิว 5:14–16)

การแบ่งปันความสว่างของเรา—คือการ 

สะท้อนความสว่างของพระผู้ช่วยให้รอด  

(ดู 3 นีไฟ 18:24)—เป็นสิ่งที่เราสามารถ 

ทำาได้ตลอดชีวิตของเรา และเป็นสิ่งที่เรา 

ต้องเริ่มตั้งแต่เยาว์วัย ขณะที่เราทำางาน 

มอบหมายเป็นผู้สอนศาสนาอย่างเป็นทาง 

การและงานเผยแผ่ศาสนาช่ัวชีวิต ในความ 

เห็นของข้าพเจ้า เราสามารถมองไปที่คน 

สามคนผู้เป็นแบบอย่างของงานนี้ นั่นคือ 

แอลมา ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และ 

พระผู้ช่วยให้รอด ท้ังสามมีอิทธิพลแรงกล้า 

ต่อความเข้าใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับความ 

สำาคัญของงานเผยแผ่ศาสนา—การฉาย

ความสว่างของพระผู้ช่วยให้รอดต่อโลก

แอลมา: เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน
คำาสอนของแอลมาเอื้อประโยชน์ยิ่งต่อ 

ความตั้งใจรับใช้งานเผยแผ่ของข้าพเจ้า  

แม้คุณยายทำาให้ข้าพเจ้าต้องรับบัพติศมา

ตอนอายุแปดขวบ แต่ข้าพเจ้าไม่ค่อยได้ไป 

โบสถ์ในช่วงวัยรุ่น เมื่อผู้สอนศาสนาพบ 

ข้าพเจ้าตอนเป็นหนุ่มและข้าพเจ้าเริ่มคิด 

เร่ืองศาสนจักร ข้าพเจ้าเร่ิมศึกษาพระคัมภีร์ 

คำาสาธยายของแอลมาเกี่ยวกับการถูกบีบ 

บังคับให้ถ่อมตนกับการเลือกถ่อมตนดึง 

ดูดความสนใจของข้าพเจ้า (ดู แอลมา 32: 

13–15) ข้าพเจ้ารู้สึกไม่คู่ควรเพราะความ 

บกพร่องของตน แต่ก็คิดจริงจังพอสมควร 

—ว่าการตัดสินใจรับใช้งานเผยแผ่จะต้องมี 

การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ ข้าพเจ้ามีอาชีพ 

และธุรกิจของตนเองแล้ว และต้องการ 

แต่งงานกับเพื่อนสาว (ที่เวลานี้เป็นภรรยา 

ข้าพเจ้า) ข้าพเจ้าจะสละทั้งหมดนั้นเพื่อ 

รับใช้พระเจ้าหรือไม่
ข้าพเจ้าไปในที่เงียบสงัดแห่งหนึ่งและ 

ใช้เวลา—นานมาก—สวดอ้อนวอนและติด 
ต่อกับพระบิดาบนสวรรค์ ในความถ่อมตน 
ข้าพเจ้าตระหนักว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ต้องการให้ข้าพเจ้ารับใช้ ข้าพเจ้าตัดสินใจ 
ทำาตามพระดำารัสของพระองค์ และในการ 
ทำาเช่นนั้น ข้าพเจ้าพบความจริงตามสัญ- 
ญาของแอลมาว่า “เขาที่นอบน้อมถ่อม 
ตนโดยแท้, และกลับใจจากบาปของเขา, 
และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, ผู้น้ันจะได้ 
รับพร—แท้จริงแล้ว, จะได้รับพรมากยิ่งไป 
กว่าคนท่ีถูกบีบบังคับให้ถ่อมตน” (แอลมา 
32:15)

แม้อายุเกิน 26 ปีแต่ข้าพเจ้าก็ไปพบ

อธิการซึ่งช่วยข้าพเจ้าเตรียมตัว ข้าพเจ้า

ท่านกล่าวกับเรา

โดย เอเดรียน โอชาว
ที่ปรึกษาที่สอง 
ในฝ่ายประธาน 
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ส่งใบสมัครเป็นผู้สอนศาสนาและรอหลาย 

เดือน ในที่สุดจึงได้รับหมายเรียกบอกว่า 

ข้าพเจ้าไม่มีสิทธ์ิรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา 

แต่จะได้รับใช้ด้านการสื่อสารสาธารณะ  

ซึ่งเป็นข่ายงานที่ข้าพเจ้าทำาอยู่แล้ว นั่น 

เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้น ข้าพเจ้าได้รับการ 

อบรมและจากน้ันจึงปรากฏตัวในการแลก 

เปลี่ยนความเห็นกับสื่อหลังจากรัฐบาล 

เม็กซิโกยอมรับศาสนจักรอย่างเป็นทาง 

การได้ไม่นาน ข้าพเจ้าช่วยสเตคอบรมผู้ 

เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และสร้าง 

ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐบาล โอกาส 

การรับใช้คร้ังน้ีเป็นพรแก่ข้าพเจ้าในหลายๆ 

ด้านจนมิอาจบรรยายได้และในวิธีที่ข้าพ- 

เจ้าไม่คาดคิดมาก่อน นั่นส่งผลดีต่อชีวิต

หลายด้านของข้าพเจ้า

การรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาของท่านจะ

เป็นเรื่องสำาคัญเรื่องเดียวที่จะเตรียมท่าน

สำาหรับชีวิตที่เหลือ ประธานกอร์ดอน บี. 

ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) สัญญากับผู้หวังจะ 

เป็นผู้สอนศาสนาว่า “เวลาที่ท่านใช้ใน 

สนามเผยแผ่ ถ้าอุทิศตนรับใช้ในช่วงเวลา 

นั้น จะให้ผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า

ช่วงสองปีใดๆ ของชีวิตท่าน . . .  ถ้าท่าน

รับใช้งานเผยแผ่อย่างซื่อสัตย์และดี ท่าน 

จะเป็นสามีที่ดีขึ้น ท่านจะเป็นบิดาที่ดีขึ้น 

ท่านจะเป็นนักศึกษาท่ีดีข้ึน เป็นคนทำางาน 

ท่ีดีข้ึน”1 ถ้าท่านยังไม่เลยวัยรับใช้งานเผย- 

แผ่เต็มเวลา จงเตรียมรับใช้เด๋ียวน้ี พรท่ีท่าน 

ได้รับจะมากยิ่งกว่าการเสียสละที่ท่านทำา

ข้าพเจ้ารู้ว่าการท้าทายจะเกิดขึ้นเมื่อ 

ท่านตั้งใจจะรับใช้งานเผยแผ่ ปรปักษ์ทำา 

สุดความสามารถเพื่อขัดขวางงานของ 

พระเจ้าไม่ให้ก้าวหน้า ถ้าท่านไม่แน่ใจว่า 

ควรรับใช้งานเผยแผ่หรือไม่ ข้าพเจ้าเชื้อ- 

เมื่อเราทำางานเผยแผ่ 

ศาสนา เราสามารถ 

ดึงการดลใจมาจาก

แบบอย่างของพระ 

ผู้ช่วยให้รอด แอลมา 

และโจเซฟ สมิธได้
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เชิญท่านให้อ่อนน้อมถ่อมตน จากนั้น 

คุกเข่าทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ 

ทรงทำาให้ข้าพเจ้าทราบพระประสงค์ 

ของพระองค์มาแล้ว และข้าพเจ้าทราบ 

ว่าพระองค์จะทรงทำากับท่านเช่นเดียวกัน

โจเซฟ สมิธ: เพ่ิมมุมมองนิรันดร์
จากโจเซฟ สมิธข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า 

การมีใจจดจ่ออยู่ท่ีมุมมองนิรันดร์จะเพ่ิม 

ความสามารถของท่านในฐานะผู้รับใช้ 

ของพระเจ้า ข้าพเจ้าเคยสงสัยว่าโจเซฟ

เช่นเดียวกับโจเซฟ ความเต็มใจและความ 

ปรารถนาจะแบ่งปันพระกิตติคุณในชีวิต 

ประจำาวันของเราจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าใด การ 

แบ่งปันความสว่างของเรา—การสะท้อน

ความสว่างของพระผู้ช่วยให้รอด—ต้องไม่

ถูกจำากัดเฉพาะงานมอบหมายเป็นผู้สอน 

ศาสนาเท่านั้น เมื่อท่านเปิดกว้างและ 

พร้อมรับ ท่านย่อมสามารถแบ่งปันความ 

สว่างของพระคริสต์ให้แก่คนรอบข้างได้ 

โดยบอกว่าท่านเป็นใครในฐานะสมาชิก 

ศาสนจักรและท่านเชื่ออะไร เมื่อท่านย้าย

จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งตลอดชีวิตท่านและ

คบกับคนมากหน้าหลายตา ข้าพเจ้าขอ

ให้ท่านทำาความรู้จักเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วม 

ชั้น และเพื่อนร่วมงานที่นับถือศาสนาอื่น  

จงทำาตามคำาแนะนำาของเอ็ลเดอร์เอ็ม.  

รัสเซลล์ บัลลาร์ดให้แบ่งปันพระกิตติคุณ

ทางออนไลน์ รวมทั้งผ่านเว็บไซต์สื่อสังคม 

บล็อก และเว็บไซต์แบ่งปันวีดิทัศน์2

แม้เราจะสามารถสอนพระกิตติคุณ 

แก่ผู้อื่นผ่านการสนทนาอย่างเป็นกิจจะ 

ลักษณะได้ แต่บางครั้งทั้งหมดที่ทำาให้คน 

บางคนหันมาสนใจพระกิตติคุณคือแบบ

อย่างที่ชอบธรรมและความเต็มใจแบ่ง

ปันประจักษ์พยานของท่านผ่านวิธีที่ท่าน

ดำาเนินชีวิต เมื่อใดที่ท่านดำาเนินชีวิตคู่ควร

รับพระวิญญาณและให้ความสว่างของ 

ท่านฉายส่อง เมื่อนั้นผู้คนจะ “เห็นความ

ดีที่ท่านทำา เขาจะได้สรรเสริญพระบิดา

ของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” (มัทธิว 5:16)

พระผู้ช่วยให้รอด: เอาใจใส่ผู้อ่ืน
สุดท้าย พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเป็นแบบ 

อย่างของเราในส่ิงท้ังปวง ทรงสอนข้าพเจ้า 

โอกาสมากมายให้รับใช้

การรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาอย่างเป็น 
ทางการไม่จำากัดเฉพาะคนที่สามารถ 

รับใช้งานด้านเผยแผ่ศาสนาเท่านั้น มีหนุ่ม
สาวจำานวนมากที่ไม่สามารถรับใช้งาน 
เผยแผ่ด้านนี้ได้เนื่องด้วยปัญหาด้านจิตใจ 
หรืออารมณ์ ชายหนุ่มหญิงสาวเหล่านี้ทำา
ประโยชน์มากมายในองค์กรศาสนจักรทั่วโลก
ในฐานะผู้สอนศาสนาบำาเพ็ญประโยชน์ของ
ศาสนจักร

ศาสนจักรต้องการผู้สอนศาสนาบำาเพ็ญ 
ประโยชน์ทั่วโลกเพื่อ
รับใช้ในศูนย์ประวัติ
ครอบครัว คลังอธิการ 
โรงงานบรรจุอาหาร
กระป๋อง ศูนย์ข้อมูลการ
จ้างงาน องค์กรรับใช้
ชุมชน ตำาแหน่งงานใน
ด้านสื่อ และการดำาเนิน
งานอีกหลายด้านของศาสนจักร ชายหญิง 
ในวัยผู้สอนศาสนาที่ไม่สามารถรับใช้งาน 
เผยแผ่จะหารือกับบิดามารดาและผู้นำาเพื่อ 
พิจารณาทางเลือกในงานเผยแผ่ด้านบำาเพ็ญ
ประโยชน์ แม้งานเผยแผ่ด้านนี้จะหลากหลาย
ในแง่ของงานมอบหมายและระยะเวลาตาม
ความสามารถของผู้สอนศาสนา แต่ก็เกี่ยวข้อง
กับการทำางานจริงๆ การรับใช้จริงๆ และการ
เสียสละจริงๆ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเผยแผ่ด้าน
บำาเพ็ญประโยชน์ของศาสนจักรที่ www.lds.
org/service/missionary-service

อดทนทั้งหมดทั้งมวลที่อดทนได้อย่างไร 

—โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองและ 

การข่มเหง แต่ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าเพราะ 

โจเซฟมองเลยม่าน ท่านจึงรู้ว่าการดำารง 

อยู่ในชีวิตนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของการ 

เดินทางนิรันดร์ ข้าพเจ้าสงสัยว่าจะเกิด 

อะไรขึ้นกับข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าเข้าใจ 

อย่างที่ท่านเข้าใจ และในการไตร่ตรอง 

เรื่องนี้ ข้าพเจ้าตระหนักได้ว่าเมื่อเราคิด 

ถึงแต่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ การมองเห็นของ 

เราจะถูกจำากัด เมื่อเรามองให้ถึงนิรันดร์ 

เราจะเข้าใจว่าสำาคัญเพียงใดท่ีเราต้อง 

ต้ังใจช่วยผู้อื่น ช่วยชีวิตผู้อื่น และแสดง 

ประจักษ์พยานถึงความจริงที่เรารู้

ถ้าเรามองสิ่งต่างๆ จากแง่มุมนิรันดร์ 
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ไม่ให้กังวลกับตนเองมากนักแต่ให้เอาใจ 

ใส่ความรอดของผู้อ่ืน พระชนม์ชีพท้ังหมด 

ของพระองค์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น บางครั้ง 

เมื่อนึกถึงการแบ่งปันพระกิตติคุณกับคน 

ที่นับถือศาสนาอื่น  

เรากลัวว่าพวกเขา

จะคิดอย่างไรกับเรา

หรือจะตอบสนอง

อย่างไร เมื่อนึกถึง 

การรับใช้เป็นผู้สอน

ศาสนาเต็มเวลาเรา 

มักกังวลมากเกินไปกับรายได้ การศึกษา  

หรือความสัมพันธ์—ส่ิงเหล่าน้ีดีและสำาคัญ 

แต่เป็นส่ิงท่ีรอได้ พระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ 

เอง “ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ” (มัทธิว 8:20) 

พระองค์ทรงสอนผู้ติดตามพระองค์ให้ 

“แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า. . . ก่อน”  

และจะทรงเพ่ิมเติม “ส่ิงท้ังปวงเหล่าน้ี” ให้ 

(มัทธิว 6:33)

สิ่งนี้เป็นความจริงกับเราเช่นกัน เมื่อ 

เราพยายามทำาตามและสะท้อนความ 

สว่างของโลก พรจะมาถึงโลกและจะมา 

ถึงเราแต่ละคนในท้ายที่สุด ขอให้เราทุก 

คนอย่าซ่อนความสว่างน้ันไว้แต่นำาออกมา 

ตลอดชีวิตของเรา 

อ้างอิง
1.	 กอร์ดอน บี.	ฮิงค์ลีย์,	“งานสอนศาสนา	 

พระวิหาร	และการเป็นผู้พิทักษ์,”	เลียโฮนา, 
ม.ค.	1996,	หน้า	64.

2.	 ดู	เอ็ม. รัสเซลล์	บัลลาร์ด,	“แบ่งปัน 
พระกิตติคุณโดยใช้อินเทอร์เน็ต,”	 
เลียโฮนา,	มิถุนายน	2008,	หน้า	ข1.

ตอบรับการเรียกจากศาสดาพยากรณ์

ถ้าช่วงเปิดการประชุมใหญ่สามัญเป็นสัญญาณบ่งบอกสิ่ง 

ที่อยู่ในความคิดของศาสดาพยากรณ์ นั่นแสดงให้เห็นว่า 

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกำาลังคิดเรื่องงานเผยแผ่ศาสนา

ในเดือนเมษายน 2011 ท่านรายงาน 

จำานวนผู้สอนศาสนาและคณะเผยแผ่ทั่ว 

โลก จากนั้นท่านกล่าวว่า “งานเผยแผ ่

ศาสนาเป็นโลหิตหล่อเล้ียงชีวิตของ 

อาณาจักร ข้าพเจ้าขอแนะนำาว่าถ้าท่าน 

สามารถทำาได้ ขอให้ท่านบริจาคเข้ากอง 

ทุนผู้สอนศาสนาทั่วไปของศาสนจักร”1

ในเดือนตุลาคม 2010 ท่านกล่าวว่า

“ข้าพเจ้าขอย้ำาส่ิงท่ีศาสดาพยากรณ์สอนมานาน—ว่าชายหนุ่ม 

ที่สามารถและมีค่าควรทุกคนควรเตรียมรับใช้งานเผยแผ่ การ 

รับใช้งานเผยแผ่เป็นหน้าที่ฐานะปุโรหิต—ข้อผูกมัดที่พระเจ้าทรง 

คาดหวังจากเราผู้ได้รับมากมาย เยาวชนชายทั้งหลาย ข้าพเจ้า 

ขอเตือนท่านให้เตรียมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ดำารงตนให้สะอาด 

บริสุทธ์ิ และมีค่าควรแก่การเป็นตัวแทนของพระเจ้า รักษาสุขภาพ 

และความแข็งแรง ศึกษาพระคัมภีร์ มีส่วนร่วมในเซมินารีหรือ 

สถาบันศาสนา อ่านและทำาความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนกับคู่มือผู้สอน

ศาสนา สั่งสอนกิตติคุณของเรา

“คำาแนะนำาสำาหรับสตรีสาวของเรา แม้ท่านจะไม่มีความรับ 

ผิดชอบฐานะปุโรหิตเหมือนเยาวชนชายในการรับใช้เป็นผู้สอน 

ศาสนาเต็มเวลา แต่ท่านทำาคุณประโยชน์ในฐานะผู้สอนศาสนา

ได้เช่นกัน เรายินดีให้ท่านรับใช้”2

ในเดือนตุลาคม 2009 ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอให้ท่านใช้ 

ศรัทธาและการสวดอ้อนวอนต่อไปให้ประเทศต่างๆ ที่เราถูก

จำากัดการแบ่งปันพระกิตติคุณอย่างเสรีในเวลานี้ สิ่งอัศจรรย์จะ

เกิดขึ้นได้เมื่อเราทำาเช่นนั้น”3

อ้างอิง
1.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“การประชุมใหญ่เวียนมาอีกครา,”	เลียโฮนา,  

พ.ค.	2011,	หน้า	6.
2.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“เมื่อเราพบกันอีก,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2010,	5–6.
3.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่,”	เลียโฮนา,  

พ.ย.	2009,	หน้า	6.
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ส  ำ�หรับคนม�กม�ยที่ไม่ได้ 
	เป็นสม�ชิกศ�สนจักร	“ง�น 

เผยแผ่ศ�สน�”	 หม�ยถึงก�รไปดิน 

แดนไกลโพ้นที่ส�ม�รถสอนศ�สน�

คริสต์แก่ผู้ไม่ได้นับถือศ�สน�คริสต์

และส�ม�รถทำ�ง�นช่วยเหลือเพื่อ

มนุษยธรรมได้	 ดังนั้นเมื่อพวกเข� 

พบว่�ศ�สนจักรกำ�ลังทำ�	“ง�นเผย- 

แผ่ศ�สน�”	ในละแวกใกล้เคียง	พวก 

เข�จึงสงสัยว่�ทำ�ไม

ถ้ามีคนถามว่าทำาไม 
เราจึงส่ง

ผู้สอนศาสนา
	 	 			ไปประเทศท่ีนับถือ
	 ศาสนาคริสต์	

ฉันควรจะบอก 
พวกเขาอย่างไร

ข่�วส�รที่ผู้สอนศ�สน�ของเร� 

แบ่งปันมีไว้สำ�หรับคนท้ังโลก	ด้วยเหตุ 

นี้เร�จึงส่งพวกเข�ไปทั่วโลก	 เร�เชื่อ 

ว่�คว�มสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์ได้รับก�รฟื้นฟูแล้ว	 

รวมทั้งศ�สนจักรของพระคริสต์และ

สิทธิอำ�น�จฐ�นะปุโรหิตซึ่งจำ�เป็น

ต่อก�รปฏิบัติศ�สนพิธีเช่นบัพติศม�	 

เฉพ�ะในศ�สนจักรนี้เท่�นั้นที่พระ

กิตติคุณได้รับก�รฟื้นฟูโดยสมบูรณ์	

เพร�ะทุกคนต้องได้ยินข่�วส�ร 

นี้รวมทั้งคนในพื้นที่ซึ่งมี

ประเพณีย�วน�นของ

คริสต์ศ�สน�	เร�จึงส่งผู้

สอนศ�สน�ออกไปสอน

ทุกคน	
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อันดับแรก	เม่ือมีคนใช้คำ�ลบหลู่ 

พูดถึงก�ร์เม้นท์พระวิห�ร	ท่�น 

ควรพูดอ่อนโยนเพื่อขอให้พวกเข� 

แสดงคว�มเค�รพม�กข้ึน	 เน่ืองจ�ก 

ก�ร์เม้นท์มีคว�มศักดิ์สิทธิ์ต่อเร�

อีกทั้งท่�นอ�จต้องชี้ให้เห็นว่� 

สม�ชิกและบรรพชิตในหล�ยศ�สน� 

สวมชุดพิเศษเป็นสัญลักษณ์ของ

ศรัทธ�ส่วนตัวหรือหน้�ที่รับผิดชอบ

อย่�งเป็นท�งก�รของพวกเข�	 ด้วย 

เหตุนี้ก�รที่วิธีปฏิบัติท�งศ�สน� 

บางคร้ังมีคนถามฉันเก่ียวกับ
การ์เม้นท์พระวิหาร

ซ่ึงบางทีใช้คำาลบหลู่	ฉันควรพูด
							กับพวกเขาอย่างไร

ของเร�มีชุดพิเศษจึงไม่ใช่เร่ืองแปลก 

แต่อย่�งใด

เพื่ออธิบ�ยคว�มสำ�คัญของก�ร์- 

เม้นท์พระวิห�ร	 ท่�นส�ม�รถพูดได้ 

ว่�ก�ร์เม้นท์เป็นชุดสุภ�พเรียบง่�ย 

ที่สม�ชิกผู้ใหญ่ของศ�สนจักรสวม 

ไว้ใต้เสื้อผ้�อันเป็นส่วนหนึ่งของพิธี 

พิเศษในพระวิห�รของเร�	 ในพิธี 

เหล่�นี้ เร�ให้คำ�มั่นสัญญ�ว่�จะ 

ดำ�เนินชีวิตอย่�งที่พระเยซูคริสต์ 

ทรงประสงค์ให้เร�ดำ�เนิน	 และก�ร์-

ก�รบอกเล่�ประสบก�รณ์ 

ท�งวิญญ�ณของเร�กับคน 

ท่ีเปิดใจรับฟังเป็นวิธีท่ีดีเย่ียมในก�ร 

สร้�งศรัทธ�และประจักษ์พย�นของ 

ผู้อื่น	ตัวอย่�งเช่น	ถ้�ท่�นรู้สึกได้รับ 

ก�รกระตุ้นเตือนให้พูดเกี่ยวกับคำ� 

ตอบก�รสวดอ้อนวอน	 ผู้อื ่นจะมี 

ศรัทธ�ม�กข้ึนว่�พวกเข�ส�ม�รถรับ 

คำ�ตอบก�รสวดอ้อนวอนของตนได้	 

แต่ถ้�ท่�นมีประสบก�รณ์ลึกซึ้งเป็น 

ส่วนตัวท�งวิญญ�ณหรือผิดจ�ก 

ธรรมด�	 ท่�นไม่ควรแบ่งปันเว้นแต่ 

พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ทรงกระตุ้นให้

ทำ�เช่นนั้น

ประธ�นบอยด์	 เค.	 แพคเกอร์	

ประธ�นโควรัมอัครส�วกสิบสอง	

กล่�วว่�

“ข้�พเจ้�เรียนรู้ว่�ประสบก�รณ์ 

ท�งวิญญ�ณที่แรงกล้�และน่�ประ- 

ทับใจจะไม่เกิดขึ้นกับเร�บ่อยนัก	

และเมื่อเกิดขึ้น	 โดยทั่วไปจะเป็นไป

เพื่อจรรโลงใจ	สั่งสอน	หรือแก้ไขตัว

เร�เอง	. . .
“ข้�พเจ้�เชื่อเช่นกันว่�เร�ไม่ควร

เม่ือใดท่ีไม่สมควร
บอกเล่า

ประสบการณ์
ทางวิญญาณ

พูดพร่ำ�เพรื่อเกี่ยวกับประสบก�รณ์

ท�งวิญญ�ณที่ผิดธรรมด�	 ท่�น

ต้องระมัดระวัง	 และแบ่งปันก็ต่อ

เมื่อพระวิญญ�ณทรงกระตุ้นเตือน

ท่�นให้ใช้ประสบก�รณ์เหล่�นั้น

เป็นพรแก่ผู้อื่น	. . .
“ข้�พเจ้�เชื่อว่�เร�ต้องเก็บเรื่อง

เหล่�นี้ไว้ไตร่ตรองในใจเร�”1 

อ้างอิง
1.	 บอยด์ เค.	แพคเกอร์,	“The	Candle	of	

the	Lord,”	Tambuli,	ก.ค.	1983,	31.

เม้นท์เป็นเครื่องเตือนใจให้นึกถึง

คำ�มั่นสัญญ�ส่วนตัวท�งวิญญ�ณ

ดังกล่�ว	 ในลักษณะนี้ก�ร์เม้นท์จึง

ส�ม�รถช่วยคุ้มครองเร�จ�กก�ร

ล่อลวงและคว�มชั่วร้�ยได้	
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การรับมือความท้าทายท่ีซับซ้อน 

หลากหลายของชีวิตประจำาวัน 

ซ่ึงไม่ใช่งานง่าย สามารถทำาให้ 

เราเสียสมดุลและความกลมกลืนที่เรา 

แสวงหา คนดีจำานวนมากกำาลังพยายาม 

อย่างหนักเพื่อรักษาสมดุล แต่บางครั้ง 

พวกเขารู้สึกหนักใจและพ่ายแพ้

ข้าพเจ้ามีคำาแนะนำาบางประการที่หวัง 

ว่าจะมีค่าต่อท่านเกี่ยวกับการสร้างสมดุล 

ข้อเรียกร้องของชีวิต คำาแนะนำาเหล่าน้ีเป็น 

เร่ืองพ้ืนฐานมาก แนวคิดในน้ันอาจถูกมอง 

ข้ามโดยง่ายถ้าท่านไม่ระวัง ท่านจะต้องมี

ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวและวินัยส่วนตัวเพื่อ

รวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในชีวิตท่าน

1. จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ
ใคร่ครวญชีวิตและจัดลำาดับความสำาคัญ 

หาเวลาเงียบๆ เป็นประจำาเพื่อตรึกตรอง 

ว่าท่านจะไป ณ ที่ใดและต้องทำาอย่างไร 

จึงจะไปถึงที่นั่น พระเยซูผู้ทรงเป็นแบบ 

อย่างของเรามักจะ “เสด็จออกไปในท่ีเปล่ียว 

รักษา
สมดุลใน
ชีวิตท่าน

และทรงอธิษฐาน” (ลูกา 5:16) เราต้องทำา 

สิ่งเดียวกันเป็นครั้งคราวเพื่อฟื้นพลังทาง

วิญญาณให้ตัวเราเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้

รอดทรงทำา

เขียนสิ่งที่ท่านอยากทำาในแต่ละวัน 

สำาคัญที่สุดคือนึกถึงพันธสัญญาที่ท่าน

ทำาไว้กับพระเจ้าขณะจดตารางประจำาวัน

ของท่าน

2. ต้ังเป้�หม�ยท่ีบรรลุได้
ตั้งเป้าหมายระยะสั้นที่ท่านบรรลุได้  

ตั้งเป้าหมายที่สมดุล—ไม่มากเกินไปหรือ 

น้อยเกินไปและไม่สูงเกินไปหรือต่ำาเกิน

ไป จดเป้าหมายที่ท่านบรรลุได้และทำาให้

บรรลุตามความสำาคัญของเป้าหมายนั้น 

สวดอ้อนวอนขอการนำาทางขณะตั้งเป้า

หมาย

3. ทำ�งบประม�ณอย่�งฉล�ด
ทุกคนพบเจอปัญหาการเงินในชีวิต  

ควบคุมความจำาเป็นจริงๆ โดยทำางบประ- 

มาณอย่างฉลาด และนำามาเทียบกับความ 

ต้องการมากมายในชีวิตท่านอย่างรอบคอบ 

ศาสดาพยากรณ์เจคอบกล่าวแก่ผู้คนของ 

ท่านว่า “ดังนั้น, อย่าใช้เงินตราเพื่อสิ่งที่ 

ไม่มีค่า, หรือใช้แรงงานของท่านเพื่อสิ่งที่

ทำาความพอใจให้ไม่ได้” (2 นีไฟ 9:51)

จงจำาไว้ว่าต้องจ่ายส่วนสิบเต็มเสมอ

4. สร้�งคว�มสัมพันธ์
อยู่ใกล้ชิดบิดามารดา ญาติ และมิตร 

สหาย พวกเขาจะช่วยท่านรักษาสมดุลใน 

ชีวิตท่าน สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว 

ท่านและมิตรสหายผ่านการสื่อสารอย่าง

เปิดเผยตรงไปตรงมา

เรารักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบ- 

ครัวได้ด้วยการสื่อสารที่นุ่มนวล เต็มไป

ด้วยความรัก และคำานึงถึงผู้อื่น จำาไว้ว่า 

การส่งสายตา การกะพริบตา การพยักหน้า 

หรือการสัมผัสจะบอกได้มากกว่าคำาพูด 

อารมณ์ขันและการฟังที่ดีเป็นส่วนสำาคัญ

ยิ่งของการสื่อสารที่ดีเช่นกัน

5. ศึกษ�พระคัมภีร์
ค้นคว้าพระคัมภีร์ พระคัมภีร์เป็นแหล่ง 

ดีที่สุดแหล่งหนึ่งที่เรามีไว้เพื่อติดต่อกับ 

พระวิญญาณพระเจ้า วิธีหน่ึงท่ีข้าพเจ้าได้ 

รับความรู้แน่ชัดว่าพระเยซูคือพระคริสต์ 

คือผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ ประธาน 

เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) และ

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) 

ขอให้สมาชิกศาสนจักรทำาให้การศึกษา

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นนิสัยประจำาวัน

และการแสวงหาชั่วชีวิต ภา
พป
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ดย

 ค
าร

ีย์ 
เฮ

นร
ี

โดย เอ็ลเดอร์ 
เอ็ม. รัสเซลล์ บัลล�ร์ด

แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

คำ�แนะนำ�เจ็ดข้อต่อไปนี้ส�ม�รถ

ช่วยท่�นเผชิญคว�มท้�ท�ย

ม�กม�ยของชีวิตได้โดยไม่รู้สึก

หนักใจ



 

ก ัน ย  า ย น   2 0 1 2           49

คำาแนะนำาของอัครสาวกเปาโลถึงทิโมธี 

เป็นคำาแนะนำาที่ดีสำาหรับเราทุกคน ท่าน 

เขียนว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจ 

จากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน 

การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไข

คนให้ดี และการอบรมในทางธรรม” (2  

ทิโมธี 3:16)

6. ดูแลตนเอง
หลายคน รวมทั้งข้าพเจ้า ไม่ค่อยหา 

เวลาพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำาลังกาย  

และผ่อนคลาย เราต้องจัดเวลาไว้ในปฏิทิน 

ประจำาวันของเราเพื่อทำากิจกรรมเหล่านี้

ถ้าเราอยากมีสุขภาพดีและมีชีวิตที่สมดุล

7. ดำ�เนินชีวิตต�มพระกิตติคุณ
ศาสดาพยากรณ์สอนย้ำาหลายครั้งว่า 

ครอบครัวควรสอนพระกิตติคุณให้กัน ถ้า 

สอนที่การสังสรรค์ในครอบครัวได้ยิ่งดี  

การปฏิบัติในครอบครัวเช่นนี้ ถ้าเราไม่ 

ระวังให้ดี จะค่อยๆ ห่างหายไปจากเรา  

เราต้องไม่เสียโอกาสพิเศษนี้ที่จะ “สอน 

หลักคำาสอนของอาณาจักรให้กัน” (คพ.  

88:77) ซึ่งจะนำาครอบครัวไปสู่ชีวิตนิรันดร์

ซาตานทำางานตลอดเวลาเพื่อทำาลาย 

ประจักษ์พยานของเรา แต่เขาจะไม่มีอำานาจ 

ล่อลวงหรือรบกวนเราเกินกำาลังของเราจะ

ต้านไหวเมื่อเราศึกษาพระกิตติคุณและ

ดำาเนินชีวิตตามพระบัญญัติ

8. สวดอ้อนวอนบ่อยๆ
คำาแนะนำาสุดท้ายของข้าพเจ้าคือสวด 

อ้อนวอนบ่อยๆ เป็นส่วนตัวและกับครอบ- 

ครัว ท่านจะรู้การตัดสินใจถูกต้องที่ต้อง 

ทำาแต่ละวันผ่านการสวดอ้อนวอนที่จริงใจ

และสม่ำาเสมอ
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ศาสดาพยากรณ์แอลมาสรุปความ 

สำาคัญของการสวดอ้อนวอนไว้ในถ้อยคำา 

เหล่านี้ “ให้ท่านนอบน้อมถ่อมตนต่อพระ 

พักตร์พระเจ้า, และเรียกหาพระนามอัน 

บริสุทธิ์ของพระองค์, และเฝ้าดูและสวด 

อ้อนวอนเสมอ, เพื่อท่านจะไม่ถูกล่อลวง 

จนเกินขนาดที่ท่านจะทนได้, และดังนั้น 

พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จึงนำาท่าน, ให้เป็น 

คนถ่อมตน, อ่อนโยน, ว่าง่าย, อดทน, 

เปี่ยมด้วยความรักและความอดกลั้นทุก 

อย่าง” (แอลมา 13:28) เมื่อข้าพเจ้ามี 

ความประสานสอดคล้องทางวิญญาณ  

ข้าพเจ้าพบว่าข้าพเจ้าสามารถรักษาสมดุล 

ของทุกเรื่องราวในชีวิตได้ง่ายขึ้นมาก

จงมุ่งม่ันและทำ�สุดคว�มส�ม�รถ
ท่านอาจเพิ่มคำาแนะนำาอื่นเข้ามา แต่ 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าเมื่อเรามีใจจดจ่ออยู่ที่วัตถุ 

ประสงค์พ้ืนฐานบางอย่าง เราย่อมสามารถ 

จัดการกับส่ิงต่างๆ มากมายท่ีชีวิตเรียกร้อง 

จากเราได้มากขึ้น จำาไว้ว่าอะไรที่มากเกิน 

ไปในชีวิตจะทำาให้เราเสียสมดุล ขณะเดียว 

กัน เรื่องสำาคัญที่น้อยเกินไปก็ทำาให้เสีย 

สมดุลได้เช่นกัน กษัตริย์เบ็นจามินแนะนำา 

ให้ “ทำาส่ิงท้ังหมดน้ีด้วยปัญญาแลระเบียบ” 

(โมไซยาห์ 4:27)

การขาดทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน 

มักทำาให้เราเสียเวลาและพลังงาน และทำา 

ให้เราขาดสมดุลในชีวิต ชีวิตที่ขาดสมดุล 

ก็เหมือนกับยางรถที่เสียสมดุล เพราะจะ 

ทำาให้รถวิ่งไม่เรียบและไม่ปลอดภัย ยาง 

รถที่สมดุลดีจะทำาให้การขับขี่ราบรื่นและ

สบาย ชีวิตเราก็เช่นกัน การขับข่ีผ่านความ 

เป็นมรรตัยจะราบรื่นขึ้นเมื่อเราพยายาม 

รักษาสมดุล เป้าหมายหลักของเราควรจะ 

เป็นการแสวงหา “ความเป็นอมตะและ 

ชีวิตนิรันดร์” (โมเสส 1:39) เมื่อสิ่งนี้เป็น

เป้าหมายของเรา เหตุใดเราจึงไม่ขจัดสิ่ง 

ที่ส่งเสียงอึกทึกและทำาให้เราเสียความคิด  

ความรู้สึก และพลังงานของเราโดยไม่ช่วย 

ให้เราบรรลุเป้าหมายนั้น

ไม่นานมานี้ ลูกคนหนึ่งของข้าพเจ้าพูด 

ว่า “พ่อครับ บางครั้งผมสงสัยว่าผมจะทำา 

ได้รึเปล่า” คำาตอบที่ข้าพเจ้าให้เขาเหมือน 

กับที่ข้าพเจ้าจะให้ท่าน จงทำาสุดความ 

สามารถทุกวัน ทำาเรื่องพื้นฐาน และกว่า 

จะรู้ตัวชีวิตท่านก็เต็มไปด้วยความเข้าใจ 

ทางวิญญาณแล้วซึ่งจะยืนยันกับท่านว่า 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักท่าน เมื่อใดที่ 

คนๆ หนึ่งรู้เช่นนี้ เมื่อนั้นชีวิตเขาจะเต็ม

ไปด้วยจุดประสงค์และความหมาย อันจะ

ทำาให้รักษาสมดุลง่ายขึ้น 
จ�กคำ�ปร�ศรัยก�รประชุมใหญ่ส�มัญเดือน
เมษ�ยน ค.ศ. 1987

เมื่อเรามุ่งความคิด 

ไปที่วัตถุประสงค์ 

พื้นฐานบางอย่าง  

เราย่อมสามารถ 

จัดการกับสิ่งต่างๆ 

มากมายที่ชีวิตเรียกร้อง

จากเราได้มากขึ้น
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“จงเลือกทำ�สิ่งดีม�กม�ยด้วย 
คว�มสมัครใจของท่�น”

(เพื่อคว�มเข้มแข็งของเย�วชน [2011] หน้า 3)



เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน
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สิทธิ์เสรีและ
ภาระรับผิดชอบ

มี
เร่ืองเล่าเก่ียวกับเฒ่าเชอโรกีคนหน่ึงสอน 

หลานชายของเขาเกี่ยวกับชีวิต “การต่อ 

สู้กำาลังเกิดขึ้นในตัวปู่” เขาบอกเด็กชาย

“มันเป็นการต่อสู้ที่น่ากลัวระหว่างหมาป่าสอง 

ตัว ตัวหนึ่งชั่วร้าย มันคือความโกรธ ความอิจฉา 

ริษยา ความเศร้าโศก ความเสียใจ ความละโมบ 

ความเย่อหยิ่ง ความเวทนาตนเอง ความรู้สึกผิด 

ความขุ่นเคืองใจ ความน้อยเนื้อต่ำาใจ การกล่าว

เท็จ ความลำาพอง ความโอหัง และความถือตน

เป็นใหญ่”

เขากล่าวต่อไปว่า “อีกตัวหนึ่งดี มันคือปีติ  

สันติสุข ความรัก ความหวัง ความสงบ ความ

อ่อนน้อมถ่อมตน ความเมตตา ความกรุณาปรานี  

ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟื้อ ความจริง  

ความสงสาร และศรัทธา การต่อสู้เดียวกันนี้กำาลัง

เกิดขึ้นในตัวหลาน—และในตัวทุกคนเช่นกัน”

หลานคิดเรื่องนี้ครู่หนึ่งแล้วถามปู่ว่า “ตัวไหน

ชนะล่ะครับ”

เฒ่าเชอโรกีตอบเพียงว่า “ตัวที่หลานให้อาหาร 

มันกิน”

สิทธ์ิเสรีและการดำารงอยู่ก่อนมรรตัย
นานมาแล้วเมื่อเราทุกคนอยู่ในที่ประทับของ 

พระบิดาในสวรรค์ มีการจัดสภาครั้งใหญ่ ในสภา 

นั้นพระบิดาของเราทรงปรารถนาให้เรามีปีติและ

โดย เอ็ลเดอร์ 
เชย์น เอ็ม. โบเว็น
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ความสุขแบบ 

เดียวกับที่พระองค์

ทรงมี จึงทรงเสนอแผนให้เรา

มาโลกนี้ รับร่างกาย ประสบความขมขื่น

และความหวานชื่นของชีวิตนี้ เราจะได้เลือกรักษา

พระบัญญัติของพระองค์และเป็นเหมือนพระองค์

หรือเลือกไม่รักษาพระบัญญัติและปฏิเสธตนจาก

ปีติและพรที่พระองค์ทรงสัญญา
ส่วนสำาคัญในแผนของพระบิดาคือเราจะมีอิสระ 

ในการเลือก ของประทานดังกล่าวเรียกว่าสิทธิ์เสรี  

อำานาจที่จะเลือก เพื่อนคู่หูของสิทธิ์เสรีคือภาระ 

รับผิดชอบ เราแต่ละคนต้องรับผิดชอบการเลือกที ่

เราทำา

เมื่อพระบิดาบนสวรรค์ทรงถามว่าใครอยากทำา 

ให้แผนลุล่วง ลูซิเฟอร์เสนอตนไถ่มวลมนุษย์ภาย 

ใต้เง่ือนไขของเขา น่ันคือปฏิเสธสิทธ์ิเสรีและเขาจะ 

ได้รับรัศมีภาพทั้งหมด การนี้จะทำาให้แผนนิรันดร์ 

แห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้าล้มเหลว

พระเยซูทรงเสนอองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดใน

แผนของพระบิดา พระองค์ทรงเลือกยอมตามแผน ภา
พป
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บนสวรรค์จะไม่ทรงฝ่าฝืน พระองค์จึงทรงสูญเสีย

บุตรธิดาหนึ่งในสามผู้เลือกติดตามซาตาน

สิทธ์ิเสรีและความเป็นมรรตัย
แล้วอะไรคือจุดประสงค์ของชีวิตบนโลกนี้ จุด 

ประสงค์หลักประการหนึ่งคือพิสูจน์ความซื่อสัตย์ 

ของเรา (ดู อับราฮัม 3:24–25) เรามีความสามารถ

ที่จะรู้สิ่งถูกจากสิ่งผิด เรามีอำานาจที่พระผู้เป็นเจ้า

ประทานให้ “กระทำา . . .  และมิถูกกระทำา” (2 นีไฟ 

2:26) สุดท้าย เราจะได้รับอาณาจักรท่ีเราปรารถนา 

ตามพระบัญญัติที่เราเชื่อฟัง ศาสนพิธีที่เราได้รับ 

และพันธสัญญาที่เรารักษา

เช่นเดียวกับเฒ่าเจ้าปัญญาชาวเชอโรกีอธิบาย  

ขึ้นอยู่กับเขาว่าจะให้อาหารหมาป่าตัวไหน เขามี

สิทธิ์เสรี และเขาต้องรับผิดชอบการเลือกของตน

แต่ผู้เดียว เขาจะต้องมีชีวิตอยู่กับผลการเลือกของ

เขา
ท่านเป็นเยาวชนผู้มีสิทธิกำาเนิดอันสูงส่ง พระ 

องค์ทรงส่งท่านมาโลกนี้ที่มีความสมบูรณ์ของพระ 

กิตติคุณ ท่านรับบัพติศมาและการยืนยันแล้วเพื่อ 

ท่านจะสามารถได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็น 

เพื่อนตลอดเวลาถ้าท่านปรารถนา ท่านทำาพันธ- 

สัญญาบัพติศมาแล้ว และเยาวชนชายทั้งหลาย  

ท่านได้ทำาพันธสัญญาฐานะปุโรหิตเพิ่มเติม

ท่านมีสิทธิ์เสรีที่จะเลือกชีวิตนิรันดร์โดยรักษา 

ตนให้สะอาดและมีค่าควรเข้าในพระวิหารศักด์ิสิทธ์ิ 

ของพระผู้เป็นเจ้าและรับศาสนพิธีที่จะทำาให้ท่าน 

ได้กลับไปที่ประทับของพระบิดา ท่านสามารถ 

เลือกพรแห่งชีวิตนิรันดร์ เพ่ือมีชีวิตท่ีพระผู้เป็นเจ้า 

ทรงมีชั่วนิจนิรันดร์กับครอบครัวของท่าน ท่านมี 

ศักยภาพที่จะได้รับทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมี การ

เลือกเป็นของท่าน

ใช้สิทธิ์ เสรีที่พระผู้ เป็นเจ้าประทานแก่ท่าน 

อย่างฉลาด 

ฉบับต่อๆ ไปจะมีบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานใน 
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน เล่มใหม่

ของพระบิดา  

เรามอบศรัทธาไว้ 

ในพระเยซูคริสต์พี่ชายของ

เราโดยรู้ว่าพระพันธกิจของพระองค์

จำาเป็นต่อการที่เราจะสามารถกลับไปอาณาจักร

ของพระบิดาได้

เกิดอะไรขึ้นกับลูซิเฟอร์ พระบิดาตรัสว่า

“ดังนั้น, เพราะว่าซาตานกบฏต่อเรา, และหมาย 

มั่นทำาลายสิทธิ์เสรีของมนุษย์, ซึ่งเรา, พระเจ้า  

พระผู้เป็นเจ้า, ให้เขาไว้, และจะให้เรามอบอำานาจ 

ของเราเองแก่เขาด้วย; โดยอำานาจของพระองค์ 

เดียวที่ถือกำาเนิดของเรา, เราจึงทำาให้เขาถูกโยน 

ลงไป;

“และเขากลายเป็นซาตาน, แท้จริงแล้ว, แม้มาร, 

บิดาของความเท็จทั้งปวง, ที่จะหลอกลวงและทำา 

ให้มนุษย์มืดบอด, และชักนำาพวกเขาไปเป็นทาส 

ตามความประสงค์ของเขา, แม้มากเท่าท่ีจะไม่สดับ 

ฟังเสียงของเรา” (โมเสส 4:3–4)

เพราะสิทธ์ิเสรีเป็นหลักธรรมนิรันดร์และพระบิดา 

แนวคิดหลัก
เกี่ยวกับ 
สิทธิ์เสรี

“สิทธิ์ในการนำาทาง 

ชีวิตตัวท่านเองถือเป็น 

ของประทานประเสริฐ 

สุดประการหนึ่งที่ 

พระผู้เป็นเจ้าทรง 

มอบให้ท่าน . . .

“ท่านต้องรับผิดชอบ

การเลือกที่ท่านทำา . . .

“ถึงแม้ท่านมีอิสระที่จะ

เลือกวิถีการกระทำาของ

ท่าน แต่ท่านไม่มีอิสระ

ที่จะเลือกผล” 

เพื่อความเข้มแข็ง
ของเยาวชน (2011), 
หน้า 2.



  

เพื่อนมีอิทธิพลต่อชีวิตข้าพเจ้าฉันใด ท่านสามารถนำาความสว่างของ 

พระกิตติคุณไปสู่ชีวิตเพื่อนของท่านโดยวิธีที่ท่านดำาเนินชีวิตฉันนั้น

ได้รับพรจาก 

แบบอย่าง



เมื่อเร็วๆ นี้ข้าพเจ้าสนทนากับเพื่อนคนหนึ่ง 

ที่ข้าพเจ้ารู้จักสมัยเรียนมัธยมปลาย เราพูด 

ถึงตอนที่เราพบกันครั้งแรก ปีติที่มาจากการ 

ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ และอิทธิพลท่ีเพ่ือนๆ 

มีต่อชีวิตเรา ท่ีจริงข้าพเจ้าเข้าร่วมศาสนจักรก็เพราะ 

แบบอย่างของเพื่อน 

ข้าพเจ้ามาสหรัฐครั้งแรกจากอเมริกันซามัวเมื่อ 

อายุ 10 ขวบเพราะคุณพ่ออยากให้ลูกๆ มีโอกาส 

ศึกษามากกว่าที่ท่านมี ข้าพเจ้าอยู่ในเมืองซีแอต- 

เทิล รัฐวอชิงตันกับคุณลุงคุณป้า พออายุ 14 ปีจึง 

ย้ายไปแคลิฟอร์เนีย คุณยายที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเป็น 

เจ้าหน้าที่พระวิหารในพระวิหารลอสแอนเจลิส 

แคลิฟอร์เนีย แต่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร

ในช่วงเรียนมัธยมปลายปีแรก ข้าพเจ้าเข้าไป 

เกี่ยวข้องกับองค์การนักเรียนและสังเกตเห็นหลาย 

คนในสภานักเรียนโดดเด่นจากนักเรียนคนอื่นๆ  

พวกเขาเคารพผู้อ่ืน พูดจาสุภาพและแต่งกายสะอาด 

มีสง่าราศีและความสว่างในตัวพวกเขาที่ดึงดูด 

ความสนใจของข้าพเจ้า เรากลายเป็นเพื่อนกัน 

พวกเขาชวนข้าพเจ้าไปร่วมสหกิจกรรม ข้าพเจ้า 

ชอบกิจกรรมที่ดีงามสนุกสนานและพระวิญญาณ 

ท่ีข้าพเจ้ารู้สึกท่ีน่ัน ด้วยเหตุน้ีจึงเร่ิมมาร่วมกิจกรรม 
เป็นประจำา ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเพื่อนๆ แนะนำา 

ข้าพเจ้าให้รู้จักผู้สอนศาสนาและพระคัมภีร์มอรมอน 

ข้าพเจ้ารับบัพติศมาไม่นานหลังจากนั้นและเริ่ม

ศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนมาตลอดชีวิต

เพื่อนๆ ของข้าพเจ้าทำาตามคำาแนะนำาที่พบใน 

1 ทิโมธี 4:12 “จงเป็นแบบอย่างแก่คนท่ีเช่ือท้ังปวง 

ทั้งในทางวาจาและการประพฤติ ในความรัก ใน 

ความเชื่อ และในความบริสุทธิ์” เช่นเดียวกับ 

เพื่อนๆ ของข้าพเจ้า เราสามารถเป็นอิทธิพลดีได้ 

โดยการกระทำาวันต่อวันของการดำาเนินชีวิตตาม 

พระกิตติคุณของเรา เม่ือเราดำาเนินชีวิตเพ่ือสะท้อน 

มาตรฐานและความเชื่อของเรา คนที่พร้อมรับพระ 

กิตติคุณจะสังเกตเห็นและอยากรู้มากขึ้น

ตัวอย่างเช่น ลองนึกถึงเรื่องราวของแอลมาใน 

พระคัมภีร์มอรมอน แอลมามีชีวิตแสนสบายเป็น 

ปุโรหิตในราชสำานักของกษัตริย์โนอาห์ เม่ืออบินาได ซ้า
ย:
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แสดงประจักษ์พยาน แอลมาเชื่อท่าน แอลมา 

เขียนถ้อยคำาของอบินาไดและสอนคนอื่นๆ เกี่ยว

กับพระผู้ช่วยให้รอดทั้งที่ตัวท่านตกอยู่ในอันตราย

ใหญ่หลวง (ดู โมไซยาห์ 17:2–4)

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือหลังจากนั้น 

หลายวันมีคนจำานวนมากพอสมควรไปรวมกัน ณ  

สถานท่ีแห่งมอรมอน, เพ่ือจะฟังถ้อยคำาของแอลมา. 

แท้จริงแล้ว, คนทั้งหมดที่เชื่อถ้อยคำาท่านมารวม 

กัน, เพื่อจะฟังท่าน. และท่านสอนพวกเขา, และ 

สั่งสอนการกลับใจให้พวกเขา, และการไถ่, และ 

ศรัทธาในพระเจ้า” (โมไซยาห์ 18:7; ดูข้อ 1–6 ด้วย)

ต่อมา เมื่อแอลมาผู้บุตรสร้างปัญหาให้ศาสน- 

จักร เทพองค์หน่ึงตอบคำาสวดอ้อนวอนของแอลมา 

“พระเจ้าทรงได้ยินคำาสวดอ้อนวอนจากผู้คนของ 

พระองค์, และคำาสวดอ้อนวอนจากแอลมา, ผู้รับ 

ใช้ของพระองค์ด้วย, ผู้เป็นบิดาเจ้า; เพราะท่าน 

สวดอ้อนวอนด้วยศรัทธามากเกี่ยวกับเจ้าเพื่อ 

พระองค์จะทรงนำาเจ้ามาสู่ความรู้เรื่องความจริง”  

(โมไซยาห์ 27:14) แอลมาผู้บุตรกับเพื่อนๆ กลับใจ 

กลายเป็นผู้สอนศาสนาที่ยิ่งใหญ่ และสัมผัสชีวิต

หลายคนด้วยแบบอย่างที่ดีของพวกเขา

“และโดยวิธีนี้พวกท่านจึงเป็นเครื่องมือใน 

โดย เอ็ลเดอร์
โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก

แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในการนำาหลายคนมา 

สู่ความรู้เรื่องความจริง, แท้จริงแล้ว, มาสู่ความรู้

เรื่องพระผู้ไถ่ของพวกเขา.

“และพวกท่านเป็นสุขเพียงใด! เพราะพวกท่าน 

ประกาศความสงบสุข; พวกท่านประกาศข่าวประ- 

เสริฐแห่งความดี; และพวกท่านประกาศิตต่อผู้คน 

ว่าพระเจ้าทรงปกครองอยู่” (โมไซยาห์ 27:36–37)

เพื่อนๆ ของข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีสำาหรับ 

ข้าพเจ้าเช่นกันเมื่อพวกเขาเลือกรับใช้งานเผยแผ่

ศาสนา แม้จะเผชิญการต่อต้านบ้าง แต่ข้าพเจ้า 

ก็ตัดสินใจว่าอยากรับใช้งานเผยแผ่เช่นกัน การตัด 

สินใจนั้นหล่อหลอมชีวิตที่เหลือของข้าพเจ้า เมื่อ 

ข้าพเจ้ารับใช้ในคณะเผยแผ่ซามัว อาปีอา ผู้สอน

ศาสนามีความรับผิดชอบมากมายในการเป็นผู้นำา 

ฐานะปุโรหิต และข้าพเจ้าได้เห็นว่าต้องทำาให้ 

ศาสนจักรในหมู่เกาะเข้มแข็ง ข้าพเจ้าตัดสินใจทำา

ส่วนของข้าพเจ้า—ข้าพเจ้าจะกลับไปซามัวหลัง

จากจบงานเผยแผ่และเรียนจบ

หลังจากข้าพเจ้าเรียนจบวิทยาลัย ข้าพเจ้ากับ 

ภรรยาย้ายไปซามัว เราเลี้ยงดูลูกๆ ที่นั่นและทำา 

งานเพื่อให้ศาสนจักรและชุมชนเข้มแข็ง คุณพ่อ 

ข้าพเจ้าไม่เป็นสมาชิกศาสนจักรแต่ท่านมีส่วน 

ร่วมแข็งขันในกิจการชุมชนและธุรกิจในท้องที่ คำา 

ขวัญของท่านคือ “ถ้านั่นสมควรทำา นั่นย่อม 

สมควรทำาให้ถูก” เมื่อข้าพเจ้ากับพี่ๆ น้องๆ ค้น 

พบพระกิตติคุณและดำาเนินชีวิตตามนั้นจนสุด 

ความสามารถ ท่านสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง 

ที่ดีในชีวิตเรา ในปี 2000 ประธานกอร์ดอน บี.  

ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) อยู่ในบ้านคุณพ่อของข้าพเจ้า 

ขณะกลับจากพิธีอุทิศพระวิหารซูวา ฟิจิ ระหว่าง 

การเยี่ยมครั้งนั้น พระวิญญาณสัมผัสใจคุณพ่อ 

ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้บัพติศมาท่านเมื่อท่านอายุ 

82 ปี ท่านพบปีติเหลือล้นในพระกิตติคุณ ไม่อาย 

และกล้าแบ่งปันกับผู้อื่นในบั้นปลายชีวิตท่าน

ข้าพเจ้ารู้ความสำาคัญของการเป็นแบบอย่าง 

ของผู้เชื่อและความสุขที่พระกิตติคุณนำาเข้ามาใน 

ชีวิตเราและชีวิตผู้อื ่น เพราะแบบอย่างที่ดีของ 

เพื่อนๆ และความรักที่มีต่อศาสดาพยากรณ์คน 

หนึ่ง ข้าพเจ้ากับครอบครัวจึงได้รับพรด้วยปีติที่

พระกิตติคุณนำามา

ทุกๆ วันเราเป็นอิทธิพลต่อผู้อื่นโดยการกระทำา 

ของเรา ขอให้เราแสดงน้ำาใจต่อผู้อื่นและแบ่งปัน 

ความจริงของพระคัมภีร์ข้อนี้ที่อาจนำาความสุขมา

สู่ชีวิตพวกเขาเช่นกัน “จงจำา, จงจำาไว้ว่าบนศิลา 

ของพระผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระบุตร 

ของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกต้องสร้างรากฐานของลูก;  

เพื่อเมื่อมารจะส่งลมอันมีกำาลังแรงของเขามา, แท้ 

จริงแล้ว, ลูกศรของเขาในลมหมุน, แท้จริงแล้ว,  

เมื่อลูกเห็บของเขาและพายุอันมีกำาลังแรงของเขา 

ทั้งหมดจะกระหน่ำามาบนลูก, มันจะไม่มีพลังเหนือ 

ลูกเพื่อลากเอาลูกลงไปในสู่ห้วงแห่งความเศร้า 

หมองและวิบัติอันหาได้ส้ินสุดไม่, เพราะศิลาซ่ึงบน 

น้ันลูกได้รับการสร้างข้ึน, ซ่ึงเป็นรากฐานอันแน่นอน, 

รากฐานซึ่งหากมนุษย์จะสร้างบนนั้นแล้วพวกเขา

จะตกไม่ได้” (ฮีลามัน 5:12) 
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แอลมาผู้บุตรกับเพื่อนๆ 
กลายเป็นผู้สอนศาสนา
ที่ยิ่งใหญ่และสัมผัส 
ชีวิตผู้คนหลายพันคน
โดยแบบอย่างที่ดีของ
พวกเขา
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ตั้
งแต่เล็ก ผมหลงใหลเรื่องราว 

ของผู้นำาศาสนจักรที่รับใช้ใน 

กองทัพ หลายคนเป็นวีรบุรุษ

สงครามและเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยม 

ของความห้าวหาญและความอ่อนน้อม 

ถ่อมตนในประเทศบ้านเกิดของพวกเขา  

ประสบการณ์ของพวกเขาเป็นแรงบันดาล

ใจให้ผมอยากเป็นทหารรับใช้ชาติ

เมื่ออายุ 13 ปี ผมเข้าโรงเรียนที่ขึ้นชื่อ

เรื่องวินัยทหารเข้มงวดและการฝึกทหาร 

ราบ ตารางเวลาของผมเรียกร้องมาก ผม 

มักหมดเรี่ยวแรงตอนสิ้นวันจนไม่สามารถ

ศึกษาพระคัมภีร์และเรียนเซมินารีได้

พอเร่ิมเรียนปีสอง ผมวางแผนชีวิตของ 

ตนเองไว้ว่าเมื่อเรียนจบตอนอายุ 18 ปี 

ผมจะเข้าโรงเรียนทหารและเรียนให้จบ 

สี่ปี จากนั้นจะเข้าประจำาการกองทัพบก 

กัวเตมาลา ความปรารถนาและความฝัน 

ทั้งหมดของผมคล้ายกับกำาลังจะเป็นจริง

วันหนึ่งผมบอกคุณแม่เกี่ยวกับแผน

ของผม ท่านถามว่า “ลูกวางแผนจะรับใช้ 

งานเผยแผ่เต็มเวลาเมื่อไหร่” นับจากวัน 

นั้นเป็นต้นมา คำาถามของท่านวนเวียนอยู่

ในสมองผมทุกครั้งที่ผมนึกถึงอนาคต

ผมยังมีตารางเวลาเข้มงวดแต่ก็เร่ิมแสดง 

ความสนใจมากขึ้นในการฝึกตนทางวิญ- 

ญาณ ผมเริ่มไปเรียนเซมินารี ทำางานกับ 

ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา และเข้าร่วมกิจ- 

กรรมของศาสนจักร ผมเร่ิมอ่านพระคัมภีร์ 

มอรมอนตามคำาแนะนำาของพี่ชายที่กำาลัง

รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาด้วย

เมื่อผมฝึกเป็นทหารพลร่ม เราต้องฝึก 

หนักมากทุกวัน เราแทบจะคลานกลับค่าย 

ทหาร แต่ผมมักจะพบว่าผมยังมีเรี่ยวแรง 

อ่านพระคัมภีร์มอรมอน การอ่านพระคัมภีร์ 

ทุกวันเสริมสร้างวิญญาณของผมและช่วย 

ให้ผมฝึกต่อไปได้

เย็นวันหน่ึงเพ่ือนหลายคนมาล้อมเตียง 

ผมเพื่อถามคำาถามบางอย่างเกี่ยวกับพระ 

คัมภีร์มอรมอนและพระคำาแห่งปัญญา 

นั่นคือโอกาสที่ผมจะได้เป็นนายทหาร 

ประเภทที่ดีที่สุด—ทหารที่ปกป้องความ

จริงและนำามาซึ่งเสรีภาพผ่านประจักษ์

พยานอันมั่นคงและแน่ชัดเกี่ยวกับพระ

คัมภีร์มอรมอน

เมื่ออายุ 19 ปีผมสมัครเข้ากองทัพอีก 

ครั้ง—กองทัพของพระผู้เป็นเจ้า กองทัพ 

เกรียงไกรท่ีสุดในบรรดากองทัพท้ังหมด ผม 

มีโอกาสยืนเคียงบ่าเคียงไหล่เหล่าเอ็ลเดอร์ 

และซิสเตอร์ผู้กล้าหาญแห่งไซอันในกอง 

พันของคณะเผยแผ่เม็กซิโก ปวยบลา เรา 

คาดเกราะของพระผู้เป็นเจ้า ประกาศพระ

กิตติคุณและต่อสู้เพื่ออิสรภาพด้วยความ

กล้าหาญและเข้มแข็ง

เรากำาลังต่อสู้กับไพร่พลของความมืด 

แต่ชัยชนะเป็นของพระผู้เป็นเจ้า ผมอยาก 

เป็นทหารกล้าสำาหรับองค์ราชันของเราต่อ 

ไป เรามีอาวุธอันทรงอานุภาพคือพระคัมภีร์ 

มอรมอน พระวิญญาณบริสุทธิ์ และความ 

สมบูรณ์ของพระกิตติคุณ ศาสดาพยากรณ์ 

ที่มีชีวิตนำาเราไปสู่ชัยชนะ ถ้าเราฝึกและ

เตรียมตัวให้พร้อมรับการเสด็จมาของพระ 

ผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ พระองค์จะ 

ประทานมงกุฎแห่งรัศมีภาพให้เราในรัศมี- 

ภาพซีเลสเชียล 

ผมวางแผนจะเป็นทหารใน

กองทัพบก แต่เมื่อใคร่ครวญ

อนาคต ผมกลับนึกถึงคำาถาม 

ของคุณแม่ที่ว่า “ลูกวางแผนจะ 

รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาเมื่อไหร่”
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พระคัมภีร์ข้อโปรด
ของผม
คพ. 64:10
นี่เป็นพระคัมภีร์ข้อโปรดของผมเพราะ

เราทุกคนล้วนทำาผิดพลาด ไม่มีใครดี

พร้อมยกเว้นพระเยซูคริสต์ ด้วยเหตุ

นี้เราจึงควรเรียนรู้ที่จะให้อภัยกันเมื่อ

เราทำาผิด
เซดริค จี. อายุ 16 ปี, ลูซอน ฟิลิปปินส์

การสวดอ้อนวอนในความ
ก้าวหน้าส่วนบุคคล
โดย อมาเลีย คามิลา วิลท์

ตลอดชีวิตดิฉันคุณพ่อคุณแม่สอนให้สวดอ้อนวอน 

แต่เมื่อเริ่มโตขึ้น ดิฉันกล่าวคำาสวดอ้อนวอนส่วน

ตัวเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น ดิฉันคิดว่านั่นพอแล้ว—จน

กระทั่งเข้าสู่เยาวชนหญิง
เมื่อได้รับหนังสือความก้าวหน้าส่วนบุคคล ดิฉันอ่าน 

เป้าหมายทั้งหมด มีข้อหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของดิฉัน 
เป็นพิเศษ ประสบการณ์อันทรงคุณค่าของศรัทธาบอกว่า 
ดิฉันควรกล่าวคำาสวดอ้อนวอนตอนเช้าและตอนค่ำา “ทำาไม 
ต้องตอนเช้า” ดิฉันถามตนเอง “นั่นเป็นไปไม่ได้สำาหรับ 
ฉัน”

เวลาผ่านไป ดิฉันทำาเป้าหมายนี้ไม่สำาเร็จ แต่ตั้งใจว่า
จะทำา และแม้จะยาก ดิฉันก็วางใจในพระเจ้า

ตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนเดิม แต่บางอย่างในตัวดิฉัน 
เร่ิมเปล่ียน ดูเหมือนดิฉันจะรู้สึกม่ันใจมากข้ึนในทุกส่ิงท่ีทำา 
การทะเลาะเบาะแว้งเล็กๆ น้อยๆ ที่เคยมีกับครอบครัวไม่ 
เกิดขึ้นอีก เมื่อตื่นตอนเช้าไปโบสถ์ ดิฉันไม่รู้สึกอ่อนเพลีย 
แต่ดิฉันมีความปรารถนาจะไป

มีอยู่วันหนึ่งเมื่อดิฉันคิดว่าคงมีเวลาไม่พอทำาทั้งหมดที่ 
ต้องทำา เมื่อดิฉันตื่นนอนวันนั้นดิฉันสวดอ้อนวอน—แม้ไม่ 
ค่อยม่ันใจนัก—แต่ขอให้บางอย่างเปล่ียนไป ดิฉันอัศจรรย์ 
ใจกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ ดิฉันสามารถทำาทุกอย่างท่ีต้องทำาแล้ว 
เสร็จ! ดิฉันรู้สึกละอายใจที่ไม่ได้วางใจพระเจ้าเต็มที่แต่มี
ความสุขมากที่พระองค์ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของดิฉัน

เวลานี้ดิฉันกล่าวคำาสวดอ้อนวอนทุกเช้าค่ำา และชีวิต 
เปลี่ยนไปจริงๆ

ดิฉันรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินและทรงตอบคำา 
สวดอ้อนวอนของเราเสมอ เราเพียงแต่ต้องมีศรัทธาในพระ 
องค์ พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งเรา พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น  
เราเพียงแต่ต้องไปหาพระองค์ ดิฉันรู้ว่าสัญญา “เคาะแล้ว 
จะเปิดให้แก่ท่าน” เป็นความจริง (มัทธิว 7:7) เราเพียงแต่ 

ต้องคุกเข่า สวดอ้อนวอน และวางใจในจังหวะเวลา 
ของพระองค์ ไม่ใช่ของเรา ดิฉันขอบพระทัย 

พระองค์สำาหรับโปรแกรมความก้าวหน้า 
ส่วนบุคคลและสำาหรับของประทาน 

อันแสนวิเศษของการสวดอ้อนวอน
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ส่งเรื่องราวของท่าน 
ให้เรา

ท่านมีประสบการณ์กับการ

ประยุกต์ใช้คำาแนะนำาจาก

แนวทางเหล่านี้ใน เพื่อความเข้มแข็ง 

ของเยาวชน หรือไม่

• ดนตรีและการเต้นรำา

• สุขภาพทางกายและอารมณ์

• การกลับใจ

• การถือปฏิบัติวันสะบาโต

กรุณาส่งประสบการณ์ของท่านมา

ทางออนไลน์ที่ liahona.lds.org หรือ 

ทางอีเมลที่ liahona@ldschurch.org  

โดยเขียนชื่อเรื่องว่า “For the Strength 

of Youth” ในอีเมลของท่าน 

แจ้งชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด  

วอร์ดและสเตค (หรือสาขาและท้องถิ่น) 

และคำาอนุญาตจากผู้ปกครอง  

(ทางอีเมล) ให้พิมพ์คำาตอบของท่าน



 มื่อข้าพเจ้าอายุหกขวบ ข้าพเจ้ามีความยากลำาบาก 

 ในการฝึกอ่าน ครูบอกว่าข้าพเจ้าจะต้องเรียนซ้ำาชั้น 

 ประถมปีที่หนึ่ง คุณพ่อเป็นกังวลเมื่อได้ยินเรื่องนี้ 

ด้วยเหตุนี้ทุกคืนหลังอาหารเย็น ท่านจึงฝึกอ่านกับข้าพ- 

เจ้า คุณพ่อทำาเกมออกมาเพื่อให้ข้าพเจ้าสนใจ ไม่นาน 

ข้าพเจ้าก็จำาคำาที่เห็นได้ คุณพ่อให้รางวัลข้าพเจ้าด้วยคำา 

ชมและกำาลังใจ เราอ่านด้วยกันหลายชั่วโมง ข้าพเจ้า

อ่านเก่งขึ้น

ครูตัดสินใจเล่ือนข้าพเจ้าข้ึนช้ันประถมปีท่ีสอง คุณพ่อ 

ภูมิใจในตัวข้าพเจ้า ท่านสนใจความก้าวหน้าที่โรงเรียน 

ของข้าพเจ้าเสมอ ท่านซ้ือหนังสือท่ีรู้ว่าข้าพเจ้าจะชอบให้ 

เป็นของขวัญคริสต์มาส

ไม่กี่เดือนหลังจากเรียนจบมัธยมปลาย คุณพ่อเสีย 

ชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ท่านไม่ได้อยู่เห็นข้าพเจ้าเรียนจบ

วิทยาลัยหรือโรงเรียนแพทย์ แต่ท่านมีชีวิตอยู่นานพอจะ 

รู้ว่าข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะรักการอ่าน นั่นทำาให้ท่านพอใจ

มาก

ข้าพเจ้ากับครอบครัวไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร วันหนึ่ง

ขณะเรียนอยู่โรงเรียนแพทย์ ข้าพเจ้ายืมหนังสือเล่มหนึ่งมา 

จากห้องสมุดเรียกว่า ปาฏิหาริย์และสิ่งอัศจรรย์ เขียนโดย

อัครสาวกชื่อเอ็ลเดอร์เลอแกรนด์ ริชาร์ดส์ หนังสือเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  

ข้าพเจ้าอ่านหนังสือเล่มนั้นหลายรอบ ข้าพเจ้าศึกษาและ 

สวดอ้อนวอนเก่ียวกับหนังสือดังกล่าว และน่ันเตรียมข้าพเจ้า 

ให้พร้อมเข้าร่วมศาสนจักรในอีกไม่กี่เดือนต่อมา

หลังจากรับบัพติศมา ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าข้าพเจ้าไปพระวิหาร 

และรับบัพติศมาแทนคุณพ่อได้ ท่านมีอิทธิพลใหญ่หลวงที่ 

ทำาให้ชีวิตข้าพเจ้าต่างจากเดิมมาก ในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้ทำา 

สิ่งพิเศษเพื่อขอบคุณท่านสำาหรับทุกอย่างที่ท่านทำาเพื่อ

ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ายังรักการอ่านเหมือนเดิม ของขวัญที่คุณพ่อมอบ

ให้เป็นพรแก่ชีวิตข้าพเจ้าทุกวันขณะอ่านพระคัมภีร์และ

ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต 
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โดย เอ็ลเดอร์แลร์รีย์  
อาร์. ลอว์เร็นซ์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

“โดยที่เกิดจากบิดามารดาผู้ประเสริฐ, 

ฉะนั้นข้าพเจ้าได้รับการสอนมาบ้าง 

ในสิ่งเรียนรู้ทั้งหมดของบิดาข้าพเจ้า”  

(1 นีไฟ 1:1)
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โดย เจน แม็คไบรด์ โชเอท
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“เชื้อเชิญคนทั้งปวงให้มาหาพระคริสต์” 
(คพ. 20:59)

อเล็กซ์ขอให้เจคเพื่อนของเขา 

มาเล่นที่บ้านในวันเสาร์ พวก

เขากำาลังแข่งรถกันสนุกสนาน

เมื่อเจคสังเกตเห็นรูปที่แขวนอยู่บนผนัง

“นั่นใคร” เขาถามพลางชี้ไปที่รูปโธมัส 

เอส. มอนสัน

“นั่นประธานมอนสัน” อเล็กซ์ตอบ

เจคไม่พูดอะไร

“ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ของศาสน- 

จักรเรา” อเล็กซ์พูด

เจคดูอึดอัด “เราไม่ได้ไปโบสถ์อีกแล้ว” 

เขาบอก
“ทำาไมเลิกไปโบสถ์ล่ะ” อเล็กซ์ถาม

เจคยักไหล่ “ไม่รู้สิ”

“นายอยากมาโบสถ์กับเราวันอาทิตย์

ไหม” อเล็กซ์ถาม “เราจะได้ไปปฐมวัย

ด้วยกัน ครูของเราเยี่ยมมากเลย”

เจคตาลุกวาว “ฉันจะถามแม่นะ แต่

คิดว่าแม่จะให้ไป” เจคบอก

เพ่ือน
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ขณะรับประทานอาหารกลางวัน อเล็กซ์ 

ถามคุณแม่ว่า “เจคไปปฐมวัยกับผมพรุ่ง

นี้ได้ไหมครับ”

“เราต้องถามคุณแม่ของเจคก่อน” คุณ

แม่บอก “ถ้าเธอตกลง เขาไปกับเราได้

แน่นอนจ้ะ”

บ่ายวันนั้น คุณแม่ของเจคมารับเขา

“เจคไปปฐมวัยกับผมพรุ่งน้ีได้ไหมครับ” 

อเล็กซ์ถาม

“ได้ไหมครับคุณแม่” เจคถาม “อเล็กซ์ 

บอกว่าปฐมวัยดีมากเลย พวกเขามีเรื่อง 

เล่า ร้องเพลง แล้วก็เรียนเกี่ยวกับผู้คนใน

พระคัมภีร์”

“ไม่รู้สิลูก” คุณแม่ของเจคมีสีหน้าลังเล 

“เราไม่ได้ไปโบสถ์นานแล้วนะ”

“นะครับคุณแม่” เจคพูด “ผมอยากไป”

“เจคไปกับเราได้นะคะ” คุณ

แม่ของอเล็กซ์บอก

“ลูกแน่ใจนะว่าอยาก

ไป” คุณแม่ของเจค

ถาม

“แน่ใจครับ!” เจค

ตอบ

“งั้นแม่ก็ตกลง” คุณ 

แม่ของเจคบอก

เจคกอดคุณแม่ของเขา  

 อย่างรวดเร็ว “ขอบคุณครับ” 

เขาบอก

เช้าวันอาทิตย์ ครอบ- 

ครัวของอเล็กซ์แวะรับ 

 

เจค เขาแต่งกายเรียบร้อยสำาหรับวันอาทิตย์ 

หลังจากการประชุมศีลระลึกเด็กชายทั้ง 

สองไปปฐมวัย เมื่อไปถึงห้องเรียน ครูพูด

ว่า “เราดีใจที่เธอมานะเจค”

หลังเลิกโบสถ์ ครอบครัวของอเล็กซ์ไป

ส่งเจคที่บ้าน

“ขอบคุณครับที่พาผมไปโบสถ์ด้วย” 

เจคบอก

แม่ของอเล็กซ์ยิ้มให้เขา “ยินดีจ้ะเจค  

เราหวังว่าเธอจะมากับเราอีกนะ” เธอกล่าว

เย็นวันนั้นเมื่อรับประทานอาหารเย็น  

อเล็กซ์ถามว่า “ผมจะชวนเจคไปโบสถ์กับ

เราวันอาทิตย์หน้าได้ไหมครับ”

คุณแม่พยักหน้า “แม่จะทำาตามตัวอย่าง 

ของลูกและชวนแม่ของเขาไปกับเราด้วย” 

เธอบอก

“ลูกเป็นผู้สอนศาสนาที่ดี อเล็กซ์” คุณ

พ่อบอก

อเล็กซ์แปลกใจ “ผมก็แค่เป็นเพื่อน” 

เขาบอก

“นั่นคือสิ่งที่ผู้สอนศาสนาเป็นจ้ะ” คุณ

แม่พูด “เพื่อน” 
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“งานของการแบ่งปันพระกิตติคุณ
ตามปกติและเป็นธรรมชาติกับคน
ที่เราห่วงใยและรักจะเป็นงานและ
ปีติของชีวิตเรา”
เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์ แห่ง
สาวกเจ็ดสิบ, “คุ้มค่าหรือไม่,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2012 หน้า 106.
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นิโคลัส เอ็ม. อายุ 5 ขวบ, โคลอมเบีย

เด็กๆ จากวอร์ดลาฮูเอร์ตา สเตคกวาดาลาฮาราเม็กซิโกมิราดอร ์เตรียมนำาเสนอ  
การประชุมศีลระลึก

ครอบครัวนิรันดร์ 
โดย นิโคล เอ็ม. 
อายุ 5 ขวบ, 
บราซิล

การสร้าง โดย  
เมลานี เอ็ม.  
อายุ 6 ขวบ, 
บราซิล

แม่ทัพโมโรไน โดย เอซรา บี. 
อายุ 9 ขวบ, ฟิลิปปินส์

อลอนดรา อี. อายุ 5 ขวบ จากกัวเตมาลา ชอบปฐมวัยมาก  
เพลงโปรดของเธอคือ “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” เธอรู้ว่าพระบิดา

บนสวรรค์ทรงรักเธอและศาสนจักรเป็นความจริง  
เธอชอบหมวดเด็กใน เลียโฮนา

หน้าน้ี ของหนู
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ท่านเตรียมพร้อมสำาหรับการประชุมใหญ่สามัญได้โดยตัดแถบกระดาษด้านล่างออก ติดเทปตรงปลาย แล้วทำาเป็นห่วงโซ่ 

ทุกๆ วันเป็นเวลาสองสัปดาห์ก่อนการประชุมใหญ่ ให้นำาห่วงหนึ่งออกจากโซ่และทำาสิ่งที่เขียนไว้บนนั้น เมื่อห่วงโซ่ยิ่งสั้น 

การประชุมใหญ่ยิ่งใกล้เข้ามาแล้ว!
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	13.	 อ่านเรื่อง	“เพื่อนผู้สอนศาสนา”	ในหน้า	60	ของฉบับนี้

	12.	 อ่านเรื่องชาวนีไฟที่ชอบธรรมใน	4	นีไฟ	1:12–13,	16	พวกเขาทำาอะไรเมื่อพวกเขาประชุมกัน

	11.	 ร้องเพลง	“ทำาตามศาสดา”	(หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก,	หน้า	58–59)

	 9.	 วาดรูปศาสดาพยากรณ์ที่ท่านชื่นชอบจากพระคัมภีร์

	 8.	 อ่านเรื่องกษัตริย์เบ็นจามินพูดกับผู้คนของท่าน	(ดู	โมไซยาห์	2:1,	5,	9,	41)	การประชุมครั้งนั้นเหมือนการประชุมใหญ่สามัญอย่างไร

	 7.	 แบ่งปันกับคุณพ่อคุณแม่หรือสมาชิกครอบครัวว่าเหตุใดท่านจึงตั้งตาคอยการประชุมใหญ่

	 6.	 สวดอ้อนวอนขอให้ช่วยท่านตั้งใจฟังและรู้สึกถึงพระวิญญาณระหว่างการประชุมใหญ	่ท่านอาจสวดอ้อนวอนให้ผู้นำาที่จะพูดได้เช่นกัน

	 5.	 หัวข้อพระกิตติคุณเรื่องใดที่ท่านต้องการเรียนรู้มากขึ้นในช่วงการประชุมใหญ	่เขียนคำาที่ท่านจะมองหาออกมาเป็นข้อๆ

	 4.	 ร้องเพลงสวด	“เราขอบพระทัยสำาหรับศาสดา”	(เพลงสวด,	บทเพลงที	่10)

	 3.	 สมมติว่าผู้นำาขอให้ท่านพูดในปฐมวัยเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ	์ท่านจะพูดอะไร

	 2.	 หารูปภาพศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกในเลียโฮนาเดือนพฤษภาคมหรือพฤศจิกายนหรือที	่lds.org/church/leaders	และเรียนรู้ชื่อของพวกท่าน

	 1.	 อ่านเรื่องเลียโฮนาของลีไฮ	(ดู	1	นีไฟ	16:10,	28,	29	และ	แอลมา	37:38–40)	ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์เปรียบเสมือนเลียโฮนาสำาหรับครอบครัว 
	 	 ในทุกวันนี้อย่างไร

	14.	 พูดคุยเกี่ยวกับคำาสอนนี้จากเอ็ลเดอร์เอ็ม.	รัสเซลล์	บัลลาร์ด	“ถ้าท่านจะฟังศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตและเอาใจใส่คำาแนะนำาของเรา	 
	 	 ท่านจะไม่ออกนอกทาง”	(“ท่านกล่าวกับเรา”	เลียโฮน�, ก.ค.	2001	หน้า	138)

	10.	 ทำาบันทึกส่วนตัวที่ท่านสามารถจดข้อความหรือวาดรูปเกี่ยวกับคำาพูดในช่วงการประชุมใหญ	่ท่านสามารถหาสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ซึ่งพิมพ ์
	 	 ออกมาได้ที่	lds.org/general-conference/children



นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น
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วันนี้หนูยุ่งทั้งวัน! เพื่อนร่วมชั้น 

ถามว่าเขาจะลอกการบ้านของ 

หนูได้หรือไม่ หนูอยากเป็นคน 

ซื่อสัตย์ หนูจึงบอกเขาว่าไม่ได้แต่เสนอจะ 

ช่วยเขา

ระหว่างทางกลับบ้าน หนูเห็นเพ่ือนบ้าน 

กำาลังยกตะกร้าใบใหญ่ใส่ผักท่ีเธอเพ่ิงเก็บ 

จากสวนของเธอ หนูอยากกลับบ้านแต่ก็

วิ่งไปช่วยเธอแบกตะกร้าเข้าบ้าน

หลังรับประทานอาหารเย็นคุณพ่อขอ 

ให้หนูทำาการบ้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ยากและหนูไม่อยากทำา แต่หนูตัดสินใจ

เชื่อฟังคุณพ่อ

หนูเหนื่อยเมื่อถึงเวลาเข้านอน แต่หนู 

คุกเข่าขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ 

สำาหรับพรของหนู

หนูรู้หรือไม่ว่าโดยการตัดสินใจที่ดีทุก 

อย่างนี้ หนูกำาลังทำาตามพระบัญญัติสิบ

ประการ หลังจากชาวอิสราเอลหนีออก 

จากอียิปต์ พวกเขาต้องการการนำาทาง 

จากพระเจ้า โดยผ่านศาสดาพยากรณ์ 

โมเสส พระเจ้าประทานพระบัญญัติสำาคัญ 

10 ข้อให้ผู้คนทำาตามเพ่ือมีชีวิตท่ีชอบธรรม 

พระบัญญัติสิบประการสอนเกี่ยวกับการ 

เคารพพระผู้เป็นเจ้า การเป็นคนซื่อสัตย์  

ให้เกียรติบิดามารดา รักษาวันสะบาโตให้ 

ท่านสามารถใช้บทเรียนและกิจกรรมนี้เพื่อเรียนรู้ 
มากขึ้นเกี่ยวกับสาระสำาคัญของปฐมวัยเดือนนี้

ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเพื่อนบ้านที่ดี กฎ 

เกณฑ์เหล่านี้สำาคัญในปัจจุบันเท่ากับเมื่อ 

หลายพันปีก่อน เมื่อเราทำาตามพระบัญ- 

ญัติของพระเจ้า เราเรียนรู้ท่ีจะรักและเคารพ 

พระผู้เป็นเจ้า มีเมตตาและรักคนรอบ 

ข้าง 

พระบัญญัติสิบประการสอนฉันให้

รักพระผู้เป็นเจ้า และ ลูกๆ ของพระองค์

ท่านเท่านั้น
ท่�นส�ม�รถห�พระบัญญัต ิ

สิบประก�รได้ในอพยพ 20  

ท่�นนับได้ครบทั้ง 10 ข้อ 

หรือไม่ ท�่นส�ม�รถทำ�

เครื่องหม�ยด้วยดินสอส ี

ได้ถ�้ต้องก�ร

เพลงและพระคัมภีร์
• “รักษาพระบัญญัติ,” หนังสือเพลง

สำ�หรับเด็ก, หน้า 68–69.

• หลักคำาสอนและพันธสัญญา 42:29
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กิจกรรม ลสด: ดำาเนินชีวิตตามพระบัญญัติ
บัญญัติในช่วงสัปด�ห์ท่ีผ่�นม� ท่�นอ�จแสดงคว�มค�รวะระหว่�งสวด 

อ้อนวอน หรือพี่ช�ยท�่นช่วยพ่อแม่ทำ�อ�ห�ร

อ่�นกระด�ษแผ่นหนึ่งแล้วให้ครอบครัวตัดสินใจว่�ประสบก�รณ์ 

นั้นอยู่ในประเภทไหน นำ�กระด�ษใส่ขวดโหลหรือถุงหรือว�งไว้ใกล้กับ 

แผ่นป้�ยน้ันบนโต๊ะ อ่�นกระด�ษท่ีเหลือและว�งให้ถูกประเภท ประสบ- 

ก�รณ์บ�งอย่�งอ�จเข�้ได้ม�กกว�่หนึ่งประเภท

พระบัญญัติสิบประก�รแบ่งออกเป็นส�มประเภทสำ�คัญๆ ได้แก่ (1) 

เทิดทูนพระผู้เป็นเจ�้ (2) เค�รพบิด�ม�รด�และครอบครัว และ (3) 

เค�รพผู้อื่น

ตัดแผ่นป�้ยส�มแผ่นด้�นล่�ง ท่�นจะนำ�ไปติดกับขวดโหลหรือถุง 

หรือว�งไว้บนโต๊ะก็ได้ ให้สม�ชิกครอบครัวจดลงในกระด�ษแต่ละ 

แผ่นเกี่ยวกับสิ่งดีบ�งอย่�งที่พวกเข�ทำ�หรือเห็นคนอื่นทำ�ต�มพระ
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ปีนี้ผมเริ่มเรียนคาราเต้เพราะคุณพ่อกับพี่ๆ 
เรียนคาราเต้ด้วย ผมฝึกวิธีปล่อยหมัด

แรงๆ ป้องกันตัว และยกของหนัก

ที่โรงเรียนผมถามเพื่อนสามคน
ว่าพวกเขาเชื่อใน 
พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่  
พวกเขาตอบว่าเชื่อ 
ผมบอกว่าผม 
ก็เชื่อเหมือนกัน 
ผมให้บัตรเชิญไป
โอเพ่นเฮาส์พระ 
วิหาร พวก
เขาพูดว่า 
“ได้ เรา
จะไป”

สวัสดี !
ผมช่ือทิโมเฟอิ

จากเคียฟ ยูเครน

โดย แชด อี. ฟาเรส
นิตยสารศาสนจักร

ภา
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่าย
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ด 
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รส

ทิโมเฟอิวัยหกขวบอาศัยอยู่ในเคียฟ 
ยูเครน เมืองหลวงของยูเครนและ 
เป็นบ้านของพระวิหารแห่งแรกใน
ประเทศของเขา ทิโมเฟอิตื่นเต้นกับ 
พระวิหารใหม่และสิ่งต่างๆ มากมาย  
เขามีความสุขเป็นพิเศษ
เมื่อฟันสองซี่แรกหลุด 
พ่อของเขาดึงซี่หนึ่ง
ออกที่บ้านของคุณย่า 
และอีกซี่หลุดเอง
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ผมชอบนอนกับของเล่นตอนกลาง
คืน เมื่อพี่ๆ หลับแล้วผมยังเล่น
ของเล่นอยู่เลย

ผมกับพี่ชายชอบ
สร้างบ้าน รถ และ
คนตัวเล็กๆ ด้วย
ตัวต่อของเรา

ผมชอบรถคันเล็กๆ ของผม เพราะ
มันเป็นโลหะจึงไม่แตกหักเสียหาย 
ผมมีมานานแล้ว และทุกคันแทบ
ไม่มีรอยขีดข่วน

พี่ชายผมรับใช้ที่โอเพ่นเฮาส์ 
พระวิหาร ผมอยากรับใช้ที่นั่นบ้าง 
แต่อายุน้อยเกินไป ผมไปเดินชม
โอเพ่นเฮาส์ที่พระวิหารสองครั้ง 
ผมชอบมาก

ในช่วงฤดูร้อนพี่ชายสองคนสอน
ผมเตะฟุตบอล พวกเขาสอนผมวิ่ง 

ในสนามและรักษาประตู แม้พวกเขา
จะอายุมากกว่าแต่ผมก็เล่นกับพี่ๆ  

และเพื่อนๆ ของพวกเขา



เรื่องราวของพระเยซู
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ของพระผู้เป็นเจ้า. เราสร้างฟ้าสวรรค์และ 

แผ่นดินโลก, และสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในนั้น. เรา 

อยู่กับพระบิดานับจากกาลเริ่มต้น.”

พระเยซูตรัสว่าพระองค์เสด็จมาแผ่น 

ดินโลกเพื่อช่วยให้โลกรอดจากบาป พระ 

องค์พลีพระชนม์ชีพและเวลานี้ฟื้นคืน 

พระชนม์แล้ว พระองค์ทรงเชื้อเชิญทุกคน 

ให้กลับใจและรับการช่วยให้รอด

ชาวนีไฟฉงนมากที่ได้ยินสุรเสียงของ

พระเยซูจนพวกเขานั่งเงียบเป็นเวลา

หลายชั่วโมง พลางไตร่ตรองสิ่งที่พวกเขา

ได้ยิน

รุ่งเช้ามีแสงสว่างอีกครั้ง 

และผู้คนเริ่มชื่นชมยินดี คน 

เป็นอันมากมารวมกันรอบพระ 

วิหารในแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง 

เพื่อพูดกันเกี่ยวกับเรื่องน่า 

พิศวงที่เกิดขึ้น จากนั้นพวก 

เขาได้ยินเสียงเบาๆ จากฟ้า 

สวรรค์ สุรเสียงนั้นทำาให้ใจ

พวกเขาไหม้ แต่พวกเขาหา

เข้าใจไม่

พระเยซู เสด็จเยือน 
ชาวนีไฟ

สุรเสียงมาถึงอีกครั้ง แต่พวกเขายังไม่

เข้าใจถ้อยคำานั้น

ครั้งที่สามสุรเสียงมาอีกโดยตรัสว่า  

“จงดูบุตรที่รักของเรา, ผู้ที่เราพอใจมาก,  

ในเขาเราแผ่รัศมีภาพนามของเรา—เจ้า

จงฟังเขา.”

ผู้คนมองขึ้นไปเห็นพระเยซูเสด็จลงมา 

จากสวรรค์จนกระทั่งทรงยืนที่นั่นกับพวก 

ดังแม่ไก่รวมลูกเจี๊ยบ
พระเยซูรับส่ังกับชาวนีไฟว่าพระองค์ทรงพยายามรวม 

พวกเขาดังแม่ไก่รวมลูกเจ๊ียบมาไว้ใต้ปีกเพ่ือคุ้มครอง

ให้ปลอดภัย พระองค์กำาลังตรัสว่าพระองค์ทรงรักพวก

เขาทุกคน ทรงต้องการดูแลและคุ้มครองพวกเขาให้

ปลอดภัย
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โดย ไดแอน แอล. แมนกัม

ความมืดสนิทปกคลุมแผ่นดิน 

ของชาวนีไฟเป็นเวลาสามวัน 

ไม่มีแสงสลัวของดวงอาทิตย์

หรือแสงริบหรี่ของดวงดาว มืดมากจนแม้

จะจุดเทียนก็ไม่มีแสงสว่าง

ชาวนีไฟที่หวาดกลัวฟังเสียงฟ้าร้อง 

และพายุร้ายพลางรู้สึกว่าแผ่นดินไหวทำา 

ให้พื้นดินสะเทือน คนเป็นอันมากร้องไห้ 

คร่ำาครวญในความมืด พวกเขาปรารถนา 

ให้ตนทำาตามคำาสอนของศาสดาพยากรณ์ 

นีไฟและกลับใจ!

ทันใดน้ันมีเสียงหน่ึงได้ยินไปท่ัวแผ่นดิน 

 “ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์พระบุตร 
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เขา ชาวนีไฟล้มลงสู่พื้นดิน พวกเขาจำา 

ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ได้—ว่า

พระเยซูคริสต์จะเสด็จเยือนพวกเขาหลัง

จากพระองค์ถูกตรึงกางเขนและฟื้นคืน

พระชนม์

พระเยซูให้ทุกคนสัมผัสพระหัตถ์และ

พระบาทเพื่อคลำาตรงที่พระองค์ถูกตะปู

ตอกตรึงกางเขนในเยรูซาเล็ม เมื่อทุกคน 

เห็นและคลำาด้วยตนเอง 

แล้ว พวกเขารู้ว่าพระองค ์

คือพระผู้ช่วยให้รอดท่ีฟ้ืนคืน 

พระชนม์ พวกเขาร้องว่า 

“โฮซันนา!” และนมัสการ

พระองค์

พระเยซูทรงขอให้ศาสดา 

พยากรณ์นีไฟมาหาพระองค์ 

พระองค์ประทานสิทธิอำา- 

นาจให้นีไฟกับชายชอบ- 

ธรรมอีก 11 คนสอนและให้ 

บัพติศมาหลังจากพระองค์ 

เสด็จคืนสู่สวรรค์ ชาย 12 

คนนี้คือสาวกของศาสน- 

จักรของพระคริสต์ในโลก

ใหม่ 
จาก 3 นีไฟ 8–12

นีไฟ
ในพระคัมภีร์มอรมอน 

มีศาสดาพยากรณ์ส่ีท่าน 

ช่ือนีไฟ นีไฟซ่ึงเห็นพระ

เยซูผู้ฟ้ืนคืนพระชนม์และ

เป็นสาวกของพระองค์ มี

ชีวิต 600 ปีหลังจากนีไฟ

บุตรของลีไฮ



สำ�หรับเด็กเล็ก
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โดย ทรีน แพ็กซ์ตัน
เรียบเรียงต�มเรื่องจริง

4.	ขณะพี่ชายของโซฟีเตรียมไปโบสถ์	โซฟีสวมชุดวัน

อาทิตย์ของเธอ	เธอแต่งตัวให้ตุ๊กตาและสัตว์ยัดนุ่น 

ทั้งหลายด้วยชุดสวยๆ	เพื่อสมมติว่าพวกเขาไป

ปฐมวัยด้วย

3.	โซฟีเสียใจ	เธอเข้าไปในห้อง	หยิบผ้าห่มมาคลุมหน้า	แล้วนึก

อะไรอย่างหนึ่งขึ้นมาได้

2.	โซฟีเริ่มร้องไห้

1.	โซฟีรู้สึกไม่ดีตอนนั่งรับประทานอาหาร

เช้าวันอาทิตย์
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์ เพ

ค

ปฐมวัยสมมติ

เราทำาบางอย่าง 
พิเศษที่บ้านก็ได้

แต่หนูอยากไป 
ปฐมวัยนี่คะ

โซฟีแม่เสียใจนะลูก 
ลูกไม่สบายมาก วันนี้คง

ไปโบสถ์ไม่ได้แล้ว

เรามีปฐมวัยสมมติ 
ที่บ้านวันนี้ก็ได้
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8.	หลังจากปฐมวัยสมมติเสร็จแล้ว	

แม่พาโซฟีไปนอนพักบนเตียง 

ของเธอ

7.	โซฟีมีความสุขในช่วงปฐมวัยสมมติ	

แม้แต่ตุ๊กตากับสัตว์ยัดนุ่นของเธอก็ 

ยังนั่งนิ่งๆ

6.	โซฟีนั่งบนโซฟากับตุ๊กตาและสัตว์ยัดนุ่นทั้งหลาย	แม่กล่าวสวดอ้อนวอนเปิด	จากนั้นโซฟีกับแม่ 

จึงร้องเพลง	“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า”	กับ	“ฉันชอบมองดูพระวิหาร”

5.	หลังจากคนอื่นในครอบครัวไปโบสถ์แล้ว	โซฟีกับแม่ก็ทำาให้ห้องนั่งเล่นเป็น

ห้องปฐมวัยสมมติ	โซฟีติดรูปพระเยซูบนผนังและหยิบ	หนังสือเพลงสำ�หรับ

เด็ก	มาจากหิ้งหนังสือ	เธอหยิบสีเทียนและพระคัมภีร์ออกมาด้วย

ขอบคุณนะคะที่ทำาปฐมวัยสมมติ 
กับหนู แต่หนูยังอยากไปปฐมวัย

อาทิตย์หน้าอยู่ดี!
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มีอะไรเหมือนกันบ้าง

เมื่อโซฟีไม่สบายมากจนไปปฐมวัยไม่ไหว	เธอกับแม่ทำาห้องนั่งเล่นให้เป็นห้องปฐมวัยสมมติ	ดูว่าท่านจะหาสิ่งที่เหมือนกัน 

ในภาพสองภาพนี้ได้หรือไม่

ภา
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ค

สำ�หรับเด็กเล็ก
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ยินดีต้อนรับกลับบ้าน เอ็ลเดอ
ร์
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เอ็ลเดอร์คนนี้กลับจากรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาของพระบิดาบน 

สวรรค์	สำารวจภาพน้ีและดูว่าท่านพบของท่ีซ่อนไว้ก่ีอย่าง	ได้แก่ 

ลูกเบสบอล	หนังสือ	ชาม	ผีเสื้อ	รถยนต์	สีเทียน	ถ้วยมีหู	น่องไก่	

ซองจดหมาย	ส้อม	ไม้ตีกอล์ฟ	ค้อน	ว่าว	มีด	บันได	พู่กัน	ดินสอ	

กระดาษ	 ไม้บรรทัด	 ไขควง	 ถุงเท้า	 ช้อน	 เต็นท์	 แปรงสีฟัน	 ร่ม	

และซีกแตงโม

โดย วัล แชดวิค แบ็กลีย์
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พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ทั่วโลก 
ฉลองครบรอบ 170 ปี
โดย โล้ค ยี ชาน
ข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักร

เพื่อยกย่องการครบรอบ 170 ปีของ 

องค์การสมาคมสงเคราะห์ พี่น้อง 

สตรีทั่วโลกมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

ในการบำาเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมอื่นๆ 

ที่นำาพวกเธอมาร่วมงานขององค์การ

ในเดือนกุมภาพันธ์ ฝ่ายประธานสมา- 

คมสงเคราะห์สามัญออกจดหมายเช้ือเชิญ 

พี่น้องสตรีทั่วโลก พร้อมทั้งให้คำาแนะนำา 

การดำาเนินกิจกรรมแปดอย่างท่ีทำาได้อย่าง 

ต่อเนื่องสำาหรับการเฉลิมฉลองวาระครบ 

รอบ—ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม  

ปี 2012 กิจกรรมต่างๆ สามารถวางแผน 

ภายใต้การกำากับดูแลของผู้นำาฐานะปุโรหิต 

ในท้องที่

พี่น้องสตรีทั่วโลกขานรับ ต่อไปนี้เป็น 

สรุปเหตุการณ์สำาคัญจากบางส่วนของ

การเฉลิมฉลองที่เกิดขึ้นทั่วศาสนจักร

สาธารณรัฐโดมินิกัน
พ่ีน้องสตรีจากสาขาพรีมาเวราเฟิร์สของ 

ท้องถ่ินลาเบกา สาธารณรัฐโดมินิกันรำาลึก 

ถึงการเสียสละของสตรีในยุคต้นประวัติ- 

ศาสตร์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายและรำาลึกถึง 

มรดกอันยั่งยืนของพวกเธอผ่านการเฉลิม

ฉลองของสาขาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม

สตรีแต่ละคนที่เข้าร่วมสวมชุดแนวผู้ 

บุกเบิกและแบ่งปันข่าวสารเก่ียวกับสมาคม 

สงเคราะห์ มาเรีย อีเลนา พิชาร์โด เดอ 

โกเมซ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธาน 

สมาคมสงเคราะห์เตือนใจพี่น้องสตรีถึง 

หน้าท่ีรับผิดชอบของพวกเธอในการเตรียม 

ความพร้อมสำาหรับช่วงเวลายากลำาบาก  

ดังที่ได้รับการสอนจากศาสดาพยากรณ์ 

ยุคปัจจุบัน เธอเสริมว่า “พลังสำาคัญของ 

สมาคมสงเคราะห์สาขาพรีมาเวราเฟิร์ส 

นั้นอยู่ที่ความแตกต่างของเรา แต่เราเป็น

หนึ่งเดียวโดยพระกิตติคุณเดียวกัน”

ฟิจิ
โดยท่ีทำาตามคำาแนะนำาของฝ่ายประธาน 

สมาคมสงเคราะห์สามัญให้ “จัดบำาเพ็ญ 

ประโยชน์ของสมาคมสงเคราะห์ในชุมชน” 

สมาคมสงเคราะห์จากวอร์ดซามาบูลาของ 

สเตคซูวาฟิจินอร์ทเปิดตัวโครงการต่อเน่ือง 

ที่เรียกว่า “สร้างความแตกต่าง—จิตกุศล 

ไม่มีวันสูญสิ้น” สตรีแต่ละคนในวอร์ดตั้ง 

เป้าหมายเพื่อแสดงออกถึงการกระทำาอัน

เป็นการรับใช้ ความรัก หรือความเมตตา

จำานวน 170 ครั้ง—โดยไม่ซ้ำาตัวบุคคล—

จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ปี 2012

นอกจากน้ี วอร์ดยังจัดกิจกรรมเพ่ือช่วย 

ให้พี่น้องสตรีเข้าใจมากขึ้นและชื่นชมชีวิต 

ตลอดจนผลงานของประธานสมาคมสง- 

เคราะห์สามัญท้ังหมด นับจากเอมมา สมิธ 

เป็นต้นมา
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กาฮ่องกง
ในฮ่องกง พี่น้องสตรีจากสเตคนิวเทอ- 

ริทอรีส์เฉลิมฉลองวาระครบรอบของสมา- 

คมสงเคราะห์โดยสะท้อนเรื่องราวประวัติ 

ส่วนตัวของตนเองและประวัติองค์การ

สมาคมสงเคราะห์ 

พี่น้องสตรีจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ 

“เจริญรอยตามพระคุณ” ซ่ึงพวกเธอได้จัด 

แสดงภาพถ่ายสมัยก่อนของผู้สอนศาสนา 

บันทึกครอบครัว ภาพวาด และงานหัตถ- 
กรรมที่ทำาในกิจกรรมสมาคมสงเคราะห์

ก่อนหน้านี้ รวมทั้งโคมไฟและนกยูงที่ทำา

จากถุงกระดาษสีแดง งานเย็บปักถักร้อย 

พวงกุญแจ และกระเป๋าสตางค์

เคนยา
ในสาขาแบมบูรีของคณะเผยแผ่เคนยา 

ไนโรบี พ่ีน้องสตรีสมาคมสงเคราะห์บริจาค 

เงินที่พวกเธอจะนำาไปใช้จ่ายในกิจกรรม 

หนึ่งไปซื้อเครื่องใช้ในครัวและสิ่งของอื่นๆ 

ที่จำาเป็นสำาหรับสาขาแทน หลังจากทำา 

ความสะอาดอาคารประชุมอย่างสะอาด 

หมดจดแล้ว พี่น้องสตรีของวอร์ดได้รวม 

ตัวกันเพื่อรำาลึกถึงการก่อตั้งสมาคมสง- 

เคราะห์เมื่อปี 1842 โดยใช้แหล่งช่วยอภิ- 

ปรายจาก Daughters in My Kingdom: 

The History and Work of Relief Society

“ความคิดท่ีว่าได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์- 

การสมาคมสงเคราะห์ระดับโลกนี้เป็นสิ่ง 

พิเศษ” ไอรีน คิโออิ ที่ปรึกษาที่สองใน 

ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์กล่าว “สิ่ง 
นี้ทำาให้ดิฉันมั่นใจว่า [สมาคมสงเคราะห์] 

ได้รับการสถาปนาจากพระผู้เป็นเจ้าและ 

ดูข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักรเพ่ิมเติมท่ี news.lds.org
ข่าวศาสนจักร
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สมาคมสงเคราะห์วอร์ดซามาบูลาของสเตคซูวาฟิจินอร์ทจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้พี่น้อง
สตรีเข้าใจมากขึ้นและชื่นชมชีวิตตลอดจนผลงานของประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ
ทั้งหมด นับจากเอมมา สมิธเป็นต้นมา
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กา

มิใช่มนุษย์”

ในสาขามอมบาซา พี่น้องสตรีศึกษา 

เกี่ยวกับสานุศิษย์หญิงของพระเยซูคริสต์ 

จาก Daughters in My Kingdom และพันธ- 

สัญญาใหม่ จาเอล มวมเบเร ประธาน 

สมาคมสงเคราะห์ของสาขากล่าวว่า “นี่ 

คือวันครบรอบปีแรกของเราสำาหรับสมาคม 

สงเคราะห์สาขามอมบาซา เป็นความหวัง

ของดิฉันที่เราทุกคนจะเริ่มต้นใหม่ในการ 

อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ของเราในสมาคม

สงเคราะห์ ขอให้เราดูแลกัน เข้าร่วมการ

ประชุมของศาสนจักร และช่วยเหลือผู้ 

ขัดสน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”

สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พี่น้องสตรีหลาย 

ร้อยคนจากสาขาอาเจลเทค วอร์ดลอรา

และวอร์ดลองไอแลนด์มาจูโร ในสเตคมา- 

จูโรมาร์แชลล์ไอแลนส์พบกันในเวลา 4:30 น. 

ที่ไรร็อค เมืองใกล้มาจูโรอะทอลล์ เหตุ 

ผลคือ พวกเธอเดินไกลเป็นเวลาช่ัวโมงคร่ึง 

ไปยังอาคารประชุมดีแล็พเพ่ือแสดงให้เห็น 

ถึงคุณธรรมเรื่องความอดทน ต่อมาพวก

เธอพบกับพี่น้องสตรีของวอร์ดดีแล็พและ

วอร์ดริตาซึ่งเดินไปที่อาคารประชุมหลัง

นั้นเช่นกันเพื่อฟังข้อคิดทางวิญญาณและ 

รับประทานอาหารเช้า ต่อมาพี่น้องสตรี
แสดงละครสั้น เต้นรำา และฟังคำาปราศรัย

จากประธานสเตค

สเปน
วอร์ดดอสเอร์มานาส จากสเตคเซวิลล์ 

สเปน แสดงนิทรรศการประวัติของสมาคม 

สงเคราะห์วอร์ดและรวมหนังสือภาพถ่าย
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โปรแกรมมือที่ช่วยเหลือเปิดทางสำาหรับ 
งานเผยแผ่ศาสนา สเตคใหม่ในอามาปา บราซิล
โดย มิเชลล์ ซา, พร้อมด้วยเรื่องที่ส่งมาจากเอ็ลเดอร์ฟาบิอาโน คาวัลฮีโร

ผู้นำา สมาชิก และผู้สอนศาสนา

ได้ผนึกกำาลังในการทำางานมุ่งสู่การ

เติบโตลักษณะนี้ งานของโปรแกรม 

มือที่ช่วยเหลือเป็นเครื่องมือในงาน

เผยแผ่ระยะนี้เช่นกัน

“โครงการมือที่ช่วยเหลือในสองปี 

ที่ผ่านมาของรัฐอามาปาได้นำาศาสน- 

จักรออกจากการปิดบัง กระตุ้นให้เจ้า- 

หน้าที่ของรัฐ สื่อมวลชน และสังคม

โดยทั่วไปมีความปรารถนาจะรู้จัก

โปรแกรมมหัศจรรย์นี้และศาสนจักร

ที่เป็นผู้ส่งเสริม” โฮเซ คลอดิโอ เฟอร์- 

ทาโด แคมโปส ประธานคณะเผยแผ่ 

บราซิล เบเลงที่เพิ่งได้รับการปลด

กล่าว

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2012  

ผู้คนจำานวน 21 คนเข้าสู่น้ำา 
แห่งบัพติศมา นับว่าเป็น 

จำานวนมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ 

ผ่านมาในรัฐปาราและรัฐอามาปา 

ของชาวบราซิล ทั้งสองส่วนของ 

คณะเผยแผ่บราซิล เบเลง ที่ได้รับ 

ศาสนพิธีบัพติศมาในวันเดียวกัน

และกลายเป็น “พลเมืองเดียวกัน” 

กับวิสุทธิชน (เอเฟซัส 2:19) และ

ดำาเนินตาม “ชีวิตใหม่” (โรม 6:04)

พิธีบัพติศมาเกิดขึ้นไม่นานนัก

หลังจากการประกาศว่าท้องถิ่น 

มากาปาจะกลายเป็นสเตค ซึ่งเกิด 

ข้ึนแล้วเม่ือวันท่ี 14 และ 15 เมษายน

ในมากาปา บราซิล ผู้คนจำานวน 21 คนเข้าสู่น้ำาแห่งบัพติศมาเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2012 
ประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่ท้องถิ่นมากาปาบราซิลจะกลายเป็นสเตค ในภาพนี้บรรดาสมาชิก
ใหม่ถ่ายภาพร่วมกับเหล่าผู้สอนศาสนาจากคณะเผยแผ่บราซิล เบเลง ป้ายเขียนว่า “Estaca 
Macapá,” หรือ “Macapá stake” ผู้นำาในท้องที่และสมาชิกเชื่อว่าโปรแกรมมือที่ช่วยเหลือ 
ส่งผลต่อการเติบโตและความเข้มแข็งส่วนใหญ่ของศาสนจักรในพื้นที่
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อันที่จริง โครงการได้ช่วยรัฐอย่าง

ยิ่งจนเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้ประกาศ

วันหยุดใหม่ 3 วันในภูมิภาค ได้แก่ 

6 เมษายน วันศาสนจักรของพระ

เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย, 

30 กรกฏาคม วันรวมน้ำาใจมือที่

ช่วยเหลือ, และ 23 กันยายน วัน 

“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” นอก 

เหนือจากนี้ยังมีการออกเสียงแสดง 

ความขอบคุณศาสนจักรต่อเอ็ลเดอร์ 

ไชโร มัซซาการ์ดี แห่งสาวกเจ็ดสิบ 

ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานภาค

บราซิล

“โครงการมือที่ช่วยเหลือช่วยให้ 

ศาสนจักรได้รับความน่าเชื่อถือมาก

ขึ้นในหมู่ประชาชนของรัฐอามาปา” 

ประธานแคมโปสกล่าวต่อ “เมื่อ 
ผู้สอนศาสนาของเราแนะนำาตัวเอง 

. . . ผู้คนจะบอกผู้สอนศาสนาว่า 

พวกเขาเคยได้ยินมาแล้วเกี่ยวกับ 

ศาสนจักรเพราะพวกเขาได้รับรู้

ข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และใน

หนังสือพิมพ์ พวกเขาได้ยินสิ่งต่างๆ 

ที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับศาสนจักรและสิ่ง

นี้มักจะเพิ่มการยอมรับต่องานสอน

ศาสนา”

มิเชลล์ ซา เป็นผู้ช่วยผู้อำานวยการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสเตคมากาปา 
บราซิล; เอ็ลเดอร์ฟาบิอาโน คาวัลฮีโร 
เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่รับใช้ใน
คณะเผยแผ่บราซิล เบเลง 
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ผู้นำาศาสนจักรปราศรัย 
ในพิธีมอบปริญญาบัตร 
ที่ฮาวาย ไอดาโฮ ยูทาห์

เธอกล่าว “จงอย่าท้อแท้เพราะเนินเขาสูง แต่ให้มองหา 
โอกาสในความทุกข์ยาก ก้าวไปด้วยเท้าท่ีม่ันคงและความ 
รู้ท่ีแน่นอนว่าคุณจะไม่มีวันอยู่เพียงลำาพัง . . . ดิฉันเช่ือว่า 
ชายหนุ่มหรือหญิงสาวผู้มีศีลธรรมคนหนึ่งที่ได้รับการ 
นำาโดยพระวิญญาณจะสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2012 บรรดานักศึกษาที่กำาลัง 
สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบีวายยูในโพรโว ยูทาห์ 
ฟังเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองพูดถึงการท้าทายของโลกและแนะนำาให้ผู้สำาเร็จ

การศึกษามองอนาคตด้วยศรัทธา

“แม้ใจมนุษย์ทำาให้เกิดความท้อแท้ แต่ท่านควรฮึด

สู้ ช่วงเวลาท้าทายบังเกิดขึ้นได้เสมอ” เอ็ลเดอร์โอ๊คส์

กล่าว “เราในฐานะคนรุ่นก่อนยังเอาตัวรอดมาได้จาก

การท้าทายอันยากลำาบาก คุณเองก็ทำาได้เช่นกัน . . . 
เรามีพระผู้ช่วยให้รอดและพระองค์ทรงสอนเราถึงสิ่งที่

เราควรทำา”

สำาหรับการอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนี้และคำาปราศรัยอื่นๆ จากผู้นำา
ศาสนจักร ดูได้ในหน้า Prophets and Apostles Speak Today ที่ 
prophets.lds.org 

บรรดานักศึกษาที่กำาลังสำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ใน 
โพรโว ยูทาห์ สหรัฐอเมริกาฟังคำาพูดจากเอ็ลเดอร์ ดัลลิน เอช. โอ๊คส์  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2012
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ผู้นำาศาสนจักรเดินทางไปยังสถานศึกษาต่างๆ  

ในฮาวาย ไอดาโฮ และยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เพื่อให้คำาแนะนำาแก่บรรดาผู้สำาเร็จการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์–ไอดาโฮ วันที่ 7 เมษายน 

2012 เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองแนะนำาเหล่านักศึกษาให้ “แทนที่ความ
กลัวด้วยศรัทธา”

“ข้าพเจ้าเชื่อว่าเรากำาลังยืนอยู่ ณ จุดเริ่มต้นของยุค 
ใหม่แห่งการเติบโต ความรุ่งเรือง และความอุดมสมบูรณ์” 
ท่านกล่าว “ข้าพเจ้าขอให้ท่านต้ังปณิธานกับตนเองและ 
ต่อพระบิดาบนสวรรค์ที่จะอุทิศชีวิตและอุทิศถวายเวลา
และพรสวรรค์ของท่านในการเสริมสร้างศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์เพื่อเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของ
พระผู้ช่วยให้รอด”

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองไปเยือนวิทยาลัยธุรกิจแอลดีเอสในเมือง 
ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2012 เพื่อ
ปราศรัยในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่บรรดานักศึกษาที่
กำาลังสำาเร็จการศึกษาซึ่งมาจากทั่วทั้ง 50 รัฐของสหรัฐ
และจาก 67 ประเทศ 

ท่านเน้นถึงความจำาเป็นสำาหรับนักศึกษาท่ีควรบำาเพ็ญ 
ประโยชน์ตลอดทั้งชีวิตพวกเขา “การบำาเพ็ญประโยชน์ 
จะเป็นยาถอนพิษจากความเห็นแก่ตัวและความรู้สึก
เรียกร้องต้องการที่ส่งผลเสียต่อสังคมทั่วโลกมากขึ้น
เรื่อยๆ. . .การบำาเพ็ญประโยชน์ของท่านจะเป็นพรแก่ผู้
อื่น แต่จะปกป้องท่านเช่นกัน” ท่านกล่าว

ในวันถัดมา อีเลน เอส. ดัลตัน ประธานเยาวชนหญิง
สามัญให้คำาแนะนำาเหล่านี้แก่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
บีวายยู–ฮาวาย: “จงจดจำาว่าคุณคือใคร” “หมั่นขยัน
ทำางาน” “ฝึกรับมือความยากลำาบาก” “ฝันให้ใหญ่เข้า
ไว้” “ผู้ชนะไม่จำาเป็นต้องเข้าเส้นชัยก่อนเสมอไป”

“วิ่งไปสู่มาราธอนแห่งศรัทธาและชีวิตของคุณเอง”  
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ข่าววงใน

แผนท่ีแอลดีเอสปรับปรุงใหม่ช่วย 
สมาชิกค้นหาท่ีต้ังศาสนจักร 

แผนที่แอลดีเอสรูปแบบใหม่ประกอบด้วย 
คุณสมบัติใหม่หลากหลายที่จะช่วยให้สมาชิก 
ได้รับประสบการณ์ท่ีดีข้ึนในการค้นหาสมาชิก 
ในสเตค อาคารประชุม พระวิหาร และสถาน 
ที่อื่นๆ ของศาสนจักร

เข้าไปใช้แผนที่แอลดีเอสรูปแบบใหม่ที่ 
LDS.org> Tools>Maps มี 16 ภาษา—จีน เช็ก 
เดนมาร์ก ดัตช์ อังกฤษ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส 
เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี นอร์เวย์ 
โปรตุเกส รัสเซีย สเปน และสวีเดน

บางส่วนของคุณสมบัติใหม่ ได้แก่ การยืน 
ยันข้อมูลครัวเรือน การแสดงผลแผนที่หลาก 
หลายตัวเลือก การสนับสนุนการใช้งานท่ีดีกว่า 
เดิมบน iPad และแท็บเล็ต แผนที่แสดงเขต 
ของหน่วย ตัวเลือกค้นหาแบบ Locate Me  
(แสดงที่ตั้งของฉัน) และตัวเลือกการพิมพ์ที่

ดีขึ้น

ผู้ท่ีใช้รูปแบบใหม่สามารถค้นหาท่ีต้ังสถานท่ี 

นมัสการแอลดีเอส ดูเส้นทางการขับรถและ 

พิมพ์ออกมา แสดงลิงก์แผนที่ผ่านสื่อสังคม 

ออนไลน์ นอกจากนี้เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญช ี

แอลดีเอสแล้ว สมาชิกสามารถดูข้อมูลวอร์ด

และสเตคสำาหรับตนเองโดยเฉพาะและพื้นที่

ในย่านใกล้เคียงกับสมาชิกได้เช่นกัน

แผนที่แอลดีเอสเปิดตัวใหม่ได้รวมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การยืนยันข้อมูลครัวเรือน  
การแสดงผลแผนที่หลากหลายตัวเลือก การสนับสนุนการใช้งานที่ดีกว่าเดิมบน  
iPad และแท็บเล็ต แผนที่แสดงเขตของหน่วย ตัวเลือกค้นหาแบบ Locate Me  
(แสดงที่ตั้งของฉัน) และตัวเลือกพิมพ์ที่ดีขึ้น

เชิญชวนสมาชิกร่วมส่งภาพถ่ายจาก

พฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน 
สมาชิกสามารถส่งภาพถ่ายได้อย่างรวด- 

เร็วและง่ายดายผ่าน LDS.org โดยไปที่ Menu > 
Magazines (หรือพิมพ์ lds.org/magazine) 
แล้วคลิกที่ Submit Your Material ในคอลัมน์
ด้านขวาของหน้าเว็บนิตยสารที่เปิดขึ้นมา

หน้าหลักของ เลียโฮนา และ Ensign มี
หมวดหัวข้อว่า “Submit Material” ซึ่งสมาชิก
สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อ
ส่งภาพถ่ายได้เช่นกัน

สมาชิกควรทบทวน Image Guidelines 
(แนวทางเกี่ยวกับรูปภาพ) ก่อนที่จะส่งรูป
ของตนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ภาพถ่ายได้รับการ
ยอมรับ แนวทางใต้ “General Conference 
Photos (ภาพถ่ายการประชุมใหญ่สามัญ)” 
กำาหนดรูปแบบของภาพถ่าย คุณภาพ และ
เน้ือหาที่กองบรรณาธิการนิตยสารมองหา 
พร้อมด้วยกำาหนดวันสิ้นสุดการส่งภาพถ่าย
การประชุมใหญ่—เวลา 10:00 น. ของ
ซอลท์เลคซิตี้ ในวันอังคารถัดไปหลังจากการ
ประชุมใหญ่สามัญ

โปรแกรมบนแท็บเล็ตสำาหรับ  
เลียโฮนา มีให้ใช้ได้แล้ว

ศาสนจักรเปิดให้ใช้งานโปรแกรมบนแท็บ- 
เล็ตต้นแบบใหม่ที่แสดงเน้ือหานิตยสาร 
โปรแกรมแอลดีเอส เลียโฮนา มีนิตยสารฉบับ 
เดือนตุลาคม 2011, พฤศจิกายน 2011 
และพฤษภาคม 2012—อีกนัยหนึ่งคือ ฉบับ
พระคัมภีร์มอรมอนและฉบับการประชุมใหญ่
สามัญครั้งล่าสุดสองฉบับ

แอลดีเอส เลียโฮนา มีฉบับภาษาอังกฤษ  
โปรตุเกส และสเปน โดยให้มีการโต้ตอบ— 
แม้กระท่ังการใช้ประสาทสัมผัสหลากหลาย— 
มากข้ึนในการอ่านนิตยสาร เช่น ผู้ใช้สามารถ 
อ่านนิตยสารขณะฟังไฟล์เสียงของข้อความ 
เดียวกัน โปรแกรมดังกล่าวได้รับการออกแบบ 
สำาหรับการใช้งานทั้งในแพลตฟอร์ม Android 
หรือ Apple 

การประชุมใหญ่สามัญมายังนิตยสาร

นิตยสาร เลียโฮนา และ Ensign เชิญชวน

สมาชิกให้มีส่วนร่วมการประชุมใหญ่สามัญ

ที่จะเกิดขึ้นและการประชุมใหญ่สามัญครั้ง

ต่อๆ ไป โดยส่งภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ

ประชุมใหญ่จากเขตท้องที่ของสมาชิกทันที

หลังจากเริ่มการประชุมใหญ่ ภาพเหล่านี้จะ

ได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับเดือน
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แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัว

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

โดยเรื่องเล็กและเรียบง่าย
เทย์เลอร์บุตรชายของผม (เอ็ลเดอร ์

มัลฟอร์ด) กำาลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 

บนเกาะโบราโบราในตาฮีตี เขาเล่าให้ผม 

ฟังว่าเมื่อไม่นานมานี้ประธานสเตคมา 

เย่ียมโบราโบราและเล่าให้บรรดาผู้สอน 

ศาสนาฟังเก่ียวกับเหตุการณ์ที่ท่านได้

ไปหาช่างตัดผมซึ่งเป็นสมาชิกเพื่อตัดผม 

ท่านถามช่างตัดผมว่าในบรรดานิตยสาร 

ในร้านทำาไมไม่มีนิตยสาร เลียโฮนา ให้ 

ลูกค้าอ่าน ช่างตัดผมสัญญาว่าครั้งต่อไป 

ที่ท่านมาจะมี เลียโฮนา หลายฉบับ  

อย่างไรก็ตาม ครั้งต่อมาที่ประธานสเตค 

ไปตัดผมก็ยังคงไม่มี เลียโฮนา อยู่น่ันเอง 

ด้วยความรู้สึกผิดหวัง ท่านจึงถามช่างตัด 

ผมถึงเหตุผล ช่างตัดผมอธิบายว่าทุกคร้ัง 

ที่วาง เลียโฮนา ไว้ จะมีคนอ่านและถาม 
คำาถามมากมาย จากน้ันจะถามว่าขอเก็บ 

นิตยสารไว้ได้หรือไม่ ช่างตัดผมบอกว่า

เขาไม่มีนิตยสารมากพอจะแจก แต่เขา

เสริมว่าหลายคนที่ขอนิตยสารไปนั้นต่าง

กำาลังเรียนบทสนทนากับผู้สอนศาสนา

ลอกนึกดูว่าจะเกิดส่ิงใดข้ึนหากแพทย์ 

ทันตแพทย์ และช่างตัดผมทุกคนใน 

ศาสนจักรจะวางนิตยสารสักสองสาม 

ฉบับไว้ในห้องรับรองของเขา ศาสนจักร

กำาลังก้าวไปข้างหน้าเพราะเรื่องเล็กและ

เรียบง่ายที่สมาชิกทำา
เบอร์เดลล์ มัลฟอร์ด, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

โปรดส่งคำาติชมหรือคำาแนะนำาของท่านมา
ที่ liahona@ldschurch.org อาจมีการแก้ไข
ความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความท่ี
ส่งมา 

“สร้างศรัทธาในพระคริสต์” หน้า 12: ตอน 
ท้ายของบทความ เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สัน 
กล่าวถึงศรัทธาว่าเป็นหลักธรรมแห่งการกระทำา
และพลังอำานาจ ท่านอาจสนทนากับครอบครัว 
เรื่องการท้าทายบางอย่างที่ท่านเผชิญและเป้า
หมายท่ีท่านสามารถกำาหนดได้เพื่อเอาชนะการ
ท้าทายนั้น เลือกหนึ่งเป้าหมายเพื่อนำามาปฏิบัต ิ
ในสัปดาห์นี้ โดยระลึกว่าด้วยความช่วยเหลือของ 
พระเยซูคริสต์ เรามีอำานาจที่จะกระทำาทุกสิ่งตาม 
พระประสงค์และเวลาอันเหมาะสมของพระองค์  
การสังสรรค์ในครอบครัวคร้ังต่อไป ท่านอาจสนทนา 
ถึงความคืบหน้าของครอบครัวเกี่ยวกับเป้าหมาย
ที่ท่านตั้งไว้

“แบ่งปันพระกิตติคุณโดยการแบ่งปันตัว 
ท่าน” หน้า 16: ขณะที่ท่านแบ่งปันเรื่องราวจาก 
บทความ ขอให้ครอบครัวของท่านนึกถึงเพื่อนๆ 
และสมาชิกในครอบครัวที่ท่านสามารถแบ่งปัน
พระกิตติคุณกับเขา สนทนาถึงวิธีสร้างมิตรภาพ
และรับฟังด้วยความรัก เพื่อว่าเมื่อโอกาสในการ
แสดงประจักษ์พยานมาถึง ท่านจะมีความพร้อม

“การสวดอ้อนวอนใน 
ความก้าวหน้าส่วนบุคคล” หน้า  58: อ่านประ- 
สบการณ์ของอมาเลียเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะสวด
อ้อนวอนทั้งในตอนเช้าและตอนกลางคืน ท่าน 
อาจต้องการอ่านสิ่งที่อมิวเล็คสอนใน แอลมา  
34:17–27 เกี่ยวกับวิธีที่เราควรสวดอ้อนวอน 
ท่านอาจขอให้สมาชิกในครอบครัวอธิบายว่าข้อ 
เหล่านี้ให้ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับว่าเราควรสวดอ้อน 
วอนเมื่อใดและสวดอ้อนวอนอย่างไร สรุปโดยการ 
แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงพลังของการสวด
อ้อนวอน

“เพื่อนผู้สอนศาสนา” หน้า 60: หลังจาก 
อ่านบทความ ให้ทำารายการกิจกรรมและการ 
ประชุมของศาสนจักรท่ีอาจทำาให้เพ่ือนของสมาชิก 
ในครอบครัวแต่ละคนเกิดความสนใจ ท่านอาจ 
แสดงบทบาทสมมติวิธีการเชื้อเชิญเพื่อนให้มา 
ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง สนทนาเกี่ยวกับ 
ความหมายของการเป็นเพื่อนแท้ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งกับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร สรุป
โดยวางแผนในการติดต่อเพื่อนคนนั้นและให้คำา
เชื้อเชิญ 

ข้อคิดเห็นทั่วไป

เราเป็นครอบครัวสุขสันต์
การสังสรรค์ในครอบครัวที่เราจำาได้ว่าชื่นชอบมากที่สุดคือครั้งที่เราจัดขึ้นในช่วงเวลายากลำาบาก 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายบริหาร สามีดิฉันต้องเผชิญการท้าทายบางอย่างในที่ทำางานและรู้สึก
ท้อแท้

เราตัดสินใจว่าการสังสรรค์ในครอบครัวสัปดาห์นั้นจะทำาเพื่อยกย่องเขา สมาชิกครอบครัวทุกคน
เขียนจดหมายที่แสดงออกถึงความขอบคุณเขา โดยบอกว่าทำาไมเราจึงรักเขาและสิ่งที่เราหวังสำาหรับเขา 
จากนั้นเราทำาอัลบั้มรูปภาพครอบครัวในช่วงเวลาสำาคัญๆ เช่น วันครบรอบต่างๆ วันแต่งงาน วันผนึก 
วันเกิด และเหตุการณ์อื่นๆ โดยเขียนข้อความลงท้ายด้วยคำาว่า “และเราจึงเป็นครอบครัวสุขสันต์” 
ช่วงท้ายของการสังสรรค์ ดิฉันกับลูกสาวร้องเพลงปฐมวัยที่มีคำาร้องคล้ายคลึงกันนี้ (ดู “ครอบครัวที่
แสนสุขสันต์” หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก 104)

ในช่วงเวลาของการสังสรรค์ในครอบครัว เราจะสัมผัสได้ถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอดและความ
รักที่เราต่างมีให้กัน

ดิฉันขอบคุณพระบัญญัติที่มาจากการดลใจให้จัดสังสรรค์ในครอบครัว การเชื่อฟังพระบัญญัติข้อนี้
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เรา เตรียมเราให้พร้อมเป็นครอบครัวนิรันดร ์
เคเนีย ดูอาร์เต ดอส ซานโตส, บราซิล



จนกว่าเราจะพบกันอีก

80      เ ลี ย โ ฮ น า

โดย อาดัม ซี. โอลสัน
นิตยสารศาสนจักร

หลังจากไม่มีโทรทัศน์อยู่สี่ปีและอีกหก 
ปีกับโทรทัศน์มือสอง ในท่ีสุดผมกับภรรยา 
จึงตัดสินใจว่าจะซื้อทีวีใหม่ เนื่องด้วย

ราคาเราจึงเปรียบเทียบรุ่น ยี่ห้อ จุดเด่น และราคา
ก่อนตัดสินใจซื้อ น่าสนใจที่ผมไม่เพียงได้ทีวีติดมือ
มาเท่านั้นแต่ยังได้ข้อคิดสำาคัญเกี่ยวกับการกำาหนด
คุณค่าของตนเองด้วย

ประสบการณ์ของเราสอนเราว่าคุณค่าของเรา 
วัดได้โดยการเปรียบเทียบ—กับพี่น้อง เพื่อนร่วมชั้น 
เพ่ือนวัยเดียวกัน และเพ่ือนร่วมงาน กระน้ัน แม้ว่า 
การกำาหนดคุณค่าโดยการเปรียบเทียบจะสมเหตุ 
สมผลเมื่อซื้อทีวี แต่ในชีวิตเรา คือ ทีวี

การเปรียบเทียบตัวเรากับผู้อ่ืนเพ่ือกำาหนดคุณค่า 
ของเรามีเหตุผลพอๆ กับทีวีเครื่องหนึ่งกำาลังมอง
เครื่องอื่นในร้านและอยากให้ตนเองมีขนาด 40 นิ้ว 
แทนที่จะเป็น 27 นิ้ว ไม่มีเหตุผลที่จะทำาเช่นนี้ เพราะ 
“มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวาย อาจต่อ 
ชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้” (มัทธิว 6:27) 
หรือเพ่ิมขนาดหน้าจอให้ตนเองหน่ึงน้ิวได้ อัครสาวก 
เปาโลเตือนว่าเมื่อผู้คน “เอาตัวของเขาเป็นเครื่อง 
วัดกันและกัน และเอาตัวเปรียบเทียบกันและกัน 
แล้ว เขาก็เป็นคนขาดความเข้าใจ” (2 โครินธ์ 10:12)

เราควรเอาใจใส่เพียงเล็กน้อยกับคนที่กำาลัง 
เปรียบเทียบแทนเราและบอกเราว่าเรามีค่าเท่าที่  
พวกเขา คิด ถึงแม้พ่อค้าขายปลีกจะควบคุมราคา 
ทีวีไว้ แต่เขาไม่ได้กำาหนดคุณค่าของมัน

สิ่งสำาคัญที่สุดคือ: ลูกค้าคือคนที่เห็นราคาสินค้า  
ประเมินค่าผลิตภัณฑ์ และตัดสินใจว่าคุ้มค่าคุ้ม 
ราคาหรือไม่ ในชีวิตนี้มีผู้ซื้อผลลัพธ์เพียงพระองค์
เดียวเท่านั้น

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ ทรง 
ประเมินค่า “ผลิตภัณฑ์”—หรือเรา ทั้งโดยรวมและ 
เป็นรายบุคคล พระองค์ทรงทราบความลึกของความ

ชั่วช้าสามานย์ที่จะเกี่ยวข้องกับครอบครัวมนุษย์1  

พระองค์เข้าพระทัยราคาอันมากล้นจนมิอาจประ- 

มาณได้ที่เรียกร้องให้พระองค์จ่าย “ซึ่งความทุกข- 

เวทนานี้ทำาให้ [พระองค์] แม้พระผู้เป็นเจ้า, ผู้ยิ่ง 

ใหญ่ที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งปวง, ต้องสั่นเพราะความ

เจ็บปวด, และเลือดออกจากทุกขุมขน, และทนทุกข์ 

ทั้งร่างกายและวิญญาณ” (คพ. 19:18)

โดยที่ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ยังทรงตัดสินว่า

ผมมีค่าสม

ไม่ว่าผมจะคิดว่าผมบกพร่องเพียงใดเมื่อเทียบ 

กับคนอื่น ไม่ว่าคนอื่นจะเห็นผมมีค่าน้อยเพียงใด  

แต่พระเยซูทรงรู้สึกว่าผมมีค่าสมราคาที่พระองค์

ต้องจ่าย

การโจมตีคุณค่าของตัวเราเป็นยุทธวิธีแยบยล 

ที่สุดแต่ร้ายกาจที่สุดวิธีหนึ่งของซาตาน ผมจำาเป็น

ต้องเชื่อว่าพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าสิ้นพระชนม์ 

ไม่เพียงเพื่อบาปของโลกเท่านั้นแต่พระองค์สิ้น 

พระชนม์เพื่อบาป ของผม ด้วย ถ้าปฏิปักษ์สามารถ 

ชักนำาผมให้เช่ือเป็นอย่างอ่ืน ความสงสัยของผมอาจ 

ทำาให้ผมไม่แสวงหาพระคุณแห่งการชดใช้ของพระ 

ผู้ช่วยให้รอดและไม่ได้กลับไปท่ีประทับของพระองค์

ถ้าท่านสงสัยคุณค่าของท่าน จงไปหาองค์ผู้ซื้อ 

เพ่ือขอทราบบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์เร่ืองเดียวท่ีสำาคัญ 

“เราสามารถสวดอ้อนวอนด้วยความมั่นใจเพื่อเรา 

จะรู้สึกได้ถึงความรักที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อ 

เรา” ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ที่ปรึกษาที่หนึ่ง 

ในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า “. . .  พระองค์ทรงรัก 

เรา . . .  มากพอจะทรงจ่ายราคาค่าบาปของเราทุก 

คน”2

การมีศรัทธาในความรักนั้นยอมให้พระผู้ไถ่ทรง

เปลี่ยนชีวิตเราและนำาสิ ่งที่พระองค์ทรงซื้อกลับ

บ้าน 
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