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ใน 1 นีไฟ 8 ลีไฮเล่านิมิตของท่านเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิต ท่านกล่าวว่า

“หลังจากพ่อสวดอ้อนวอนพระเจ้าแล้วพ่อเห็นทุ่งใหญ่และกว้างแห่งหนึ่ง.

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพ่อเห็นต้นไม้, ซึ่งมีผลอันพึงปรารถนาที่จะทำาให้คนเป็นสุข.

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพ่อออกไปและรับส่วนของผลจากต้นไม้นั้น; และพ่อเห็นว่ามันหวาน

ที่สุด, เหนือกว่าทุกสิ่งที่พ่อเคยชิมรสมา.  แท้จริงแล้ว, และพ่อเห็นว่าผลจากต้นไม้นั้นขาว,  

ยิ่งกว่าความขาวทั้งหมดที่พ่อเคยเห็นมา. …

“และพ่อเห็นราวเหล็ก, และมันทอดยาวไปตามฝั่งของแม่น้ำานั้น, และนำาไปถึงต้นไม้ซึ่งพ่อยืนอยู่” 

(1 นีไฟ 8:9–11, 19)

ต้นไม้แห่งชีวิต โดยวิลสัน เจ. ออง



20

ปกิณกะ
 8 เรื่องเล็กและเรียบง่าย
10  รับใช้ในศาสนจักร: การเป็นผู้นำา 
	 	ตามวิธีของพระเจ้า

โดย เครก เมอร์ริลล์

12  เราพูดถึงพระคริสต์:	ผู้เยี่ยมสอน 
	 	นำาดิฉันไปหาพระเยซูคริสต์

โดย เจย์น พี. โบเวอร์ส

14  บ้านเรา	ครอบครัวเรา:	 
	 	ช่วยให้เด็กๆ	รักพระคัมภีร ์
	 	มอรมอน

โดย คลายด์ เจ. วิลเลียมส์

38 เสียงวิสุทธิชน
74  ข่าวศาสนจักร
79  แนวคิดสำาหรับการสังสรรค ์
	 	 ในครอบครัว

80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:	 
	 	 เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

โดย จอร์จ ซี. รอบินสัน

ข่าวสาร
 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:	 
	 	มีชีวิตที่พรั่งพร้อม

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

 7 ข่าวเยี่ยมสอน:	ดูแลเอาใจใส่และ 
	 	ปฏิบัติศาสนกิจผ่านการเยี่ยมสอน

บทความพิเศษ
 16 พบคำาตอบในพระคัมภีร์มอรมอน

โดย ซารา ดี. สมิธ

สมาชิกหกคนบอกว่าพระคัมภีร์ 
มอรมอนสร้างสรรค์สิ่งพิเศษ 
ในชีวิตพวกเขาอย่างไร

 20 ค้นพบอีกครั้งถึงความน่าพิศวง 
	 	ของโลก…และหลีกเลี่ยงอันตราย 
	 	ของความเฉยชาทางวิญญาณ

โดย อาดัม ซี. โอลสัน

เฉกเช่นนักสำารวจผู้เรียนรู้มากขึ้น
เรื่อยๆ เกี่ยวกับมาชูปิกชู เราสามารถ
เรียนรู้พระกิตติคุณได้มากขึ้นเช่นกัน
ทุกครั้งที่เราศึกษา

24 รับรู้พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
	 	 ในพรที่เราได้รับทุกวัน

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟ
เฟอร์สัน

การขอ “อาหารประจำาวันของเรา” 
จากพระหัตถ์พระผู้เป็นเจ้ามีบทบาท
สำาคัญยิ่งในการเรียนรู้ที่จะวางใจ
พระองค์

32  จอร์จ	อัลเบิร์ต	สมิธ:	ท่านดำาเนิน 
	 	ชีวิตตามที่ท่านสอน

โดย เทด บาร์เนส

แนะนำาหลักสูตรการศึกษาของ 
สมาคมสงเคราะห์และฐานะปุโรหิต 
แห่งเมลคีเซเดคปีนี้

ภาพปก
ภาพวาดโดย เจฟฟ์ วอร์ด

เลียโฮนา มกราคม 2012

ม ก ร า ค ม   2 0 1 2           1
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 42 ท่านกล่าวกับเรา:	มองขึ้นไป
โดย เอ็ลเดอร์คาร์ล บี. คุก

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามองขึ้นไปดูว่า 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงมองเราอย่างไร
แทนที่จะมองข้างทางเพื่อดูว่าคนอื่น
คิดอย่างไรกับเรา

คนหนุ่มสาว

46 เจาะประเด็น
48 รักษาพันธสัญญา:	ข่าวสาร 
	 	สำาหรับคนที่จะรับใช้งานเผยแผ่

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด์

มีกุญแจไขสู่การให้พลังของความเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเราในฐานะ 
ผู้สอนศาสนา

 52 สาระสำาคัญของสหกิจกรรมปี	2012
โดย ฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ 
และฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ

“จงลุกขึ้นและฉายส่องออกไป,  
เพื่อแสงสว่างของเจ้าจะเป็นธง 
ให้ประชาชาติ” (คพ. 115:5)

 54 โปสเตอร์:	ฉายส่องออกไป
 55 บรรทัดมาเติมบรรทัด:	 
	 	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	115:5

 56 จากสนามเผยแผ่:	พระผู้เป็นเจ้า 
	 	ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของ 
	 	ทั้งสองคน

โดย คาร์ลอส อีวาน การ์เมนดิอา 
ปาเชโก

 57 จงซื่อสัตย์
โดย เอ็ลเดอร์เจอราล์ด คอสเซ

ในระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งสำาคัญ 
ข้าพเจ้าต้องตัดสินใจโดยเร็วว่าจะ 
ซื่อตรงต่อความเชื่อของข้าพเจ้าหรือไม่

เยาวชน

 58 ก้อนหิน	ลูกธนู	และก้อนหิมะ
โดย เดวิด แอล. ฟริสช์เนคท์

ผมจะผ่านคนเกเรไปได้อย่างไร  
จงเป็นเหมือนแซมิวเอลชาวเลมัน

 60 ดื่มด่ำาพระคัมภีร์มอรมอน
ระบายสีในแผนภูมินี้ทุกสัปดาห ์
เมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์มอรมอน

 63 พยานพิเศษ:	ฉันจะบรรล ุ
	 	 เป้าหมายของฉันได้อย่างไร

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

 64 นำาปฐมวัยกลับบ้าน:	สิทธิ์เสรีคือ 
	 	ของประทานที่ให้เราเลือกด้วย 
	 	ตนเอง

 66 เรื่องราวของพระเยซู:	พระคัมภีร ์
	 	มอรมอนสอนเรื่องพระเยซูคริสต์

โดย ไดแอน แอล. แมนกัม

 68 ผูกมิตรข้ามแปซิฟิก
โดย เจน แฮนเซ็น ลาสเซทเทอร์

เด็กปฐมวัยจากยูทาห์และตองกา
ทำาความรู้จักกัน

 69 พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น
โดย โรสแมรีย์ เอ็ม. วิกซอม

พระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินและ 
ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของเด็ก 
ทุกคน

 70 สำาหรับเด็กเล็ก

เด็ก

ดูว่าท่านจะหาเลียโฮนา 
ที่ซ่อนอยู่ในฉบับนี้ได้
หรือไม่ คำ�ใบ้: ใช้เข็มทิศ
ข้�มมห�สมุทรแปซิฟิก

มองขึ้นไป

2      เ ลี ย โ ฮ น า



สำาหรับผู้ใหญ่

บทความหลายเรื่องในฉบับนี้พูดเกี่ยวกับ 
พระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคัมภีร์ 
มอรมอน (ดูหน้า 14, 16 และ 20) ใน 
การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2010  
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ พูดเรื่องการศึกษา
พระคัมภีร์มอรมอนสามารถเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ครอบครัวได้อย่างไร  อ่านหรือฟัง
คำาปราศรัยของท่านได้ที่ lds.org/general-
conference/2010/04/watching-with-all-
perseverance

มัคคุเทศก์นำาเที่ยวที่มาชูปิกชูให้ข้อเสนอแนะ
สามข้อสำาหรับการศึกษาพระกิตติคุณ (ดู หน้า 
20) ดูภาพถ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความน่าพิศวง
ของโลกได้ที่ liahona.lds.org

หลังจากอ่านคำาแนะนำาของเอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์
สำาหรับคนที่จะรับใช้งานเผยแผ่แล้ว ท่าน
สามารถหาบทความและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
งานเผยแผ่ศาสนาได้ที่ http://lds.org/study/
topics/missionary-work

สำาหรับเยาวชน

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และหนังสือเล่มอื่นๆ ของ 
ศาสนจักรมีให้อ่านหลายภาษาที่ 
languages.lds.org

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
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นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

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: คีธ อาร์. เอ็ดเวิร์ดส์, คริสทอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์,  
แพร์ จี. มาล์ม

ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด แอล. ฟริสช์เนคท์
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, เจนนิเฟอร์ แมดดีย์, 
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

ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายศิลป ์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, ฮาเวิร์ด จี. บราวน์,  
จูลี เบอร์เดทท์, เรจินัลด์ เจ. คริสเต็นเซ็น, คิม เฟนสเตอร์เมเคอร์,  
ไบรอัน ดับเบิลยู. กีกิ, แคธลีน ฮาเวิร์ด, เดนิส เคอร์บี, จินนีย์ เจ. นิลสัน
งานก่อนพิมพ์: เจฟฟ์ แอล. มาร์ติน

ผู้อำานวยการฝ่ายจัดพิมพ์: เครก เค. เซดจ์วิค
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ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

โดย ประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน

มีชีวิต

เพื่อเริ่มต้นศักราชใหม่ ข้าพเจ้าขอท้าทายวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ทุกแห่งหนให้มุ่งหน้าแสวงหาอย่างขยันหมั่นเพียรด้วยตนเอง 
เพื่อให้ได้สิ่งสำาคัญที่ข้าพเจ้าเรียกว่าชีวิตที่พรั่งพร้อม—ชีวิต 

ที่พรั่งพร้อมด้วยความสำาเร็จ คุณงามความดี และพร เฉกเช่นเรา 
เรียนพื้นฐานต่างๆ ที่โรงเรียน ข้าพเจ้าขอเสนอหลักธรรมพื้นฐาน
ของข้าพเจ้าเองเพื่อช่วยให้เราทุกคนมีชีวิตที่พรั่งพร้อม

มีเจตคติที่ดี
หลักธรรมข้อแรก ของข้าพเจ้าหมายถึงเจตคติ วิลเลียม เจมส์ 

นักจิตวิทยาและนักปรัชญาชาวอเมริกันยุคบุกเบิกเขียนว่า “การ 
ปฏิวัติครั้งสำาคัญที่สุดของคนรุ่นเราคือการค้นพบว่ามนุษย์ 
สามารถเปลี่ยนโฉมภายนอกของชีวิตได้โดยเปลี่ยนเจตคติใน
ความคิดของตนเอง”1

ทั้งหมดในชีวิตขึ้นอยู่กับเจตคติของเรา วิธีที่เราเลือกดูสิ่ง 
 ต่างๆ และตอบสนองสิ่งใดก็ตามล้วนส่งผล 

ต่อเราทั้งสิ้น การทำาสุดความ 

สามารถแล้วเลือกมีความสุขกับสภาวการณ์ของเราไม่ว่าสภาว- 
การณ์จะเป็นเช่นไร ย่อมนำามาซึ่งสันติสุขและความอิ่มเอมใจ

ชาร์ลส์ สวินดอลล์—นักประพันธ์ นักการศึกษา และบาทหลวง 

ชาวคริสต์—กล่าวว่า “สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว เจตคติสำาคัญกว่า  

… อดีต … สำาคัญกว่าเงินทอง สภาวการณ์ ความล้มเหลว 

ความสำาเร็จ และสิ่งที่คนอื่นคิดหรือพูดหรือทำา เจตคติสำาคัญกว่า 

รูปลักษณ์ภายนอก ความสามารถ หรือทักษะ เจตคติจะสร้าง 

หรือไม่ก็ทำาลายหมู่คณะ ศาสนจักร และครอบครัว เร่ืองน่าสังเกต 

คือเรามีสิทธ์ิเลือกทุกวันเก่ียวกับเจตคติท่ีเราจะน้อมรับในวันน้ัน”2

เราไม่สามารถกำาหนดทิศทางลมได้ แต่เราสามารถปรับใบเรือ 

ได้ เพื่อให้มีความสุข สันติ และความอิ่มเอมใจสูงสุด ขอให้เรา  

เลือก เจตคติที่ดี

เชื่อในตนเอง
ข้อสอง คือเชื่อในตนเอง คนรอบข้าง และหลักธรรมนิรันดร์

ที่พรั่งพร้อม



จงซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น 
และต่อพระบิดาบนสวรรค์ของ 
ท่าน  คนท่ีไม่ซ่ือสัตย์ต่อพระผู้เป็น 
เจ้าจนสายเกินไปคือพระคาร์ดิ- 
นัลวอลซีย์ในบทประพันธ์ของ 
เชคสเปียร์ผู้ใช้เวลาชั่วชีวิตรับใช้ 
พระราชาสามองค์ เสพความมั่งคั่ง 
และอำานาจ  ในท่ีสุดก็ถูกกษัตริย์ผู้ไร้ 
ขันติธรรมองค์หนึ่งช่วงชิงอำานาจ 
และทรัพย์สมบัติ พระคาร์ดินัลวอล-
ซีย์ครำ่าครวญว่า

หากข้ารับใช้พระเจ้าด้วยความ
กระตือรือร้นเพียงครึ่งเดียว

หากข้ารับใช้ราชันของข้า  
พระองค์คงจะไม่ทรง

ทิ้งข้าให้เปลือยเปล่าต่อหน้าศัตรู3

โธมัส ฟูลเลอร์บาทหลวงและนัก 
ประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษผู้มีชีวิตอยู่ใน 
ศตวรรษที่ 17 จารึกความจริงนี้ไว้ด้วย 
ปลายปากกา “คนไม่เชื่อคือคนที่ไม่ 
ดำาเนินชีวิตตามความเชื่อของตน”4

อย่าจำากัดตนเองและอย่าให้ผู้อื่นทำา 
ให้ท่านเชื่อว่าท่านถูกจำากัดในสิ่งที่ท่าน 
ทำาได้ จงเช่ือในตนเองแล้วจงดำาเนินชีวิต 
จนถึงระดับความเป็นไปได้ของท่าน

ท่านบรรลุผลสำาเร็จได้ในสิ่งที่ท่าน
เช่ือว่าท่านบรรลุได้ จงวางใจ จงเช่ือและ 
มีศรัทธา

เผชิญการท้าทายด้วยความกล้าหาญ
ความกล้าหาญจะกลายเป็นคุณธรรม

ที่มีความหมายและคุ้มค่าเมื่อถือว่าความ
กล้าหาญไม่ใช่แค่การยอมตายอย่างลูก
ผู้ชายแต่คือการตั้งปณิธานว่าจะดำาเนิน
ชีวิตให้ถูกทำานองคลองธรรม

ราล์ฟ วัลโด อีเมอร์สัน นักประพันธ์ 
และกวีชาวอเมริกันกล่าวว่า “ไม่ว่าท่าน 
จะทำาอะไร ท่านต้องกล้าหาญ ไม่ว่าท่าน
จะตัดสินใจเลือกวิถีใด มักจะมีคนบอก
ท่านเสมอว่าท่านเลือกผิด มักจะมีความ
ยุ่งยากเกิดขึ้นเสมอเพื่อล่อลวงท่านให้เชื่อ
ว่าคนที่กำาลังวิพากษ์วิจารณ์ท่านอยู่นั้น
พูดถูก การกำาหนดวิถีแห่งการกระทำาและ
ดำาเนินตามวิถีจนถึงจุดหมายปลายทาง
เรียกร้องความกล้าหาญแบบเดียวกับที่ 
ทหารคนหน่ึงพึงมี ความสงบสุขมีชัยในตัว 
มันเอง แต่ต้องอาศัยชายหญิงที่กล้าหาญ
จึงจะได้รับชัยชนะ”5

มีหลายครั้งที่ท่านจะหวาดกลัวและท้อ 
แท้ ท่านอาจรู้สึกว่าท่านพ่ายแพ้ โอกาส 
ได้ชัยชนะอาจดูเหนือบ่ากว่าแรง หลายคร้ัง 
ที่ท่านอาจรู้สึกเหมือนดาวิดพยายามต่อสู้
กับโกลิอัท แต่จำาไว้ว่า—ดาวิด ชนะ!

ต้องมีความกล้าหาญจึงจะบรรลุเป้า 
หมายท่ีมุ่งมาดปรารถนา แต่เรียกร้องความ 
กล้าหาญมากกว่านั้นเมื่อเราสะดุดและ 
ต้องพยายามเป็นครั้งที่สองเพื่อให้บรรลุ 
ผลสำาเร็จ

จงตั้งปณิธานว่าจะพยายามและมีเจต- 
จำานงอันแน่วแน่ว่าจะทำาจนบรรลุเป้าหมาย 
ที่มีคุณค่า และไม่เพียงต้องกล้าเผชิญ

การท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีก 
เลี่ยงได้เท่านั้นแต่ต้องกล้าพยายามเป็น
ครั้งที่สองด้วย บางครั้งความกล้าหาญ
คือเสียงกระซิบที่บอกเราก่อนจะเข้านอน
ว่า “พรุ่งนี้ฉันจะพยายามอีกครั้ง”

ขอให้เราจดจำาหลักธรรมดังกล่าวข้าง 
ต้นขณะเริ่มเข้าสู่ศักราชใหม่ ปลูกฝังเจต- 
คติที่ดี เชื่อว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมาย 
และความมุ่งมาดปรารถนาของเราได้ ขอ 
ให้กล้าเผชิญการท้าทายทุกอย่างที่อาจ
เกิดขึ้นกับเรา จากนั้นชีวิตที่พรั่งพร้อมจะ 
เป็นของเรา 

อ้างอิง
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456–458
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การสอนจากข่าวสารนี้

ท่านอาจเชิญสมาชิกครอบครัวบอกเล่า 
ประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อเจตคติที่ดี  

การเชื่อในตนเอง หรือความกล้าหาญช่วย 
พวกเขา หรือเชื้อเชิญพวกเขาให้หาแบบอย่าง
ของหลักธรรมทั้งสามข้อนี้ในพระคัมภีร์  
ท่านอาจจะเตรียมสอนโดยนึกถึงข้อ 
พระคัมภีร์หรือประสบการณ์ของ 
ท่านเองร่วมกับการสวดอ้อนวอน
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กล้าฝ่ามรสุม
โดย แมดดิสัน มอร์ลีย์

ในคืนวันที่สองของค่ายเยาวชนหญิงสเตค เกิดพายุฝนและทอร ์
นาโดลูกใหญ่ วอร์ดของดิฉันมีเยาวชนหญิงมาเข้าค่ายประมาณ  

24 คนกับผู้นำาสองคน เราทุกคนต้องเข้าไปหลบฝนอยู่ในกระท่อม 
หลังเล็กๆ ฝนกำาลังตกหนักและลมแรงขึ้นเรื่อยๆ ดิฉันต้องเตือน 
ตนเองตลอดเวลาให้นึกถึงคำาสวดอ้อนวอนทูลขอความปลอดภัยที่
ประธานสเตคสวดอ้อนวอนให้เราก่อนหน้านี้ วอร์ดของเรากล่าว 
คำาสวดอ้อนวอนในกลุ่มของเราเองในกระท่อม และดิฉันสวด 
อ้อนวอนส่วนตัวด้วย

เด็กสาวหลายคนกลัวมาก และเข้าใจได้ง่ายๆ ว่า
เพราะเหตุใด กระท่อมของเราไม่แข็งแรงเลยและเราอยู่
ริมแม่น้ำา ราว 20 นาทีพายุพัดจัดจนทุกคนในสเตคต้อง
วิ่งออกจากกระท่อมประจำาวอร์ดของตนไปยังกระท่อมของ
ที่ปรึกษาซึ่งอยู่บนที่สูง ประธานสเตคของดิฉันกล่าวคำาสวด
อ้อนวอนอีกครั้ง เราร้องเพลงสวด เพลงปฐมวัย และเพลงประจำา
ค่ายเพื่อพยายามปลอบใจตนเอง ใช่ เรากลัวมาก แต่เรารู้สึกว่า
ทุกอย่างจะราบรื่น อีกครึ่งชั่วโมงให้หลังพวกเราจึงกลับไปกระท่อม
ประจำาวอร์ดของเรา

เราทราบในภายหลังว่าเกิดอะไรขึ้นกับทอร์นาโดคืนนั้น มันแยก 
ออกเป็นพายุสองลูก ลูกหนึ่งอ้อมพวกเราไปทางขวาและอีกลูกอ้อม
ไปทางซ้าย เราจึงไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด!

ดิฉันรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินคำาสวดอ้อนวอนของเราคืนนั้น 
และพระองค์ทรงคุ้มครองเราจากพายุรุนแรงที่สุด เหตุใดทอร์นาโด 
จึงแยกถ้าหากไม่ใช่เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์เช่นน้ัน ดิฉันรู้ว่า 
ในมรสุมชีวิต เราสามารถสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ได้เสมอ  
พระองค์จะทรงได้ยินและจะทรงตอบเรา โดยประทานความกล้าหาญ
และความคุ้มครองที่เราต้องการเพื่อให้เราผ่านพ้นไปได้อย่าง
ปลอดภัย

แม่ทัพโมโรไน

แม่ทัพโมโรไนมีความกล้าหาญขณะเผชิญการท้าทาย เขารักความ 
จริง เสรีภาพ และศรัทธา เขาอุทิศชีวิตเพื่อช่วยชาวนีไฟปกปัก 

รักษาอิสรภาพของพวกเขา ท่านสามารถเป็นเหมือนแม่ทัพโมโรไนโดย 

เผชิญการท้าทายด้วยความกล้าหาญ ท่านสามารถทำาธงแห่งเสรีภาพ 
ของท่านเองได้โดยเขียนสิ่งต่างๆ ที่สำาคัญต่อท่านและครอบครัวไว้บน 
ธงด้านล่างหรือในกระดาษอีกแผ่นแยกต่างหาก

เยาวชน เด็ก

ภา
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ย 
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หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใด

แอลมา 46:11–27: ธงแห่งเสรีภาพ
แอลมา 48:11–13, 16–17: คุณสมบัติของโมโรไน
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ข่าวเยี่ยมสอน

ดูแลเอาใจใส่และ 
ปฏิบัติศาสนกิจ 
ผ่านการเยี่ยมสอน

ศึกษาเนื้อหาเหล่านี้และสนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม ใช้คำาถามช่วยท่าน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีของท่านและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน

ฉันจะทำ�อะไรได้บ้�ง

1.	ฉันกำาลังทำาอะไรเพื่อช่วยให้พี่น้อง
สตรีรู้สึกว่าฉันเป็นเพื่อนที่รักและ

ห่วงใยพวกเธอ

2.	ฉันจะเอาใจใส่และดูแลคนอื่นๆ	 
ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

จิตกุศล [มีความหมาย] มากกว่าความ 

รู้สึกเมตตากรุณา” ประธานเฮนรีย์ บี.  

อายริงก์ ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด 

กล่าว “จิตกุศลเกิดจากศรัทธาในพระเจ้าพระ 

เยซูคริสต์และเป็นผลจากการชดใช้ของพระ 

องค์”1 สำาหรับพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์  

การเยี่ยมสอนสามารถเป็นจิตกุศลในการ 

กระทำา เป็นวิธีสำาคัญในการใช้ศรัทธาที่เรามี 

ต่อพระผู้ช่วยให้รอด

ผ่านการเย่ียมสอน เราให้การดูแลเอาใจใส่ 

โดยติดต่อพ่ีน้องสตรีแต่ละคน แบ่งปันข่าวสาร 

พระกิตติคุณ และพยายามรู้ความต้องการ 

ของเธอและของครอบครัวเธอ “การเย่ียมสอน 

เป็นงานของพระเจ้าเมื่อเราเน้นผู้คนมากกว่า 

เปอร์เซ็นต์” จูลี บี. เบค ประธานสมาคม 

สงเคราะห์อธิบาย “ความจริงแล้วการเยี่ยม 

สอนไม่มีวันเสร็จสิ้น เป็นวิถีชีวิตมากกว่า 

ภาระหน้าที่ การรับใช้อย่างซื่อสัตย์ในฐานะ 

ผู้เย่ียมสอนบ่งบอกการเป็นสานุศิษย์ของเรา”2

เมื่อเราให้การดูแลเอาใจใส่อย่างเสมอต้น

เสมอปลายร่วมกับการสวดอ้อนวอน เรารู้ว่า

จะปฏิบัติศาสนกิจและสนองความต้องการ

ของพี่น้องสตรีแต่ละคนและครอบครัวเธอให้

ดีที่สุดได้อย่างไร การปฏิบัติศาสนกิจทำาได้

หลายรูปแบบ—ใหญ่บ้างและไม่ใหญ่บ้าง 

“บ่อยครั้งเพียงการรับใช้เล็กๆ น้อยๆ ก็หนุน

ใจและเป็นพรแก่ผู้อื่นได้แล้ว เช่น สอบถาม

เกี่ยวกับครอบครัวของคนคนหนึ่ง พูดให้กำาลัง

ใจ กล่าวคำาชมที่จริงใจ เขียนจดหมายขอบ

คุณสั้นๆ หรือโทรศัพท์พูดคุยสั้นๆ” ประธาน

โธมัส เอส. มอนสันสอน “ถ้าเราช่างสังเกต

และเอาใจใส่ และถ้าเรากระทำาตามการกระ

ตุ้นเตือนที่มาถึงเรา เราจะทำาความดีได้มาก 

…การรับใช้นับไม่ถ้วนมาจากผู้เยี่ยมสอน

จำานวนมากของสมาคมสงเคราะห์”3

จ�กพระคัมภีร์
ยอห์น 13:15, 34–35; 21:15; โมไซยาห์  

2:17; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 81:5; 

โมเสส 1:39

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	reliefsociety.lds.orgถ่า
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จ�กประวัติของเร�
คริสต์ศักราช	1843	สมาชิก

ศาสนจักรในนอวู	รัฐอิลลินอยส	์แบ่ง 
ออกเป็นสี่วอร์ด	ในเดือนกรกฎาคม 
ของปีนั้น	ผู้นำาสมาคมสงเคราะห ์
กำาหนดคณะกรรมการการเยี่ยมอัน
ประกอบด้วยพี่น้องสตรีสี่คนให้แต่
ละวอร์ด	ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการชุดนี้ครอบคลุมถึงการ
ประเมินความต้องการและรวบรวม 
สิ่งบริจาค	สมาคมสงเคราะห์ใช้สิ่ง 
บริจาคเหล่านี้ช่วยเหลือคนขัดสน4

ถึงแม้ผู้เยี่ยมสอนไม่ได้รวบรวมสิ่ง
บริจาคอีก	แต่พวกเธอยังคงมีหน้าที่
ประเมินความต้องการ—ทางวิญญาณ
และทางโลก—และทำางานเพื่อสนอง
ความต้องการเหล่านั้น	เอไลซา	อาร์.	 
สโนว์	(1804–1887)	ประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญคนที่สอง
อธิบายว่า	“ครู…	ควรมีพระวิญญาณ
ของพระเจ้าอย่างมากขณะที่เธอเข้า 
ไปในบ้านเพื่อให้รู้ว่าเธอพบวิญญาณ 
อะไรในบ้านหลังนั้น…จงทูลวิงวอน 
พระผู้เป็นเจ้าและพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ขอให้มี	[พระวิญญาณ]	ทั้งนี ้
เพื่อท่านจะสามารถพบวิญญาณที่อยู่ 
ในบ้านหลังนั้นได้	…	ท่านจะรู้สึกว่า 
ต้องพูดถ้อยคำาที่สร้างสันติสุขและ 
ความสบายใจ	ถ้าท่านพบว่าพี่น้องสตรี
กำาลังรู้สึกหนาว	จงพาเธอมาอยู่ใกล้
หัวใจท่านเหมือนท่านพาเด็กคนหนึ่ง 
มาสู่อ้อมอกของท่านและทำาให้	[เธอ] 
อุ่นขึ้น”5 

อ้างอิง
1.	 เฮนรีย์	บี.	อายริงก์,	“มรดกอันยืนยงของ

สมาคมสงเคราะห์,”	เลียโฮนา พ.ย.	2009	
หน้า	150

2.	 จูลี	บี.	เบค,	“สมาคมสงเคราะห์:	งาน
ศักด์ิสิทธ์ิ,”	เลียโฮนา	พ.ย.	2009	หน้า	140

3.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“เป้าหมายสามข้อ 
ที่นำาทางท่าน,”	เลียโฮนา	พ.ย.	2007	 
หน้า	153–154

4.	 ดู	Daughters in My Kingdom: The  
History and Work of Relief Society 
(2011),	105

5.	 Eliza	R.	Snow,	ใน	Daughters in  
My Kingdom, 108



สมุดบันทึก การประชุมใหญ่เดือนตุลาคม
“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด,…ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช ้
ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ขณะที่ท่านทบทวนการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2011 ท่านสามารถใช้หน้า

เหล่านี้ (และสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) เพื่อช่วยท่านศึกษาและ

ประยุกต์ใช้คำาสอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่

อ่าน ดู หรือฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญได้ที่ conference.lds.org

“ข้าพเจ้าเชื่อว่าประสบการณ์ครั้งแรกของข้าพเจ้าใน 
การใช้ความกล้าดำาเนินชีวิตตามความเชื่อมั่นของ 

ตนเองเกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าประจำาการกองทัพเรือสหรัฐเมื่อ
ใกล้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง…

“ข้าพเจ้าจำาได้เสมอเมื่อวันอาทิตย์เวียนมาหลังจาก 
สัปดาห์แรก เราได้รับข่าวอันน่ายินดีจากจ่าทหารเรือ เรา 
ยืนแถวตรงอยู่ในสนามฝึกท่ามกลางลมโชยอ่อนๆ ของ 
แคลิฟอร์เนีย เราได้ยินเขาสั่งว่า ‘วันนี้ทุกคนไปโบสถ์— 
ทุกคน ยกเว้นผม ผมจะพักผ่อน!’ จากนั้นเขาก็ตะโกนว่า 
‘ทุกคนท่ีเป็นคาทอลิก ประชุมท่ีค่ายเดคาเตอร์—และอย่า 
กลับมาจนกว่าจะบ่ายสามโมง หน้า เดิน!’ กลุ่มคนค่อน 
ข้างใหญ่เดินออกไป จากนั้นเขาก็ออกคำาสั่งต่อ ‘คนที่ 
นับถือศาสนายิว ประชุมที่ค่ายเฮนรีย์—และอย่ากลับมา 
จนกว่าจะบ่ายสามโมง หน้า เดิน!’ กลุ่มเล็กกว่ากลุ่มแรก 
เดินออกไป จากนั้นเขาพูดว่า ‘ส่วนพวกคุณที่เหลืออยู่  
พวกโปรเตสแตนต์ ประชุมท่ีหอประชุมของค่ายฟาร์รากัท 
—และอย่ากลับมาจนกว่าจะบ่ายสามโมง หน้า เดิน!’

“ทันใดนั้นมีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในสมองข้าพเจ้า  

กล้ายืนคนเดียว
จนถึงวินาทีนั้น
ข้าพเจ้าไม่นึกว่า 
จะมีคนยืนอยู่ข้างๆ 
หรือข้างหลังข้าพเจ้า
ในสนามฝึก

‘มอนสัน นายไม่ใช่คาทอลิก นายไม่ใช่ยิว นายไม่ใช ่
โปรเตสแตนต์ นายเป็นมอรมอน นายยืนอยู่กับที่ก็แล้ว
กัน!’ ข้าพเจ้ายืนยันกับท่านว่าข้าพเจ้ารู้สึกโดดเดี่ยวจริงๆ  
กล้าและเด็ดเดี่ยว ใช่—แต่ว่าโดดเดี่ยว

“จากนั้นข้าพเจ้าได้ยินคำาพูดไพเราะที่สุดเท่าที่เคยได ้
ยินจ่าทหารเรือคนนั้นเอ่ยออกมา เขามองมาทางข้าพเจ้า 
และถามว่า ‘แล้วพวกนายเรียกตัวเองว่าอะไร’ จนถึง 
วินาทีนั้นข้าพเจ้าไม่นึกว่าจะมีคนยืนอยู่ข้างๆ หรือข้าง 
หลังข้าพเจ้าในสนามฝึก เราทุกคนตอบแทบจะเป็นเสียง 
เดียวกันว่า ‘มอรมอนครับ!’ ใจข้าพเจ้าเปี่ยมปีติสุด 
พรรณนาขณะเหลียวหลังและเห็นทหารเรืออีกสี่ห้าคน

“จ่าทหารเรือเกาศีรษะ สีหน้างุนงง แต่ในที่สุดก็พูดว่า 
‘พวกนายไปหาท่ีประชุมก็แล้วกัน และอย่ากลับมาจนกว่า 
จะบ่ายสามโมง หน้า เดิน!’…

“แม้ประสบการณ์จะออกมาต่างจากที่ข้าพเจ้าคาดไว้  
แต่ข้าพเจ้าก็เต็มใจยืนคนเดียว หากจำาเป็นต้องทำาเช่นนั้น

“ตั้งแต่วันนั้นมีหลายครั้งที่ไม่มีใครเลยยืนอยู่ข้างหลัง 
ข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายืนคนเดียว จริงๆ ข้าพเจ้าซาบซึ้งยิ่ง
ที่ได้ตัดสินใจไว้นานแล้วว่าจะยืนหยัดแน่วแน่ เตรียมและ
พร้อมเสมอที่จะปกป้องศาสนาของตน”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “กล้ายืนคนเดียว,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2011, 77

คำาถามเพื่อไตร่ตรอง

• การยืนหยัดของเรามีผลต่อผู้อื่นอย่างไร
• ท่านจำาเวลาที่ความกล้าและความเชื่อมั่นของท่านถูก

ทดสอบได้หรือไม่ ท่านตอบสนองอย่างไร
• เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะ 

ยืนหยัด

ท่านอาจเขียนความคิดของท่านลงในบันทึกส่วนตัว
หรือสนทนากับผู้อื่น

แหล่งช่วยเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ได้แก่ คู่มือพระคัมภีร์ “กล้าหาญ 
(ความ)”; โธมัส เอส. มอนสัน, “The Call for Courage,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2004, 54–57; ศึกษาตามหัวข้อใน LDS.org, “Peer Pressure”;  
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, “ก้าวไปข้างหน้าด้วยศรัทธา”
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เรื่องเล่าจากการประชุมใหญ่



จงไปและทำา

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย ์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

สอนว่าเราควรทำาสิ่งต่อไปนี ้
เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ศาสนจักร

1. “กล้าประกาศเรื่องพระเยซ ู
คริสต์ เราต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่า 
เราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็น
บุคคลสำาคัญในประวัติศาสตร ์
มนุษย์ทั้งหมด”

2. “เป็นแบบอย่างที่ชอบธรรม 
ต่อผู้อื่น…ชีวิตเราควรเป็นแบบ
อย่างของความดีงามและ 
คุณธรรมขณะที่เราพยายาม 
เลียนแบบอย่างของพระองค์ให้ 
โลกเห็น”

3. “พูดถึงศาสนจักร ในวิถี
ชีวิตประจำาวันของเรา เราได้
รับพรที่มีโอกาสมากมายให้
แบ่งปันความเชื่อของเรากับ 
ผู้อื่น”

จาก “ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได ้
ขจัดความกลัวเสีย,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2011, 52–54

เติมคำาในช่องว่าง

1. “การศึกษา  ร่วมกับการสวดอ้อนวอนจะสร้างศรัทธา 

ในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา ในพระบุตรที่รักของพระองค์ และในพระ 

กิตติคุณของพระองค์ จะสร้างศรัทธาของท่านในศาสดาพยากรณ ์

ของพระผู้เป็นเจ้าท้ังอดีตและปัจจุบัน จะดึงท่านให้ใกล้ชิดพระผู้เป็น 

เจ้ามากกว่าหนังสือเล่มอื่นใด จะเปลี่ยนชีวิตท่านให้ดีขึ้น” (เฮนรีย์ 

บี. อายริงก์, “พยาน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 86)

2. “  กลายเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนและไม่เสื่อมคลายไปตาม

กาลเวลา” (ริชาร์ด จี. สก็อตต์, “พลังแห่งพระคัมภีร์,” เลียโฮนา, 

พ.ย. 2011, 6)

3. “สำาหรับผู้ที่คิดว่าการทดลองที่ตนเผชิญอยู่ไม่ยุติธรรม   
จะชดเชยให้ความอยุติธรรมทุกอย่างในชีวิต” (เควนทิน แอล. คุก, 

“บทเพลงที่ขับขานไม่ได้,”เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 133)

4. “เมื่อเรามี  เราเต็มใจรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่ 

เรายุ่งยากโดยไม่หวังให้เป็นที่จดจำาหรือผลตอบแทนใดๆ” (ซิลเวีย 

เอช. ออล์เรด, “จิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้น,” 

 เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 147)

คำาสัญญา
จากศาสดา
พยากรณ์

ไม่มีวันใดผ่านไปโดยที่ข้าพเจ้า 

ไม่ได้สื่อสารกับพระบิดาใน 

สวรรค์ผ่านการสวดอ้อวอน นี่คือ 

ความสัมพันธ์ที่ข้าพเจ้ายึดมั่น

—ข้าพเจ้าสิ้นหวังแน่นอนหาก

ปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว  

ถ้าเวลานี้ท่านไม่มีความสัมพันธ์ 

เช่นนั้นกับพระบิดาในสวรรค์  

ข้าพเจ้าขอให้ท่านทำาให้บรรล ุ

เป้าหมายนั้น ขณะทำาเช่นนี้ ท่าน

ย่อมมีสิทธิ์รับการดลใจและการ 

นำาทางจากพระองค์ในชีวิตท่าน 

—ซึ่งจำาเป็นสำาหรับเราแต่ละคน 

ถ้าเราต้องการอยู่รอดทาง 

วิญญาณระหว่างการเดินทาง 

ของเราบนโลกนี้ การดลใจและ

การนำาทางดังกล่าวเป็นของขวัญ 

ที่พระองค์ประทานให้เปล่าๆ ถ้า

เราแสวงหา”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน,  
“ยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 105
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       คำาตอบ: 1. พระคัมภีร์มอรมอน; 
2. ข้อพระคัมภีร์ที่ท่องได้; 3. การชดใช้; 4. จิตกุศล



รับใช้ในศาสนจักร

เมื่อบราเดอร์โจนส์กับลูกชายได้รับ 

มอบหมายให้สอนประจำาบ้านครอบ 

ครัววิลเลียมส์ พวกเขาเริ่มไปเยี่ยม 

ทุกเดือน โดยผ่านการเยี่ยมเหล่านั้น คิม 

ลูกสาวของครอบครัวเรียนรู้ว่าพวกเขา 

เป็นห่วงเธอ เธอมีคำาถามมากมายเก่ียวกับ 

พระกิตติคุณและชอบสนทนากับพวกเขา

ฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อคิมพยายามจะรู้ให้ 

ได้ว่าเธอมีประจักษ์พยานหรือไม่ ผู้นำาขอ 

ให้บราเดอร์โจนส์กับผู้ดำารงฐานะปุโรหิต 

แห่งเมลคีเซเดคอีกคนหนึ่งไปเข้าค่าย 

เยาวชนหญิง คิมกล่าวในเวลาต่อมาว่า 

นั่นมีความหมายต่อเธอมากเหลือเกินเมื่อ 

ผู้สอนประจำาบ้านของเธออยู่ที่นั่นด้วย  

เธอบอกครอบครัวว่าเธอมีประจักษ์พยาน 

ในความรักที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อ 

เธอเมื่อบราเดอร์โจนส์และผู้ดำารงฐานะ

ปุโรหิตอีกคนหนึ่งให้พรฐานะปุโรหิตแก่ 

เธอที่ค่ายตามคำาขอของเธอ

แน่นอนว่าผู้สอนประจำาบ้านของเธอ 

เป็นเพื่อนกับครอบครัววิลเลียมส์ อิทธิพล 

ของพวกเขาสำาคัญต่อคิมและคุณพ่อคุณ 

แม่ของเธอ—และต่อพระเจ้า

การเป็นผู้นำาและการเรียก
ในโลกทุกวันน้ี คนท่ัวไปจะวัดความก้าว 

หน้าส่วนตัวของคนๆ หนึ่งจากตำาแหน่ง

ความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ในท่ีทำางาน 

หรือจากการเพิ่มเงินเดือนที่ส่งสัญญาณ 

ว่าบุคคลนั้นประสบความสำาเร็จเพิ่มขึ้น  

เรามักให้ตำาแหน่งความรับผิดชอบที่มอง 

เห็นได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้

สร้างคุณูปการสำาคัญ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก

ที่คนจำานวนมากพยายามจะรู้วิธีที่ดีที่สุด

ในการวัดการเติบโตของตนในเรื่องทาง

วิญญาณ

ผมได้ยินวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายคน 

สงสัยฐานะของตนเพราะพวกเขาไม่ได้รับ 

การเรียกสู่ตำาแหน่งผู้นำาในศาสนจักร แต่

ความก้าวหน้าของเราวัดจากการเรียก

เป็นผู้นำาอย่างนั้นหรือ

อันที่จริงการเป็นผู้นำาไม่จำาเป็นต้องมี

การเรียก บางคนใช้อิทธิพลจรรโลงใจและ

ให้กำาลังใจต่อผู้อื่นตามแบบผู้นำาที่แท้จริง

โดยไม่มีการเรียกหรือตำาแหน่ง หลักคำา 

สอนและพันธสัญญา 121 สอนบทเรียน

สำาคัญบางประการเกี่ยวกับผู้นำาดังนี้

“เราท้ังหลายเรียนรู้โดยประสบการณ์ท่ี 

เศร้าสลดว่าน่ีคือกมลสันดานและธรรมชาติ 

วิสัยของมนุษย์เกือบทุกคน, ทันทีที่พวก

เขาได้สิทธิอำานาจสักหน่อย, อย่างที่พวก 

เขาเข้าใจ, พวกเขาจะเริ่มใช้อำานาจการ 

ปกครองที่ไม่ชอบธรรมทันที.

“ด้วยเหตุน้ีหลายคนได้รับเรียก, แต่น้อย 

คนได้รับเลือก.

“ไม่มีอำานาจหรืออิทธิพลใดสามารถ

หรือจะธำารงไว้ได้โดยอาศัยฐานะปุโรหิต, 

นอกจากโดยการชักชวน, โดยความอด 

กลั้น, โดยความสุภาพอ่อนน้อมและความ

อ่อนโยน, และโดยความรักที่ไม่เสแสร้ง;

“โดยความกรุณา, และความรู้บริสุทธิ์,  

ซ่ึงจะขยายจิตวิญญาณออกไปอย่างกว้าง 

ขวางโดยปราศจากความหน้าซื่อใจคด,  

และปราศจากมารยา” (ข้อ 39–42)

เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเราจะสับสนระหว่าง 

การเป็นผู้นำากับการบอกผู้คนว่าต้องทำา 

อะไร นั่นสามารถนำาไปสู่การปกครองที่ไม่ 

ชอบธรรมได้ เราไม่ควรพูดว่า “คุณต้อง 

ทำาอย่างที่ผมบอกเพราะผม (ผู้ดำารงฐานะ

ปุโรหิตหรือได้รับเรียกโดยฐานะปุโรหิต) 

บอกให้ทำา” บทเรียนสำาคัญในภาค 121 คือ 

ผู้นำาที่แท้จริงไม่ออกคำาสั่งและคาดหวัง 

ให้คนทำาตามเพียงเพราะตำาแหน่ง แต่การ 

เป็นผู้นำาฐานะปุโรหิตเป็นเรื่องของการ 

เชิญชวน การเชิญชวนที่อ่อนโยนตาม 

ความรู้บริสุทธิ์และความรักที่ไม่เสแสร้ง

จะเป็นแรงจูงใจมากกว่า “เพราะผมบอก

ให้ทำา” เสมอ

จริงอยู่ว่าผู้นำาที่ชอบออกคำาสั่งจะทำา 

หลายสิ่งได้สำาเร็จลุล่วง แต่พวกเขาไม่ได้ 

นำาตามวิธีที่พระเจ้าทรงเปิดเผย พวกเขา

ไม่ได้พัฒนาความสามารถในการทำาอะไร

ด้วยตนเองและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นใน

หมู่คนที่พวกเขานำาอยู่

เมื่อเรารับใช้และนำาตามวิธีที่พระเจ้า
ทรงกำาหนด ไม่ว่าการเรียกของเรา
คืออะไร เราจะเป็นทั้งพรและผู้ได้
รับพรโดย เครก เมอร์ริลล์ ผู้อำานวยการ โปรแกรมปริญญาโท

ด้านบริหารธุรกิจของบีวายยู

การเป็นผู้นำาตาม

วิธีของพระเจ้า
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การเป็นผู้นำาที่แท้จริง
พึงสังเกตในข้อ 41 หรือ 42 ไม่ได้บอก 

ว่าการเรียกหรือตำาแหน่งของสิทธิอำานาจ 

เป็นหนทางหนึ่งที่เหมาะจะใช้พลังอำานาจ 

หรืออิทธิพล แต่พลังอำานาจและอิทธิพล 

ของผู้นำาที่แท้จริงใช้ผ่านการชักชวน ความ 

อดกลั้น ความสุภาพอ่อนน้อม ความอ่อน 

โยน ความรักที่ไม่เสแสร้ง ความกรุณา  

และความรู้บริสุทธิ์ ทุกคนสามารถแสดง

ให้เห็นคุณลักษณะเหล่านี้ของการเป็น

ผู้นำาที่แท้จริงได้ไม่ว่าจะมีการเรียกหรือ

ตำาแหน่งใดก็ตาม

การเรียกผู้นำาเหมือนกันมากกับล้อ 

เสริมของจักรยาน ล้อเสริมช่วยให้เด็กรู้ 

วิธีทรงตัวและขี่จักรยานด้วยความมั่นใจ 

การเรียกผู้นำาวางคนไว้ในตำาแหน่งที่เขา 

เรียนรู้ว่าจะรัก อดทน และชักชวนผ่าน 

ความรู้บริสุทธิ์และความกรุณาได้อย่างไร  

พวกเขาอาจเรียนรู้ด้วยว่าการพยายาม 

บีบบังคับพฤติกรรมมาคู่กับการถอนตัว 

ของพระวิญญาณและประสิทธิผลที่ลดลง

การเป็นสานุศิษย์ 
ที่ซื่อสัตย์
“ผู้นำาศาสนจักรทุกคนได้รับเรียก 

มาเพื่อช่วยผู้อื่นให้ ‘เป็นผู้ติดตาม

ที่แท้จริงของ … พระเยซูคริสต์’  

(โมโรไน 7:48) …

“ผู้นำาจะสอนวิธีเป็น ‘ผู้ติดตาม 

ที่แท้จริง’ ให้แก่ผู้อื่นได้ดีที่สุดโดย 

การเป็นแบบอย่าง แบบแผนนี้— 

การเป็นสานุศิษย์ที่ซื่อสัตย์เพื่อช่วย 

ผู้อื่นให้เป็นสานุศิษย์ที่ซื่อสัตย์— 

เป็นจุดประสงค์เบื้องหลังการเรียก 

ทุกอย่างในศาสนจักร”

คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร 
(2010) หมวด 3.1

หลังจากการปลด เราจะพบว่าเราเติบ 

โตและเรียนรู้ขณะอยู่ในการเรียกของเรา 

เราเรียนรู้ที่จะรักและรับใช้ผู้อื่นโดยไม่มี 

การเรียกเป็นแรงกระตุ้นหรือไม่ เราเรียนรู้ 

ท่ีจะรับใช้ด้วยพลังอำานาจเพ่ือเป็นอิทธิพล 

ดีเพียงเพราะเราเป็นเราหรือไม่

พระเจ้าจะทรงเรียกใช้เราหลายๆ ครั้ง 

ตลอดชีวิตเรา พระองค์ทรงรู้ใจเรา พระองค์ 

จะทรงเรียกใช้เราเม่ือพระองค์ทรงต้องการ 

ทักษะพิเศษของเรา ความรู้ หรือความ 

รู้สึกไวต่อพระวิญญาณของเรา พระองค์

จะทรงเรียกใช้เราตามความเต็มใจของเรา

ในการฟังสุรเสียงของพระองค์และรักดังที่

พระองค์ทรงรัก

เมื่อเราเรียนรู้วิธีเป็นอิทธิพลดีตามวิธี 

ของพระเจ้า เราจะกลายเป็นคนที่ยกผู้อื่น 

เพียงเพราะว่าเราเป็นเรา การเรียกจะไม่ 

เป็นเหตุผลเบื้องต้นสำาหรับอิทธิพลดีของ

เรา แต่เมื่อขอ เราจะรับใช้ให้ดีตามที่เรา

ได้รับมอบหมายในศาสนจักร

ไม่ว่าเราจะรับใช้ในโรงเรียนวันอาทิตย์ 

หรือในโปรแกรมเยาวชน เป็นผู้สอนประจำา 

บ้านหรือผู้เย่ียมสอนหรือแม้แต่เป็นอธิการ 

หรือประธานสมาคมสงเคราะห์ การรับใช้ 

ผู้อื่นเท่ากับเป็นการแสดงความรักที่เรามี 

ต่อพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อเรารับใช้และนำา 

ตามวิธีที่พระองค์ทรงกำาหนด ไม่ว่าการ 

เรียกของเราคืออะไร เราจะเป็นทั้งพรและ

ผู้ได้รับพร 
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เราพูดถึงพระคริสต์

ใ
นปลายทศวรรษ 1970 เพื่อนคนหนึ่งขอ

ให้ดิฉันไปสมาคมสงเคราะห์กับเธอ “คือ

อะไรหรือ” ดิฉันถาม เพื่อนพูดแต่เพียงว่า 

“มาดูสิ” ว้าว! ดิฉันหลงเสน่ห์ตั้งแต่วินาทีแรก

ปลายฤดูร้อนปีนั้นลีแอนมาบ้านดิฉันและ 

บอกว่าเธอเป็นผู้เยี่ยมสอนของดิฉัน ฟังด ู

แปลกและดีเย่ียมในขณะเดียวกัน โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงเน่ืองจากดิฉันไม่ได้เป็นสมาชิกศาสน- 

จักร ที่นี่เธอกำาลังใช้เวลาจากตารางที่ยุ่งเหยิง 

ของเธอมาแบ่งปันข้อคิดทางวิญญาณกับ 

ดิฉันและดูว่ามีอะไรที่เธอจะช่วยดิฉันได้บ้าง 

ดิฉันรู้จากเจตนาของเธอว่าเธอจริงใจ ดิฉันไม่ 

เคยลืมลีแอนและข่าวสารท่ีเธอแบ่งปันกับดิฉัน

สองปีผ่านไป ฟรานเซสย้ายเข้ามาในวอร์ด 

ของเรา ความจริงแล้วนั่นไม่ใช่วอร์ด “ของ 

เรา” เพราะดิฉันยังไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ดิฉัน 

คิดว่าใช่ ตอนนั้นดิฉันมีลูกสาวตัวเล็กๆ สอง 

คนและเห็นได้ว่าองค์การช่วยของศาสนจักร 

กำาลังเป็นพรแก่ชีวิตพวกเธอ ไม่ว่าฝนตกหรือ 

แดดออก ฟรานเซส ผู้เยี่ยมสอนคนใหม่ของ 

ดิฉันจะมาเยี่ยมดิฉันพร้อมบทเรียน เสียง 

หัวเราะ เรื่องเล่า หรือมือที่ช่วยเหลือ ดิฉัน 

จำาได้เมื่อฟรานเซสมาถึงในช่วงบ่ายที่วุ่นวาย 

มากวันหนึ่ง โดยที่เห็นว่าดิฉันนั่งคุยไม่ได้  

ฟรานเซสจึงคนอาหารบนเตาให้ขณะที่ดิฉัน

ดูแลลูกสาวตามความต้องการของพวกเธอ

หลายปีผ่านไปดิฉันย้ายจากที่นั่น ดิฉันไม่ 

อยากจากเพ่ือนๆ ในศาสนจักรเลย แต่ไม่นาน 

ดิฉันก็พบพี่น้องสตรีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีประจักษ์ 

พยานเข้มแข็งและใจกว้างในสมาคมสงเคราะห์ 

ของวอร์ดใหม่ “ของดิฉัน” ครูสมาคมสงเคราะห์ 

คนหนึ่งแจกรายการที่ต้องทำาซึ่งเธอตกแต่ง 

อย่างดีและกระตุ้นเราให้เขียนไว้บนสุดของ 

รายการในแต่ละวันว่า “มีเมตตา” ดิฉันกับ 

พี่น้องสตรีที่นั่งข้างๆ ดิฉันคิดว่านั่นเป็นความ 

คิดที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสืบเนื่อง 

จากความคิดน้ันสนับสนุนคติพจน์ของสมาคม 

สงเคราะห์ที่ว่า “จิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้น”  

(โมโรไน 7:46)

ต่อจากนั้นดิฉันอ่านเรื่องเกี่ยวกับสตรีผู้บุก- 

เบิก สมัยท่ีสตรีคนน้ันยังเด็ก ศาสดาพยากรณ์ 

ขอให้ครอบครัวเธอช่วยตั้งชุมชนวิสุทธิชนยุค 

พรของการ 
เยี่ยมสอน
“สตรีหลายท่านรายงานว่าเหตุ 
ที่พวกเธอกลับมาแข็งขันใน 
ศาสนจักรเป็นเพราะผู้เยี่ยมสอน 
ที่ซื่อสัตย์มาเยี่ยมไม่เว้นแต่ละ 
เดือน คอยดูแล ช่วยเหลือ ให้ 
ความรัก และเป็นพรแก่พวก 
เธอ…

“บางครั้งพรสำาคัญที่สุดเกี่ยว 
กับการเยี่ยมสอนของท่านจะ 
เป็นเพียงการฟัง การฟังนำามา 
ซึ่งการปลอบโยน ความเข้าใจ  
และการรักษา แต่ในครั้งอื่น 
ท่านอาจยังต้องพับแขนเสื้อ 
ทำางานในบ้านหรือช่วยปลอบ 
เด็กให้หยุดร้องไห้”

บาร์บารา ธอมพ์สัน ที่ปรึกษาที่สอง 
ในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ 
สามัญ “และจงชักชวนคนที่ยังสงสัย 
อยู่ให้เขาเชื่อ (ส่งผลต่อผู้อื่นด้วย 
การุณยธรรม)” เลียโฮนา พ.ย.  
2010 หน้า 153

ผู้เยี่ยมสอน
นำ�ดิฉันไปห�พระเยซูคริสต์

“[พระเจ้า] ตรัสถาม [เปโตร] ครั้งที่สามว่า เจ้ารักเราหรือ [เปโตร] 
จึงทูลพระองค์ว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์
ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ พระเยซูตรัสกับเขาว่า จงเลี้ยงแกะ
ของเราเถิด” (ยอห์น 21:17)

โดย เจย์น พี. โบเวอร์ส

12      เ ลี ย โ ฮ น า



ผู้เยี่ยมสอนได้รับพร
จากการรับใช้ของ 
พวกเธออย่างไร
บาร์บารา ธอมพ์สันช่วยตอบคำาถาม 
ข้อนี้ในคำาปราศรัยการประชุมสมาคม 
สงเคราะห์สามัญของเธอ “และจง
ชักชวนคนที่ยังสงสัยอยู่ให้เขาเชื่อ  
(ส่งผลต่อผู้อื่นด้วยการุณยธรรม)” 
(เลียโฮนา พ.ย. 2010 หน้า 153 
ดังนี้

“เมื่อดิฉันไปเยี่ยมสอน ดิฉันรู้สึก
ดีขึ้นทุกครั้ง ดิฉันได้รับความชื่น
ใจ ความรัก และพร และมักจะได้
รับมากกว่าพี่น้องสตรีที่ดิฉันเยี่ยม
สอนมากมายนัก ความรักของดิฉัน
เพิ่มมากขึ้น ปรารถนาจะรับใช้มาก
ขึ้น และดิฉันมองเห็นได้ถึงวิธีการ
อันงดงามที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง
วางแผนไว้ให้เราดูแลเอาใจใส่กัน”

ท่านอาจเขียนประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
การเยี่ยมสอนหรือการสอนประจำาบ้าน

ลงในบันทึกประจำาวันของท่าน

สุดท้ายในพื้นที่ห่างไกล เรื่องเศร้าเกิดขึ้นเมื่อ 

พี่น้องคนหนึ่งของเธอเสียชีวิต คุณแม่ของเธอ 

เศร้าใจมาก และครอบครัวเสียใจอย่างสุดซึ้ง

วันหนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้กำาลังมองออกนอก 

หน้าต่าง เธอเห็นหิมะขาวโพลนล้อมรอบบ้าน

หลังเล็กของครอบครัว ขณะจ้องมองขอบฟ้า 

เธอเห็นคนสองคนเดินลุยหิมะมาที่บ้านของ

เธอ เมื่อพวกเขามาถึง เด็กคนนี้จำาได้ทันทีว่า

พวกเขาเป็นใคร—พวกเขาคือผู้เยี่ยมสอนของ

คุณแม่เธอ

เรื่องดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจให้ดิฉัน  

ดิฉันรับบัพติศมาในเดือนพฤษภาคมปี 1983  

ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นผู้เยี่ยมสอนด้วย 

ตนเอง ดิฉันชอบสนทนาวิสาสะกับสตรีหลาย 

คนผู้เป็นแบบอย่างของ “[สตรี] ที่ดี” ผู้ “ประ 

เสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนัก” (สุภาษิต 31:10) 

การได้อยู่กับสตรีที่พยายามมีเมตตา รักกัน 

และนำาผู้อื่นมาสู่พระคริสต์นับว่าวิเศษยิ่ง 

ผู้เยี่ยมสอนแบ่งปันข่าวสาร

พระกิตติคุณและบางครั้งให้

ความช่วยเหลือ พี่น้องสตรี

ที่พวกเธอเยี่ยมเข้มแข็งขึ้น

เพราะได้สนทนาวิสาสะกับ

สตรีที่พยายามมีเมตตา  

รักกัน และนำาผู้อื่นมาสู ่

พระคริสต์
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ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน จูล ีบี. เบค “‘ธิดา
ในอาณาจักรของเรา’: ประวัติและงาน
ของสมาคมสงเคราะห์” เลียโฮนา พ.ย. 
2010 หน้า 143; และ เฮนรีย์ บี. 
อายริงก์ “มรดกอันยืนยงของสมาคม
สงเคราะห์” เลียโฮนา พ.ย. 2009  
หน้า 150
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บ้านเรา ครอบครัวเรา

โดย คลายด ์เจ. วิลเลียมส์
แผนกประสานงาน

เมื่อผมกับภรรยาเลี้ยงดูครอบครัว เราปรารถนา 
อย่างยิ่งที่จะปลูกฝังความรักพระคัมภีร์มอรมอน 
ให้ลูกๆ ทั้งห้าคนของเรา เช่นเดียวกับช่างไม้ เรา 

เรียนรู้ว่าความหลากหลายของเครื่องมือไม่เพียงเป็น 
ประโยชน์เท่านั้นแต่ยังขาดไม่ได้เลยเช่นกันในการสอน
ลูกๆ ของเราให้รักพระคัมภีร์ เราตระหนักเช่นกันว่าการ
มีเครื่องมือหรือเทคนิคในการสอนลูกๆ เป็นเรื่องหนึ่ง 
และการรู้วิธีใช้เครื่องมือหรือเทคนิคเหล่านั้นเป็นอีก
เรื่องหนึ่ง

นอกจากนี้ เรารู้ด้วยว่าเราต้องเรียนรู้วิธีสอนลูกๆ ให้ 

ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์มอรมอนกับชีวิตพวกเขาและเห็น 

ความเกี่ยวพันของพระคัมภีร์มอรมอนกับโลกที่พวก 

เขามีชีวิตอยู่ ความสามารถในการใช้วิธีที่หลากหลาย 

เพื่อช่วยลูกๆ ของเราแรกสุดขึ้นอยู่กับความเข้าใจพระ 

คัมภีร์ของเรา ประจักษ์พยานที่เรามีต่อความจริงในนั้น 

และความกระตือรือร้นของเราต่อพระคัมภีร์

การสอนเด็กเล็ก
เพราะภาษาของพระคัมภีร์ค่อนข้างใช้น้อยและเด็ก 

รู้คำาศัพท์จำากัด การสอนเด็กให้รักพระคัมภีร์มอรมอน 

จึงเป็นเรื่องท้าทาย เมื่อลูกๆ ของเรายังเล็ก ช่วงความ 

สนใจของพวกเขาส้ันและด้วยเหตุน้ีเวลาศึกษาพระคัมภีร์ 

ของเราจึงสั้นตาม เรามักใช้หนังสือภาพอ่านประกอบ

พระคัมภีร์สำาหรับการศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว

เพ่ือเสริมหลักธรรมท่ีลูกๆ กำาลังอ่านและเรียนรู้ในการ 

ศึกษาพระคัมภีร์ ผมมักจะใช้เรื่องราวพระคัมภีร์เป็น 

นิทานก่อนนอน หลายปีต่อมาลูกสาวของผมบอกว่าการ 

ทำาเช่นนั้นมีอิทธิพลเพียงใด เธอกล่าวว่า “หนูคิดว่า 

เรื่องที่เล่าซ้ำาหลายๆ รอบกลายเป็นเรื่องโปรดของเรา 

คุณพ่อน่ังข้างเตียงเราและเล่าเร่ืองต่างๆ จากพระคัมภีร์ 

เราชอบฟังและขอฟังอีกหลายรอบเพราะแม้จะอายุ 

น้อยแต่เราก็รู้สึกได้ถึงวิญญาณของข่าวสารในเรื่อง 

เหล่านั้น เรารู้ว่าคนที่คุณพ่อกำาลังเล่าให้เราฟังเป็นคน 

กล้าหาญและซื่อสัตย์ เราอยากเป็นเหมือนพวกเขา”

ปรับบทเรียนตามความต้องการของครอบครัว
แน่นอนว่าเมื่อลูกโตแล้ว เราอ่านจากพระคัมภีร ์

มอรมอนและพระคัมภีร์เล่มอื่นโดยตรง เราพยายาม 

อ่านพระคัมภีร์ทุกเช้าแม้ลูกบางคนจะยังมีผ้าห่มพันตัว 

และงัวเงีย แต่ตอนน้ีพวกเขาบอกเราว่าขณะน้ันพวกเขา 

ฟังอยู่ จดจำา และเพาะเมล็ดสำาหรับอนาคต

เราเน้นพระคัมภีร์ระหว่างการสังสรรค์ในครอบครัว 

เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เรามักรวมกิจกรรมต่างๆ ไว้ใน 

นั้น อาทิ เกมทายพระคัมภีร์ สมาชิกครอบครัวจะทำาท่า 

ประกอบเรื่องหนึ่งจากพระคัมภีร์ และสมาชิกคนอื่นๆ 

ในครอบครัวจะพยายามทายว่าเรื่องอะไร ลูกๆ ของเรา

ชอบเล่นเกม “ฉันเป็นใคร” ด้วย—เกมที่เราจะให้คำาใบ้

จนกว่าพวกเขาจะทายช่ือบุคคลจากพระคัมภีร์มอรมอน 

ได้ถูกต้อง เมื่อลูกๆ โตขึ้นพวกเขามีส่วนร่วมในการ 

เตรียมและนำาเสนอบทเรียน

ขณะที่เราปรับการสังสรรค์ให้ตรงกับความต้องการ

ในปัจจุบันของครอบครัว เราใช้เรื่องเล่าและข้อคิดจาก

พระคัมภีร์มอรมอนช่วยสอนหลักธรรม ตัวอย่างเช่น เรา 

ดึงบทเรียนเรื่องศีลธรรมและการหลีกเลี่ยงสื ่อลามก 

มาจากคำาแนะนำาที่แอลมาให้โคริแอนทอนบุตรชายใน 

แอลมา 39 บทเรียนที่ดีเกี่ยวกับการไม่ทำารอยสักตาม

ช่วยให้
เด็กๆ รัก
พระคัมภีร์

มอรมอน
เราพบว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นประโยชน์
ในการสอนเด็กๆ จากพระคัมภีร์ 
มอรมอน

14      เ ลี ย โ ฮ น า



ร่างกายนำามาจากเรื่องของชาวแอมลิไซในแอลมา 3

ผมเตรียมบทเรียนเรื่องการจัดการอย่างเหมาะสม 

กับการชิงดีชิงเด่นในหมู่พี่น้องโดยอ้างอิงจากชีวิตของ 

นีไฟ (ดู 1 นีไฟ 7:20–21; 16:4–5), เจคอบ (ดู 2 นีไฟ  

2:1–3) และโคริแอนทอน (ดู แอลมา 39:1, 10) เรื่องราว

เตือนสติของแอลมากับอมิวเล็คใน แอลมา 14:12–28  

สอนเก่ียวกับความอดทนในทุกขเวทนา หลักธรรมสำาคัญ 

ประการหน่ึงท่ีเราเรียนรู้พร้อมประเด็นเหล่าน้ีและประเด็น 

อื่นๆ อีกมากมายคือต้องแน่ใจว่าเราพูดประเด็นเหล่านี้ 

กับลูกๆ ก่อนจะกลายเป็นประเด็นหรือปัญหาในชีวิต

พวกเขาจริงๆ

ถามคำาถาม
นอกจากจะอ่านพระคัมภีร์กับลูกๆ แล้วเราทราบดีว่า 

การถามคำาถามที่จะช่วยให้ลูกๆ เห็นความสำาคัญของ 

สิ่งที่พวกเขากำาลังอ่านก็สำาคัญเช่นกัน ความซับซ้อน 

ของคำาถามเหล่านี้หลากหลายกันไปขึ้นอยู่กับวัยของ 

พวกเขา แต่ประเด็นคือสอนพวกเขาให้มองหาข้อคิด 

และการประยุกต์ใช้ อีกทั้งช่วยให้พวกเขาตระหนักว่ามี

อะไรอยู่มากมายให้ค้นพบในพระคัมภีร์มอรมอน

ตัวอย่างเช่น ผมถามว่าพวกเขาคิดว่าทำาไมนีไฟจึง

พูดว่าท่าน “เห็นความทุกข์หลายอย่างในวันเวลา [ของ 

ท่าน]” และในบรรทัดถัดไปบอกบางอย่างที่ดูเหมือน 

ขัดแย้งกัน นั่นคือท่าน “เป็นที่โปรดปรานมากของ

พระเจ้า” (1 นีไฟ 1:1) จากการสนทนากัน ลูกๆ ของเรา 

ค้นพบว่าแม้เมื่อพระเจ้าทรงปลดปล่อยนีไฟจากความ 

ทุกข์ของท่าน พระองค์ยังประทานความเข้าใจให้นีไฟ 

มากขึ้นเกี่ยวกับความลี้ลับของพระองค์ด้วย (ดู 1 นีไฟ 

1:1, 20)

เด็กและเยาวชนเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเราช่วยให้พวก 

เขาค้นพบความจริงด้วยตนเอง ขณะทำาเช่นนั้นพวกเขา

จะเกิดแรงบันดาลใจให้รักและใช้พระคัมภีร์มอรมอน

ตลอดชีวิตพวกเขาและจะรู้สึกพร้อมช่วยผู้อื่นให้ทำาเช่น

เดียวกัน

ลูกๆ ของเราได้รู้ว่าเรารู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนประกอบ 

ด้วยเรื่องราวจริงๆ ของผู้คนจริงๆ พวกเขาได้เห็นสิ่งที่ 

เราเห็น รู้สิ่งที่เรารู้ และรู้สึกอย่างที่เรารู้สึกเกี่ยวกับพระ 

คัมภีร์มอรมอน สิ่งนี้เสริมสร้างประจักษ์พยานของพวก 

เขา ช่วยให้พวกเขารักพระคัมภีร์มอรมอน และนำาพวก

เขาให้พยายามทำาอย่างเดียวกันนี้กับลูกๆ ของพวกเขา

เช่นกัน 
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เรามักใช้ 
เรื่องราวใน
พระคัมภีร์ 
มอรมอน 
เป็นนิทาน
ก่อนนอน

ม ก ร า ค ม   2 0 1 2           15



 



โดย ซารา ดี. สมิธ

การเดินทางของเราบนแผ่นดินโลกเป็น 

เรื ่องท้าทาย แต่พระบิดาบนสวรรค์ผู ้

ทรงรักเรามิได้ทรงส่งเรามาท่ีน่ีเพ่ือรับมือ 

กับมรสุมชีวิตเพียงลำาพัง ความช่วยเหลือสำาคัญ

ที่สุดอย่างหนึ่งที่พระองค์ประทานแก่เราคือพระ 

คัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์ดังกล่าวไม่เพียงสอน 

ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณเท่าน้ัน แต่ยังนำาทาง 

เราผ่านปัญหาที่เราเผชิญด้วย ขณะค้นคว้าพระ

คัมภีร์มอรมอนพระวิญญาณจะทรงช่วยให้เราพบ

คำาตอบของปัญหาและคำาถามของเรา

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัม

อัครสาวกสิบสองเป็นพยานดังนี้

“พระคัมภีร์มอรมอนเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดที่เรา 

มีไว้ตอบปัญหาชีวิตจริง สำาคัญกว่าหนังสืออื่น

ทั้งหมดที่ข้าพเจ้ารู้จัก …
“หลายครั้งเหลือเกินที่สันติสุขเข้ามาในชีวิตคน 

เหล่านั้นที่กำาลังต่อสู้กับปัญหาจริงๆ เมื่อพวกเขา 

อ่านพระคัมภีร์มอรมอน! ตัวอย่างของการชี้นำาทาง 

วิญญาณที่มาจากหนังสือเล่มนี้มีอยู่นับไม่ถ้วน”1

ในเร่ืองราวต่อไปน้ี สมาชิกบอกเล่าวิธีท่ีพวกเขา 

พบคำาตอบที่ค้นหาในพระคัมภีร์มอรมอน

ประสบการเปลี่ยนแปลงในใจ
ถึงแม้จะเรียนพระกิตติคุณขณะอายุยังน้อย  

แต่เกรก ลาร์เซ็น (นามสมมุติ) จากแคลิฟอร์เนีย  

สหรัฐอเมริกาตกไปหลังจากนั้น เขาเข้าไปพัวพัน 

กับยาเสพติด อาชญากรรม และไม่นานก็เข้าไป

อยู่ในเรือนจำา เขาต้องการเปลี่ยนชีวิตแต่ไม่ทราบ

จะทำาอย่างไร

“ผู้ชายจากวอร์ดในท้องท่ีสอนโรงเรียนวันอาทิตย์ 

ในเรือนจำา” เกรกเขียน “หนึ่งในนั้นบอกผมว่าชีวิต 

ผมจะดีขึ้นถ้าผมอ่านพระคัมภีร์มอรมอน และนั่น 

คือสิ่งที่ผมทำา

“เมื่อผมออกจากคุก ผมกลับไปโบสถ์ แต่ยังมี 

แรงผลักดันให้กลับไปทำาตัวเหมือนเดิม ขณะที่ผม 

ยังคงอ่านพระคัมภีร์มอรมอน ผมเรียนรู้เกี่ยวกับ 

ผู้คนของกษัตริย์ลาโมไนใน แอลมา 19:33 ผู้ซึ่ง  

‘ใจ … เปลี่ยนแปลงแล้ว; ว่าพวกเขาไม่มีความ

ปรารถนาจะทำาความชั่วอีกต่อไป’ ผมเริ่มสวด

อ้อนวอนขอการเปลี่ยนแปลงใจอย่างนี้”

เกรกพบคำาตอบการสวดอ้อนวอนของเขาใน 

ฮีลามัน 15:7 ซึ่งสอนว่า “ศรัทธาและการกลับใจ 

นั้นนำาการเปลี่ยนแปลงแห่งใจ”

“ขณะที่ผมอ่านถ้อยคำาเหล่านี้ น้ำาตาไหลอาบ 

แก้มผม พระวิญญาณเป็นพยานว่าพระบิดาบน 

สวรรค์ทรงรักผมและจะทรงช่วยผม ผมรู้สึกว่าถ้า

ผมมีศรัทธามากพอจะพูดกับอธิการของผม นั่นคง 

พอรับได้ เมื่อผมวางบาปของผมไว้แทบพระบาท 

พระผู้ช่วยให้รอด ผมรับการเปลี่ยนแปลงใจอย่าง

แท้จริง”

พบทางของเธอ
วันหน่ึงลอรา สเวนสัน จากไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา 

ร้องไห้กลับบ้านด้วยความท้อแท้ใจ เธอยังไม่ 

แต่งงาน แผนการเรียนวิทยาลัยและประกอบอาชีพ 

ที่เธอฝันไว้กำาลังพังทลาย “ดิฉันสงสัยว่าดิฉันก้าว 

หน้าบ้างหรือเปล่า” เธอเขียน

พบคำ�ตอบ
ในพระคัมภีร์มอรมอน

“ผมเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คน

ของกษัตริย์ลาโมไน 

ในแอลมา 19:33 ผู้ซึ่ง  

‘ใจ … เปลี่ยนแปลง

แล้ว; ว่าพวกเขาไม่มี

ความปรารถนาจะ

ทำาความชั่วอีกต่อไป’ 

ผมเริ่มสวดอ้อนวอน

ขอการเปลี่ยนแปลงใจ

อย่างนี้” 
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“ขณะอ่าน ผมนึกถึงคำาถามที่เคยมีสมัยเป็น
เยาวชน ผมพบคำาตอบแล้ว เพราะพระคัมภีร์
มอรมอนผมจึงรู้ว่าพระเยซูคริสต์เสด็จเยือนทวีป 
อเมริกาหลังจากพระองค์ฟ้ืนคืนพระชนม์ ผมเป่ียม 
ด้วยปีติเพราะผมรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักลูกทุกคน 
ของพระองค์ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดหรือในสภาวการณ์ใด”

เอเดรียนกับภรรยาสวดอ้อนวอนด้วยกันเพื่อ 
ให้รู ้ว่าศาสนจักรแท้จริงหรือไม่ และทั้งคู่ได้รับ 
ประจักษ์พยาน พวกเขารับบัพติศมาและการยืนยัน 
หนึ่งปีต่อมาครอบครัวของพวกเขาได้รับการผนึก
ในพระวิหาร

เลี้ยงดูครอบครัว
เมื่ออายุ 30 เอริค เจมส์ จากนิวเม็กซิโก  

สหรัฐอเมริกา ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไต เน่ือง 

จากเป็นพ่อที่ลูกยังเล็กอยู่ เขาจึงเสียขวัญและ 

สงสัยว่าเขาจะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้หรือไม่

เขาอ่านในพระคัมภีร์มอรมอนตอนที่นีไฟสงสัย 

เรื่องเดียวกันเมื่อท่านทำาคันธนูที่ทำาจากเหล็กกล้า 

เนื้อดีหัก แต่หลังจากทำาคันธนูด้วยไม้ นีไฟก็ 

สามารถหาอาหารให้ครอบครัวได้อีก (ดู 1 นีไฟ 

16:18–23, 30–32)

“เรื่องราวของนีไฟทำาให้จิตวิญญาณผมอิ่มเอิบ 

เหมือนแสงเจิดจ้า” เอริคกล่าว “สุขภาพสมบูรณ์

แข็งแรงที่ผมมีมาตลอดจนถึงเวลานั้นเหมือน 

คันธนูเหล็กกล้าของนีไฟ เมื่อสุขภาพเสื่อมถอย ก็ 

เหมือนคันธนูของผมหัก แต่ผมตระหนักว่าพระเจ้า 

ประทานพรผมด้วยคันธนูไม้ในรูปของการปลูก 

ถ่ายไต การปลูกถ่ายจะทำาให้ผมมีพละกำาลังดูแล

ครอบครัว นี่ให้ความหวังแก่ผม เกือบ 10 ปีแล้ว 

ที่ผมยังคงเลี้ยงดูครอบครัวและรับใช้พระเจ้าสุด 

ความสามารถ”

สอนลูกๆ เรื่องการเชื่อฟัง
เมื่อลูกของเขายังเล็ก ฮวน โฮเซ เรซาโนวิช 

จากอาร์เจนตินา เปิดพระคัมภีร์มอรมอนเมื่อเขา
มีคำาถามเกี่ยวกับวิธีสอนและเลี้ยงดูลูกๆ “ผมกับ
ภรรยาค้นคว้าพระคัมภีร์เพื่อหาการดลใจสำาหรับ

ช่วยแก้ไขปัญหาส่วนตัว
“[พระคัมภีร์มอรมอน] ช่วยแก้ปัญหาส่วนตัวใน 
วิธีที่ถูกต้องได้จริงๆ ท่านต้องการกำาจัดนิสัยไม ่
ดีหรือไม่ ท่านต้องการปรับปรุงสัมพันธภาพใน 
ครอบครัวของท่านไหม ท่านต้องการเพ่ิมสมรรถ- 
ภาพทางวิญญาณของท่านหรือไม่ จงอ่านพระ
คัมภีร์มอรมอน!”
ดู เอ็ลเดอร์รัสเซลล์เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สอง “ประจักษ์พยานในพระคัมภีร์มอรมอน” เลียโฮนา ม.ค. 
2000 หน้า 87

“ดิฉันได้รับการกระตุ้นเตือนให้เปิดพระคัมภีร์ 
มอรมอน ในสี่ข้อแรกของ 1 นีไฟ 18 ดิฉันพบคำา 
ตอบในเรื่องที่ดิฉันกลุ้มใจ ข้อเหล่านี้พูดถึงเรือที่ 
นีไฟต่อเพื่อพาครอบครัวไปแผ่นดินที่สัญญาไว้ 
เรือนั้น “ฝีมือวิจิตรพิสดาร” และไม่ได้ต่อเรือ ‘ตาม 
วิธีของมนุษย์’ แต่ต่อเรือ ‘ตามวิธีที่พระเจ้าทรง 
แสดง’ (ข้อ 1–2) นีไฟปรึกษาพระเจ้าบ่อยครั้ง
ขณะต่อเรือ เมื่อต่อเรือเสร็จ ‘เรือนั้นดี, และ … 
ฝีมือต่อเรือนั้นยอดเยี่ยมนัก’ (ข้อ 4)

“ดิฉันตระหนักว่าการเดินทางของดิฉันเป็น  
‘ฝีมือวิจิตรพิสดาร’ ไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนของ 
มนุษย์แต่จะพาดิฉันไปถึงจุดที่ดิฉันต้องไปถ้าดิฉัน 
แสวงหาการนำาทางจากพระเจ้า ข้อพระคัมภีร์เหล่า 
นี้เป็นประภาคารในชั่วขณะอันมืดมน ปัญหาของ 
ดิฉันไม่ได้จบชั่วข้ามคืน แต่ดิฉันพบมุมมองที่ต้อง
มี เวลานี้ดิฉันประกอบอาชีพที่ให้ผลตอบแทนคุ้ม
ค่าซึ่งเป็นอาชีพที่ดิฉันไม่ได้วางแผนไว้”

ค้นพบพยานหลักฐานอีกอย่างหนึ่ง
สมัยเป็นเยาวชนชาย เอเดรียน ปาซ แซมบราโน 

จากฮอนดูรัส สงสัยว่าทำาไมพระคัมภีร์ไบเบิลจึง 
พูดถึงเฉพาะบริเวณรอบๆ เยรูซาเล็มและสงสัยว่า 
พระเยซูคริสต์เสด็จเยือนประชาชาติอื่นหรือไม่

“หลายปีต่อมา ผู้สอนศาสนาสองคนจากศาสน- 
จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมา 
ที่บ้านของผม” เอเดรียนเขียน “พวกเขาหยิบพระ 
คัมภีร์มอรมอนให้ผมดูและเชื้อเชิญผมให้อ่าน 
3 นีไฟ ซึ่งพูดเกี่ยวกับพระคริสต์เสด็จเยือนทวีป
อเมริกา

18      เ ลี ย โ ฮ น า



ลูกๆ ของเรา และเราพบคำาตอบเสมอ” เขาเขียน

ครอบครัวเรซาโนวิชสอนลูกๆ เรื่องการเชื่อฟัง

โดยชี้ให้พวกเขาเห็นแบบอย่างของนีไฟใน 1 นีไฟ 

3:5–6

“พี่ๆ ของลูกพร่ำาบ่น, โดยกล่าวว่ามันเป็นสิ่ง

ยากที่พ่อเรียกร้องจากพวกเขา; แต่ดูเถิดพ่อไม่ได้

เรียกร้องสิ่งนี้จากพวกเขา, แต่นี่คือพระบัญชาของ

พระเจ้า.

“ฉะนั้นจงไปเถิด, ลูกของพ่อ, และลูกจะเป็นที่

โปรดปรานของพระเจ้า, เพราะลูกไม่ได้พรำ่าบ่น.”

“เราสอนลูกว่านีไฟเคารพบิดามารดาทางโลก

ของท่านและสิ่งต่างๆ ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า”  

ฮวนเขียน “เราตั้งเป้าหมายเป็นครอบครัวว่าเรา 

จะมีเจตคติของความเคารพและการเชื่อฟังเช่น

เดียวกับนีไฟ

“ลูกทุกคนของเรารับใช้งานเผยแผ่ เราไม่ต้อง

โน้มน้าวให้พวกเขารับใช้ พวกเขาเป็นนักเรียนที่ดี 

เป็นเพ่ือนท่ีดี และเป็นลูกท่ีดี ครอบครัวเรามีหลาย 

อย่างต้องปรับปรุง แต่พระคัมภีร์มอรมอนช่วยได้

มากขณะทำาให้บรรลุเป้าหมายของเรา”

หลุดจากสายรัดของการเสพติด
ขณะต่อสู้กับการเสพติดอาหาร ซูซาน ลันท์

จากยูทาห์ สหรัฐอเมริกาสวดอ้อนวอนขอความ

ช่วยเหลือ เธอเปิดพระคัมภีร์และอ่านว่านีไฟได้รับ

การปลดปล่อยจากสายรัดที่พี่ชายมัดมือและเท้า

ของท่าน

“ข้าแต่พระเจ้า, ตามศรัทธาของข้าพระองค์อัน 

มีอยู่ในพระองค์, ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์ 

… ; แท้จริงแล้ว, แม้ประทานกำาลังให้ข้าพระองค์

เพื่อข้าพระองค์จะทำาให้สายรัดที่ผูกข้าพระองค์

ขาด.

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ … พระองค์

ทรงปลดปล่อยสายรัด” (1 นีไฟ 7:17–18)
“พระคัมภีร์ข้อนี้บรรยายตรงตามที่ดิฉันรู้สึก—

ถูกผูกไว้ด้วยสายรัดของการเสพติด” ซูซานเขียน 
“สายรัดที่จับต้องได้ของนีไฟคลายออกทันทีเมื่อ

ท่านขอการปลดปล่อย สายรัดของดิฉันจับต้องไม่ 
ได้และดิฉันไม่ได้เอาชนะการเสพติดในทันที แต่ 
เมื่ออ่านถ้อยคำาเหล่านี้ ดิฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างใน 
ตัวดิฉันเปลี่ยนไป ดิฉันรู้สึกคล้ายกับว่าสายรัดที่ 
พันรอบใจ ความคิด และร่างกายของดิฉันคลาย 
ออก ดิฉันรู้ว่าดิฉันสามารถเอาชนะการเสพติดของ 
ดิฉันได้”

ซูซานก้าวหน้ามาก และเพราะการดลใจที่พบ 
ในพระคัมภีร์มอรมอน เธอจึงสามารถทำาลายนิสัย 
อื่นที่รัดเธอได้ อาทิ ความโกรธ ความเห็นแก่ตัว 
และความจองหอง “ดิฉันรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอน
เป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า” เธออธิบาย “เรา
สามารถพบคำาตอบของคำาถามทุกข้อในชีวิตใน
หน้าหนังสือเล่มนี้” 

อ้างอิง
1.	 M.	Russell	Ballard,	ใน	“We	Add	Our	Witness,”	

Tambuli,	ธ.ค.	1989,	13

พระคัมภีร์มอรมอนตอบคำ�ถ�ม
• ฉันควรทำาอะไรต่อไปในชีวิต (ดู 1 นีไฟ 4:6; แอลมา 37:36)
• ฉันจะทำาให้ชีวิตแต่งงานดีขึ้นได้อย่างไร (ดู 1 นีไฟ 5:1–9)
• เหตุใดฉันจึงควรจดบันทึกส่วนตัว (ดู เจคอบ 1:2–4; แอลมา 37:2–4; 

ฮีลามัน 3:13–15)
• ฉันจะเป็นเพื่อนที่ดีขึ้นได้อย่างไร (ดู แอลมา 15:18
• ฉันจะทำาการเรียกให้สมบูรณ์ได้อย่างไร (ดู แอลมา 17:2–12)
• ฉันควรสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับอะไร (ดู แอลมา 34:17–27)
• การชดใช้ช่วยให้ฉันกลับใจและเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร (ดู แอลมา 36)
• ฉันควรตอบสนองอย่างไรเมื่อมีคนใจร้าย (ดู แอลมา 60–62)
• ฉันจะคุ้มครองครอบครัวให้พ้นจากความชั่วร้ายในโลกได้อย่างไร  

(ดู ฮีลามัน 5:12; โมโรไน 8:2–3)
• เหตุใดฉันควรเข้าร่วมการประชุมที่โบสถ์ (ดู โมโรไน 6:5–9)

ข้อเสนอแนะในการศึกษา: เขียนคำาถามของท่านออกมาเป็นข้อๆ และหา
คำาตอบขณะที่ท่านศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกับการสวดอ้อนวอน
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ความเคยชินสามารถชักนำาเราให้ “แปลกใจ 
น้อยลงน้อยลงเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือการ
อันน่าพิศวงจากฟ้าสวรรค์”



ซีโร บียาบีเซนซิโอ ประมาณการว่า 

ในช่วงสามปีแรกที่เป็นมัคคุเทศก ์

นำาเที่ยวในเขตกุสโกของเปรู เขา

นำาเที่ยวมาชูปิกชู “เมืองที่สาบสูญ” อัน 

เลื่องชื่อของชนเผ่าอินคามาแล้วเกือบ  

400 ครั้ง ถึงแม้จะไปมาแล้วหลายครั้ง แต่

สถานที่แห่งนี้—รวมทั้งความน่าพิศวงอีก

หลายอย่างของโลก—ไม่ได้ทำาให้เขาหาย

พิศวงเลย

“มีเร่ืองใหม่ๆ ให้เรียนรู้ตลอดเวลา” เขา 

กล่าว การใช้เวลาหลายชั่วโมงพานักท่อง 

เที่ยวกลุ่มหนึ่งชมทั่วมาชูปิกชูไม่ใช่เรื่อง 

แปลกสำาหรับซีโร แต่เขาเห็นว่าง่ายมากที่ 

ความพิศวงนั้นจะหมดไป เพื่อนร่วมงาน 

ของเขาสองสามคนใช้เวลานำาเท่ียวท้ังหมด 

ในเวลา 45 นาที “พวกเขาหมดสนใจแล้ว” 

เขากล่าว

ซีโรเป็นสมาชิกจากวอร์ดชาสควีและ 

สมาชิกสภาสูงในสเตคกุสโก เปรู อินตี  

เรมี เขาเชื่อว่าการเข้าใจเรื่องที่เพื่อนร่วม 

งานของเขาหมดความสนใจจะช่วยให้ 

โดย อาดัม ซี. โอลสัน
นิตยสารศาสนจักร

สมาชิกศาสนจักรสนใจความน่าพิศวงอีก 

อย่างหน่ึงของโลกมากข้ึน—ความน่าพิศวง 

ท่ีสำาคัญมากท่ีสุดนั่นคือ—“งานอัศจรรย์ 

และการอันน่าพิศวง” ของพระกิตติคุณที่

ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ (2 นีไฟ 

25:17)

อันตรายเมื่อหมดความพิศวง
เมืองโดดเดี่ยวแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูง 

ในเปรูเวียน แอนดีส ถูกชาวอินคาทิ้งร้าง 
เมื่อปลายทศวรรษ 1500 และนักล่าอาณา 
นิคมหาไม่พบ ไม่มีใครรู้จักเมืองน้ีนอกจาก 
คนเพียงไม่กี่คน สมัยต้นศตวรรษที่ 20 คน 
ภายนอกค้นพบเมืองดังกล่าวซึ่งส่งผลให้ 
นักสำารวจและนักท่องเที่ยวพากันหลั่งไหล
มาที่นี่

หลังจากศึกษามาหลายทศวรรษ “บาง 
คนคิดว่าพวกเขาพบทุกอย่างที่ต้องพบใน
มาชูปิกชูแล้ว” ซีโรกล่าว “เมื่อคนเราคิด 
ว่าพบทุกอย่างแล้วหรือทำาทุกอย่างแล้ว 
แสดงว่าพวกเขาจะไม่ทำาอีกหรือลดคุณค่า 
ของสิ่งนั้นหรือความพยายามนั้น”
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ความน่าพิศวง

ของโลก … และหลีกเลี่ยง
อันตรายของความเฉยชา 
ทางวิญญาณ
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ซีโรกังวลว่าความลำาพองใจลักษณะนี้จะเกิด 

ขึ้นในศาสนจักร เขาเห็นว่าเวลาและความเคยชิน 

สามารถชักนำาสมาชิกบางคนให้ “แปลกใจน้อยลง 

น้อยลงเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือการอันน่าพิศวง

จากฟ้าสวรรค์, ถึงขนาดที่พวกเขาเริ่มแข็งกระด้าง 

ในใจ, และมืดบอดในจิต, และเริ่มไม่เชื่อทุกสิ่งซึ่ง

พวกเขาได้ยินและเห็นมา” (3 นีไฟ 2:1)

การหมดความพิศวงเช่นน้ันสามารถทำาให้สมาชิก 

เช่ือคำาเท็จของซาตานได้ง่าย เช่น คุณไม่จำาเป็นต้อง 

ฟังผู้พูดคนนั้น คุณรู้หมดแล้ว คุณไม่จำาเป็นต้องไป 

โรงเรียนวันอาทิตย์ คุณเคยได้ยินบทเรียนนั้นแล้ว  

วันนี้คุณไม่จำาเป็นต้องศึกษาพระคัมภีร์หรอก ไม่มี

อะไรใหม่เลย

“และดังน้ีซาตานครอบครองใจผู้คน” (3 นีไฟ 2:2)

การประสบกับความตือรือร้นสูงสุดและต่ำาสุด 

สำาหรับการเรียนพระกิตติคุณไม่ใช่เรื่องผิดปกติ  

แต่คนที่ปล่อยให้การเรียนรู้ทางวิญญาณลดน้อย 

ลงเรื่อยๆ จนกลายเป็นวิถีชีวิต กำาลังตกอยู่ใน 

อันตรายของการสูญเสีย “แม้สิ่งที่พวกเขามี” ใน 

ความเข้าใจทางวิญญาณ (2 นีไฟ 28:30; ดู มัทธิว 

25:14–30 ด้วย)

จุดประกายความพิศวง
การเข้าใจความจริงสามข้อช่วยให้ซีโรยังคงใฝ่รู้

ทั้งที่มีสิ่งจูงใจให้เฉยชา

1.	มีอีกมากที่ผมจำาเป็นต้องรู้

ในช่วงศึกษาพระกิตติคุณอย่างจริงจังระหว่าง 

เป็นผู้สอนศาสนาและครูสถาบัน ซีโรค้นพบว่ามีบาง 

อย่างให้เรียนรู้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมใหม่

หรือวิธีใหม่ในการประยุกต์ใช้หลักธรรมที่เขารู้อยู่

แล้ว ที่สำาคัญกว่านั้นคือ ความรู้ใหม่ทางวิญญาณ

มักเป็นสิ่งที่เขาจำาเป็นต้องรู้เพื่อฟันฝ่าการท้าทายที่

เขาเผชิญอยู่—หรือกำาลังจะเผชิญ

“ส่วนหนึ่งของการเป็นคนใฝ่รู้” เขากล่าว “คือ

การจดจำาว่ามีบางอย่างเสมอที่ผมไม่รู้ซึ่งผมอาจ

จำาเป็นต้องรู้”

2.	ผมต้องการความช่วยเหลือจากพระวิญ- 

ญาณบริสุทธิ์เพ่ือเรียนรู้สิ่งท่ีผมจำาเป็นต้อง

เรียนรู้

เมื่อคุณไม่รู้ว่าคุณจำาเป็นต้องรู้อะไร คุณต้องมี 

ครูที่มีความรู้ (ดู ยอห์น 14:26) ขณะที่ซีโรศึกษา 

พระคัมภีร์ตามลำาพังหรือกับภรรยาหรือขณะมีส่วน 

ร่วมในชั้นเรียนและการประชุม เขาได้รับการเตือน

เสมอว่าไม่สำาคัญว่าเขาเคยอ่านข้อนั้นหรือเคยได้ 

ยินแนวความคิดนั้นบ่อยเพียงใด

“พระวิญญาณสามารถสอนผมได้ในเรื่องที่ผม 

ไม่เคยพิจารณามาก่อน” เขากล่าว “พระวิญญาณ

บริสุทธิ์คือครู”

3.	การเรียนรู้ต้องใช้ความพยายามในส่วน

ของผม

การเรียนรู้เป็นการกระทำาไม่ใช่การถูกกระทำา1 

เรียกร้องความปรารถนา ความเอาใจใส่ การมี 

ส่วนร่วม และการประยุกต์ใช้หลักธรรมที่เรียนรู้ (ดู  

แอลมา 32:27)

“ผมต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้” ซีโรกล่าว “พระ 

บิดาบนสวรรค์จะไม่ทรงบังคับผมให้เรียนรู้เรื่องใด”

ความพิศวงให้ผลคุ้มค่า
สำาหรับซีโรแล้ว มาชูปิกชูยังคงเป็นความน่า 

พิศวงของโลกเพราะเท่าที่นักสำารวจศึกษากันมา 

สิ่งที่พวกเขาได้รับตอบแทนคือการค้นพบสิ่งใหม่ๆ 

และความรู้เพิ่มเติม

เท่าที่นักสำารวจ
ศึกษามาชูปิกชู  
สิ่งที่พวกเขาได้รับ
ตอบแทนคือการ 
ค้นพบสิ่งใหม่ๆ 
และความรู้เพิ่มเติม
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เยาวชน แม้หลังจากศึกษามานานหนึ่งศตวรรษ แต่นักโบราณคดีเพิ่ง

ค้นพบสถานที่ฝังศพ เซรามิค และแม้กระทั่งโครงสร้างระเบียง 

เสริมเมื่อหลายปีก่อน ทั้งหมดนี้ได้เพิ่มเติมสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับมา 

ชูปิกชูและชาวอินคา

การศึกษาพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ก็เช่นกัน “มี

สิ่งใหม่ๆ ให้ค้นพบในพระกิตติคุณเสมอสำาหรับคนที่

พยายาม” ซีโรกล่าว

เฉกเช่นการค้นพบใหม่ๆ ที่มาชูปิกชูตั้งอยู่ 

บนฐานความรู้เดิม โดยส่งผลให้นักสำารวจมีความเข้าใจ 

สมบูรณ์ขึ้น “เขาที่ทำาใจตนแข็งกระด้าง, ผู้เดียวกันนั้นย่อมได้

รับพระวจนะน้อยลง; และแก่คนที่ไม่ทำาใจตนแข็งกระด้าง,  

ก็จะประทานพระวจนะมากขึ้นเรื่อยๆ, จนกว่าจะประทานให้เขา

รู้ความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้าจนเขารู้พระวจนะเหล่านั้นในความ

ไพบูลย์” (แอลมา 12:10; ดู คพ. 50:24 ด้วย)

“พระกิตติคุณเป็นแหล่งน้ำาธำารงชีวิตที่ไม่มีวันเหือดหายซึ่งเรา

ต้องกลับไปดื่มเป็นประจำา” ซีโรกล่าว

งานอัศจรรย์อันน่าพิศวง
เมื่อซีโรมองลงมาจากเชิงผาเหนือมาชูปิกชู เขาเห็นกลุ่มทัวร์ 

หลายสิบกลุ่มเดินอยู่ท่ามกลางอาคารโบราณ สำาหรับซีโรแล้ว  

เรื่องเศร้าในความไม่สนใจของเพื่อนร่วมงานบางคนไม่เพียง

ทำาร้ายพวกเขาเท่านั้นแต่ยังทำาร้ายคนที่น่าจะประสบความ

พิศวงผ่านพวกเขาด้วย

การทำาให้พระกิตติคุณมีความน่าพิศวงตลอดเวลาจะไม่เพียง

เป็นพรกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นแต่กับคนที่ได้สนทนา 

วิสาสะกับเขาด้วย “การเปลี่ยนแปลงที่พระกิตติคุณทำาให้เกิดขึ้น 

ในชีวิตผู้คนเป็นความน่าพิศวง” 

ซีโรกล่าว “และคนที่

ประสบการเปลี่ยนแปลง

นั้นสามารถทำาให้ตน

เองกลายเป็นความ

น่าพิศวงในชีวิตผู้อื่นได้” 

พบแรงจูงใจ
ให้อ่านพระคัมภีร์
โดย วิลเฟอร์ มอนเตส ลีออน

เราต้องสวดอ้อนวอนขอให้มีแรงจูงใจในการ 

อ่านพระคัมภีร์และขอการนำาทางจากพระ 

วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วย เราต้องเบิกบานในพระ 

คัมภีร์ นั่นคือ ชื่นชมพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า 

และรู้สึกถึงความรักท่ีทรงมอบให้เราโดยข่าวสาร 

ที่ประทานแก่เรา เราต้องไม่เพียงปล่อยให้ตัว

หนังสือผ่านตาเราไป เพราะแนวคิดสำาหรับเรา

คือตกหลุมรักพระกิตติคุณอันน่าอัศจรรย์นี้

ทุกครั้งที่คุณค้นคว้าพระคัมภีร์ คุณจะเรียนรู้ 

มากขึ้น และโดยผ่านพระคัมภีร์คุณจะได้รู้พระ 

ประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระองค์ 

มักจะทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของเราผ่านงาน 

มาตรฐานของศาสนจักร เมื่อเรารู้สึกสงบและ 

ได้รับความคิดที่สร้างแรงบันดาลใจ เราจะรู้ได้

ว่าความคิดเหล่านั้นมาจากพระบิดาบนสวรรค์

ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู คพ. 8:1–3)
อ้างอิง
1.	 ดู	เดวิด	เอ.	เบดนาร	์

“แสวงหาการเรียนรู้
ด้วยศรัทธา”	เลียโฮนา 
ก.ย.	2007	หน้า	17
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รับรู้
พระหัตถ์ของ
พระผู้เป็นเจ้า
ในพรที่เราได้รับทุกวัน

การขอและการได้รับอาหารประจำาวันจากพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
เป็นส่วนสำาคัญยิ่งในการเรียนรู้ที่จะวางใจพระองค์และ 

อดทนต่อการท้าทายในชีวิต

ลูกาบันทึกว่าสานุศิษย์คนหนึ่งของพระเจ้า 
ทูลขอพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอสอน 
พวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน เหมือนยอห์น 

ได้สอนพวกศิษย์ของตน” (ลูกา 11:1) พระเยซูจึง
ได้ประทานแบบแผนการสวดอ้อนวอนซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันว่าคำาอธิษฐานของพระเจ้า (ดู ลูกา 11:2–4; ดู  
มัทธิว 6:9–13 ด้วย)

ในคำาอธิษฐานของพระเจ้ามีคำาวิงวอน “ขอทรง 
โปรดประทานอาหารประจำาวันแก่ข้าพระองค์ทั้ง 
หลายในกาลวันนี้” (มัทธิว 6:11; ดู ลูกา 11:3) เรา 
ทุกคนต่างมีความจำาเป็นในแต่ละวันที่ต้องหันไปพึ่ง 
พระบิดาบนสวรรค์ ความจำาเป็นบางอย่างคืออาหาร 
จริงๆ—ซึ่งหมายถึงอาหารที่จำาเป็นต่อการค้ำาจุน 
ชีวิตในวันนั้น ทั้งยังอาจหมายถึงความเข้มแข็งทาง 
วิญญาณและทางร่างกายที่จะรับมืออีกหนึ่งวันกับ 
ความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือการฟื้นฟูอย่างช้าๆ จาก
อาการเจ็บปวด ในกรณีอื่นๆ อาจเป็นความจำาเป็น 
ที่จับต้องได้น้อยกว่า เช่น สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพันธะ

รับผิดชอบหรือกิจกรรมของบุคคลหนึ่งในวันนั้นๆ—
ตัวอย่างเช่น การสอนบทเรียนหรือการสอบ เป็นต้น

พระเยซูทรงสอนเราซึ่งเป็นสานุศิษย์ของพระ 
องค์ว่า เราควรพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับอาหาร
ประจำาวัน—ความช่วยเหลือและการค้ำาจุน—ที่เรา 
ต้องได้รับในวันนั้นๆ พระดำารัสเชื้อเชิญของพระเจ้า 
ให้ทูลขออาหารประจำาวันจากพระหัตถ์ของพระบิดา 
บนสวรรค์ชี้ให้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักเราทรง 
ทราบแม้กระทั่งความจำาเป็นเล็กๆ น้อยๆ ประจำา 
วันของบุตรธิดาของพระองค์และทรงกระตือรือร้น 
ที่จะช่วยเหลือพวกเขาทีละคน พระองค์ตรัสว่าเรา 
สามารถทูลขอด้วยศรัทธาจากพระสัตภาวะองค์ 
นั้น “ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระ 
กรุณาและมิได้ทรงตำาหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่
ทูลขอ” (ยากอบ 1:5) แน่นอนว่านั่นช่วยลดความ
กังวลได้มาก แต่มีบางสิ่งบางอย่างกำาลังดำาเนินอยู่ 
ในเวลานี้ซึ่งสำาคัญยิ่งกว่าการช่วยเหลือให้ดำารง
ชีวิตไปวันๆ ขณะที่เราขอและได้รับอาหารประจำา 
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โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ 
คริสทอฟเฟอร์สัน

แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง



 

วันจากเบื้องบน ศรัทธาและความวางใจที่เรามีต่อ
พระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองค์จะเติบโต
ขึ้น

พึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าทุกวัน
หลังการอพยพคร้ังใหญ่จากอียิปต์ เผ่าท้ังหลาย 

ของอิสราเอลอยู่ในแดนทุรกันดาร 40 ปีก่อนเข้า 

สู่แผ่นดินที่สัญญาไว้ ฝูงชนจำานวนมหาศาลกว่า 

หนึ่งล้านคนต้องได้รับอาหาร แน่นอนว่าผู้คนมาก 

ขนาดนี้ในสถานที่แห่งเดียวสามารถยังชีพอยู่ได้ 

ไม่นานจากการล่าสัตว์ และวิถีชีวิตกึ่งเร่ร่อนใน 

ช่วงเวลานั้นมิได้เอื้ออำานวยให้ปลูกพืชหรือเลี้ยง 

สัตว์ได้ในปริมาณที่เพียงพอ พระเยโฮวาห์ทรงแก้ 

ปัญหาดังกล่าวโดยประทานอาหารประจำาวันจาก 

ฟ้าสวรรค์ให้อย่างน่าอัศจรรย์—นั่นคือมานา พระ 

เจ้าทรงแนะนำาผ่านโมเสสให้ผู้คนเก็บมานาให้

เพียงพอในแต่ละวันสำาหรับวันนั้นๆ ยกเว้นในวัน

ก่อนวันสะบาโตที่ต้องเก็บไว้ให้พอสำาหรับสองวัน

แม้ว่าโมเสสจะแนะนำาไว้อย่างแน่ชัดเพียงใด  

แต่ยังมีบางคนพยายามเก็บมาเกินกว่าที่เพียงพอ 

สำาหรับหนึ่งวันและเก็บส่วนที่เหลือไว้

“โมเสสจึงส่ังว่า อย่าให้ผู้ใดเก็บเหลือไว้จนรุ่งเช้า 

“แต่เขามิได้เชื่อฟังโมเสส บางคนเก็บส่วนหนึ่ง 

ไว้จนรุ่งเช้า อาหารนั้นก็เน่าเป็นหนอน และบูด 

เหม็น” (อพยพ 16:19–20)

อย่างไรก็ตาม ดังท่ีสัญญาไว้คือเม่ือพวกเขาเก็บ 

มานาไว้สองเท่าในวันท่ีหก มานาน้ันก็ไม่ได้บูดเน่า 

(ดู อพยพ 16:24–26) แต่เป็นอีกครั้งที่บางคนไม่ 

อาจเชื่อได้เมื่อยังไม่เห็น พวกเขาออกไปหาเก็บ 

มานาในวันสะบาโต แต่ “ไม่ได้พบ” (ดู อพยพ 

16:27–29)
ในการประทานอาหารประทังชีวิตประจำาวันที 

ละวัน พระเยโฮวาห์ทรงกำาลังพยายามสอนศรัทธา 
ให้แก่ประชาชาติหน่ึงท่ีสูญเสียศรัทธาในบรรพบุรุษ 
ของตนมากว่า 400 ปี พระองค์กำาลังสอนให้พวก 
เขาวางใจพระองค์ ที่สำาคัญที่สุดคือ ลูกหลานชาว 
อิสราเอลต้องเดินไปกับพระองค์ทุกวันและวางใจ 

ว่าพระองค์จะประทานอาหารให้ในปริมาณที่เพียง 
พอสำาหรับวันถัดไป ใน วันถัดไปและถัดไปอีก 
เรื่อยๆ โดยวิธีนั้นพระองค์จะไม่มีวันอยู่ห่างไกล
จากความคิดและจิตใจพวกเขาได้เลย

ทันทีที่เผ่าทั้งหลายของอิสราเอลอยู่ในฐานะที่ 

เล้ียงชีพด้วยตนเองได้แล้ว พวกเขาจึงต้องเล้ียงชีพ 

ด้วยตนเอง ในทำานองเดียวกัน เมื่อเราอ้อนวอน 

พระผู้เป็นเจ้าให้ประทานอาหารประจำาวัน—ประ 

ทานความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถ 

เลี้ยงชีพด้วยตนเองได้—เราต้องแข็งขันในการทำา 

และจัดหาสิ่งที่อยู่ในอำานาจของเราเช่นกัน

วางใจพระเจ้า
ช่วงหนึ่งก่อนข้าพเจ้าได้รับเรียกให้เป็นเจ้าหน้า 

ท่ีช้ันผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าประสบปัญหาส่วนตัวทางด้าน 

เศรษฐกิจยาวนานหลายปี ความรุนแรงและความ 

เร่งด่วนของปัญหาขึ้นๆ ลงๆ แต่ไม่เคยหมดไป  

บางครั้งปัญหานี้คุกคามความผาสุกในครอบครัว

ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าคิดว่าเราอาจกำาลังเผชิญ 

หายนะทางการเงินก็เป็นได้ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน 

ขอให้มีปาฏิหาริย์มาช่วยเราให้รอดพ้นจากสภาพ 

นี้ ถึงแม้ข้าพเจ้าจะสวดอ้อนวอนเช่นนั้นหลายครั้ง

ด้วยความจริงใจและความปรารถนาที่จริงจัง แต่

สุดท้ายคำาตอบคือไม่ ในที่สุด ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะ 

สวดอ้อนวอนอย่างที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำา “แต่ 

อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้

เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” (ลูกา 22:42) 

ข้าพเจ้าแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วย

ก้าวเล็กๆ ทีละก้าวไปเรื่อยๆ ตามวิถีทางจนถึง

ทางออกในท้ายที่สุด
มีช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าหมดหนทาง เมื่อข้าพเจ้า

ไม่รู้จะหันไปขอความช่วยเหลือจากใครที่ไหนเพื่อ
รับมือกับภาวะจำาเป็นเร่งด่วนที่เผชิญอยู่ เมื่อไม่มี 
หนทางอื่น ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระพักตร์พระ 
บิดาบนสวรรค์ของข้าพเจ้าหลายครั้ง อ้อนวอนขอ 
ความช่วยเหลือจากพระองค์ท้ังน้ำาตา พระองค์ทรง 
ช่วยจริงๆ บางครั้งไม่มีอะไรมากไปกว่าความรู้สึก 

พระเยซูทรงสอน 
เราซึ่งเป็นสานุศิษย์ 
ของพระองค์ว่าเรา 

ควรพึ่งพาพระผู้เป็น 
เจ้าสำาหรับอาหาร 
ประจำาวัน—ความ 
ช่วยเหลือและการ

ค้ำาจุน—ที่เราต้องได้
รับในวันนั้นๆ
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สงบ ความรู้สึกม่ันใจว่าส่ิงต่างๆ จะแก้ไขได้ ข้าพเจ้า 
อาจไม่เห็นว่าหนทางจะเป็นอย่างไรและเป็นหน 
ทางใด แต่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้ารู้โดยตรง 
หรือโดยทางอ้อมว่าพระองค์จะทรงเปิดทางให้  
สภาวการณ์อาจเปล่ียนไป อาจมีความคิดใหม่ๆ ท่ี 
เป็นประโยชน์ อาจมีรายได้บางอย่างที่ไม่คาดฝัน
หรือแหล่งช่วยอื่นๆ เข้ามาในเวลาที่ต้องการพอดี 
มีทางออกไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่ง

แม้ว่าข้าพเจ้าจะทุกข์ทนในเวลานั้น แต่ข้าพเจ้า 
ขอบพระทัยที่ปัญหาของข้าพเจ้าไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างรวดเร็ว ข้อเท็จจริงที่ข้าพเจ้าจำาต้องหัน 
ไปขอความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าแทบทุกวัน 
เป็นระยะเวลากว่าหลายปีสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักวิธี 
สวดอ้อนวอนที่แท้จริงและวิธีได้รับคำาตอบ ทั้งยัง 
สอนภาคปฏิบัติให้ข้าพเจ้ามีศรัทธาในพระผู้เป็น 
เจ้า ข้าพเจ้าได้รู้จักพระผู้ช่วยให้รอดและพระบิดา 
บนสวรรค์ของข้าพเจ้าในวิธีและในระดับที่อาจ 

จะไม่เกิดขึ้นโดยวิธีอื่นหรืออาจใช้เวลานานกว่านี้ 
ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าอาหารประจำาวันเป็นโภคภัณฑ์
อันล้ำาค่า ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่ามานาในปัจจุบันอาจ 
เป็นจริงได้เทียบเท่ากับมานาที่เป็นรูปธรรมใน 
ประวัติศาสตร์จากพระคัมภีร์ไบเบิล ข้าพเจ้า 
เรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะเดินไปกับพระองค์ทุกๆ วัน

ฝ่าฟันปัญหาต่างๆ
การทูลขอพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับอาหารประจำา

วันของท่านแทนที่จะเป็นอาหารประจำาสัปดาห์  
ประจำาเดือน หรือประจำาปี เป็นวิธีหนึ่งให้เรามุ่ง 

ในการประทานอาหารประทังชีวิตประจำาวันทีละวัน  
พระเยโฮวาห์ทรงพยายามสอนศรัทธาให้แก่ประชาชาติหนึ่ง
ที่สูญเสียศรัทธาในบรรพบุรุษของตนมากว่า 400 ปี พระองค์
กำาลังสอนให้พวกเขาวางใจพระองค์ 
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ความสนใจไปที่ปัญหาชิ้นเล็กกว่าแต่บริหาร
จัดการได้มากกว่า เราอาจจะต้องแก้ปัญหาประ 
จำาวันในส่วนเล็กๆ เพื่อรับมือกับปัญหาใหญ่ บาง
ครั้งเรารับมือได้ทีละวัน—หรือเพียงบางช่วงของ
วันเท่านั้น

ในทศวรรษ 1950 มารดาข้าพเจ้ารอดชีวิตจาก
การผ่าตัดด้วยรังสีเพื่อรักษามะเร็ง ตามด้วยการ
ฉายรังสีรักษาที่ยังความทุกข์ทรมานอีกหลายสิบ 
ครั้ง ท่านหวนนึกถึงสิ่งที่คุณแม่ของท่านสอนใน
ช่วงเวลานั้นซึ่งช่วยท่านมาโดยตลอด

“แม่ป่วยหนักและอ่อนแอมากช่วงนั้น วันหนึ่ง 
แม่พูดกับท่านว่า ‘คุณแม่คะ หนูทนรับการรักษา 
อีก 16 ครั้งไม่ไหวหรอกค่ะ’

“ท่านกล่าวว่า ‘ลูกไปวันนี้ได้ไหมจ๊ะ’

“ ‘ได้ค่ะ’

“ ‘ลูกรัก นั่นคือทั้งหมดที่ลูกต้องทำาในวันนี้จ้ะ’

“คำาพูดนั้นช่วยแม่มาแล้วหลายครั้งเมื่อแม่จด 

จำาที่จะทนรับทีละวันหรือทีละอย่าง”

พระวิญญาณสามารถนำาทางเราว่าเมื่อใดควร

มองไปข้างหน้าและเมื่อใดเราควรรับมือเพียงวัน

เดียว เพียงชั่วขณะเดียวเช่นนี้

บรรลุศักยภาพของเรา
การทูลขอและการได้รับอาหารประจำาวันจาก 

พระหัตถ์พระผู้เป็นเจ้าเป็นส่วนสำาคัญยิ่งในการ 
เรียนรู้ท่ีจะวางใจพระองค์และอดทนต่อการท้าทาย 
ในชีวิต นอกจากนี้เรายังต้องได้รับอาหารส่วนหนึ่ง 
จากเบ้ืองบนทุกๆ วันเพ่ือจะเป็นในส่ิงท่ีเราต้องเป็น 
การที่จะกลับใจ ปรับปรุง และท้ายที่สุดบรรลุ  
“เต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์”  

นอกจากนี้เรายังต้องได้รับอาหารส่วนหนึ่งจากเบื้องบนทุกๆ 
วันเพื่อจะเป็นในสิ่งที่เราต้องเป็น การที่จะกลับใจ ปรับปรุง 
และท้ายที่สุดบรรลุ “เต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของ 
พระคริสต์” เป็นกระบวนการทีละขั้นทีละตอน 
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(เอเฟซัส 4:13) เป็นกระบวนการทีละขั้นทีละตอน  
บ่อยครั้งการบรรจุนิสัยใหม่ๆ ที่ดีงามไว้ในอุปนิสัย
ของเราหรือการเอาชนะนิสัยไม่ดีหรือการเสพติด 
มักจะหมายถึงความพยายามในวันนี้ตามด้วย
ความพยายามในวันพรุ่งนี้และวันอื่นๆ บางทีอาจ
ใช้เวลาหลายวัน แม้กระทั่งหลายเดือนหรือหลาย 
ปีจนกว่าเราจะเอาชนะได้ แต่เราทำาเช่นนั้นได้
เพราะเราสามารถทูลวิงวอนพระผู้เป็นเจ้าเพื่อขอ
อาหารประจำาวัน ขอความช่วยเหลือที่เราจำาเป็น
ต้องได้รับในแต่ละวัน

ประธานเอ็น. เอลดอน แทนเนอร์ (1898–1982)  
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า “เม่ือ 
เราใคร่ครวญถึงคุณค่าของการคิดทบทวนที่จะทำา 
ให้ดีขึ้น ขอให้เรามุ่งมั่นต่อการฝึกวินัยตนเองที่จะ 
เลือกตั้งปณิธานของเราอย่างรอบคอบ พิจารณา 
ถึงจุดประสงค์ของการทำาสิ่งเหล่านั้น และสุดท้าย
ให้คำามั่นสัญญาที่จะทำาตามปณิธานเหล่านั้น 
โดยไม่ปล่อยให้อุปสรรคใดมาขัดขวางเรา ขอให้
เราเตือนตนเองเมื่อเริ่มต้นวันใหม่แต่ละวันว่าเรา
สามารถทำาตามปณิธานข้อหนึ่งได้สำาหรับวันนั้น”1

เมื่อไม่นานมานี้ เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า ความเสมอ 
ต้นเสมอปลายในการปฏิบัติสิ่งเรียบง่ายในแต่ละ 
วัน เช่น การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การ 
ศึกษาพระคัมภีร์ และการสังสรรค์ในครอบครัว 
จำาเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างครอบครัวที่ประสบ 
ความสำาเร็จ “ความเสมอต้นเสมอปลายของเรา 
ในการทำาสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อย” ท่านกล่าว “จะ 
นำาไปสู่ผลทางวิญญาณอันสำาคัญยิ่ง”2

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) 
ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการกลับใจไว้ดังนี้ “เราต้อง
ระวังที่จะไม่ท้อแท้และหมดหวังขณะพยายามเป็น 
[เหมือนพระคริสต์] มากขึ้นเรื่อยๆ การเป็นเหมือน
พระคริสต์เป็นความพยายามชั่วชีวิตและบ่อยครั้ง
เหลือเกินที่มักจะเกี่ยวข้องกับการเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ จนแทบมองไม่
เห็น”3

แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า 
ในการรับใช้

พึงระลึกว่าเราไม่ควรมองเข้าหาตนเองเพียง
อย่างเดียวเมื่อเราทูลขออาหารประจำาวันจาก
เบื้องบน หากเราจะเป็นเหมือนพระอาจารย์มาก
ขึ้น พระองค์ผู้ทรง “มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ 
แต่…มาเพื่อจะปรนนิบัติเขา” (มาระโก 10:45) 
เราจะแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์ในการ
รับใช้ผู้อื่นทุกๆ วัน

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ดำาเนินชีวิตตาม
หลักธรรมข้อนี้ได้ดีกว่าคนอื่นๆ ที่ข้าพเจ้ารู้จัก ใจ
ของท่านสวดอ้อนวอนอยู่เสมอทูลขอให้พระผู้
เป็นเจ้าทรงเปิดเผยความจำาเป็นและวิธีที่ท่านจะ
ให้ความช่วยเหลือผู้คนรอบข้างในวันนั้นหรือชั่ว
ขณะนั้นของวัน ตัวอย่างหนึ่งจากสมัยที่ท่านเป็น
อธิการแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าบางครั้งแม้
ความพยายามเล็กๆ น้อยๆ พร้อมกับการทำางาน
ของพระวิญญาณ จะทำาให้เกิดผลอันน่าทึ่ง

“คนหนึ่งที่ [ประธานมอนสัน] แสดงไมตรีด้วย
คือฮาโรลด์ กัลเลเชอร์ ภรรยากับลูกๆ ของเขาแข็ง
ขันในศาสนจักร แต่ฮาโรลด์ไม่ ชารอนลูกสาวของ
เขาขอให้อธิการมอนสันช่วยทำาอะไรสักอย่างเพื่อ
นำาคุณพ่อของเธอกลับมาแข็งขัน ในฐานะอธิการ 
วันหนึ่งท่านรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนให้ขอพูดคุย
กับฮาโรลด์ ฤดูร้อนวันหนึ่งท่านไปเคาะประตูนอก
บ้านฮาโรลด์ อธิการมองเห็นฮาโรลด์กำาลังนั่งสูบ
บุหรี่และอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนเก้าอี้ ‘ใครน่ะ’  
ฮาโรลด์ถามเสียงขุ่นโดยไม่เงยหน้ามอง

“‘อธิการของคุณครับ’ ทอมตอบ ‘ผมมา
ทำาความคุ้นเคยและขอให้คุณกลับไปร่วมการ
ประชุมกับครอบครัวของคุณ’

“ไม่ละ ผมยุ่งเกินไป’ เสียงตอบกลับมาอย่าง
ถือตัว เขาไม่เงยหน้าขึ้นมองเลย ทอมขอบคุณที่
เขารับฟังและเดินออกมาจากหน้าบ้าน ครอบครัว
นั้นย้ายออกไปโดยที่ฮาโรลด์ไม่เคยเข้าร่วมการ
ประชุมแม้แต่ครั้งเดียว

“หลายปีต่อมา…บราเดอร์กัลเลเชอร์โทรศัพท์

หากเราจะเป็นเหมือน 

พระอาจารย์มากขึ้น  

พระองค์ผู้ทรง  

“มิได้มาเพื่อรับการ 

ปรนนิบัติ แต่ …  

มาเพื่อจะปรนนิบัติ 

เขา” เราจะแสวงหา 

ความช่วยเหลือจาก

พระองค์ในการ 

รับใช้ผู้อื่นทุกๆ วัน
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มาที่ห้องทำางานเอ็ลเดอร์โธมัส เอส. มอนสัน และ
ขอนัดพบท่าน

“… เมื่อทั้งสองคนพบกันในเวลาต่อมา พวก

เขาสวมกอดกัน ฮาโรลด์กล่าวว่า ‘ผมมาขอโทษ

ที่ไม่ยอมลุกจากเก้าอี้ไปเปิดประตูให้ท่านเข้ามา

ในฤดูร้อนวันนั้นเมื่อหลายปีก่อน’ เอ็ลเดอร์มอน

สันถามว่าเขาแข็งขันในศาสนจักรหรือไม่ ฮาโรลด์

ตอบพร้อมรอยยิ้มเชิงขบขันว่า ‘เวลานี้ผมเป็นที่

ปรึกษาที่สองในฝ่ายอธิการวอร์ดครับ คำาเชื้อเชิญ

ของท่านให้มาโบสถ์กับท่าทีไม่ดีที่ผมทำาไปคอย

หลอกหลอนผมจนผมตัดสินใจทำาอะไรบางอย่าง

เกี่ยวกับเรื่องนี้’”4

ทำาการเลือกทุกวัน
การนึกถึงอาหารประจำาวันของเราทำาให้เรา 

ตระหนักถึงรายละเอียดในชีวิตเรา ตระหนักถึง 

ความสำาคัญยิ่งของสิ่งเล็กน้อยที่เราทำาในชีวิต 

ประสบการณ์สอนเร่ืองน้ันในชีวิตแต่งงาน ตัวอย่าง 

เช่น น้ำาใจ ความช่วยเหลือ และความใส่ใจอัน

เรียบง่ายที่หลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสายช่วยหล่อ

เลี้ยงความรักและบำารุงเลี้ยงสัมพันธภาพมากกว่า

การกระทำาที่หรูหราราคาแพงเพียงชั่วครั้งชั่วคราว
ทำานองเดียวกัน ในการเลือกแต่ละวันเราอาจ 

ป้องกันอิทธิพลแอบแฝงบางอย่างไม่ให้เข้ามาใน 
ชีวิตและกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเป็น ใน 

“เราเป็นอาหารที่ธำารงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าผู้ใด 
กินอาหารนี้ ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ และอาหารที่เราจะ 
ให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้น ก็คือเลือดเนื้อของเรา”
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การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการเมื่อหลายปีก่อน 
ของข้าพเจ้ากับเอ็ลเดอร์นีล เอ. แมกซ์เวลล์ 
(1926–2004) ข้าพเจ้าสังเกตว่าบุคคลหนึ่งสามารถ 
หลีกเลี่ยงสื่อลามกและภาพลามกส่วนใหญ่ได้ 
โดยการเลือกให้ถูกต้องเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง 
ของการฝึกวินัยตนเองไม่ให้ไปในที่มีสื่อลามก— 
ทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ กระนั้นก ็
ตาม เราต้องรับรู้ว่าเน่ืองจากมีการแพร่หลายอย่าง 
น่าสลดใจ ส่ือลามกจึงอาจเข้ามาทำาร้ายคนท่ีกำาลัง 
วุ่นอยู่กับงานของตนเองโดยไม่ทันตั้งตัว “ใช่”  
เอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์ให้ข้อสังเกต “แต่เขาสามารถ 
ปฏิเสธได้ทันที ไม่จำาเป็นต้องเชิญเข้ามาข้างในและ 
หาเก้าอี้ให้นั่ง”

เช่นเดียวกับอิทธิพลและนิสัยอื่นๆ ที่เป็นภัย  
ความตั้งใจของเราแต่ละวันที่จะหลีกเลี่ยงการก่อ 
ตัวของสิ่งเหล่านี้สามารถปกป้องเราจากการตื่น 
ขึ้นมาในวันข้างหน้าแล้วพบว่าความชั่วร้ายหรือ 
ความอ่อนแอบางอย่างได้หยั่งรากในจิตวิญญาณ 
เราแล้วเนื่องจากความละเลย

ในความเป็นจริง ในวันหนึ่งๆ แทบจะไม่มีอะไร 

ที่ปราศจากความสำาคัญเลยเสียทีเดียว แม้แต่ 

เรื่องธรรมดาและจำาเจก็อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ 

เป็นอิฐก่อชิ้นสำาคัญซึ่งในไม่ช้าจะสร้างระเบียบ 

วินัยและอุปนิสัยที่จำาเป็นต่อการทำาให้แผนและ

ความฝันของเราสำาเร็จ ด้วยเหตุนี้ เมื่อท่านสวด

อ้อนวอนทูลขออาหารประจำาวัน ขอให้พิจารณา 

อย่างถี่ถ้วนถึงความจำาเป็นของท่าน—ทั้งสิ่งที่ท่าน 

อาจขาดแคลนและส่ิงท่ีท่านต้องปกป้องให้รอดพ้น 

เมื่อท่านเข้านอน ให้นึกถึงความสำาเร็จและความ 

ล้มเหลวของวันนั้นและสิ่งที่จะทำาให้วันต่อไปดีขึ้น 

อีกเล็กน้อย จงขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ของ

ท่านสำาหรับมานาที่พระองค์ทรงวางไว้ระว่างทาง

เพื่อค้ำาจุนเราตลอดวัน การคิดใคร่ครวญเช่นนี้จะ

เพิ่มพูนศรัทธาที่ท่านมีต่อพระองค์เพราะท่านเห็น

พระหัตถ์ของพระองค์ช่วยเหลือท่านให้อดทนบาง

สิ่งและเปลี่ยนแปลงอีกบางสิ่ง ท่านจะสามารถ 

ชื่นชมยินดีได้อีกหนึ่งวัน อีกหนึ่งก้าวสู่ชีวิตนิรันดร์

ระลึกถึงอาหารแห่งชีวิต
เหนือสิ่งอื่นใด พึงระลึกว่าเรามีพระองค์ พระ 

ผู้ไถ่ของเรา ผู้ทรงมีมานาเป็นเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์

“เราเป็นอาหารแห่งชีวิต
“บรรพบุรุษของท่านทั้งหลายได้กินมานาในถิ่น

ทุรกันดารและสิ้นชีวิต
“แต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้ผู้ที่

ได้กินแล้วไม่ตาย
“เราเป็นอาหารที่ธำารงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์  

ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ ผู้นั ้นจะมีชีวิตนิรันดร์ และ
อาหารที่เราจะให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้น ก็คือ
เลือดเนื้อของเรา” (ยอห์น 6:48–51)

ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานถึงความเป็นจริงที่ดำารง 
อยู่ของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต  
และอำานาจการครอบคลุมอันไม่มีขอบเขตแห่ง 
การชดใช้ของพระองค์ ท้ายท่ีสุดแล้วการชดใช้และ 
พระคุณของพระองค์นั ่นเองที่เป็นอาหารประจำา 
วันของเรา เราควรแสวงหาพระองค์ทุกวัน เพื่อทำา 
ตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกวัน เพื่อเป็นหนึ่ง 
เดียวกันกับพระองค์ดังที่พระองค์ทรงเป็นหนึ่ง 
เดียวกันกับพระบิดา (ดู ยอห์น 17:20–23) ขอพระ
บิดาบนสรรค์ประทานอาหารประจำาวันแก่เราเมื่อ

เราทำาเช่นนั้น 

จากไฟร์ไซด์ระบบการศึกษาของศาสนจักรวันที่ 9 มกราคม 
ค.ศ. 2011 ดูฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ speeches.byu.
edu
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ท้ายที่สุดแล้วการ
ชดใช้และพระคุณ
ของพระผู้ช่วยให้
รอดนั่นเองที่เป็น
อาหารประจำาวัน 
ของเรา

ม ก ร า ค ม   2 0 1 2           31



32      เ ลี ย โ ฮ น า



ค ำ�สอนของประธ�น
ศ�สนจักร

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

ค
ำ�ส

อน
ของป

ระธ�น
ศ
�ส

น
จัก

ร จอร์จ อัลเบ
ิร์ต

 ส
ม
ิธ

THAI

36786 425
4 0 2 36 7 86 42 5 5

36786_425_1_Cov_GASmith 1.3.indd   1 7/25/11   4:58 PM

 

โดย เทด บาร์เนส
แผนกหลักสูตร

ใ
กล้สิ้นสุดวันที่เครียดมากวัน 

หนึ่ง จอห์น เอ. วิดท์โซ นั่ง 

อยู่ในห้องทำางานของท่าน 

“ค่อนข้างเหนื่อยหลังจากทำางานมา

ทั้งวัน” ท่านกำาลังประสบปัญหาที่

ก่อให้เกิดการโต้แย้งและรู้สึกถึงหน้าที่

รับผิดชอบอันหนักอึ้ง “ข้าพเจ้าอ่อนล้า” 

ท่านกล่าว

“จากนั้นก็มีเสียงเคาะประตู และจอร์จ 

อัลเบิร์ต สมิธเดินเข้ามา ท่านพูดว่า ‘ผมกำาลัง

จะกลับบ้านหลังจากทำางานมาทั้งวัน ผมนึกถึง

คุณและปัญหาที่คุณต้องแก้ไข ผมมาให้กำาลัง

ใจคุณและให้พรคุณ’

“… ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืม เราคุยกันครู่ 

หนึ่ง เราแยกจากกัน ท่านกลับบ้าน ใจข้าพเจ้า 

เบิกบาน ความอ่อนล้าไม่หลงเหลืออยู่เลย”

ขณะนึกถึงประสบการณ์นี้อีกหลายปีต่อมาใน 

ฐานะสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์ 

วิดท์โซ (1872–1952) กล่าวว่า “นั่นคือวิธีของ

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ…ท่านสละเวลาของท่าน 

พละกำาลังของท่านให้ข้าพเจ้า”1

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ (1870–1951) 

ผู้รับใช้เป็นประธานศาสนจักรคนที่แปด 

ตั้งแต่ปี 1945 ถึง 1951 เชื่อว่าถ้าเรามี 

ประจักษ์พยานในพระกิตติคุณของพระ 

เยซูคริสต์จริงๆ สิ่งนั้นจะประจักษ์ในชีวิต 

เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิธีที่เราปฏิบัติ 

ต่อกัน “ชีวิตที่ถูกต้องและเสมอต้นเสมอ 

ปลาย” ท่านสอน “คือประจักษ์พยาน

เข้มแข็งที่สุดที่เราจะสามารถมีได้เกี่ยวกับ   

 ความจริงของงานนี้”2

ใน คำ�สอนของประธ�นศ�สนจักร: จอร์จ  

อัลเบิร์ต สมิธ หลักสูตรฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี-

เซเดคและสมาคมสงเคราะห์ปี 2012 พรรณนา 

ประจักษ์พยานของประธานสมิธไว้อย่างมีพลัง

—ทั้งโดยผ่านคำาสอนของท่านและผ่านเรื่อง

ราวจากชีวิตท่าน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเรื่องเล่า

และคำาสอนบางประการ

พลังแห่งความเมตตา
คร้ังหน่ึงในวันท่ีอากาศร้อน คนงานบางคน

กำาลังซ่อมถนนอยู่นอกบ้านของประธานสมิธ  

ขณะที่งานเร่งรีบและแดดจัดกว่าเดิม คนงาน

ประสบการณ์จากชีวิตของประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธแสดงให้เห็นว่าท่านไม่เพียงเชื่อ
พระกิตติคุณเท่านั้น—แต่ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณเช่นกัน

ท่านดำาเนินชีวิตตามที่ท่านสอน

ภา
พเ

หม
ือน

จร
ิง 
โด
ย 

จอ
ห์น

 ฮ
าเ
ฟน

 เ
อื้อ

เฟ
ื้อโ
ดย

พิพ
ิธภ

ัณ
ฑ
์ปร

ะว
ัติศ

าส
ตร

์ศา
สน

จัก
ร

ม ก ร า ค ม   2 0 1 2           33



 

เริ่มใช้คำาพูดหยาบคาย ไม่นานเพื่อน 

บ้านคนหนึ่งเดินมาต่อว่าคนงานที่ใช้ 

วาจาระคายหู พลางชี้ให้ดูว่าจอร์จ  

อัลเบิร์ต สมิธอาศัยอยู่ใกล้ๆ คนงาน 

รู้สึกไม่พอใจ พวกเขาจึงเริ่มสบถมาก 

กว่าเดิม

ระหว่างนั้นประธานสมิธอยู่ในครัว 

กำาลังเตรียมน้ำามะนาวเหยือกหนึ่ง ท่าน 

นำาเหยือกน้ำามะนาวออกมาวางบนถาด

พร้อมแก้วหลายใบและพูดกับคนงานว่า 

“เพื่อนๆ ครับ พวกคุณคงร้อนและเหนื่อยมาก 

ทำาไมไม่มานั่งใต้ต้นไม้ที่บ้านผมและดื่มน้ำาเย็นๆ 

สักหน่อย” 

คนงานรับข้อเสนอของท่านด้วยความอ่อนน้อมและซาบซึ้งใจ  

หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วพวกเขาก็ทำางานอย่างเงียบๆ และ 

ด้วยความยำาเกรงจนเสร็จ3

ประสบการณ์เช่นน้ีแสดงให้เห็นความเช่ือม่ันของจอร์จ อัลเบิร์ต 

สมิธที่ว่า เราสามารถ “จัดการกับปัญหาของเราด้วยวิญญาณ 

ของความรักและความเมตตาต่อคนท้ังปวง”4 “มีคนท่ีจะทำาความ 

ผิด” ท่านกล่าว “มีคนเหล่านั้นในหมู่พวกเราทุกวันนี้ที่หลงผิด 

แต่พวกเขาเป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์ทรงรักพวกเขา พระ 

องค์ประทานสิทธิ์ให้ท่านและข้าพเจ้าไปหาพวกเขาด้วยความ 

เมตตาและความรัก ด้วยความอดทนและความปรารถนาจะเป็น 

พร มุ่งหมายจะดึงพวกเขาออกมาจากความผิดที่พวกเขาทำาอยู่  

ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสิน…แต่ถ้าข้าพเจ้าเห็นพวกเขาทำาสิ่งผิด  

หากอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ข้าพเจ้าย่อมมีสิทธิ์ในบางด้านให้พวกเขา 

กลับสู่เส้นทางที่นำาไปสู่ชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรซีเลสเชียล”5

“โดยผ่านความเมตตา เพื่อนบ้านและมิตรสหายของเราจะมี 

ปีติ ความอุ่นใจ และความพอใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก ข้าพเจ้าอยาก 

เขียนคำานั้นเป็นอักษรตัวใหญ่และประดับไว้ในอากาศ ความ

เมตตาคือพลังที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราเพื่อไขดวงใจที่แข็ง

กระด้าง และสยบจิตวิญญาณที่ดื้อรั้น”6

การแบ่งปันพระกิตติคุณ
ประธานสมิธถือว่าการแบ่งปันพระ 

กิตติคุณเป็น “ความกรุณาสูงสุด”7 

ท่านยอมรับและชื่นชมความดีที่ท่าน 

พบเห็นในศาสนจักรอื่น แต่ท่านรู้ว่า 

พระกิตติคุณที่ ได้รับการฟื้นฟูมีสิ่ ง

พิเศษสุดและทรงคุณค่ามอบให้มวล

มนุษย์

ครั้งหนึ่งขณะที่ท่านรับใช้เป็นประธาน 

คณะเผยแผ่ มีคนพูดกับท่านว่า “จากทั้ง 

หมดที่ผมเรียนรู้มา ศาสนจักรของคุณก็ดีเท่าๆ  

ศาสนจักรอื่นนั่นแหละครับ”

“ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าเขาคิดว่าเขากำาลังยกย่อง 

ชื่นชมเรามาก” ประธานสมิธบันทึกไว้ “แต่ข้าพเจ้ากล่าวกับเขา 

ว่า ‘ถ้าศาสนจักรที่ผมเป็นตัวแทนอยู่นี้ไม่มีความสำาคัญต่อลูก 

หลานมนุษย์มากกว่าศาสนจักรอื่น ผมคงทำาหน้าที่ผิดพลาด’”8 

ประธานสมิธสอนว่าเหตุผลประการหนึ่งที่ข่าวสารของเรา 

สำาคัญมากคือข้อเท็จจริงที่ว่า “วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นคนกลุ่ม 

เดียวที่มีสิทธิอำานาจของพระบิดาบนสวรรค์เพื่อปฏิบัติศาสนพิธี 

ของพระกิตติคุณ โลกต้องการเรา”9

เพราะเหตุนี้ ประธานสมิธจึงต้องการให้วิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

รู้สึกถึง “ความปรารถนาอันแรงกล้าและกระตือรือร้นที่จะแบ่ง

สิ่งดีๆ ที่พระองค์ทรงมอบให้เราอย่างเผื่อแผ่แก่ลูกๆ ของพระ

บิดา”10

“ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบางครั้ง” ท่านกล่าว “เราไม่รู ้ซึ ้งถึงความ 

สำาคัญของ [พระกิตติคุณ] มากพอ เราไม่สอนด้วยความตั้งใจ

จริงอย่างที่เรียกร้อง”11

เพื่อนสนิทคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าประธานสมิธเป็นแบบอย่าง 

ของ “ความตั้งใจจริง” ในการแบ่งปันพระกิตติคุณ “หลายครั้ง 

ที่ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้เดินทางด้วยรถไฟไปกับประธานสมิธ  

ทุกครั้งข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าทันทีที่รถไฟเริ่มเคลื่อนขบวน ท่าน 

จะหยิบหนังสือพระกิตติคุณเล่มเล็กๆ ออกจากกระเป๋าเดินทาง  

ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ แล้วย้ายไปนั่งกับผู้โดยสารคนอื่นๆ ด้วย

ท่าทางที่เป็นมิตรและน่าคบของท่านทำาให้ท่านรู้จักกับเพื่อนร่วม 

ซ้า
ย:
 ภ

าพ
ถ่า

ย 
เอ
ื้อเ
ฟื้อ

โด
ยพ

ิพิธ
ภัณ

ฑ
์ปร

ะว
ัติศ

าส
ตร

์ศา
สน

จัก
ร

34      เ ลี ย โ ฮ น า



 

ทางในเวลาอันรวดเร็ว และไม่นานนักข้าพเจ้าจะ 

ได้ยินท่านเล่าเรื่องราวการก่อตั้งศาสนจักรโดย 

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธหรือไม่ก็เล่าเรื่องราว 

การอพยพของวิสุทธิชนจากนอวูและการทดลอง 

ตลอดจนความยากลำาบากของพวกเขาขณะข้าม 

ทุ่งราบไปยูทาห์หรืออธิบายหลักธรรมพระกิตติคุณ 

บางข้อให้เพื่อนที่เพิ่งรู้จักฟัง การสนทนาครั้งแล้ว 

คร้ังเล่าตามด้วยผู้โดยสารคนแล้วคนเล่าจนกระท่ัง 

การเดินทางส้ินสุด จากการท่ีข้าพเจ้าได้รู้จักประธาน 

สมิธมานานกว่าสี่สิบปี ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าไม่ว่า 

ท่านจะอยู่ท่ีใด ท่านจะต้องเป็นผู้สอนศาสนาสำาหรับ 

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิยุคสุดท้าย 

เสมอ”12

สอนลูกๆ ของเรา
จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธกับลูซีภรรยาจริงจังมากกับ 

พระบัญชาจากสวรรค์ให้ “เลี้ยงดูลูกๆ [ของพวก 

ท่าน] ในแสงสว่างและความจริง” (ค.พ. 93:40)  

เอดิธบุตรสาวของพวกท่านพูดถึงครั้งหนึ่งเมื่อคุณ 

พ่อใช้โอกาสการสอนให้เป็นประโยชน์ เธอน่ังรถราง 

กลับบ้านหลังจากเรียนเปียโน และพนักงานลืม

เก็บค่าโดยสารของเธอ “ไม่ทราบด้วยเหตุใดเขา 

เดินผ่านดิฉันไป” เธอเล่า “และดิฉันไปถึงที่หมาย

ทั้งที่ยังถือเหรียญนิเกิลอยู่ในมือ รู้สึกกระหยิ่มยิ้ม

ย่องมากที่ได้เดินทางฟรี

“…ดิฉันวิ่งอย่างสำาราญบานใจไปหาคุณพ่อ 

เพื่อเล่าเรื่องความโชคดีของดิฉันให้ท่านฟัง ท่าน 

ฟังอย่างอดทน ดิฉันเริ่มคิดว่าดิฉันประสบความ

สำาเร็จมาก…
“เมื่อดิฉันเล่าจบแล้ว คุณพ่อพูดว่า ‘แต่ลูกรัก  

ถึงแม้พนักงานจะไม่รู้เรื่องนี้ แต่ลูกรู้ พ่อรู้ และ 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้ ด้วยเหตุนี้เราสามคนจะ 

ต้องพอใจเป็นแน่ถ้าเห็นว่าลูกจ่ายครบถ้วนตาม

มูลค่าที่ได้รับ’”

เอดิธกลับไปตรงมุมถนนและชำาระค่าโดยสาร 

เธอกล่าวในเวลาต่อมาว่า “ดิฉันรู้สึกขอบคุณพ่อ

ผู้ชาญฉลาดพอจะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดของดิฉัน

อย่างอ่อนโยน เพราะถ้าท่านมองข้ามเรื่องนี้ ดิฉัน

อาจจะคิดว่าท่านเห็นชอบ”13

ประธานสมิธสอนสมาชิกศาสนจักรว่าความรัก 

มีพลังสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกๆ ของเราดำาเนิน 

ชีวิตอย่างชอบธรรม “จงสอนบุตรธิดาของท่านให้ 

รักษากฎศีลธรรม โอบพวกเขาไว้ด้วยแขนแห่งความ 

รักของท่าน เพื่อให้พวกเขาหมดความปรารถนา

จะข้องแวะกับการล่อลวงให้ทำาชั่วซึ่งล้อมพวกเขา

ไว้ทุกด้าน”14

“หน้าที่ของเรา—ข้าพเจ้าควรพูดว่าสิทธิพิเศษ 

ของเราเช่นเดียวกับหน้าที่ของเรา คือ ใช้เวลาให้ 

มากพอจะวางมาตรการป้องกันไว้รอบๆ ลูกของ 

เรา รักพวกเขาและได้รับความรักจากพวกเขาจน 

พวกเขายินดีฟังคำาแนะนำาและคำาปรึกษาของเรา”15

ครอบครัวนิรันดร์
จอร์จ อัลเบิร์ตกับลูซี สมิธแต่งงานได้ประมาณ  

40 ปีเมื่อลูซีเริ่มต่อสู้กับสุขภาพอ่อนแอเรื้อรัง แม้ 

ท่านจะเป็นห่วงเธอและพยายามให้กำาลังใจเธอ 

เท่าที่จะทำาได้ แต่หน้าที่ของประธานสมิธในฐานะ 

เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่มักทำาให้ท่านต้องอยู่ไกลบ้าน  

วันหนึ่งหลังจากประธานสมิธพูดที่พิธีศพ มีคนส่ง

ข้อความสั้นๆ บอกท่านให้กลับบ้านด่วน ต่อมา

ท่านเขียนในบันทึกส่วนตัวว่า 

ประธานสมิธถือ 

ว่าการแบ่งปัน 

พระกิตติคุณเป็น  

“ความกรุณาสูงสุด” 

เพราะ “วิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายเป็นคน 

กลุ่มเดียวที่มีสิทธิ

อำานาจของพระบิดา 

บนสวรรค์เพื่อ 

ปฏิบัติศาสนพิธี 

ของพระกิตติคุณ  

โลกต้องการเรา” 

ประธานสมิธนำาพระคัมภีร์มอรมอนให้มานี 
เทอร์คอยส์ (ซ้าย) กับ มานูเอลิโต บีเกย์
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“ข้าพเจ้าออกจากโบสถ์ทันทีแต่ภรรยาสุดท่ีรักของข้าพเจ้า 

สิ้นลมหายใจก่อนข้าพเจ้าถึงบ้าน เธอจากไปขณะข้าพเจ้า 

พูดที่พิธีศพ ข้าพเจ้าสูญเสียคู่ชีวิตผู้ภักดีไปแล้วและจะอยู่

อย่างเงียบเหงาโดยไม่มีเธอ”

“แม้ครอบครัวข้าพเจ้าจะโศกเศร้ามาก” ท่านกล่าวต่อ  

“แต่เราได้รับการปลอบประโลมจากความเชื่อมั่นว่าเราจะได้

อยู่กับแม่ของลูกอีกครั้งถ้าเรายังคงซื่อสัตย์ … พระเจ้าทรง

เมตตาที่สุดและทรงนำาความรู้สึกทั้งหมดเกี่ยวกับความตาย

ออกไป เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงรู้สึกซาบซึ้งยิ่ง”16

ประธานสมิธดึงพลังและการปลอบโยนมาจากประจักษ์

พยานของท่านในแผนแห่งความรอดและศาสนพิธีพระวิหาร

ที่ผนึกครอบครัวชั่วนิรันดร์ ท่านสอนว่า

“ความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของเราที่นี่ฉันพ่อแม่ลูก 

ฉันสามีภรรยา จะดำาเนินต่อไปในสวรรค์ และนี่เป็นเพียงการ

เริ่มต้นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์ที่พระบิดาทรงมุ่ง

หมายให้เราได้รับเป็นมรดกในอีกด้านหนึ่ง จะทำาให้เราเปี่ยม

ด้วยความหวังและปีติ

“ถ้าข้าพเจ้าคิดอย่างคนจำานวนมากคิดว่าตอนนี้ภรรยา 

ที่รักของข้าพเจ้าและบิดามารดาที่รักของข้าพเจ้าจากไปแล้ว  

พวกเขาไปจากชีวิตข้าพเจ้าตลอดกาล ข้าพเจ้าจะไม่ได้พบ 

พวกเขาอีก นั่นคงทำาให้ข้าพเจ้าสูญเสียปีติอันใหญ่หลวง

ที่สุดประการหนึ่งซึ่งข้าพเจ้ามีในชีวิต นั่นคือการมุ่งหวังว่า 

จะได้พบพวกเขาอีกครั้ง ได้รับการต้อนรับและความรักจาก 

พวกเขา ขอบคุณพวกเขาจากส่วนลึกของหัวใจอันเปี่ยมด้วย

ความสำานึกคุณสำาหรับทุกอย่างที่พวกเขาทำาให้ข้าพเจ้า”17

“เมื่อเราตระหนักว่าตลอดนิรันดรความตายเป็นเพียงขั้น 

ตอนหนึ่งที่ลูกของพระผู้เป็นเจ้าจะประสบ และนั่นเป็นไป 

ตามแผนของพระองค์ เราจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บแปลบของ

ความตายและพาเราไปประจันหน้ากับความเป็นจริงของ 

ชีวิตนิรันดร์ หลายครอบครัวต้องกล่าวลาคนที่พวกเขารัก

ชั่วคราว เมื่อการพลัดพรากเกิดขึ้น นั่นย่อมรบกวนใจเรา ถ้า 

เราปล่อยให้เป็นเช่นนั้น ความตายจะนำาความเศร้าโศกใหญ่ 

หลวงมาสู่ชีวิตเรา แต่ถ้าตาฝ่ายวิญญาณของเราเปิดกว้าง 

และเราเห็น ข้าพเจ้าม่ันใจว่า เราจะได้รับการปลอบโยนด้วย 

สิ่งที่สายตาของเรามองเห็น พระเจ้ามิได้ทรงปล่อยให้เรา 

สิ้นหวัง ตรงกันข้าม พระองค์ทรงรับรองกับเราถึงความสุข 

นิรันดร์ ถ้าเราจะยอมรับคำาแนะนำาและคำาปรึกษาของพระ 

องค์ขณะอยู่ที่นี่ในความเป็นมรรตัย

“นี่ไม่ใช่ความฝันเลื่อนลอย นี่คือข้อเท็จจริง”18

บนสุด: ประธานสมิธกับจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ  
จูเนียร์บุตรชาย บน: นิตยสาร Time ฉบับหนึ่ง 
ในปี 1947 มีบทความพิเศษเกี่ยวกับประธาน
สมิธและศาสนจักร
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ความรักและการรับใช้
ประธานสมิธอาจจะเลื่องลือที่สุดในเรื่องความ 

รักท่ีท่านแสดงต่อผู้อ่ืน ท่านเช่ือว่าความรักคือแก่น 

แท้ของพระกิตติคุณ ท่านบอกวิสุทธิชนว่า “ถ้า

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ตามที่มอบให้ท่าน

ไม่ได้ปลูกความรู้สึกรักเพื่อนมนุษย์ไว้ในใจท่าน 

ข้าพเจ้าต้องการบอกท่านว่าท่านยังไม่ได้รับผลอัน

สมบูรณ์แห่งของประทานที่ยอดเยี่ยมนั้นซึ่งมาสู่

แผ่นดินโลกเมื่อครั้งจัดตั้งศาสนจักรนี้”19

ในฐานะประธานศาสนจักร ประธานสมิธเป็น

พรแก่ชีวิตหลายพันคนผ่านงานสวัสดิการทั่วโลก

และโครงการอื่นๆ กระนั้นก็ตามท่านยังเจียดเวลา

มารับใช้งานที่เล็กกว่าและใกล้ตัวมากกว่า เพื่อน

ร่วมงานคนหนึ่งของท่าน เอ็ลเดอร์ริชาร์ด แอล.  

อีวานส์ (1906–1971) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ

สอง เขียนดังนี้ “ไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อเห็นท่านเดิน

อยู่ตามโถงทางเดินของโรงพยาบาลก่อนและหลัง

เวลาเลิกงานเพื่อไปเยี่ยมแต่ละห้อง ให้พร ปลอบ 

ขวัญ และให้กำาลังใจด้วยการปรากฏตัวโดยไม่ 

ได้แจ้งล่วงหน้าตามสถานที่เหล่านั้นซึ่งยินดีเป็น

อย่างยิ่งกับการมาปลอบใจของท่านและพูดให้

พวกเขาสบายใจ…อุปนิสัยของท่านคือไปใน 

สถานที่ซึ่งท่านรู้สึกว่าท่านสามารถให้ความช่วย

เหลือและกำาลังใจ”20

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ยกตัวอย่างความ

รักของประธานสมิธดังนี้ “ตอนเช้าของวันที่หนาว 

เย็นในฤดูหนาว เจ้าหน้าที่ทำาความสะอาดถนน 

[ในซอลท์เลคซิตี้] กำาลังกำาจัดน้ำาแข็งกองใหญ่ออก 

จากท่อข้างถนน พนักงานประจำาจะมีคนงานช่ัวคราว 

ที่ต้องการงานอย่างมากมาช่วย คนงานคนหนึ่ง

สวมแต่เสื้อกันหนาวเนื้อบางเบาและกำาลังทรมาน 

จากความหนาว ชายร่างผอมสูงมีหนวดเคราตัด 

แต่งอย่างดีแวะทักทายเจ้าหน้าที่และถามคนงาน 

คนนั้นว่า ‘เช้าๆ อย่างนี้คุณต้องสวมเสื้อให้หนา 

กว่านั้นนะครับ เสื้อโค้ทของคุณอยู่ที่ไหน’ ชายคน 

นั้นตอบว่าเขาไม่มีเสื้อโค้ท ผู้มาเยือนจึงถอด

เสื้อโค้ทตัวยาวของเขายื่นให้ชายดังกล่าวและ 

บอกว่า ‘เสื้อโค้ทตัวนี้เป็นของคุณแล้ว เป็นผ้าขน 

แกะอย่างดีและจะทำาให้คุณอุ่น ผมทำางานอยู่ฝั่ง 

ตรงข้ามนี่เอง’ ถนนเส้นนั้นคือเซาธ์เทมเปิล ชาว 

สะมาเรียผู้ใจดีที่เดินเข้าไปในอาคารบริหารงาน 

ศาสนจักรเพื่อทำางานประจำาวันโดยไม่ได้สวมเสื้อ 

ขนสัตว์คือประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธของศาสน- 

จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  

การแสดงความเอื้อเฟื้อโดยไม่คำานึงถึงตนเองเผย

ให้เห็นจิตใจที่อ่อนโยนของท่าน ท่านคือผู้ดูแลพี่

น้องอย่างแท้จริง”21

รายละเอียดของชีวิตประจำาวัน
ไม่ว่าจะแบ่งปันความเชื่อของท่านกับผู้โดยสาร 

รถไฟที่นั่งมาด้วยกันหรือถอดเสื้อโค้ทให้คนงาน 

ริมถนนอันหนาวเย็น ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต  

สมิธมักแสดงประจักษ์พยานของท่านผ่านการ 

กระทำาเช่นเดียวกับคำาสอนของท่านเสมอ หัวข้อเด่น 

ท่ีครอบคลุมตลอดเล่ม คำ�สอนของประธ�นศ�สน- 

จักร: จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ คือ พระกิตติคุณของ

พระเยซูคริสต์ควรมีผลมหาศาลต่อชีวิตเรา

ผู้สังเกตการณ์คนหนึ่งพูดถึงประธานสมิธดังนี้  

“ศาสนาของท่านไม่ใช่หลักคำาสอนที่เก็บแช่เย็น 

เอาไว้ ไม่ใช่ทฤษฏี ศาสนามีความหมายต่อท่าน 

มากกว่าแผนสวยหรูให้คนชื่นชม เป็นมากกว่า 

ปรัชญาแห่งชีวิต สำาหรับนักปฏิบัติอย่างท่านแล้ว  

ศาสนาคือวิญญาณซึ่งทำาให้มนุษย์ดำารงอยู่และ 

กระทำาสิ่งต่างๆ แม้จะพูดคำาหวานเพียงคำาเดียว 

หรือให้น้ำาเย็นเพียงแก้วเดียวก็ตาม ศาสนาของ 

ท่านจะต้องแสดงออกในการกระทำา ต้องมีอยู่ใน

รายละเอียดของชีวิตประจำาวัน”22

ประธานเจ. รูเบน คลาร์ก จูเนียร์ (1871–1961)  

ที่ปรึกษาคนหนึ่งของท่านในฝ่ายประธานสูงสุด  

สรุปชีวิตของประธานสมิธด้วยถ้อยคำาต่อไปนี้  

“ท่านเป็นคนหนึ่งในจำานวนไม่กี่คนที่เราสามารถ

พูดได้ว่าท่านดำาเนินชีวิตตามที่ท่านสอน”23  
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เสียงวิสุทธิชน

วันหนึ่งหลังจากเปลี่ยนเวรที่พระวิหาร 

ไอดาโฮฟอลส์ ไอดาโฮ ผมอาสาพา 

บราเดอร์สองคนไปที่รถยนต์ของพวกเขา 

ซ่ึงจอดตายอยู่บนทางหลวงด้านใต้ของ 

ไอดาโฮฟอลส์ ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา 

สามีภรรยาใจดีคู่หนึ่งหยุดรถในระหว่าง 

วันท่ีหนาวจัดของเดือนธันวาคมวันน้ันและ 

พาบราเดอร์ธอมพ์สันกับบราเดอร์คลาร์ก

ไปส่งที่พระวิหาร

บราเดอร์ธอมพ์สันแน่ใจว่ารถของเขา 

ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ผมพาเขาไปซื้อ 

แบตเตอรี่ที่ร้านอะไหล่ยนต์แถวนั้น และ 

เพราะผมมีเครื่องมืออยู่ในรถ ผมจึงตกลง 

เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้

โชคดีที่ผมมีถุงมือคู่ ใหม่กับเสื้อกัน 

หนาวติดมาด้วย ผมเปิดฝากระโปรงรถ 

เตรียมจะถอดแบตเตอรี่ที่เสื่อมแล้วออก

มาและใส่ลูกใหม่เข้าไปแทน

เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ผมต้องถอดและ 

ย้ายชิ้นส่วนรถยนต์หลายชิ้น รวมทั้งที่เก็บ 

น้ำาล้างกระจกหน้ารถด้วย ไม่นานผมก็พบ 

ว่าเครื่องมือของผมไม่พอดีกับสลักเกลียว 

และน็อตหลายตัวไม่ขยับเขย้ือนเลย ผมใช้ 

เครื่องมือหลายชิ้นและลองหลายตำาแหน่ง  

แต่ไม่มีอะไรขยับ อุณหภูมิข้างนอกประมาณ 

5 องศาฟาเรนไฮต์ (-15 องศาเซลเซียส)  

รถกึ่งบรรทุกที่แล่นฉิวผ่านไปมาทำาให้เกิด 

สายลมที่หนาวเหน็บ ผมมาถึงทางตันที่

ทั้งหนาวทั้งท้อใจ

ผมหันไปพึ่งความช่วยเหลือเพียงหนึ่ง 

เดียวที่มี ผมสวดอ้อนวอนอย่างตั้งใจ โดย 

อธิบายความต้องการต่อพระบิดาบน 

สวรรค์และทูลถามว่าพระองค์จะทรงคลาย

สลักเกลียวและน็อตหรือช่วยให้ผมพบวิธี 

ทำาเช่นนั้นได้หรือไม่ เมื่อสวดอ้อนวอนจบ 

ผมคว้าคีมมาขันน็อตที่ฝืด ปรากฏว่าน็อต 

คลายแล้ว! ผมกล่าวขอบพระทัยในใจด้วย 

ศรัทธาแรงกล้าขณะถอดน็อตตัวนั้นและ

ตัวอื่นๆ ออกมา

ไม่นานผมก็พบสลักเกลียวตัวหนึ่งที่ 

ฝืดและขันไม่ออกอยู่ลึกเข้าไปอีก อับจน 

อีกแล้ว ผมสวดอ้อนวอนอย่างตั้งใจมาก 

ขึ้นเพื่อทูลขอความช่วยเหลือโดยมีความ 

วางใจเพิ่มขึ้น ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าต้องถอด 

สลักเกลียวที่อยู่ลึกกว่าออกไปก่อนแล้ว

ค่อยหมุนตัวยึดแบตเตอรี่ ผมทำาตาม

ความรู้สึกนั้น สลักเกลียวขยับอย่างง่าย 

ดาย ภายในไม่กี่วินาทีผมก็ดึงแบตเตอรี่ 

ตัวเก่าออก

ผมวางแบตเตอร่ีตัวใหม่ลงไป และประ- 

กอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าที่เดิมด้วยนิ้วที่ชา 

จนหมดความรู้สึก จากนั้นก็ต่อสายไฟ 

กลับเข้าไปเหมือนเดิม บราเดอร์ธอมพ์สัน 

บิดกุญแจและยิ้มกว้างขณะเครื่องติด ผม 

ปิดฝากระโปรงรถด้วยความขอบพระทัย  

ผมอยู่ข้างนอกมาประมาณหนึ่งชั่วโมง 

ช่วงปลายขาและเท้าชาขณะที่ผมเดินตัว

แข็งเข้ามาในรถผม

ผมขับรถตามบราเดอร์ธอมพ์สันและ ภา
พ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

จี.
 บ

ียอ
ร์น

 ธ
อร

์เค
ลส

ัน

แบตเตอรี่และ 
สายลมที่หนาวเหน็บ
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ผมเคยทำางานที่ศูนย์บริการลูกค้าซึ่ง

ผู้ร่วมงานที่นั่นไม่สามารถคบหา 

สมาคมกันได้มากนัก หัวหน้างานของเรา 

ตัดสินใจจัดอาหารกลางวันในวันเสาร์ 

วันหนึ่งกับคนทั้งกลุ่มเพื่อให้เรามีโอกาส

ทำาความรู้จักกัน เธอแนะนำาเราให้นำาของ

บางอย่างที่มีค่าต่อเรามาด้วยและอธิบาย 

ว่าเหตุใดเรื่องนี้จึงสำาคัญ

เมื่อนึกถึงคำาขอของเธอ ผมตระหนักว่า 

นี่คงเป็นโอกาสที่ผมจะได้สอนผู้ร่วมงาน 

เกี่ยวกับพระกิตติคุณ เพราะศาสนาเป็น 

หัวข้อที่ละเอียดอ่อน ผมจึงรู้ว่าผมต้อง

ระวังเกี่ยวกับสิ่งที่ผมจะนำาไปและวิธีที่ผม

จะอธิบายว่าสิ่งนั้นมีค่าต่อผมอย่างไร

เมื่อวันนั้นมาถึง เราต่างมีความสุขกับ 

การทำาความรู้จักกันมากข้ึน หลังจากอาหาร 

กลางวันหัวหน้างานของเราเริ่มกิจกรรม 

โดยนำาเสนอของมีค่าของเธอ—อัลบั้มรูป 

ครอบครัว เธอเล่าให้พวกเราฟังถึงความ 

ยากลำาบากที่เธอประสบขณะแยกทางกับ 

สามี กลายเป็นคุณแม่ตัวคนเดียว และ

การเริ่มต้นชีวิตใหม่

หลังจากการนำาเสนอของอีกหลายคน 

ก็ถึงคิวผม ผมบอกเพื่อนร่วมงานว่าของมี 

ค่าของผมคือสิ่งที่ผมนำาติดตัวมาด้วยทุก 

วัน นั่นคือ แหวน ลสด ผมบอกพวกเขา 

ว่าชื่อเต็มของ ลสด คือ “เลือกสิ่งดี”  

แหวนวงนี้เตือนผมให้เชื่อฟังพระบัญญัติ

ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ หลายคนซัก 

ถามเกี่ยวกับศาสนจักรและความเชื่อของ 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายซึ่งเปิดโอกาสให้ผม 

ได้บอกพวกเขาเกี่ยวกับความสำาคัญของ 

ครอบครัวในแผนของพระบิดาบนสวรรค์

สำาหรับลูกๆ ของพระองค์ ครอบครัว

สามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ เรามีพระ

ผู้ช่วยให้รอดผู้พลีพระชนม์ชีพเพื่อเรา ผม 

เล่าประสบการณ์บางอย่างจากงานเผยแผ่ 

ของผมด้วย ขณะที่พูดผมรู้สึกถึงพระวิญ- 

ญาณ เพื่อนร่วมงานก็รู้สึกเช่นกัน
หลังจากวันนั้นมีคนซักถามอีกหลาย 

เรื่องเกี่ยวกับพระกิตติคุณ ผมชวนหลาย 
คนไปโบสถ์ ต่อมาผมเปลี่ยนงาน ผมไม่รู้ 
เลยว่ามีใครสนใจจะรู้มากขึ้นหรือไม่ แต่ 
ผมรู้สึกดีท่ีรู้ว่าผมได้บอกพวกเขาว่าศาสน- 
จักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์อยู่บนแผ่น
ดินโลกและพระบิดาบนสวรรค์ทรงมีแผน
แห่งความสุขสำาหรับลูกๆ ของพระองค์

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซู 
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เรามีความ 
รับผิดชอบในการแบ่งปันพระกิตติคุณ  
โดยผ่านสิ่งเล็กน้อยและเรียบง่ายอย่าง 
เช่นแหวน ลสด เราสามารถสอนบทเรียน 
สำาคัญๆ ที่อาจส่งผลต่อความรอดของพี่ 
น้องชายหญิงของเราได้ 

ราฟาเอล บาร์ริออส, ซานตาเฟ อาร์เจนตินา

บราเดอร์คลาร์กไปจนถึงบ้านเพื่อให้แน่ใจ 

ว่าพวกเขาถึงบ้านอย่างปลอดภัย ขณะ 

ขับรถ เครื่องทำาความร้อนของรถผมอุ่น

กำาลังดี ขากับเท้าของผมอุ่นขึ้นทีละน้อย 

ผมขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์อย่าง 

สุดซึ้งสำาหรับความช่วยเหลือของพระองค์  

ผมรู้สึกประทับใจที่รู้ว่าพระองค์ทรงตอบ 

คำาสวดอ้อนวอนของพ่ีน้องชายเหล่าน้ีโดย 

ส่งผมมาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ พระองค์ 

ทรงสนองความต้องการของพวกเขาและ 

ยืนยันศรัทธาของผมในวิธีท่ียอดเย่ียมของ 

พระองค์ 

ซี. ลี เบนดิกซ์เซ็น, ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

เพราะศาสนาเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อน  
ผมจึงรู้ว่าผมต้องระวังเกี่ยวกับสิ่งที่ 
ผมแบ่งปัน

ผมใช้เครื่องมือหลายชิ้นและ 
ลองหลายตำาแหน่ง แต่ไม่มีอะไร
ขยับ ผมมาถึงทางตันที่ทั้งหนาว
ทั้งท้อใจ

ทรัพย์สินอันมีค่า
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เราน่าจะเปี่ยมด้วยปีติ แต่ใจเรากลับ 

หนักอ้ึงและแขนของเราว่างเปล่า เดบรา 

กาอีเลีย คาร์เตอร์เกิดครบกำาหนด คือ 26  

เมษายน 2010 แต่เธอตายตอนเกิด

ขณะที่เราเดินเข้าบ้านของเรา ดิฉันถือ 

ผ้าห่มสีชมพูผืนเล็กที่เคยใช้ห่อตัวเดบราที ่

โรงพยาบาล เมื่อดิฉันนั่งเศร้าอยู่บนโซฟา  

ลูกชายวัยสองขวบของเราเดินเข้ามาใกล้ 

ผ้าห่มที่ว่างเปล่าและกระซิบว่า “หวัดดี  

น้องสาวตัวน้อย พี่รักน้องนะ”

น้ำาตาไหลอาบแก้มดิฉัน และดิฉันเบือน 

หน้าหนี ขณะทำาเช่นนั้นดิฉันเห็นคำาใน 

โปสเตอร์จากนิตยสาร Friend แขวนอยู่ 

บนผนัง “พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรง 

อยู่ห่างออกไปเพียงการสวดอ้อนวอน และ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ใกล้ในระยะเสียง

กระซิบ”1

อ่านพระคัมภีร์มอรมอน
ดิฉันเร่ิมระบายความในใจกับพระผู้เป็น 

เจ้าในการสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาแรงกล้า 
ขณะทำาเช่นนั้นดิฉันรู้สึกว่าพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์กระซิบ “อ่านพระคัมภีร์มอรมอน 
อีกครั้ง” ดิฉันเพิ่งอ่านจบ แต่ความรู้สึก 
แจ่มชัดและความประทับใจนั้นชัดเจน

วันรุ่งขึ้นดิฉันตื่นแต่เช้าและเริ่มอ่าน 
พระคัมภีร์มอรมอน ดิฉันใช้ดินสอและ 
ปากกาเน้นข้อความทำาเครื่องหมายทุก 
แห่งที่เกี่ยวกับศรัทธา การสวดอ้อนวอน  
ความหวัง คุณลักษณะของพระเยซูคริสต์  
การสั่งสอนพระกิตติคุณ และการสดับฟัง 
สุรเสียงของพระเจ้า ดิฉันรู้ว่าดิฉันต้องทำา 
อย่างที่นีไฟ อีนัส โมโรไน และศาสดา 
พยากรณ์ท่านอื่นๆ ในพระคัมภีร์มอรมอน 
ทำาเมื่อพวกท่านได้รับทุกขเวทนาจากการ 
ทดลอง ดิฉันต้องทำาด้วยความรักต่อพระ 
ผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นความรักเดียวกันที่ 
เติมเต็มชีวิตพวกท่านในยามยาก

ในช่วงเวลาศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันเป็น 
ส่วนตัว ดิฉันรู้สึกว่าพระพาหุของพระเจ้า 
โอบดิฉันไว้ในความรักของพระองค์ ดิฉัน 
รู้สึกถึงพลังแห่งการพลีพระชนม์ชีพเพื่อ
ชดใช้ให้ทุกคน พระวิญญาณตรัสกับดิฉัน 
อ่ิมเอมด้วยสันติสุข ดิฉันได้รับคำาตอบจาก 
การสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาอันแรงกล้า  
การไตร่ตรองถ้อยคำาที่อ่านทำาให้ดิฉันมี 
พลังในยามทุกข์ใจ

วันหนึ่งพระวิญญาณทำาให้ดิฉันเปี่ยม
ด้วยปีติขณะอ่านถ้อยคำาต่อไปนี้

“พ่อรักเด็กเล็กๆ ด้วยความรักอัน 
บริบูรณ์; และพวกเขาเป็นเหมือนกันหมด
และเป็นผู้รับส่วนในความรอด. …

“เด็กเล็กๆ…มีชีวิตอยู่ใน [พระผู้เป็น 
เจ้า] ทุกคนเพราะพระเมตตาของพระองค์. 
…

“เพราะจงดูว่า เด็กเล็กๆ ทั้งหมดมีชีวิต 
อยู่ในพระคริสต์” (โมโรไน 8:17, 19, 22; 
เน้นตัวเอน)

ดิฉันรู้สึกประหนึ่งได้เห็นลูกสาวของ 
ดิฉัน มีชีวิต อยู่ในพระคริสต์—กำาลังยิ้ม มี 
ความสุข และพระองค์ทรงโอบไว้ในพระ 
พาหุของพระองค์ นับจากนั้นเป็นต้นมา
ดิฉันรู้สึกมีพลังที่จะอดทน และรู้สึกว่า 
มีความหวังใหม่เกิดขึ้นในจิตวิญญาณ
สำาหรับครอบครัว ดิฉันรู้ว่าถ้าเราจะยึดม่ัน 
ต่อการชดใช้ พระคัมภีร์ ถ้อยคำาของศาสดา 
พยากรณ์ท่ีมีชีวิต ยึดม่ันในกันและกันผ่าน 
พันธสัญญาพระวิหารของเรา เราจะเป็น
หนึ่งเดียวกันเสมือนหนึ่งครอบครัวนิรันดร์

ดิฉันรักพระคัมภีร์มอรมอนซ่ึงเป็นพยาน 
อย่างชัดเจนถึงพระเยซูคริสต์ ส่ิงท่ีพระองค์ 
ทรงทำามาแล้ว สิ่งที่ทรงทำาเพื่อเรา และสิ่ง 
ที่เราต้องทำาเพื่อเป็นเหมือนพระองค์ พระ 
คัมภีร์มอรมอนนำาแสงสว่างมาสู่ชีวิตของ 
ดิฉันและทำาให้ใจดิฉันเป่ียมด้วยความหวัง 
ในพระคริสต์ 

จูเวลีน คาร์เตอร์, เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 จาก	อีเลน	เอส.	ดัลตัน	“ทุกเวลา	และ 

ในทุกสิ่ง	และในทุกแห่ง”	เลียโฮนา  
พ.ค.	2008	หน้า	144

เมื่อดิฉันนั่งเศร้าอยู่บนโซฟา  
ลูกชายวัยสองขวบของเรา 
เดินเข้ามาใกล้ผ้าห่มที่ว่าง
เปล่าและกระซิบว่า  
“หวัดดี น้องสาวตัวน้อย”
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ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย
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เอ็ลเดอร์แอนโธนี  
ดี. เพอร์กินส์ 
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ประธานภาคเอเชียเตรียมพร้อมรับ
พระนิเวศน์ของพระเจ้า

ตัวโดยรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควรทุกสัปดาห์ ในศาสนพิธี 
ศีลระลึกทุกสัปดาห์เราต่อพันธสัญญาบัพติศมาของเราเพื่อรับ 
พระนามของพระคริสต์ไว้กับเรา ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา และ 
รักษาพระบัญญัติของพระองค์3

พระวิหารคือมหาวิทยาลัยของพระเจ้า เราเตรียมตัวโดยการ 
มีส่วนร่วมในการสอนและการเรียนรู้พระกิตติคุณในวันอาทิตย์  
เช่นเดียวกับในเซมินารีและสถาบันในวันธรรมดา ในฐานะผู้ 
เรียนรู้พระกิตติคุณอย่างกระตือรือร้น เรารักษาพันธสัญญาของ 
เรา “ที่จะใส่ใจ อย่าง เข้มงวด กวดขัน ต่อ ถ้อยคำา แห่ง ชีวิตนิรันดร์”  
และ “ ดำาเนิน ชีวิตตาม พระ คำา ทุก คำา ที่ ออก จาก โอษฐ์ ของ พระผู้ 
เป็นเจ้า”4

พระวิหารคือสถานที่ซึ่งเรารับใช้บรรพชนผู้ล่วงลับของเรา เรา 
เตรียมตัวโดยการรับใช้เพื่อนบ้านที่ยังมีชีวิตอยู่ผ่านงานมอบ 
หมายของศาสนจักร เมื่อเราขยายการเรียก5ก็เท่ากับเรารักษา 
พันธสัญญาบัพติศมาของเราในการ “ แบก ภาระ ของกันและกัน” 
“ โศก เศร้า กับ คน ที่ โศก เศร้า” และ “ปลอบโยน คน ที่ ต้องการ การ 
ปลอบโยน”6

พระวิหารต้องการเจ้าหน้าที่จำานวนมากจากสเตคหลายแห่ง 
เพื่อช่วยผู้เข้าพระวิหารประกอบศาสนพิธีพระวิหาร เราเตรียม 
ตัวโดยชวนครอบครัวและมิตรสหายมาสู่พระเยซูคริสต์และพระ
กิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์ ในฐานะสมาชิกผู้สอน 
ศาสนา เรารักษาพันธสัญญาบัพติศมาของเราเพ่ือ “ ยืน เป็นพยาน 
 เก่ียว กับ พระผู้เป็นเจ้า ทุก เวลา และ ใน ทุก ส่ิง, และ ใน ทุกแห่ง ท่ี ท่าน 
 อยู่, แม้ จนถึง ความ ตาย”7

ข้าพเจ้าเช้ือเชิญให้ท่านตรวจสอบความประพฤติของท่านและ 
ลงมือปฏิบัติเพื่อรักษาพันธสัญญาบัพติศมาและพันธสัญญา 
ฐานะปุโรหิตให้ดีขึ้น เมื่อท่านทำาเช่นนี้ ข้าพเจ้าสัญญาว่าพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้นำาทางท่านเสมอ ข้าพเจ้าทราบว่าเมื่อ
ท่านให้เกียรติและรักษาพันธสัญญาของท่าน ท่านจะ “ได้รับพร

มักจะมีผู้ถามเราซึ่งเป็นฝ่ายประธานภาคเอเชียขณะที่ 
เราเดินทางไปอยู่ท่ามกลางวิสุทธิชนชาวเอเชียว่า “เม่ือไร 
จะมีพระวิหารในประเทศหรือเมืองของเรา” เราสรรเสริญ 

ท่านสำาหรับความรักท่ีท่านมีต่อพระนิเวศน์ของพระเจ้า ท่านเข้าใจ 
คำาแนะนำาของประธานโธมัส เอส. มอนสันที่ว่า “พรสำาคัญสูงสุด
ของการเป็นสมาชิกศาสนจักรคือพรซึ่งเราได้รับในพระวิหารของ
พระผู้เป็นเจ้า”1 

ข้าพเจ้าขอตอบคำาถามของท่านดังนี้ เราจะมีพระวิหารใน 

ประเทศหรือเมืองของท่านเมื่อพระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านผู้รับใช้ 

ของพระองค์ ศาสดาพยากรณ์ ว่าเราในฐานะผู้คนได้เตรียมตัว 

ให้พร้อมรับพันธสัญญาและพรของพระวิหาร กุญแจสู่การสร้าง

พระวิหารคือการเตรียมพร้อมทั้งโดยส่วนตัวและหมู่คณะ

ในปี 1838 พระเจ้าตรัสกับโจเซฟ สมิธว่า “เรา บัญชา เจ้า ให้ 

สร้าง นิเวศน์ แด่ เรา, เพื่อ การ รวม วิ สุทธิ ชน ของ เรา, เพื่อ พวก เขา 

จะนมัสการ เรา. และ ให้ มี การ เริ่ม ต้น งาน นี้, และ รากฐาน, และ 

การเต รี ยม งาน, ใน ฤด ูร้อน ที่ จะ มา ถึง”2

เราแต่ละคนสามารถทำา “งานแห่งการเตรียม” สามงานเพื่อ

วางรากฐานสำาหรับพระวิหารที่จะมีเพิ่มขึ้นในภาคเอเชีย ข้าพเจ้า

เป็นพยานและสัญญาว่างานแห่งการเตรียมแต่ละงานจะนำาพร

หลายประการมาสู่ชีวิตเรา

การรักษาพันธสัญญาบัพติศมาและพันธสัญญาฐานะปุโรหิต
งานแห่งการเตรียมอันดับแรกของเราคือการรักษาพันธสัญญา 

ที่เราทำากับพระเยซูคริสต์เมื่อเราเข้าสู่น้ำาแห่งบัพติศมาและเมื่อ 
เราได้รับฐานะปุโรหิตของพระองค์ โดยการรักษาพันธสัญญาแรก 
ของเรา เราแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเข้าพระวิหารและ
ทำาพันธสัญญาที่สูงขึ้นกับพระผู้เป็นเจ้า

พระวิหารมุ่งเน้นที่แผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรค์ 
และการพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เราเตรียม 
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ในชีวิตนี้และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ 
ได้รับความสูงส่ง” ผ่านศาสนพิธีพระ
วิหาร8

จ่ายส่วนสิบเต็ม
“งานแห่งการเตรียม” งานที่สองของ 

เราคือจ่ายส่วนสิบเต็มอย่างซื่อสัตย์ เมื่อ 
เราจ่ายหน่ึงในสิบส่วนท่ีพระเจ้าประทาน 
ให้เราคืนพระองค์ เราแสดงความกตัญญู 
ต่อพระคุณความดีและของประทานจาก 
พระองค์ เราแสดงให้เห็นเช่นกันว่าเรา 
ปรารถนาพรอันเป็นนิรันดร์ของพระองค์
มากกว่าความต้องการสิ่งของทางโลก 

ในสมัยของเรา พระผู้ช่วยให้รอดทรง 
เปิดเผยแก่โจเซฟ สมิธถึงความสำาคัญ 
ของส่วนสิบสำาหรับผู้ปรารถนาจะเข้า 
พระวิหาร พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด, นี่ คือ  
การ จ่าย ส่วนสิบ และ การ เสียสละ ซึ่ง เรา, 
พระเจ้า, เรียก ร้อง จาก มือ ของ พวก เขา,  
เพ่ือ จะ มีบ้าน สร้าง ไว้ ให้ เรา เพ่ือ ความ รอด 
 ของ ไซ อัน”9 ทุกคนที่แสวงหาหรือถือใบ 
รับรองพระวิหารต้องยืนยัน---ความซ่ือสัตย์ 
โดยสมบูรณ์ต่อผู้นำาฐานะปุโรหิตที่ได้รับ
มอบหมายของพระผู้เป็นเจ้า---ว่าตนเป็น
ผู้จ่ายส่วนสิบเต็ม

เหตุใดจึงควรสนับสนุนสมาชิกทั่วโลก 
ให้รักษากฎส่วนสิบของพระเจ้าท้ังท่ีหลาย 
คนมีค่าครองชีพไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน ดังที่ 
ประธานฮิงค์ลีย์กล่าวในเซบู หมู่เกาะฟิลิปปินส์ว่า ถ้าสมาชิก 
“แม้มีชีวิตในความยากจนและยากลำาบาก…จะยอมรับพระ 
กิตติคุณและดำาเนินชีวิตตามนั้น จ่ายส่วนสิบและเงินบริจาค แม้ 
จะเป็นจำานวนเงินเพียงเล็กน้อย…พวกเขาจะมีข้าวในชาม มี
เสื้อผ้าคลุมกาย และมีชายคาคุ้มศีรษะ ข้าพเจ้าไม่เห็นว่าจะมีวิธี
แก้ไขอื่นใดอีก”10

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านจ่ายส่วนสิบเต็มและซื่อสัตย์ จ่ายคืน 
ให้แก่พระเจ้าก่อนที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ข้าพเจ้าขอกล่าวย้ำาคำา 
สัญญาของพระเยซูกับชาวนีไฟท่ีว่าพระองค์จะทรง “ เปิด หน้าต่าง  

สวรรค์ ให้ เจ้า, และ เทพร มา ให้ เจ้า จน ไม่ มี 
ที่ พอ รับ มัน”11

เสียสละเพ่ือให้ได้รับศาสนพิธี 
พระวิหาร

“งานแห่งการเตรียม” งานที่สามของ 
เราคือเสียสละเพื่อให้ได้รับศาสนพิธีพระ 
วิหารและต่อพันธสัญญาของเรา โดยการ 
ทำาเช่นนี้ เราแสดงให้พระเจ้าเห็นความ
ปรารถนาอย่างจริงใจของเราในการกลับ
ไปสู่ที่ประทับของพระองค์

เม่ือเก้าเดือนท่ีผ่านมา ศาสดาพยากรณ์ 
โธมัส เอส. มอนสันผู้เป็นที่รักของเรา 
ประกาศว่า “การเสียสละบางระดับเกี่ยว 
ข้องกับการสร้างพระวิหารและการเข้า 
พระวิหาร การเสียสละอีกนับไม่ถ้วนเป็น 
การเสียสละของคนที่ตรากตรำางานหนัก
เพื่อให้ตนเองและครอบครัวได้รับพรซึ่ง
พบในพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้า…เหตุ 
ใดคนจำานวนมากจึงยอมเสียสละมาก 
ขนาดนั้นเพื่อให้ได้รับพรของพระวิหาร  
พวกเขาเข้าใจว่าศาสนพิธีแห่งความรอด 
ที่ได้รับในพระวิหารซึ่งเอื้ออำานวยให้เรา 
ได้กลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ในสัม- 
พันธภาพครอบครัวนิรันดร์และได้รับการ
ประสาทพรและอำานาจจากเบื้องบนมีค่า
ควรแก่การเสียสละทุกอย่างและความ

เพียรพยายามทุกวิถีทาง”12

รายละเอียดการเสียสละของท่านเพื่อรับศาสนพิธีพระวิหาร
อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุและสภาวการณ์ในชีวิตท่าน แต่
วิญญาณแห่งการเสียสละจะเหมือนกัน

สำาหรับเยาวชนชายทุกคน และเยาวชนหญิงที่สนใจ การเสีย
สละเพื่อไปพระวิหารของท่านคือการรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา 
ท่านจะเตรียมตัวของท่านทางวิญญาณ รักษาความมีค่าควรทาง
ศีลธรรม และเสียสละทางการเงินจำานวนมากให้แก่งานเผยแผ่ 
เท่าที่ท่านจะทำาได้ หลังจากได้รับหมายเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่
จากศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า และไม่ว่าก่อนที่จะจาก 
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ปโุรหิตให้ดีขึน้  เมื่อทา่นท าเช่นนี ้ข้าพเจ้า
สญัญาวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะเป็นผู้น า
ทางทา่นเสมอ  ข้าพเจ้าทราบวา่เมื่อทา่นให้
เกียรติและรักษาพนัธสญัญาของทา่น ทา่นจะ 
‚ได้รับพรในชีวตินีแ้ละมีคณุสมบตัิเหมาะสมที่
จะได้รับความสงูสง่‛ ผา่นศาสนพิธีพระวิหาร8 

จ่ายส่วนสบิเต็ม 

      ‚งานแหง่การเตรียม‛ งานท่ีสองของเรา
คือจ่ายสว่นสบิเต็มอยา่งซื่อสตัย์  เมื่อเราจ่าย
หนึง่ในสบิสว่นท่ีพระเจ้าประทานให้เราคืน
พระองค์  เราแสดงความกตญัญตูอ่พระคณุ
ความดีและของประทานจากพระองค์  เรา
แสดงให้เห็นเช่นกนัวา่เราปรารถนาพรอนัเป็น
นิรันดร์ของพระองค์มากกวา่ความต้องการ
สิง่ของทางโลก   

     ในสมยัของเรา พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เปิดเผยแก่โจเซฟ สมิธถึงความส าคญัของ
สว่นสบิส าหรับผู้ปรารถนาจะเข้าพระวิหาร  
พระเจ้าตรัสวา่ ‚ดเูถิด ,นีค่ือการจ่ายสว่นสบิ
และการเสยีสละซึง่เรา ,พระเจ้า ,เรียกร้อง
จากมือของพวกเขา ,เพื่อจะมีบ้านสร้างไว้ให้
เราเพื่อความรอดของไซอนั‛9  ทกุทกุคนท่ี
แสวงหาหรือถือใบรับรองพระวิหารต้องยืนยนั--
-ความซื่อสตัย์โดยสมบรูณ์ตอ่ผู้น าฐานะปโุรหิต
ที่ได้รับมอบหมายของพระผู้ เป็นเจ้า---วา่ตน
เป็นผู้จ่ายสว่นสบิเต็ม 

     เหตใุดจึงควรสนบัสนนุสมาชิกทัว่โลกให้
รักษากฎสว่นสบิของพระเจ้าทัง้ทีห่ลายคนมีคา่
ครองชีพไมเ่พยีงพอตอ่ความต้องการในแตล่ะ
วนั  ดงัที่ประธานฮิงค์ลย์ีกลา่วในเซบ ูหมูเ่กาะ
ฟิลปิปินส์วา่ ถ้าสมาชิก ‚แม้มีชีวติในความ
ยากจนและยากล าบาก … จะยอมรับพระกิตติ
คณุและด าเนินชีวติตามนัน้ จ่ายสว่นสบิและ

เงินบริจาค แม้จะเป็นจ านวนเงินเพียงเลก็น้อย 
…พวกเขาจะมีข้าวในชาม มเีสือ้ผ้าคลมุกาย 
และมีชายคาคุ้มศีรษะ  ข้าพเจ้าไมเ่ห็นวา่จะมี
วิธีแก้ไขอื่นใดอีก‛10 

     ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ทา่นจ่ายสว่นสบิเต็ม
และซื่อสตัย์  จ่ายคืนให้แก่พระเจ้าก่อนที่จะ
จ่ายคา่ใช้จา่ยอื่นๆ  ข้าพเจ้าขอกลา่วย า้ค า
สญัญาของพระเยซูกบัชาวนีไฟท่ีวา่พระองค์จะ
ทรง ‚เปิดหน้าตา่งสวรรค์ให้เจ้า ,และเทพรมา
ให้เจ้าจนไมม่ีทีพ่อรับมนั‛11 

เสียสละเพื่อให้ได้รับศาสนพิธีพระวิหาร 

      ‚งานแหง่การเตรียม‛ งานท่ีสามของเราคือ

เสยีสละเพื่อให้ได้รับศาสนพิธีพระวิหารและตอ่
พนัธสญัญาของเรา  โดยการท าเช่นนี ้เราแสดง
ให้พระเจ้าเห็นความปรารถนาอยา่งจริงใจของ
เราในการกลบัไปสูท่ี่ประทบัของพระองค์ 

     เมื่อเก้าเดือนที่ผา่นมา ศาสดาพยากรณ์
โธมสั เอส. มอนสนัผู้ เป็นท่ีรักของเราประกาศ
วา่ ‚การเสยีสละบางระดบัเก่ียวข้องกบัการ
สร้างพระวิหารและการเข้าพระวหิาร  การ
เสยีสละอีกนบัไมถ้่วนเป็นการเสยีสละของคนท่ี
ตรากตร างานหนกัเพื่อให้ตนเองและครอบครัว
ได้รับพรซึง่พบในพระวิหารของพระผู้ เป็นเจ้า 
… เหตใุดคนจ านวนมากจึงยอมเสยีสละมาก
ขนาดนัน้เพื่อให้ได้รับพรของพระวิหาร  พวก
เขาเข้าใจวา่ศาสนพิธีแหง่ความรอดที่ได้รับใน
พระวิหารซึง่เอือ้อ านวยให้เราได้กลบัไปหาพระ
บิดาบนสวรรค์ในสมัพนัธภาพครอบครัวนิรันดร์
และได้รับการประสาทพรและอ านาจจากเบือ้ง
บนมีคา่ควรแกก่ารเสยีสละทกุอยา่งและความ
เพียรพยายามทกุวถีิทาง‛12 

     รายละเอียดการเสยีสละของทา่นเพื่อรับศา
สนพิธีพระวิหารอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บั
อายแุละสภาวการณ์ในชีวติทา่น แตว่ิญญาณ
แหง่การเสยีสละจะเหมือนกนั 

     ส าหรับเยาวชนชายทกุคน และเยาวชน
หญิงที่สนใจ  การเสยีสละเพื่อไปพระวิหารของ
ทา่นคือการรับใช้งานเผยแผเ่ต็มเวลา  ทา่นจะ
เตรียมตวัของทา่นทางวิญญาณ รักษาความมี
คา่ควรทางศีลธรรม และเสยีสละทางการเงิน
จ านวนมากให้แกง่านเผยแผเ่ทา่ที่ทา่นจะท าได้  
หลงัจากได้รับหมายเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่
จากศาสดาพยากรณ์ของพระผู้ เป็นเจ้า และไม่
วา่ก่อนทีจ่ะจากไปเข้าเอ็มทซีีหรือขณะท่ีอยูใ่น
เอ็มทีซี ทา่นจะได้รับเอ็นดาวเม้นท์ ‚ด้วย
อ านาจจากเบือ้งบน‛ ในพระนิเวศน์ของพระ

“ข้าพเจ้าเป็นพยานว่ากุญแจสู่การ
สร้างพระวิหารคือการเตรียมตัว ... 
โดยการรักษาพันธสัญญาบัพตศิมา
และพันธสัญญาฐานะปุโรหติ  จ่าย
ส่วนสิบเตม็และซื่อสัตย์ ... เสียสละ
เพ่ือรับศาสนพิธีพระวิหาร” 

ภา
พถ่

ายโ
ดย

 จง
สถิ

ต ว
ีโรท

ยั 



ประเทศไทย

ม ก  ร า ค ม    2012       ท3

 

ไปเข้าเอ็มทีซีหรือขณะที่อยู่ในเอ็มทีซี ท่านจะได้รับเอ็นดาวเม้นท์ 

“ด้วยอำานาจจากเบื้องบน” ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า13 ข้าพเจ้า 

กล่าวคำาเช้ือเชิญของประธานมอนสันกับท่านซ่ึงมาจากการประชุม 

ใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2010 เมื่อท่านกล่าวว่า “เยาวชนชาย 

ท้ังหลาย ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้เตรียมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา”14 

ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าพรมากมายเหลือคณาท้ังทางวิญญาณ 

ทางโลก และทางครอบครัวจะมาจากการรับใช้เต็มเวลาในอุดม- 

การณ์นี้ของพระอาจารย์

สำาหรับคนหนุ่มสาวโสดที่คิดถึงเรื่องการแต่งงาน การเสียสละ

ไปพระวิหารของท่านจะเป็นการละทิ้งประเพณีผิดๆ เรื่องการ 

แต่งงาน แทนที่จะใช้เงินมหาศาลกับสินสอดหรือของขวัญราคา

แพงและงานแต่งงานทางโลกที่ใหญ่โตกับครอบครัวและมิตร 

สหาย ทั้งสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก ท่านจะจดทะเบียนสมรสหรือ

มีงานแต่งงานทางโลกที่เรียบง่ายตามข้อกำาหนดทางกฎหมาย 

ท่านจะเก็บเงินและวางแผนเดินทางไปพระวิหารทันทีหลังจาก

จดทะเบียนสมรสหรืองานแต่งงานทางโลกที่แสนเรียบง่าย ท่าน

จะให้ความสำาคัญแก่เรื่องการผนึกในพระวิหารเพื่อกาลเวลาและ

นิรันดรในแผนการแต่งงานมากกว่าจะเป็นเรื่องที่พิจารณาภาย 

หลัง หลังจากกลับถึงบ้านท่านอาจจัดงานเลี้ยงอย่างเรียบง่ายที่ 

อาคารประชุมซึ่งครอบครัวและมิตรสหายสามารถเฉลิมฉลอง 

การแต่งงานพระวิหารของท่าน ข้าพเจ้ากล่าวคำาเชื้อเชิญของ

ศาสดาพยากรณ์สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์แก่สมาชิกโสดว่า 

“เราหวังว่าคนหนุ่มสาวจะเต็มใจเสียสละการเตรียมงานแต่งงาน

ทางโลกที่ฟุ่มเฟือยทั้งนี้เพื่อให้พวกเขา…สามารถไปพระวิหาร 

ศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือการแต่งงานของพวกเขา”15 ข้าพเจ้าสัญญากับท่าน 

ว่าลูกหลานหลายรุ่นของท่านจะลุกข้ึนและเรียกท่านว่าพรสำาหรับ 

การตัดสินใจและการเสียสละนี้16

สำาหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ใกล้พระวิหารที่เปิดดำาเนินการใน 

ไทเปหรือฮ่องกง ผู้ที่รับศาสนพิธีพระวิหารของท่านแล้ว คำาเชื้อ 

เชิญจากศาสดาพยากรณ์ผู้รักเราคือ “การเสียสละของท่านคือ

การเจียดเวลาส่วนหนึ่งในชีวิตที่วุ่นอยู่กับงานไว้ไปพระวิหารเป็น

ประจำา”17 ข้าพเจ้าสัญญาว่า “ ไม่ มี การ มั่วสุม ใน ความ ชั่ว ร้าย ใด  

จะ มี อำานาจ ” เหนือท่านและครอบครัวถ้าท่านเป็นแขกประจำาใน

พระนิเวศน์ของพระเจ้า18

พระวิหารสร้างจากความยากลำาบากและประจักษ์พยาน

ข้าพเจ้ารู้ว่าวันนั้นจะมาถึงอย่างแน่นอนเมื่อพระเจ้าจะทรง 

เปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ถึงสถานที่สร้างพระ 

วิหารแห่งใหม่ในเอเชีย แต่เราต้องจดจำาประจักษ์พยานล่าสุดของ 

ประธานมอนสัน ท่านกล่าวว่า “พระวิหารเป็นมากกว่าศิลาและ 

ปูน พระวิหารเปี่ยมด้วยศรัทธาและการอดอาหาร สร้างจาก 

ความยากลำาบากและประจักษ์พยาน การเสียสละและการรับใช้

ทำาให้พระวิหารศักดิ์สิทธิ์”19

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่ากุญแจสู่การสร้างพระวิหารคือการเตรียม 

ตัวเราทั้งโดยส่วนตัวและหมู่คณะ เราเตรียมตัวโดยการรักษา 

พันธสัญญาบัพติศมาและพันธสัญญาฐานะปุโรหิต จ่ายส่วนสิบ 

เต็มและซื่อสัตย์ด้วยความสำานึกคุณ เสียสละเพื่อรับศาสนพิธี 

พระวิหาร การเตรียมตัวเช่นนี้สะท้อนให้เห็นความลึกซึ้งของการ 

เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่เรามีต่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์และความ

ปรารถนาของเราที่จะได้รับพรสูงสุดของพระบิดาบนสวรรค์ ใน

พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน ¢
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ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกกระตุ้นเยาวชนมาโดยตลอดให้เตรียมพร้อม 

สำาหรับงานเผยแผ่ ต่อไปน้ีเป็นประสบการณ์ท่ียกมาบางส่วนของผู้สอนศาสนา 

ชาวไทยที่กำาลังส่องแสงสว่างในประเทศบ้านเกิดของตนเอง พวกเขาตอบรับ 

คำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกอย่างไรในการเตรียมรับใช้งานเผยแผ่  

ข้อความอ้างอิงในบทความน้ีมาจากคำาแนะนำาในบทสัมภาษณ์ของเอ็ลเดอร์เอ็ม. 

รัสเซลล์บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง ใน เลียโฮนา  ฉบับเดือนมีนาคม 2007 

มีเจตคติที่ถูกต้อง
“เจตคติเป็นเรื่องสำ�คัญ [เย�วชน] คนหนุ่มส�วต้องตั้งปณิธ�นไว้แต่เนิ่นๆ ในชีวิต

ว่�จะทำ�ง�นเผยแผ่ เผ่ือว่�เม่ือพวกเข�โตข้ึน…พวกเข�จะต้�นท�นก�รล่อลวงเพร�ะ 

พวกเข�ตั้งใจจะรับใช้พระเจ้�…วิญญ�ณผู้สอนศ�สน�เกิดขึ้นในบ้�นที่พ่อแม่ลูก

แบ่งปันพระกิตติคุณให้กัน…

“พวกเข�ต้องจำ�ใส่ใจว่�เวล� 18 หรือ 24 เดือนที่พวกเข�ทำ�ง�นเผยแผ…่ เป็น 

[เวล�] ของพระเจ้�”

“ผมต้ังเป้าหมายเป็นผู้สอนศาสนาต้ังแต่อยู่ปฐมวัย แม้จะถูกล่อลวงให้ล้มเลิกความ 

ตั้งใจ แต่ผมมีครอบครัวคอยสนับสนุน ผมรู้ว่านี่คือพรที่มีครอบครัวคอยกระตุ้นเตือน 

ตลอดเวลา ผมเรียนรู้ว่าเมื่อเรามีเป้าหมายจะรับใช้พระองค์ พระองค์จะทรงเตรียม 

ทางไว้ให้เราทำาได้สำาเร็จ ผมรู้ว่าพระองค์ทรงรักผมและคอยช่วยเหลือผมขณะเตรียมตัว 

เป็นผู้สอนศาสนา”—เอ็ลเดอร์พิพัฒน์ โปร่งเจริญ

“ผมตัดสินใจเป็นผู้สอนศาสนาเพราะต้องการช่วยให้ทุกคนรู้จักความจริงและได้รับ 

ชีวิตนิรันดร์ คนที่สำาคัญที่สุดคือคุณพ่อของผม ผมต้องการผนึกกับครอบครัวของผม 

ในพระวิหาร ในช่วงที่ผมเตรียมตัว ผมมีโอกาสช่วยผู้สอนศาสนาสอนและให้บัพติศมา 

ครอบครัวหนึ่ง ในช่วงเวลานั้นผมมีความสุขมากจนแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะเป็นผู้สอน

ศาสนาจริงๆ”—เอ็ลเดอร์วันทัพไทย ยงค์สูงเนิน

เข้าใจหลักคำาสอนและวิธีสอน
“ผู้สอนศาสนาต้องเข้าใจหลักคำาสอนและต้องรู้ว่าจะแบ่งปันอย่างไร ท่านจะเอาน้ำา 

ออกจากถังเปล่าไม่ได้…พวกเขาจะมีความเช่ือม่ันในตนเองและมีความเข้มแข็ง มีพลัง 

ยิ่งใหญ่ในการเตรียมเช่นนั้น

“ขอให้เยาวชนทุกคนศึกษา สั่งสอนกิตติคุณของเรา คนหนุ่มสาวมีข้อผูกมัดที่จะ 

ทำาให้ตัวเรามีความรู้ความเข้าใจคำาสอนเรื่องการฟื้นฟ…ู

“เยาวชนต้องรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในงานสอนศาสนา…จะเป็นประโยชน์มากถ้า

พวกเขาได้ช่วยผู้สอนศาสนาและเรียนรู้ว่างานสอนศาสนาเป็นอย่างไร”

เตรียมพ ร้อมก่อน
  ฉายส่องใน สนามเผยแผ่

ประเทศไทย
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“ผมเข้าชั้นเรียนเตรียมตัวเป็นผู้สอนศาสนาและชั้นเรียนสถาบันศาสนา ผมไม ่

สามารถบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเมื่อผมเข้าใจหลักธรรมแห่งสวรรค์ เมื่อผมได ้

รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารที่ได้รับการฟื้นฟู เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สอน

ให้ผมเข้าใจในชั้นเรียนเหล่านั้น แต่ผมบอกได้ว่าศรัทธาของผมเติบโตขึ้น ผมอยาก 

ทำาให้ดีขึ้น อยากศึกษามากขึ้น รับใช้มากขึ้น ผมปรารถนามากขึ้นที่จะแบ่งปันพระ

กิตติคุณและรักษาความมีค่าควรเพื่อจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนตลอดไป”— 

เอ็ลเดอร์ต้อม โดยพินิจ

“ตั้งแต่เด็ก ผมอ่านพระคัมภีร์มอรมอนกับครอบครัวเสมอ ก่อนเป็นผู้สอนศาสนา  

ผมแบ่งเวลาศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนทุกวัน ศึกษาและทำาตามคำาแนะนำาใน สั่งสอน 

กิตติคุณของเรา ผมค้นพบว่าการมีสมุดบันทึกศึกษาช่วยผมได้มากในการไตร่ตรองและ 

จดจำาข้อความสำาคัญในพระคัมภีร์ ผมรักพระคัมภีร์มอรมอนและรู้สึกกตัญญูที่หนังสือ

เล่มนี้ช่วยให้ผมมีประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์และศาสนจักรของพระองค์”— 

เอ็ลเดอร์ศิขริน สิริพันธ์

“ดิฉันเปลี่ยนตารางชีวิตใหม่ทั้งหมด เริ่มจากตอนเช้าศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนและ  

สั่งสอนกิตติคุณของเรา ตอนบ่ายเข้าชั้นเรียนเตรียมตัวเป็นผู้สอนศาสนา ทุกเย็นดิฉัน 

จะออกไปทำางานกับผู้สอนศาสนา ช่วยสอน เชื้อเชิญ แจกเอกสาร และทำาทุกอย่าง 

ที่พวกเขาทำา การออกไปทำางานกับผู้สอนศาสนาช่วยให้ดิฉันรู้ถึงบทบาทหน้าที่และ 

ลักษณะงานของผู้สอนศาสนา มีประสบการณ์ และเรียนรู้เทคนิคการสอนที่ดี เมื่อออก

ไปสอนจริงๆ ทำาให้ไม่ตื่นเต้น”—ซิสเตอร์วทานีย์ฎา จงแก้ว

“การรับใช้ในโควรัมเอ็ลเดอร์ช่วยให้ผมได้เรียนรู้วิธีสอนในชั้นเรียน การสัมภาษณ์  

รวมถึงทักษะการสอนว่าควรวางแผนอย่างไร การได้ออกไปช่วยผู้สอนศาสนาบ่อยๆ  

เปิดโอกาสให้ผมได้แสดงประจักษ์พยานมากขึ้น มีความมั่นใจที่จะสื่อสารกับคนแปลก

หน้า”—เอ็ลเดอร์อติชาต เสนาลัย

สะอาดทางศีลธรรมและพร้อมทางวิญญาณ
“ขอแนะนำาให้เยาวชนศึกษาและทำาตามแนวทางใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 

ด้วย ผู้สอนศาสนาต้องสะอาดทางศีลธรรมและพร้อมทางวิญญาณ ถ้าพวกเขาดำาเนิน 
ชีวิตตามหลักธรรมใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน พวกเขาจะพร้อมทางวิญญาณ
เพื่อเป็นผู้สอนศาสนาที่ยิ่งใหญ่”

“ช่วงห้าเดือนก่อนเป็นผู้สอนศาสนาผมมีโอกาสไปรับเอ็นดาวเม้นท์ส่วนตัวที่พระ 

วิหารฮ่องกง ถือเป็นพรพิเศษมากท่ีผมได้มีโอกาสดำาเนินชีวิตอย่างมีค่าควรมากข้ึนก่อน 

เป็นผู้สอนศาสนา ประธานสาขาสัมภาษณ์และช่วยผมเตรียมตัวอย่างดี ชั้นเรียนเซมิ-

นารีและสถาบันศาสนาช่วยผมมากเช่นกัน ผมมีความสุขที่ได้เตรียมพร้อมและรู้ว่าทุก

สิ่งที่ผมเตรียมส่งผลมาจนถึงวันที่ผมรับใช้งานเผยแผ่ในเวลานี้ ‘การเตรียมตัวก่อนเป็น

ผู้สอนศาสนาเป็นพรมากจริงๆ’ ”—เอ็ลเดอร์คมกฤษดิ์ ดอกคำา

เตรียมพ ร้อมก่อน
  ฉายส่องใน สนามเผยแผ่

ประเทศไทย
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“หลังจากปล่อยเวลาในช่วงมัธยมปลายให้ 

เปล่าประโยชน์ไปกับความว่างเปล่าและเกียจ- 

คร้านเกือบหนึ่งปี ช่วงเวลานั้นผมไม่มีความสุข 

เลยในการดำาเนินชีวิต จนกระท่ังวันหน่ึงผมได้ยิน 

ประจักษ์พยานของผู้สนใจคนหนึ่ง นั่นเป็นจุด 

เริ่มต้นให้ผมอ่านพระคัมภีร์มอรมอนทุกวันและ 

มีประจักษ์พยานที่แท้จริงเกิดขึ้น ต่อมาผมส่ง 

ใบสมัครเป็นผู้สอนศาสนาผมสวดอ้อนวอน 

ทุกวัน อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน ไปโบสถ์เป็นประจำา 

รักษาพระบัญญัติทุกอย่างและออกไปช่วย 

เอ็ลเดอร์สอน ทำาให้ผมมีชีวิตชีวามากขึ้น”—

เอ็ลเดอร์ธนาวุฒิ เขียนนิล

“หลังจากรับบัพติศมาได้ไม่นานผมเห็นผู้หญิง 

คนหนึ่งเดินถือซองส่วนสิบไปให้ประธานสาขา  

ผมเลือกทำาตามแบบอย่างที่ดีของเธอ หากผม 

ไม่ได้เลือกทำาตามแบบอย่างน้ัน ประจักษ์พยาน 

ของผมคงแห้งเหือดเหมือนอ่างที่ปล่อยน้ำาออก 

ไป ผมเช่ือว่าการจ่ายส่วนสิบช่วยให้ผมมีศรัทธา 

และประจักษ์พยานเพียงพอที่จะเป็นผู้สอน

ศาสนา”—เอ็ลเดอร์อติชาต เสนาลัย

“ผมเริ่มตั้งเป้าหมายตั้งแต่มัธยมปลาย โดย 

เตรียมทั้งทางโลกและทางวิญญาณ การมา 

โบสถ์เป็นประจำาช่วยให้ผมมีโอกาสรับใช้และ 

ระลึกถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ การชดใช้ 

ของพระเยซูคริสต์เกี่ยวข้องกับงานสอนศาสนา 

อย่างมาก เพราะจุดประสงค์ของเราคือเช้ือเชิญ 

ให้ผู้คนมาสู่พระคริสต์และการชดใช้ของพระ 

องค์”—เอ็ลเดอร์เบญจมินทร์ ไกวัลวรรธนะ

“การมีโอกาสรับศีลระลึกและร่วมชั้นเรียน 

ที่โบสถ์ในวันอาทิตย์กับครอบครัวเป็นโอกาส 

เตรียมตัวที่ดีมากสำาหรับผม การรับการเรียกใน

ศาสนจักรช่วยเตรียมผมเป็นผู้นำาในงานเผยแผ่ 

ความรักที่ผมมีต่อครอบครัวเป็นพื้นฐานที่ดีให้ 

ผมรักผู้คนที่ผมสอนในเวลานี้ ทักษะและพร 

สวรรค์ของเราสำาคัญในงานสอนศาสนาเช่นกัน  

ผมฝึกเล่นเปียโนจนพอเล่นได้และมีโอกาสใช้ 

ความสามารถนี้รับใช้ในสาขาต่างๆ ที่ผมไป”  

— เอ็ลเดอร์รัฐกร พิมพ์สุวรรณ

“เมื่อดิฉันเริ่มไม่แน่ใจถึงจุดประสงค์ที่อยาก 

ไปเป็นผู้สอนศาสนา ดิฉันใช้เวลาค้นหาคำาตอบ 

ดิฉันค่อยๆ ได้รับประจักษ์พยานทุกวันจากการ 

สวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ และการรับใช้ 

ในวอร์ดโดยการเยี่ยมสอน ดิฉันมีความสุขมาก

ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของ

ดิฉัน ทำาให้ดิฉันมั่นใจว่าการเป็นผู้สอนศาสนา

เป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้ดิฉันทำา ดิฉัน

กตัญญูสำาหรับการเป็นตัวอย่างที่ดีของอดีตผู้ 

สอนศาสนาทุกคน ที่เป็นแรงผลักดันให้ดิฉัน 

อยากเป็นผู้สอนศาสนา”—ซิสเตอร์สุพรรษา 

วงศ์วิรภาพ 

พร้อมทางกายภาพ การเงิน และอารมณ์
“คนหนุ่มสาวควรฝึกดูแลตนเอง และไม่พึ่ง 

พาพ่อแม่มากเกินไป…

“ควรรักษาน้ำาหนักให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะ 

สมและมีร่างกายแข็งแรง…การมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรงจะยกสมรรถภาพทางใจ…

“พวกเขาควรมีงานทำาและออมเงินไว้สำาหรับ 

งานเผยแผ่…การทำางานเก็บเงินสำาหรับงาน 

เผยแผ่ทำาให้เกิดความกระตือรือร้นในการรับ

ใช้และมีจรรยาบรรณที่ดีในการทำางาน…

“การทำางานก่อนไปทำางานเผยแผ่และการ 

รับผิดชอบชีวิตตนเองช่วยทางด้านอารมณ์ 

เช่นกัน พวกเขารู้ตัวว่าจะประสบความสำาเร็จ 

ได้ไม่ว่าจะถูกส่งไปที่ไหนและสภาวการณ์ 

เป็นเช่นไร พวกเขารู้ว่าพวกเขาแข็งแกร่งพอจะ 

รับมือกับทุกเรื่องในโลกที่เบ่ียงเบนความสนใจ 

เร่ืองของพระผู้เป็นเจ้าเราต้องการผู้สอนศาสนา 

ที่มีความมั่นใจในตนเองเช่นนั้น”

สรุปมาตรฐานสำาหรับ 
เยาวชนของศาสนจักร

• · เสรีภาพในการเลือก 

และความรับผิดชอบ 

ต่อการกระทำาของ 

ตนเอง

•· ความกตัญญู

•· การศึกษา

•· ครอบครัว

•· เพื่อน

•· การแต่งกายและ 

ลักษณะท่าทาง

•· ความบันเทิงและสื่อ

•· ดนตรีและการเต้นรำา

•· ภาษา

•· การออกเดท

•· ความบริสุทธิ์ทางเพศ

•· การกลับใจ

•· ความซื่อสัตย์

•· การประพฤติตนอย่าง 

ถูกต้องในวันสะบาโต

•· ส่วนสิบและเงินบริจาค

•· สุขภาพร่างกาย

•· การรับใช้ผู้อื่น
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“นอกจากเรียนสถาบันศาสนาให้จบสี่ปีตามคำาแนะนำาของ 

อธิการผมวางแผนจัดการด้านการเรียน งานที่ทำาอยู่ บัญช ี

ธนาคาร การลงทุนประกันชีวิต การเกณทหาร เครือข่ายสังคม 

และการติดต่อกับเพื่อนๆ ในระหว่างงานเผยแผ่ ผมลองประยุกต์ 

ใช้ตารางผู้สอนศาสนาทั้งการออกกำาลังกายและการศึกษา 

ส่วนตัวทุกวัน ผมเตรียมเงินท่ีจะต้องใช้เม่ืออยู่ในคณะเผยแผ่และ 

ปรึกษากับครอบครัวถึงวิธีจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน 

ระยะสองปี และสิ่งที่ผมทำาเป็นพิเศษคือการไปพระวิหารสอง 

สัปดาห์ก่อนเป็นผู้สอนศาสนา นี่เป็นประสบการณ์พิเศษสุดใน 

การเตรียมตัวของผม”—เอ็ลเดอร์กัมปนาท ชมจำาปี

“ก่อนเป็นผู้สอนศาสนา ดิฉันสำารวจตนเองว่าต้องปรับปรุงใน 

ด้านใดบ้างเพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ได้ ดิฉัน 

เตรียมตัวด้วยการรักษาพระบัญญัติ ไปโบสถ์ ศึกษาพระคัมภีร์  

จ่ายส่วนสิบ ในขณะเดียวกันก็ทำางานเก็บเงินเพ่ือใช้ในงานเผยแผ่ 

ไปด้วย”—ซิสเตอร์อลิษา นนทะสิงห์

“เม่ือผมเป็นผู้สนใจ ผมเคยสงสัยว่าผู้สอนศาสนาได้แรงใจจาก 

ที่ไหนมาผลักดันให้พวกเขาออกไปประกาศข่าวสาร จนกระทั่ง 

ผมพบว่าข่าวสารที่พวกเขาแบ่งปันเติมเต็มทุกคำาตอบของชีวิต  

ผู้สอนศาสนาที่สอนผมบอกว่าผมจะเป็นผู้สอนศาสนา ผมเริ่ม 

เตรียมตัวนับแต่น้ันพร้อมกับทำางานเก็บเงินไปด้วย ผมได้รับเรียก 

ให้ไปรับใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น แม้จะประสบความยากลำาบากด้าน 

ภาษาในช่วงแรกแต่ผมก็ผ่านไปได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระ 

บิดาบนสวรรค์ หลังจากรับใช้ได้ห้าเดือน ผมต้องกลับประเทศไทย 

เน่ืองจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิท่ีน่ัน จากประสบการณ์ 

ที่ได้รับผมเป็นพยานได้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงมีแผนสำาหรับ 

ผม และเป็นพรอย่างยิ่งที่ได้กลับมารับใช้ที่ประเทศไทยในช่วง 

เวลานี้”—เอ็ลเดอร์หัตถชัย ชุมแวงวาปี

“ดิฉันเรียนรู้ท่ีจะพ่ึงพาตนเองโดยทำางานและรับผิดชอบตนเอง 

การทำางานเตรียมดิฉันให้พร้อมอุทิศตนต่องานของพระผู้เป็นเจ้า  

สิ่งสำาคัญคือการมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์และปรารถนาที่จะ 

ทำาตามแบบอย่างของพระองค์โดยการแบ่งปันพระกิตติคุณกับ 

ทุกคน ดิฉันพยายามทุกๆ วันที่จะมีคุณลักษณะเหมือนพระเยซู

คริสต์”—ซิสเตอร์รจนา อินทร์สอน ¢

ประเทศไทย

“ข้าพเจ้าขอแนะนำาท่านให้เตรียมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
ดำ�รงตนให้สะอ�ดบริสุทธิ์ และมีค�่ควรแก่ก�รเป็น 
ตัวแทนของพระเจ�้ รักษ�สุขภ�พและคว�มแข็งแรง 
ศึกษ�พระคัมภีร์ มีส่วนร่วมในเซมิน�รีและสถ�บัน... 

อ�่นและทำ�คว�มเข้�ใจอย่�งถี่ถ้วนกับ 
คู่มือผู้สอนศ�สน� สั่งสอนกิตติคุณของเรา”

ประธานโธมัน เอส. มอนสัน, “พระเจ้าทรงต้องการผู้สอนศาสนา.” 
เลียโฮนา ม.ค. 2011, 4 
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“ศาสนจักรต้องการผู้ช่วยพร้อมด้วยจิตและกายา 
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ประเทศไทย

ข่าวทั่วประเทศไทย

ทาสีโรงเรียนร้อยเอ็ด

สมาชิกศาสนจักรสาขาร้อยเอ็ดและมหาสารคามร่วมกับชาว 

บ้านหนองจิกช่วยกันทาสีโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง ต. ดงลาน 

อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2011¢ ¢

สมาคมสงเคราะห์ Bangkok Ward

กลุ่มสตรีสมาคมสงเคราะห์ Bangkok Ward จัดกิจกรรม 

รวบรวมเสื้อผ้าและของใช้จากสมาชิกในวอร์ดเพื่อนำามาบริจาค

ให้สมาชิกศาสนจักรที่ประสบภัยนำ้าท่วมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 

2011¢ ¢

ช่วยเหลือนักเรียนเชียงราย

ตัวแทนองค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเดินทางไปมอบ

ผ้าห่ม 500 ผืน และเก้าอี้เข็นสำาหรับใช้บนเขาให้แก่นักเรียน

โรงเรียนตำารวจชายแดนบ้านโป่งไฮ ต.แม่สะลอง   อ.แม่ฟ้าหลวง 

จ. เชียงราย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2011   โดยดำาเนินงานร่วม

กับสโมสรโรตารีบางรัก¢ ¢

บรรจุอุปกรณ์ช่วยเหลือครั้งที่ 7, 8

สมาชิกสเตคกรุงเทพและท้องถิ่นกรุงเทพเหนือพร้อมด้วยผู้

สอนศาสนาร่วมกันบรรจุสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็น

ครั้งที่ 7 และ 8 ที่อาคารแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 9 และ 12 ธันวาคม 

2011

ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย หมอน มุ้ง และผ้าห่ม กว่า 10,000  

ชุด ซึ่งจะดำาเนินการนำาไปบริจาคต่อไป 

ส่งบทความข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือท้องถิ่น/สเตค 

เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ส่วนตัวที่ 

เชื่อมโยงกับหลักธรรมพระกิตติคุณหรือคำาสอนของศาสดา

พยากรณ์ได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร      

อีเมล: kaenjaksu@gmail.com

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของ
เนื้อความที่ส่งมา

ระบุข้อมูลต่อไปนี้ : (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) 

วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลาย

ลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์คำาตอบและรูปถ่ายท่ีส่งมา (ถ้ามี)

หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

จากผู้ปกครอง

เย่ียมชม

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของศาสนจักร 
ในประเทศไทย

WWW.LDS.OR.TH

สำาหรับฉบับเดือนมีนาคม: โปรดส่งบทความหรือรูปภาพ 

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “สดับฟังพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อฟัง 

พระองค์” ภายในวันที่ 25 มกราคม 2012
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หลายปีก่อนขณะคุณพ่อคุณแม่ของ 

ดิฉันกำาลังช่วยสมาคมสงเคราะห์ 

จัดเสื้อผ้า รองเท้า และสิ่งของอื่นๆ ที่จะ 

บริจาคให้คนขัดสน คุณพ่อเห็นรองเท้า 

สภาพดีคู่หนึ่งท่ามกลางสิ่งของที่กองอยู่  

ขณะนั้นท่านเกิดความรู้สึกอย่างแรงกล้า 

ว่าต้องเก็บรองเท้าคู่นั้นไว้

คุณแม่หัวเราะพลางพูดว่า “รองเท้าคู่ 

นี้เล็กกว่าเท้าคุณสามเบอร์เชียวนะคะ  

คุณใส่ไม่ได้หรอกค่ะ!”

แต่คุณพ่อยืนกรานหนักแน่น หลังจาก 

พี่น้องสตรีหลายคนเย้าแหย่ท่าน ในที่สุด 

พวกเธอก็ยอมให้ท่านเก็บรองเท้าคู่นั้นไว้

ทันทีที่มาถึงบ้าน ท่านขัดรองเท้า ใส่ 

กระดาษหนังสือพิมพ์ไว้จนเต็ม แล้ววาง 

รองเท้าไว้ในกล่องบนตู้ของท่าน เราได้รับ 

คำาแนะนำาว่าอย่าแตะต้องกล่องนั้น กล่อง

วางอยู่ที่เดิมเป็นเวลาห้าปี

วันหนึ่งครอบครัวใหม่ย้ายมาอยู่ติดกับ 

บ้านของเรา พวกเขามีลูกสองคนและทารก 

วัยหกเดือน ดิฉันกับพี่สาวเป็นเพื่อนกับ 

เด็กผู้หญิงสองคนที่อยู่วัยเดียวกับเรา 

ทันที เราเล่าให้เพื่อนใหม่ฟังว่าเราเรียนรู้ 

อะไรในศาสนจักร เราชวนพวกเขาไป 

ปฐมวัย พวกเขาตื่นเต้นและอยากเรียน

รู้มากข้ึนเก่ียวกับส่ิงท่ีเราเล่าให้พวกเขาฟัง

หลังกลับจากปฐมวัย พวกเขาเล่าเกี่ยว 

กับศาสนจักรให้คุณพ่อคุณแม่ฟังไม่หยุด  

คุณพ่อคุณแม่เราจึงเชื้อเชิญทั้งครอบครัว 

ให้ฟังบทเรียนจากผู้สอนศาสนาและไป 

โบสถ์ พวกเขายอมรับด้วยความยินดี  

พวกเขาชอบบทเรียน และเราตื่นเต้นที่จะ

ได้ไปโบสถ์กับพวกเขา

รองเท้าของพ่อ แต่พอถึงวันเสาร์ลูกสาวของพวกเขา

ดูท่าทางเศร้าสร้อย เมื่อเราถามว่ามีเรื่อง

อะไร พวกเธอตอบว่าคุณพ่อคุณแม่พวก

เขาไม่อยากไปโบสถ์แล้ว

เรารู้สึกผิดหวังและขอให้คุณพ่อพูดกับ 

คุณพ่อคุณแม่ของพวกเขา เมื่อท่านบอก 

พวกเขาเก่ียวกับพรของการไปโบสถ์ ผู้เป็น 

พ่อตอบว่า “ครับ ผมทราบดี แต่ปัญหา 

คือผมไม่เคยสวมรองเท้าแบบอื่น สวมแต่ 

รองเท้าผ้าใบมานาน ผมรู้ว่าเราควรแต่ง 

ตัวให้เรียบร้อยเมื่อไปการประชุมของ 

ศาสนจักร”

วินาทีนั้นคุณพ่อมองหน้าคุณแม่ คุณ 

แม่รู้ทันทีว่าต้องทำาอะไร รองเท้าในกล่อง 

บนตู้ของคุณพ่อขนาดพอดีกับเท้าของพ่อ

เพื่อน และทุกคนในครอบครัวไปโบสถ์ 

นั่นเป็นวันที่วิเศษสุดสำาหรับพวกเขาและ 

สำาหรับเรา จากนั้นไม่นานพวกเขาเป็น 

สมาชิกศาสนจักร เวลานี้พวกเขาเป็น

ครอบครัวนิรันดร์ที่น่ารักมาก

ดิฉันรู้ว่าคุณพ่อได้รับการนำาทางจาก 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เก็บรองเท้าคู่ 

นั้นไว้ ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงแสวงหาการนำา 

ทางจากพระองค์เสมอในการมองหา 

ครอบครัวที่พร้อมจะฟังพระกิตติคุณ ดิฉัน

รู้ว่าพระองค์ทรงเตรียมหลายครอบครัว 

ดิฉันรู้ว่าเราต้องมองหาพวกเขาและนำา

พวกเขามาหาพระคริสต์ 

ปริสซิลลา คอสตา เซเวียร์, เซาเปาลู บราซิล

คุณพ่อเกิดความรู้สึก
อย่างแรงกล้าว่าต้อง
เก็บรองเท้าคู่นั้นไว้ 
แม้คุณแม่จะหัวเราะ 
และพูดว่า “รองเท้าคู่
นี้เล็กกว่าเท้าคุณสาม
เบอร์เชียวนะคะ”
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เสียงวิสุทธิชน



ท่านกล่าวกับเรา

มองขึ้นไป

การท้าทายสำาหรับเราทุกคน 
คือไม่มองข้างทางเพื่อดูว่าคนอื่น
คิดอย่างไรกับชีวิตเรา แต่มอง 
ขึ้นไปดูว่าพระบิดาบนสวรรค์ 

ทรงมองเราอย่างไร
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สมัยหนุ่มข้าพเจ้าได้รับเรียกให้ 

รับใช้งานเผยแผ่ในฮัมบูร์ก 

ประเทศเยอรมนี ที่คณะเผยแผ่ 

ฝึกภาษา—ก่อนจะมีศูนย์ฝึกอบรมผู้สอน 

ศาสนาในปัจจุบัน—ข้าพเจ้าพยายาม 

เรียนภาษาอย่างยากลำาบาก สัปดาห์แรก 

ผ่านไปแล้วก็สัปดาห์ท่ีสอง ข้าพเจ้าสังเกต 

ว่าคนอ่ืนๆ ในดิสตริกต์ของข้าพเจ้าก้าวหน้า 

เร็วกว่าข้าพเจ้ามาก ขณะพวกเขาก้าวหน้า 

ถึงข้ันแนวความคิดสลับซับซ้อนได้แล้ว die, 

der และ das ของข้าพเจ้ายังไม่ไปถึงไหน

ข้าพเจ้าเริ่มกังวล—และหมดกำาลังใจ 

ข้าพเจ้าจะรับใช้งานเผยแผ่สำาเร็จได้อย่าง 

ไรถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถสื่อสารกับคนที่ 

ข้าพเจ้าได้รับเรียกให้สอน

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ 

และขอพรฐานะปุโรหิต ซึ่งทำาให้ข้าพเจ้า 

มั่นใจขึ้นมาบ้าง แต่ข้าพเจ้ายังคงแสวงหา 

และพยายาม วันหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกเครียด 

และกังวลมากกว่าเดิม ขณะที่ข้าพเจ้ากับ 

คู่เดินไปตามโถงทางเดิน ข้าพเจ้าหยุดอยู่ 

ที่ห้องเล็กๆ ของภารโรง ข้าพเจ้าขอให้คู่

รอครู่หนึ่ง จากนั้นข้าพเจ้าก็เข้าไปในห้อง 

เล็กๆ นั้นและคุกเข่าบนผ้าถูพื้น ข้าพเจ้า 

เริ่มทูลวิงวอนพระบิดาบนสวรรค์เพื่อให้ 

รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้าง

พระเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนนั้น  

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าความคิดนี้ เข้ามาในใจ 

ข้าพเจ้า “เราไม่ได้เรียกเจ้าให้เชี่ยวชาญ 

ภาษาเยอรมัน เราเพียงแต่เรียกเจ้าให้รับ

ใช้ด้วยสุดใจ ความนึกคิด และพละกำาลัง

ของเจ้า”

ข้าพเจ้าคิดทันทีว่า “ข้าพเจ้าทำาเช่นน้ัน 

ได้ ข้าพเจ้ารับใช้ด้วยสุดใจ ความนึกคิด  

และพละกำาลังของข้าพเจ้าได้ ถ้านั่นคือ

ส่ิงท่ีพระเจ้าทรงเรียกให้ข้าพเจ้าทำา ข้าพเจ้า 

ทำาเช่นนั้นได้” ข้าพเจ้ายืนขึ้นด้วยความ 

รู้สึกโล่งอกอย่างมาก

นับจากจุดน้ัน ไม้วัดของข้าพเจ้าเปล่ียน 

ไป ข้าพเจ้าไม่เทียบความก้าวหน้าและ

ความสำาเร็จของตนเองกับคู่หรือสมาชิก 

โดย เอ็ลเดอร์
คาร์ล บี. คุก
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

คนอ่ืนๆ ในดิสตริกต์อีก แต่ข้าพเจ้ามุ่งเน้น 

ความสนใจที่ว่าพระเจ้าทรงรู้สึกอย่างไร 

ต่อสิ่งที่ข้าพเจ้าทำาอยู่ แทนที่จะมองข้างๆ 

เพ่ือเปรียบเทียบตัวเองกับคนอ่ืนๆ ข้าพเจ้า 

เริ่มมองขึ้นไปข้างบนเพื่อให้รู้ว่า พระองค์ 

ทรงคิดอย่างไรกับความพยายามของ

ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าเรียนภาษาได้ 

เร็วข้ึนหรือดีข้ึนมากจากจุดน้ัน แต่ข้าพเจ้า 

ไม่รู้สึกกังวลอีกเลย ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้า
ทรงประสงค์ให้ข้าพเจ้าทำาอะไร และ 

ข้าพเจ้ามีพลังความสามารถในการทำา

เช่นนั้นได้

ข้าพเจ้าเริ่มปรึกษาพระบิดาบนสวรรค ์

ตอนเช้า โดยบอกพระองค์ว่าข้าพเจ้าไม่ 

ทราบว่าวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ 

ข้าพเจ้าจะทำาให้ดีที่สุด “สิ่งใดก็ตามที่ข้า 

พระองค์เรียนรู้ได้ ขอให้ข้าพระองค์ได้

เรียนรู้” ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน “แต่ไม่ว่า

อะไรก็ตาม ข้าพระองค์จะทำาสุดความ

สามารถวันนี้เพื่อถวายแด่พระองค์”

ตอนกลางคืนข้าพเจ้าจะสวดอ้อน 

วอนอีกคร้ังเพ่ือรายงานส่ิงท่ีข้าพเจ้า 



ท่านกล่าวกับเรา 

ได้ศึกษาและทำาลงไป ข้าพเจ้าทูลพระบิดา 

ในสวรรค์เกี่ยวกับความพยายามและ 

ความสำาเร็จของข้าพเจ้าเช่นกัน ข้าพเจ้า 

เริ่มหันไปพึ่งพระองค์—ไม่ใช่คนอื่นหรือ

แม้ตัวเอง—เพื่อพิสูจน์ความก้าวหน้าของ

ข้าพเจ้า

บทเรียนที่ข้าพเจ้าเรียนรู้ในห้องเล็กๆ  

สำาหรับเก็บไม้กวาดเมื่อ 35 ปีก่อนอยู่กับ 

ข้าพเจ้าชั่วชีวิตตลอดการเรียกและงาน 

มอบหมายมากมาย เมื่อใดก็ตามที่ทรงขอ 

ให้ข้าพเจ้าทำาบางสิ่งบางอย่างซึ่งดูเหมือน 

ความคาดหวังจะมากเกินความสามารถ

ที่ข้าพเจ้าทำาได้ ข้าพเจ้าจะนึกถึงประสบ 

การณ์นั้นและพูดกับตนเองว่า “เดี๋ยวก่อน 

ใครเรียกเจ้า เจ้ากำาลังรับใช้ใคร เจ้ากำาลัง

พยายามทำาให้ใครพอใจ”
โลกท่ีเราอยู่ในทุกวันน้ีมีวิธีวัดทุกรูปแบบ 

—ส่วนใหญ่เป็นวิธีวัดภายนอก ข้าพเจ้า 
คิดว่าวิธีวัดเช่นนั้นหนักหนาเป็นพิเศษ 
สำาหรับคนหนุ่มสาว ท่านไปเรียนและได้ 
คะแนน แต่นั่นอาจไม่ได้บอกถึงสิ่งที่ท่าน 
ประสบในช้ันเรียนอ่ืนๆ หรือครอบครัวหรือ 
สถานการณ์ชีวิตของท่าน บางครั้งเราถูก 
ตัดสินจากลักษณะท่าทางหรือรถที่เราขับ 
เราอาจให้สำานึกในคุณค่าของตนเองขึ้น 
อยู่กับจำานวนเพ่ือนท่ีเขียนบนหน้าเว็บไซต์ 
เครือข่ายสังคมของเรา เราเป็นห่วงสิ่งที่ 
คนอื่นคิดเกี่ยวกับคนที่เราออกเดทด้วย 
หรือห่วงว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรถ้าเรา
แต่งงานก่อนเรียนจบ เป็นเรื่องง่ายที่จะ 
พยายามทำาให้คนอื่นพอใจ แต่เราไม่
สามารถวางใจวิธีวัดภายนอกเช่นนั้นได้ 
เพราะโลกท้ังสรรเสริญและวิพากษ์วิจารณ์ 
เร็วเกินไป

ข้าพเจ้าคิดว่าการท้ายของเราทุกคน—

แต่อาจท้าทายเป็นพิเศษสำาหรับคนหนุ่ม

สาว—คือการพยายามไม่มองข้างทาง 

เพื่อดูว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับชีวิตเราแต่ 

มองขึ้นไปดูว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงมอง 

เราอย่างไร พระองค์ไม่ได้ทอดพระเนตร

รูปลักษณ์ภายนอกแต่ทอดพระเนตรที่ 

จิตใจ (ดู 1 ซามูเอล 16:7) พระองค์ทรง

ทราบดีกว่าใครว่าเราแต่ละคนต้องการ

อะไร

แล้วเรา “มองข้ึนไป” อย่างไร หลักธรรม 

บางข้อต่อไปนี้ช่วยได้

เข้าถึงพลังทางวิญญาณ
เราสามารถเข้าถึงพลังทางวิญญาณที่ 

เราต้องใช้ในการตัดสินใจโดยเริ่มแต่ละ 

วันด้วยการสวดอ้อนวอนส่วนตัวและการ

ศึกษาพระคัมภีร์ การสวดอ้อนวอนน้ันอาจ 

ทูลขอให้เราเปิดใจรับแผนซ่ึงพระผู้เป็นเจ้า 

ทรงวางเพื่อเรา ถึงแม้เราอาจไม่เห็นแผน

ทั้งหมด แต่เราสามารถขอเพื่อจะเปิดใจ 

รับแผนส่วนที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นได้ เมื่อ 

เราเปิดรับ เราจะเห็นผลที่เราเลือกติดตาม 

พระองค์ เราจะสามารถกระทำาตามความ 

รู้สึกที่เราได้รับ เราจะทำาสิ่งยากๆ ได้และ 

ทำาสิ่งใดก็ตามที่ เรียกร้องจากเราด้วย

เหตุผลอันถูกต้อง

แน่วแน่ต่อคำาแนะนำาที่ท่านได้รับ
เราสามารถ “มองขึ้นไป” โดยแน่วแน่ 

ต่อคำาแนะนำาที่เราได้รับผ่านการเปิดเผย 

ส่วนตัวจากพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรัก

เรา บางครั้งคนอื่นจะชักชวนไม่ให้เรา 

กระทำาตามสิ่งที่เราได้รับ แม้พวกเขาจะมี 

เจตนาดี แต่เราต้องแน่วแน่ต่อส่ิงท่ีเรารู้สึก

ข้าพเจ้ากับภรรยามีลูกสาวที่กำาลังรับ 

ใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาในสเปน ลูกสาว

คนนี้เรียนมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์

เราสามารถ “มองขึ้นไป” 
โดยแน่วแน่ต่อคำาแนะนำา
ที่เราได้รับผ่านการเปิด
เผยส่วนตัวจากพระบิดา
บนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา

44      เ ลี ย โ ฮ น า



มองขึ้นไปทางฟ้าสวรรค์
“การมองขึ้นไปทางฟ้าสวรรค์ควรเป็น 

ความพากเพียรชั่วชีวิตเรา คนโง่บาง 

คนหันหลังให้พระปรีชาญาณของพระ 

ผู้เป็นเจ้าและทำาตามเสน่ห์ของแฟชั่น 

ที่เปลี่ยนแปลงง่าย แรงดึงดูดของความ

นิยมแบบผิดๆ และความต่ืนเต้นช่ัวขณะ 

วิถีความประพฤติของพวกเขาคล้าย

ประสบการณ์อันก่อให้เกิดมหันตภัยของ 

เอซาวผู้แลกสิทธิบุตรหัวปีกับถั่วแดงต้ม 

“และอะไรคือผลของการกระทำาเช่น 

นั้น ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านวันนี้ว่า 

การปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้านำามาซึ่งพันธ- 

สัญญาที่ถูกฝ่าฝืน ความฝันที่พังทลาย  

และความหวังใจอันแตกละเอียด ข้าพเจ้า

ขอร้องท่านให้หลีกเลี่ยงหลุมทรายดูด 

ท่านมีสิทธิกำาเนิดอันสูงส่ง ชีวิตนิรันดร ์

ในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเราเป็น 

เป้าหมายของท่าน

“เป้าหมายเช่นนั้นไม่อาจบรรลุได้ 

ด้วยความพยายามอันน่าชื่นชมเพียง 

ครั้งเดียว แต่เป็นผลจากชั่วชีวิตของ 

ความชอบธรรม การสั่งสมการเลือก 

อย่างฉลาด แม้ความแน่วแน่ของจุด 

ประสงค์และอุดมคติอันสูงส่ง

“ท่ามกลางความสับสนแห่งยุคสมัย 

ของเรา ความขัดแย้งของมโนธรรม และ 

ความสับสนอลหม่านของการดำาเนินชีวิต

ประจำาวัน ศรัทธาอันมั่นคงจะกลายเป็น 

สมอให้ชีวิตเรา”

President Thomas S. Monson, “Guideposts 
for Life’s Journey” (Brigham Young University 
devotional address, 13 พ.ย. 2007), 3, 
speeches.byu.edu

ขณะข้าพเจ้ากำาลังรับใช้เป็นประธานคณะ 

เผยแผ่ เมื่อเธออายุ 21 ปี เธอบอกว่า  

“คุณพ่อคะ คุณแม่คะ หนูคิดว่าหนูต้อง 

รับใช้งานเผยแผ่” แน่นอนเราพอใจกับการ 

ตัดสินใจที่ชอบธรรมนี้ แต่เรารู้ว่าเธอเสีย 

สละมาแล้วเมื่อต้องย้ายไปอยู่ห่างจาก

เพื่อนๆ และครอบครัวในช่วงวัยรุ่น ผมจึง

บอกเธอว่า “ลูกเคยรับใช้งานเผยแผ่แล้วน่ี”

เธอยิ้มและตอบว่า “ไม่ค่ะคุณพ่อ คุณ

พ่อ ต่างหาก ตอนนี้ หนู อยากไปรับใช้

พระเจ้าค่ะ”

“ตกลง” ข้าพเจ้ายิ้ม “ลูกไปทำางานเผย 

แผ่ ลูกไปทำาตามการกระตุ้นเตือนให้รับใช้”

วันนี้ข้าพเจ้ามีความสุขมากที่เธอไม่

เพียงรับใช้พระบิดาบนสวรรค์ของเธอและ

ลูกๆ ของพระองค์ในสเปนเท่านั้นแต่เธอ

กำาลังทำาตามความรู้สึกที่เธอได้รับด้วย 

เธอไม่ยอมให้ใครแม้กระทั่งข้าพเจ้า—พ่อ

ที่ปรารถนาดี—มาโน้มน้าวเธอให้ทำาสิ่ง

อื่นนอกเหนือจากสิ่งที่เธอรู้สึกว่าถูกต้อง

สำาหรับชีวิตเธอและเป็นแผนซึ่งพระบิดา

บนสวรรค์ทรงวางไว้สำาหรับเธอ

อย่ากลัวที่จะลงมือทำา
สิ่งที่สำาคัญเท่าๆ กับการเรียนรู้แผน 

ของพระบิดาบนสวรรค์สำาหรับชีวิตเราคือ 
บางครั้งเราพยายามจะรู้รายละเอียดทุก 
อย่างต้ังแต่ต้นจนจบจนเรากลัวท่ีจะลงมือ 
ทำา อย่าตกหลุมพรางในเรื่องนี้ จงทำาการ 
เลือกให้ดีโดยใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุด 
ของท่านและดำาเนินชีวิตต่อไป เราได้รับ 
พรเมื่อเราทำาการเลือก อย่ากลัวการเลือก 

เพราะท่านกลัวจะเลือกผิด อย่ากลัว 
  ที่จะลองสิ่งใหม่ๆ ขณะทำาเช่น    

 นั้นท่านจะพบปีติในการ 
  เดินทาง

ยืนอยู่ในที่มั่นของท่าน
เมื่อครอบครัวเราอยู่ที่นิวซีแลนด์ บาง 

ครั้งเราหนักใจกับการท้าทายมากมายที่

ผู้สนใจ ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ ผู้สอน 

ศาสนา และคนอื่นๆ กำาลังประสบ บ่อย 

ครั้งที่เรารู้สึกตัวว่ากำาลังสวดอ้อนวอนขอ 

คำาตอบ—และคาดหวังว่าจะได้รับ โดยเร็ว!

เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือ บาง

ครั้งทางออกที่เราแสวงหาเกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็ว จริงๆ แต่หลายครั้งไม่ใช่อย่างที่ 

เราหวัง หรือเกิดช้ากว่าที่เราหวัง และบาง

ครั้งดูเหมือนไม่เกิดขึ้นเลย

ในกรณีเช่นน้ัน จงรับเอาเจตคติของการ 

“ยืนอยู่ในที่มั่นของท่าน” จนกว่าพระเจ้า 

จะทรงส่งความช่วยเหลือมาให้ ไม่ว่าจะใช้ 

เวลานานเท่าใดก็ตาม แต่การยืนอยู่ในที่ 

มั่นของท่านไม่ได้หมายถึงยืนอยู่เฉยๆ ดัง 

ที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ อย่ากลัวที่จะลงมือทำา  

จงทำาสิ่งดีต่อไป เชื่อฟังพระบัญญัติต่อไป 

สวดอ้อนวอน ศึกษา และทำาสุดความ 

สามารถต่อไปจนกว่าท่านจะได้รับคำาแนะ 

นำาเพิ่มเติม อย่าละจากที่มั่นของท่าน ใน

เวลาของพระเจ้าพระองค์จะทรงทำาให้ทุก

อย่างคลี่คลายเพื่อประโยชน์ของท่าน

“การมองข้ึนไป” เป็นพรแก่ชีวิตข้าพเจ้า 

เรื่อยมาตั้งแต่ประสบการณ์ของข้าพเจ้า 

ในคณะเผยแผ่ฝึกภาษา ดังมอรมอนอธิบาย 

ใน ฮีลามัน 3:27 “พระเจ้าทรงเมตตาทุก 

คนผู้ที่จะ, เรียกหาพระนามอันบริสุทธิ์ของ 

พระองค์, ด้วยความจริงใจของใจพวกเขา” 

ข้าพเจ้ารู้สึกและประสบกับพระเมตตา 

และความรักของพระองค์มาแล้ว ข้าพเจ้า 

ทราบว่าพระเมตตาของพระองค์จะมาถึง 

เราทุกคนที่เชื่อและเรียกหาพระนามของ

พระองค์ 
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เหตุใดจึงมี 
   แรงกดดัน
ให้เยาวชนชาย
   ไปเป็นผู้สอนศาสนา
  มากเหลือเกิน 
       นี่ไม่ใช่การตัดสินใจส่วนตัวหรอกหรือ

การตัดสินใจส่วนตัวที่เยาวชนชายแต่ละคนต้องทำาคือเขา 

จะทำาหน้าที่ฐานะปุโรหิตให้มีสัมฤทธิผลในการรับใช้งาน 

เผยแผ่หรือไม่ ดังที่ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวไว้ “ชาย 

หนุ่มที่สามารถและมีค่าควรทุกคนควรเตรียมรับใช้งานเผยแผ่ 

การรับใช้งานเผยแผ่เป็นหน้าที่ฐานะปุโรหิต—ข้อผูกมัดที่

พระเจ้าทรงคาดหวังจากเราผู้ได้รับมากมาย เยาวชนชายทั้ง 

หลาย ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้เตรียมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา” 

 (“เมื่อเราพบกันอีก” เลียโฮนา พ.ย. 2010 หน้า 5–6)

การเตรียมทำางานเผยแผ่เป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์ 

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนของเยาวชนชาย น่ีคือหน้าท่ีของ 

เขา และเขาควรรู้สึกถึงความสำาคัญพอสมควรของหน้า 

ท่ีดังกล่าว แน่นอนว่าเขาไม่ควรรับใช้งานเผยแผ่เพียง 

เพราะมีผู้คาดหวังให้ทำาหรือเพราะเขารู้สึกถึงแรง 

 กดดัน แต่เขาควรรับใช้เพราะเขาปรารถนาจะแบ่งปัน 

พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์กับ 

ผู้อื่น

แต่เมื่อเขาสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับการรับใช้งาน 

เผยแผ่ เขาควรจำาไว้ด้วยว่าโดยการรับฐานะ 

ปุโรหิต เขาได้ยอมรับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ 

จะ “เตือน, อรรถาธิบาย, แนะนำา, และ 

 สอน, และเชื้อเชิญให้คนทั้งปวงมาหาพระ

คริสต์” (คพ. 20:59) รวมถึงการรับใช้เป็น

ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ถ้าเยาวชนชายไม่ 

สามารถรับใช้เพราะสุขภาพไม่ดีหรือความ 

พิการ พวกเขาจะได้รับการยกเว้นอย่าง

สมเกียรติ 
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คำาว่า “เทพผู้คุ้มครอง” ไม่ได้ใช ้
ในพระคัมภีร์ แต่พระคัมภีร์ 

พูดถึงเหล่าเทพที่ “ปฏิบัติ” (ดู ออมไน 
1:25; โมโรไน 7:22–29) “เทพพูดโดย 
อำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์” 
(2 นีไฟ 32:3) และมักจะมีส่วนใน 
พันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อ 
ปลอบโยน นำาทาง คุ้มครองคนซ่ือสัตย์ 
และเปิดเผยหรือยืนยันความจริง 
ด้วยเหตุนี้ จึงถือได้ว่าพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงเป็นเทพผู้คุ้มครอง

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง สอนดังน้ี 
“นับจากกาลเริ่มต้นจวบจนสมัยการ 
ประทานต่างๆ พระผู้เป็นเจ้าทรงส่ง 
เหล่าเทพ… เพื่อถ่ายทอดความรัก 
และความห่วงใยแก่ลูกๆ ของพระองค์ 
…ไม่ว่าจะมองเห็นหรือไม่ สัตภาวะ 
เหล่านั้นอยู่ใกล้เรา เสมอ” (“การ 
ปฏิบัติของเหล่าเทพ” เลียโฮนา พ.ย. 
2008 หน้า 36)

พระเจ้ามิได้ทรงเปิดเผยว่าทรงมอบ 
หมายเทพองค์ใดองค์หนึ่งมาดูแลแต่ 
ละคนหรือไม่ แต่ท่านมั่นใจได้ว่ามี 
ความคุ้มครองและการปลอบโยนจาก 
เบื้องบน ถ้าท่านใช้ศรัทธา ท่านจะมี 
ความช่วยเหลือจากพระผู้ เป็นเจ้า  
รวมทั้งเหล่าเทพที่ทรงส่งมาเสริม 
สร้างความเข้มแข็ง ปลอบโยนท่าน 
และให้ความกล้าหาญแก่ท่านเพื่อทำา
สิ่งถูกต้อง 

ศาสนจักรต่อต้านพฤติกรรม 

รักร่วมเพศ เราแสดงไมตรี 

ต่อคนที่มีใจเสน่หาเพศเดียวกันด้วย

ความเข้าใจและความเคารพ

ถ้าท่านรู้จักคนที่มีใจเสน่หาเพศ 

เดียวกัน พึงทำาตามหลักธรรมเดียว 

กันกับท่ีท่านทำาในมิตรภาพอ่ืนๆ ของ 

ท่าน “จงเลือกเพื่อนอย่างพิถีพิถัน 

เพื่อนจะมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวง 

ต่อความคิดและการกระทำาของท่าน 

แม้กระท่ังบ่งช้ีว่าท่านเป็นคนอย่างไร 

จงเลือกคบเพื่อนที่มีค่านิยมแบบ

เดียวกันกับท่านเพื่อท่านจะได้เสริม

สร้างความเข้มแข็งและให้กำาลังใจ

กันดำาเนินชีวิตในมาตรฐานที่สูง 

เพื่อนแท้จะกระตุ้นให้ท่านเป็นคน

ดีที่สุดที่ท่านจะเป็นได้ … ปฏิบัติ

ต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาและความ

เคารพนบนอบ” (ดู เพื่อความเข้ม

แข็งของเยาวชน [จุลสาร 2001] 

หน้า 12)

ศาสนจักรสอนว่าเรื่องทางเพศ

ของมนุษย์มีจุดประสงค ์ในแผน

ของพระบิดาบนสวรรค์ เพื่อให้เรา 

มีความสุขและบรรลุจุดประสงค์

ดังกล่าว เราได้รับบัญชาให้ดำาเนิน

ชีวิตตามกฎแห่งความบริสุทธิ์ทาง

เพศ พฤติกรรมรักร่วมเพศขัดกับจุด

ศาสนจักรมีจุดยืนอย่างไร
    เกี่ยวกับรักร่วมเพศ 
           ควรเป็น
   เพื่อน กับคน

 ที่มีความรู้สึก
แบบรักร่วมเพศ
     หรือไม่

มเีหล่าเทพ
   ผู้คุ้มครอง 
   หรือไม่
ฉันมีเทพคุ้มครองไหม
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ประสงค์นั้นและละเมิดพระบัญญัติ

ของพระผู้เป็นเจ้า

อย่างไรก็ดี ถ้าบางคนเกิดมีใจ 

เสน่หาเพศเดียวกันแต่ไม่ได้ทำาตาม 

ความรู้สึกน้ัน เขาไม่ได้ทำาบาป มาตร- 

ฐานทางศีลธรรมของศาสนจักร 

เป็นมาตรฐานเดียวกันสำาหรับทุกคน 

ไม่ว่าคนคนนั้นจะมีใจเสน่หาเพศใด 

ทั้งพระเจ้าหรือศาสนจักรของพระ 

องค์ไม่สามารถให้อภัยพฤติกรรมใด 

ที่ฝ่าฝืนกฎของพระองค์ได้ อนึ่ง เรา 

ประณามพฤติกรรมผิดศีลธรรม ไม่ใช่ 

ตัวบุคคล 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้จาก 
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ “ช่วยคนที่
ต่อสู้กับแรงดึงดูดจากเพศเดียวกัน” เลียโฮนา 
ต.ค. 2007 หน้า 40

ม ก ร า ค ม   2 0 1 2           47



48      เ ลี ย โ ฮ น า

ข้
าพเจ้าจะพูดกับท่านเก่ียวกับความสำาคัญ 
ยิ่งของการรักษาพันธสัญญา—ข้าพเจ้า 
รักษาพันธสัญญาของข้าพเจ้าและท่าน 

รักษาพันธสัญญาของท่าน เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ 
กว่าบทสนทนาเรื่องการเชื่อฟัง แม้การเชื่อฟังจะ
เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้อย่างแน่นอนก็ตาม และนี่
เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก

เราสามารถสนทนาเรื่องพื้นฐานที่สุดในแผน 
พระกิตติคุณได้ระดับหนึ่งเพราะผู้ทำาพันธสัญญา 
และผู้รักษาพันธสัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถเรียก 
ร้องพรสูงสุดของอาณาจักรซีเลสเชียล เมื่อเราพูด 
ถึงการรักษาพันธสัญญา เรากำาลังพูดถึงใจและ
จิตวิญญาณของจุดประสงค์ในความเป็นมรรตัย
ของเรา

กุญแจสู่งานนี้อยู่ในการรักษาพันธสัญญา
ของเรา ไม่มีวิธีอื่นใดที่เราสามารถเรียก
ร้องและแสดงพลังอำานาจของความเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าได้

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง

รักษา
พันธสัญญา

ข่าวสารสำาหรับคนที่ 

จะรับใช้งานเผยแผ่
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สร้างอาณาจักรโดยพันธสัญญาทีละข้อ
พันธสัญญาคือข้อตกลงที่ผูกมัดทางวิญญาณ  

สัญญาอันศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของ 

เราว่าเราจะดำาเนินชีวิต คิด และกระทำาตามวิธีที ่

กำาหนด—วิธีที่พระบุตรของพระองค์ พระเจ้าพระ 

เยซูคริสต์ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ทรงสัญญาจะประทานสง่าราศีของชีวิต 

นิรันดร์เป็นการตอบแทน

น่าสนใจสำาหรับข้าพเจ้าที่เราแต่ละคนทำาพันธ 

สัญญาเป็นการส่วนตัว มีพันธสัญญาเมื่อครั้งรับ 

บัพติศมาและการยืนยัน ซ่ึงทำาให้เราเร่ิมอยู่บนเส้น 

ทางสู่ชีวิตนิรันดร์ ศาสนพิธีดังกล่าวประกอบให้

บุคคลแต่ละคน ทีละคน ไม่ว่าจะต้องได้รับกี่คน

ก็ตาม

มีพันธสัญญาเม่ือคร้ังผู้ชายได้รับฐานะปุโรหิต 

การประสาทฐานะปุโรหิตกระทำาให้แก่ปัจเจก 

บุคคลทีละคนเสมอ
พันธสัญญาสูงสุดที่เราจะทำาได้อยู่ในพระวิหาร  

ที่นั่นเราทำาสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดกับพระบิดา 
ในสวรรค์ของเราและพระองค์ทรงเปิดเผยความ 
หมายแท้จริงของสัญญาที่ทรงทำากับเราอย่างครบ 
ถ้วนมากขึ้น นี่เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล แม้ 
เราจะไปพระวิหารเพ่ือรับการผนึกกับบุคคลอ่ืนก็ตาม

นั่นคือวิธีสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า—ที

ละคน พันธสัญญาทีละข้อ ถนนทุกสายในการเดิน 

ทางมรรตัยของเรานำาไปสู่พันธสัญญาขั้นสูงสุดใน

พระวิหารศักดิ์สิทธิ์

บทบาทของพันธสัญญาพระวิหาร
สำาคัญอย่างยิ่งที่ท่านต้องเข้าใจว่าการไปพระ 

วิหารเพื่อรับเอ็นดาวเม้นท์ของท่านเอง รวมทั้ง 

ศาสนพิธีพิเศษทั้งหลายที่เตรียมท่านให้พร้อมรับ 

เอ็นดาวเม้นท์น้ัน เป็นส่วนประกอบสำาคัญท่ีสุดของ 

การเตรียมเป็นผู้สอนศาสนาและการผูกมัดตนใน

งานเผยแผ่ของท่าน

เมื่อท่านไปพระวิหาร ท่านจะเริ่มเข้าใจความ 

สำาคัญของพันธสัญญาพระวิหารเหล่านั้น การ

เชื่อมโยงที่แยกจากกันไม่ได้ระหว่างเอ็นดาวเม้นท ์

ของท่านกับความสำาเร็จในการเป็นผู้สอนศาสนา 

ของท่าน

โดยแท้แล้ว คำาว่า เอ็นดาวเม้นท์ (endowment)  

สื่อถึงแก่นแท้ของการเชื่อมโยงอันสำาคัญยิ่งดัง 

กล่าว เอ็นดาวเม้นท์คือของประทาน มีรากศัพท์ 

เดียวกับคำาว่า dowry (สินสมรส) ซึ่งเป็นของขวัญ 

พิเศษให้คู่สมรสคู่ใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตสมรสของ 

พวกเขา ขณะข้าพเจ้าเป็นอธิการบดี
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มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ ข้าพเจ้าใช้เวลาส่วนหนึ่ง 

พยายามสร้างเอ็นดาวเม้นท์หรือกองทุนถาวรของ 

มหาวิทยาลัย คลังของขวัญจากผู้บริจาคที่มีน้ำาใจ 

เผื่อแผ่

นั่นคือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำาเพื่อเราทุกครั้งที่ 

เราทำาพันธสัญญากับพระองค์ พระองค์ทรงสร้าง 

ทุนถาวร ให้เรา เราสัญญาจะทำาสิ่งที่กำาหนด ขึ้น

อยู่กับศาสนพิธี พระองค์ทรงสัญญาจะมอบของ

ประทานพิเศษเป็นการตอบแทน—ของประทาน 

ที่วิเศษยิ่ง ของประทานที่ไม่อาจพรรณนาได้ ของ 

ประทานที่แทบไม่มีสิ่งใดเทียบได้ ข้าพเจ้าจึงพูด 

กับท่านเช่นที่พูดกับตนเองว่า—ถ้าเราต้องการ 

ประสบความสำาเร็จจริงๆ ในการเรียกของเรา ถ้า 

เราต้องการได้รับความช่วยเหลือท้ังหมด ประโยชน์ 

ทั้งหมด และพรทั้งหมดจากพระบิดา ถ้าเราต้อง 

การให้ประตูสวรรค์เปิดต้อนรับเราเพื่อเราจะได้รับ 

พลังอำานาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า 

เราต้องรักษาพันธสัญญาของเรา!

|ท่านรู้ว่าท่านไม่สามารถทำางานนี้ได้เพียงลำาพัง  

เราต้องมีความช่วยเหลือจากสวรรค์ เราต้องมี ของ 

ประทาน จากพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ 

ทรงสอนเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้น 

งานในสมัยการประทาน 

นี้ ในการสอนเรื่อง “การ

ไถ่ไซอัน” 

พระเจ้าตรัสว่า
“เพื่อตัวพวกเขาจะพร้อม, และเพื่อผู้คนของเรา 

จะได้รับการสอนอย่างสมบูรณ์ย่ิงข้ึน, และมีประสบ 
การณ์, และรู้อย่างสมบูรณ์ย่ิงข้ึนเก่ียวกับหน้าท่ีของ 
พวกเขา, และสิ่งซึ่งเราเรียกร้องจากมือพวกเขา.

“และนี่จะเกิดขึ้นไม่ได้จนกว่าเอ็ลเดอร์ของเรา
จะได้รับการประสาทพรด้วยอำานาจจากเบื้องบน

“เพราะดูเถิด, เราเตรียมการประสาทพรและพร 
อันย่ิงใหญ่ท่ีจะเทลงมาให้พวกเขา, ตราบเท่าท่ีพวก 
เขาซื่อสัตย์และดำาเนินต่อไปในความนอบน้อม 
ถ่อมตนต่อหน้าเรา” (คพ. 105:10–12)

งานนี้จริงจังมากและปฏิปักษ์ต่อต้านงานนี้ 
รุนแรงมากจนเราต้องได้รับอำานาจทุกอย่างจาก 
เบื้องบนเพื่อเพิ่มความพยายามของเราและทำาให้ 
ศาสนจักรก้าวไปข้างหน้าอย่างม่ันคง กุญแจสู่ความ 
ก้าวหน้าดังกล่าวสำาหรับเราแต่ละคนคือพันธ 
สัญญาที่เราทำาในพระวิหาร—สัญญาของเราคือ 
เราจะเชื่อฟังและเสียสละ อุทิศถวายแด่พระบิดา  
และสัญญาของพระองค์คือพระองค์จะประทาน 
อำานาจให้เราด้วย “การประสาทพรอันยิ่งใหญ่”

พันธสัญญาและงานของพระเจ้า
ทั้งหมดนี้ช่วยให้ท่านเห็นหรือไม่ว่าสัญญาส่วน 

ตัวของเราแต่ละคนสำาคัญเพียงใดต่อขอบเขตและ 
ความยิ่งใหญ่ทั้งหมดของงาน เช่นเดียวกับเรื่อง 
อื่นๆ ทั้งหมดในแผนแห่งความรอด ความสำาเร็จ
ของเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ทุกคนทั่วโลกวัดจาก 
ผู้สอนศาสนาทีละคน

เราไม่ได้ทำาพันธสัญญากันท้ังวอร์ดหรือท้ังสเตค
แต่เราทำาพันธสัญญาในฐานะบราเดอร์บราวน์หรือ
บราเดอร์เบิร์นส์ ซิสเตอร์โจนส์หรือซิสเตอร์เจนเซ็น 
กุญแจสู่งานน้ีคือการรักษาพันธสัญญาของแต่ละคน

ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านจะรับใช้ในคณะเผยแผ่ 
ใด แต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าพระบิดาในสวรรค์ของเรา 
ทรงทำาสัญญาใดเป็นพิเศษกับงานเผยแผ่ของท่าน 
โดยรวมเป็นคณะเผยแผ่ ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ 
ทรงทำาสัญญาอันสำาคัญยิ่งเหล่านี้กับท่านเป็นการ 
ส่วนตัว

เมื่อทั้งคณะเผยแผ่เป็นหนึ่งเดียวกันโดยพลัง 
ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้สอนศาสนาทุกคน การ 
รักษาพันธสัญญาส่วนตัวของผู้สอนศาสนาทุกคน  
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เราจะย้ายภูเขาได้ เมื่อมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
และพลังเช่นนั้น การประสาทพรด้วยอำานาจจาก
เบื้องบนย่อมมาถึงทุกๆ คนในคณะเผยแผ่ ย่อม 
ไม่มีสิ่งใด “หยุดยั้งความก้าวหน้าของงานได้” ใน 
วิธีนี้ “ความจริงของพระผู้เป็นเจ้าจะออกไปอย่าง 
องอาจ มีเกียรติ และเป็นอิสระ”1

เรามีความเช่ือม่ันน้ันเม่ือไม่มีห่วงโซ่ท่ีอ่อนแอใน 

สายโซ่ เมื่อไม่มีรูโหว่ในเสื้อเกราะ สงครามต่อต้าน 

ความชั่วร้ายและความไม่ถูกทำานองคลองธรรม 

เป็นวิธีที่จะได้ชัยชนะทุกอย่างในพระกิตติคุณ—

พันธสัญญาทีละข้อ ปัจเจกบุคคลทีละคน และผู้

สอนศาสนาทีละคน

นั่นคือเหตุที่พระเจ้าตรัสกับผู้นำาสมัยเริ่มแรก 

ของศาสนจักรว่า “เจ้าจงผูกมัดตนให้กระทำาในความ 

บริสุทธิ์อย่างหมดจดต่อหน้าเรา—คือตราบเท่าที่ 

เจ้าทำาการน้ี, ก็จะเพ่ิมรัศมีภาพให้อาณาจักรซ่ึงเจ้า 

ได้รับอยู่” (คพ. 43:9–10)

นั่นคือภาษาของพันธสัญญา นั่นคือสิ่งที่เราไป 

พระวิหารเพ่ือทำา—ผูกมัดตนต่อพระเจ้าและต่อกัน 

จากนั้นจึง “กระทำาในความบริสุทธิ์อย่างหมดจด”  

ด้วยพลังน้ัน พลังอำานาจและรัศมีภาพจะย้อนกลับ 

มาหาเราและงานของเรา ในบริบทของการรักษา

พันธสัญญานี่เองที่พระเจ้าตรัสว่า “เรา, พระเจ้า, 

ถูกผูกมัดเมื่อเจ้าทำาสิ่งที่เรากล่าว; แต่เมื่อเจ้าไม่ทำา 

สิ่งที่เรากล่าว, เจ้าย่อมไม่มีสัญญา” (คพ. 82:10)

จงวางใจข้าพเจ้า กุญแจสู่งานน้ีอยู่ในการรักษา 

พันธสัญญาของเรา ไม่มีวิธีใดท่ีเราจะเรียกร้องและ 

แสดงพลังอำานาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็น

เจ้าได้ ท่านมีพระวจนะของพระเจ้าเก่ียวกับเร่ืองน้ัน

ท่านจะไปพระวิหารเพื่อเตรียมท่านให้พร้อม 

สำาหรับงานเผยแผ่ จงรักษาพันธสัญญาที่ทำาไว้ที่ 

น่ันทุกข้อ พันธสัญญาคือคำาปฏิญาณศักด์ิสิทธ์ิมาก 

เป็นส่วนตัวมาก ที่เราแต่ละคนทำากับพระบิดาใน 

สวรรค์ของเรา

พันธสัญญาว่าจะกล่าวคำาพยาน
ขณะข้าพเจ้าขอให้ท่านทำาเช่นนี้ ข้าพเจ้าต้อง 

การให้ท่านรู้ว่าข้าพเจ้าจะทำาเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้า 

จะรักษาพันธสัญญาของข้าพเจ้าเช่นกัน หนึ่งใน 

พันธสัญญาเหล่านั้นคือเป็นพยานพิเศษในฐานะ

สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง “ถึงพระนามของ 

พระคริสต์ในทั่วโลก” (คพ. 107:23) ในการรักษา 

พันธสัญญาของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าไม่เพียงเป็น 

พยานต่อท่านวันนี้ถึงพระเจ้าพระเยซูคริสต์และ 

พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเท่าน้ัน แต่ข้าพเจ้าเป็น 

พยาน—ได้รับเรียก ได้รับการวางมือแต่งตั้ง ได้รับ 

มอบอำานาจให้นำาประจักษ์พยานนั้นไปสู่ โลก 

ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้ร่วมปฏิบัติศาสนกิจนั้นกับ

ท่าน เพื่อนหนุ่มสาวที่รักทั้งหลาย

ข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระองค์ 

ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของเราจริงๆ และพระ 

องค์จะทรงรักษาสัญญาที่ทำาไว้กับเราตลอดไป  

ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ พระบุตรองค์ 

เดียวท่ีถือกำาเนิดจากพระบิดาในเน้ือหนัง และพระ 

ผู้ช่วยให้รอดของโลก ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงทน

ทุกข์ ทรงหลั่งพระโลหิต และสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

จะมีชีวิตนิรันดร์

ข้าพเจ้ารู้ว่าพระบิดาและพระบุตรทรงปรากฏ 

ต่อศาสดาพยากรณ์หนุ่มโจเซฟ สมิธ ศาสดา 

พยากรณ์ผู้ย่ิงใหญ่ซ่ึงวางรากฐานสมัยการประทาน 

นี้ ผู้หลั่งเลือดเป็นพยานถึงการเรียกของท่าน อัน 

เป็นสัญลักษณ์สูงสุดแสดงถึงความภักดีของบุคคล 

หน่ึงต่อพันธสัญญาของเขา ข้าพเจ้ารู้ว่ากุญแจของ 

การเป็นศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นสืบทอดลงมา 

ในสายโซ่ที่ไม่เคยขาดผ่านชายอีก 15 ท่านจนกระ 

ทั่งเวลานี้อยู่ในความครอบครองและการปฏิบัติ 

ศาสนกิจการเป็นศาสดาพยากรณ์ของท่านประธาน 
โธมัส เอส. มอนสัน มหาปุโรหิตควบคุมบนแผ่น

ดินโลกเวลานี้

งานนี้เป็นความจริง คำาประกาศเหล่านี้เป็น 

ความจริง ข้าพเจ้ารู้โดยไม่ได้พึ่งชายหรือหญิงคน 

ใดท่ีเคยมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้ารู้โดยการแสดงให้ประจักษ์ 

ของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งให้การนำาทางแก่

ชีวิตข้าพเจ้าและให้ความหมายแก่ประจักษ์พยาน 

ของข้าพเจ้า ส่งข้าพเจ้า—กับท่าน—ออกไปเป็น 

พยานพิเศษถึงพระผู้ไถ่ของโลก 
จากคำาปราศรัยกับผู้สอนศาสนาโดยการถ่ายทอดผ่านดาวเทียม 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1997

อ้างอิง
1.	 โจเซฟ	สมิธ,	ใน	History of the Church, 4:540



หัวข้อ 

สหกิจกรรม

ปี 

สาระสำาคัญของสหกิจกรรมปีนี้เป็น 

การร้องขอให้ท่านเป็นผู้นำา เป็น 

การร้องขอให้ท่านนำาความบริสุทธิ์ ความ 

สุภาพเรียบร้อย และความศักดิ์สิทธิ์ออก 

มา เป็นการร้องขอให้ท่านเปลี่ยนโลก!

เมื่อท่านเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

เยาวชนหญิง ท่านจะ 

ได้สวมสร้อยคอคบ 

เพลิงสีทองและสีขาว 

เพื่อเป็นเครื่องเตือน 

ใจว่าในฐานะเยาวชน 

หญิงศาสนจักรของ 

พระ เยซู ค ริ สต์ แห่ ง 

วิสุทธิชนยุคส ุดท้าย  

ท่านจะยืนหยัดเพื่อ 

ความจริงและความชอบธรรม ลุกขึ้นและ 

ให้แสงสว่างของท่านฉายส่องออกไปสู่ 

โลก นี่หมายความว่าท่านจะแน่วแน่ต่อ 

อัตลักษณ์อันสูงส่งในฐานะธิดาล้ำาค่าของ 

พระผู้เป็นเจ้า นี่หมายความว่าท่านจะ

พยายามยืนเป็นพยานของพระองค์และ 

ของพระผู้ช่วยให้รอด “ทุกเวลาและในทุก 

สิ่ง, และในทุกแห่ง” (โมไซยาห์ 18:9)

2012เยาวชนหญิงทั้งหลาย  

จงลุกขึ้นและฉายส่อง!
โดย ฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

“จงลุกขึ้นและฉายส่องออกไป, 
เพื่อแสงสว่างของเจ้าจะเป็นธง
ให้ประชาชาติ” (คพ. 115:5)

บนสุด: อีเลน เอส. ดัลตัน (กลาง) ประธาน; 
แมรี เอ็น. คุก (ซ้าย) ที่ปรึกษาที่หนึ่ง; และ 
แอน เอ็ม. ดิบบ์ (ขวา) ที่ปรึกษาที่สอง บน: 
เดวิด แอล. เบค (กลาง) ประธาน; แลร์รีย ์ 
เอ็ม. กิบสัน (ซ้าย) ที่ปรึกษาที่หนึ่ง; และ  
เอเดรียน โอชาว (ขวา) ที่ปรึกษาที่สอง

เราหวังว่าปีนี้ท่านจะสวมสร้อยคอคบ 

เพลิงอย่างภาคภูมิใจเพื่อเตือนตัวท่านให้ 

เป็นแบบอย่างต่อคนรอบข้าง ท่านจะ “ฉาย 

ส่องออกไป” เมื่อท่านสวดอ้อนวอนทุกวัน 

อ่านพระคัมภีร์มอรมอน เช่ือฟังมาตรฐาน 

ใน เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน และย้ิม 

เรารู้ว่าเม่ือท่านรักษาพระบัญญัติและ

ดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานใน เพื่อความ 

เข้มแข็งของเยาวชน ท่านจะฉายแววปีติ 

และมีคุณสมบัติคู่ควรรับการนำาทางจาก 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ การนำาทางดังกล่าว

จะทำาให้ท่านแต่ละคนสามารถทำาการ 

เลือกซึ่งจะช่วยให้ท่านมีค่าควรต่อการได้

รับใบรับรองพระวิหาร

ในฐานะฝ่ายประธานเยาวชนหญิง 

สามัญ เราเป็นพยานว่าเม่ือท่านทำาส่ิงเหล่า 

นี้ พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงอยู่ที ่นั ่นเพื่อ 

ส่องทางให้ท่าน พระองค์ทรงสัญญากับ 

ท่านว่า “เราจะเป็นความสว่างของเจ้า  

… ;  และเราจะเตรียมทางข้างหน้าเจ้า, 

หากเป็นไปว่าเจ้าจะรักษาบัญญัติของ 

เรา;…และเจ้าจะรู้ว่าโดยเราที่นำาเจ้าไป” 

(1 นีไฟ 17:13) 
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เยาวชนชายทั้งหลายของศาสนจักร 
—มัคนายก ผู้สอน และปุโรหิตของ 

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่สง่างาม—ท่าน 
รับพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดไว้กับ 
ท่านแล้ว ท่านดำารงฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ 
ของพระองค์ ท่านได้รับเรียกให้ทำางานของ 
พระองค์ และเป็นพรแก่ทุกคนที่รู้จักท่าน  
บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะบรรลุหน้าที่ 
ฐานะปุโรหิตของท่านและ “ฉายส่องออก 
ไป” เป็น “ธงให้ประชาชาติ” (คพ. 115:5)

บัดน้ีถึงเวลาแล้วท่ีจะ “ส่องสว่างแก่คน 
ทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่าน 
ทำา เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน 
ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” (มัทธิว 5:16) พระเยซู 
คริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ จง 
พยายามรู้จักพระองค์ ทำาตามพระองค์และ 
เป็นเหมือนพระองค์มากข้ึนโดยเช่ือฟังพระ
บัญญัติของพระองค์ และรักษามาตรฐาน
ของศาสนจักรดังที่อธิบายไว้ใน เพื่อความ
เข้มแข็งของเยาวชน ขณะทำาเช่นนั้นท่าน 
จะเป็นพลังฉายความเข้มแข็งทางวิญญาณ 
ให้คนรอบข้างเห็น

พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าที่ถือภาชนะของ 
พระเจ้าจงสะอาด” (คพ. 133:5) ความ 
สะอาดทางศีลธรรมของท่านจะช่วยท่าน 
ฉายแสงพิเศษออกไปให้สมาชิกวอร์ด 
หรือสมาชิกสาขาเห็นเมื่อท่านเป็นตัวแทน 
อย่างมีค่าควรของพระผู้ช่วยให้รอดใน 
การปฏิบัติศีลระลึกอันศักดิ์สิทธิ์ต่อพวก

เป็นแบบอย่างที่ส่องสว่าง
โดย ฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ

เขาทุกวันอาทิตย์

จงไขว่คว้าหาโอกาสรับใช้ครอบครัว  

มิตรสหาย สมาชิกโควรัม และคนอื่นๆ  

ทุกวัน ท่านจะเป็นทูตแห่งแสงสว่างท่ีเป่ียม 

ด้วยปีติต่อพวกเขาและต่อคนที่เฝ้าดูท่าน

อย่างเงียบๆ 

จงฉายส่องออกไปด้วยมิตรภาพและ 

ความเมตตาที่จริงใจต่อคนทั้งปวง จงแบ่ง 

ปันพรอันแสนวิเศษของกิจกรรมศาสนจักร 

และการสอนพระกิตติคุณกับเพื่อนๆ ของ 

ท่าน จงกล้าหาญและเชื้อเชิญพวกเขามา 

หาองค์ความสว่างและชีวิตของโลก—แม้

พระเยซูคริสต์

เรารักท่าน เราสวดอ้อนวอนให้ท่าน เรา 

แสดงประจักษ์พยานว่าพระเจ้าทรงรัก 

ท่านและทรงต้องการให้ท่านช่วยสร้าง 

อาณาจักรของพระองค์ บัดนี้ถึงเวลาแล้ว 

ที่ท่านจะ “ลุกขึ้นและฉายส่องออกไป” ใน 

ฐานะผู้ดำารงฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ของ 

พระองค์ ขณะที่ท่านขยายฐานะปุโรหิตนี้ 

และมีสัมฤทธิผลในหน้าที่ของท่านต่อพระ 

ผู้เป็นเจ้า แสงสว่างของท่านจะเป็น “ธง 

ให้ประชาชาติ” 
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มีแสงสว่างอยู่ในตัวเราทุกคน จงแบ่งปันแสงนั้น  
(ดู คพ. 115:5)
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ฉายส่องออกไป



ธง
ธง—ผืนผ้าที่ติดอยู่บนยอดเสาและใช้ 

เป็นจุดรวมพลหรือเคร่ืองหมาย ดู หลักคำา 

สอนและพันธสัญญา 45:9

“ผู้ถือธงเดินนำาทัพ 

หน้าของอุดมการณ์อัน 

ทรงคุณค่า พวกเขาเป็น 

ตัวแทนของสิ่ งดี งาม 

และมีคุณธรรม พวกเขา 

มักถือธงหรือสัญลักษณ์ 

อื่นเพื่อแสดงอัตลักษณ์ จุดประสงค์ และ

ความเป็นหนึ่งเดียวกัน …
“เนื่องจากเราเป็นผู้ถือธงของพระองค์ 

เราจึงต้องช่วยให้คนใจสัตย์ซื่อได้พบพระ

เยซู เราไม่โบกธง … แต่ในฐานะผู้ถือธง

แทนพระเยซูพระคริสต์ เรารับพระนามอัน

ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ไว้กับเราด้วยความ

เต็มใจและความสำานึกในพระกรุณาธิคุณ 

เราเข้าร่วมอุดมการณ์ของพระองค์โดย

พันธสัญญา”
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง, “Standards of the Lord’s  
Standard Bearers,” Ensign, ส.ค. 1991, 7

ประชาชาติ
“ทุกวันนี้ผู้คนของพระ 

เจ้ากำาลังรวม ‘ออกจาก 

บรรดาประชาชาติ’ ขณะ 

พวกเขารวมอยู่ในกลุ่ม

การประชุมและสเตค

แห่งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่กระจายกันอยู่ทั่ว 

ประชาชาติทั้งหลาย…พระเจ้าทรงขอให้ 

เราเป็นประภาคารส่องความชอบธรรม

เพื่อนำาทางผู้แสวงหาความปลอดภัยและ

เรากล่าวแก่เจ้าทุกคน
ในการเปิดเผยนี้ตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1838  

พระเจ้าประทานคำาแนะนำาเกี่ยวกับการ 
สร้างพระวิหารในฟาร์เวสต์ รัฐมิสซูรี เช่น 
เดียวกับการสถาปนาไซอันในด้านอื่นๆ 
พระองค์ประทานชื่อศาสนจักรของพระ 
องค์ในวันเวลาสุดท้ายด้วย นั่นคือศาสน- 
จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค 
สุดท้าย ถึงแม้การเปิดเผยนี้จะกล่าวแก่ 
ผู้นำาศาสนจักรในสมัยนั้น แต่พระบัญชา 
ให้ “ลุกขึ้นและฉายส่องออกไป” ประยุกต์ 
ใช้กับเราทุกคนในปัจจุบัน

ลุกข้ึนและฉายส่อง
ออกไป
“พระเจ้าทรงมีงานใหญ่
ให้ท่านแต่ละคนทำา ‘จง
ลุกขึ้นและฉายส่องออก
ไป, เพื่อแสงสว่างของ

เจ้าจะเป็นธงให้ประชาชาติ’ (คพ. 115:5) 
พระองค์ทรงเชื่อใจท่าน พระองค์ทรงเรียก
ท่านและทรงวางใจว่าท่านจะยืนให้สูงขึ้น
และส่องสว่างมากขึ้นในยุคสมัยที่ท้าทาย
ทว่ายอดเยี่ยมนี้”
ประธานดีเทอร์เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองใน
ฝ่ายประธานสูงสุด, “Your Right to Choose  
the Right,” New Era, ส.ค. 2005, 8

แสงสว่างของเจ้า
ท่านจะให้แสงสว่างของท่านฉายส่อง

ออกไปได้อย่างไร พิจารณาแนวคิดเหล่า

หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�     

นี้แล้วจดแนวคิดบางอย่างของท่านเองลง
ในบันทึกส่วนตัว
• มีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และอ่อนน้อม
• ยืนหยัดและดำาเนินชีวิตตามมาตรฐาน

ศาสนจักร
• ยิ้มและแสดงให้เห็นปีติของการดำาเนิน

ชีวิตตามพระกิตติคุณ
• แบ่งปันพระกิตติคุณกับเพื่อนๆ
• แสดงประจักษ์พยานถึงความจริง

พระเจ้าทรงบัญชาเราให้ลุกขึ้นและฉายส่องออกไป

พรแห่งไซอัน”
เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง “มาสู่ไซอัน”  
เลียโฮนา พ.ย. 2008 หน้า 47
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หมายเหตุบรรณาธิการ: หน้านี้ไม่มีเจตนาจะให้
เป็นคำ�อธิบ�ยครอบคลุมข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ 
เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำ�หรับก�รศึกษ�ของท่�น

บรรทัดมาเติมบรรทัด
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5 ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า
ทุกคน: จงลุกขึ้นและฉายส่อง
ออกไป, เพื่อแสงสว่างของเจ้า

จะเป็นธงให้ประชาชาติ.



จากสนามเผยแผ่

โดย คาร์ลอส อีวาน การ์เมนดิอา 
ปาเชโก

ขณะท่ีผมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 

ในดูรังโก เม็กซิโก ประธานคณะ 

เผยแผ่ของเราท้าทายคณะ

เผยแผ่ให้ทดลอง “สัปดาห์แห่งการเสีย 

สละ” เขาขอให้เราพยายามมากกว่าปกติ 

โดยขยันทำางานและตั้งเป้าหมายเฉพาะ 

เจาะจงในระหว่างสัปดาห์ ผมกับคู่มีศรัทธา 

ว่าถ้าเราเสียสละในทำานองนี้ พระเจ้าจะ 

ประทานพรเราและเราจะพบคนมากมาย 

ให้สอน

อย่างไรก็ดี ในช่วงสัปดาห์ของการเสีย 

สละ เราประสบความสำาเร็จไม่มากนัก เรา 

ไม่พบครอบครัวให้สอนเลย และเรารู้สึก 

ผิดหวัง

เช้าวันหนึ่งหลังจากสัปดาห์นั้น ผมกับ 

คู่ดูแผนที่เขตของเรา เขตเราใหญ่มากแต่ 

เรารู้สึกว่าต้องไปด้านหนึ่งซึ่งอยู่ไกลสุด

หลังจากเราไปถึงท่ีน่ัน เราสวดอ้อนวอน 

ทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ว่าต้องไปถนน 

เส้นใดและบ้านหลังไหน เมื่อเราสวดอ้อน 

วอนจบ เราหันกลับไปมองถนนทุกสาย  

เราเห็นราวลูกกรงอยู่ใกล้ๆ และมองลอด 

ด้านบน เราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหลับตา 

ในมือถือไม้กวาด

คู่ของผมพูดว่า “สวัสดีครับ!” เมื่อเธอ 

ได้ยินเรา เธอลุกขึ้นยืนกวาดต่อไปราวกับ 

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เราจึงบอกเธอว่าเราเป็น 

ผู้สอนศาสนาจากศาสนจักรของพระเยซู

คริสต์และเรามีข่าวสารมาให้เธอ เธอให้ 

เราเข้าไปในบ้าน และการสนทนาของเรา 

เป็นเรื่องที่มีพลังทางวิญญาณมาก เรา 

บอกเธอเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธ เรื่องราวที่ 

ท่านเข้าไปในป่าเพื่อสวดอ้อนวอนขอให้ 
พบความจริง ในคำาตอบของการสวดอ้อน 

วอนครั้งนั้น ท่านได้รับการเสด็จเยือนจาก 

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์

เธอขัดจังหวะขึ้นมาว่า “จริงค่ะ ดิฉันรู้ 

ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน

ของเรา เมื่อคุณพูดกับดิฉัน ดิฉันกำาลัง 

สวดอ้อนวอนทูลขอพระเจ้าให้ทรงส่งคนที ่

จะนำาดฉินัไปพบเสน้ทางของพระองค ์และ 

คุณก็มาทันที”

เรารู้สึกถึงพระวิญญาณ เราเป็นพยาน 

ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งเรามาหาเธอและ 

เราสวดอ้อนวอนมาตลอดเช่นกันเพื่อให้

รู้ว่าลูกคนใดของพระองค์ต้องการความ

ช่วยเหลือจากเรา ไม่นานซิสเตอร์รูฟินาก็ 

รับบัพติศมา หลายสัปดาห์ต่อมา ลูกหลาน 

และแม้กระทั่งเพื่อนบ้านบางคนของเธอ 

ก็รับบัพติศมา—ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสทั้ง 

หมดในย่านนั้นรวมเป็น 20 คน พระเจ้า 

ทรงนำาทางเราให้ไปพบซิสเตอร์รูฟินา เธอ

เป็นประตูสู่การแบ่งปันพระกิตติคุณกับ

ครอบครัวเธอและเพื่อนบ้าน

ผมรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ประทานพร 

เราถ้าเราทูลขอพระองค์ แต่จะไม่ประทาน 

พรจนหลังจากพระองค์ทรงทดสอบศรัทธา 

ของเราแล้ว ผมขอบพระทัยที่ผมกับคู่ 

สามารถเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของ 

พระเจ้าได้และพบคนที่พร้อมจะฟังข่าว 

สารพระกิตติคุณ ผมรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้า 

ทรงรักเราและจะทรงนำาทางเราถ้าเราทูล

ขอ ภา
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ทรงตอบคำ�สวดอ้อนวอน 

ของทั้งสองคน

พระผู้เป็นเจ้า
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 จง
ซื่อสัตย์
โดย เอ็ลเดอร์เจราล์ด คอสเซ
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ถ่า
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์

เมื่อข้าพเจ้าอายุ 20 เศษ ข้าพเจ้าต้องทำาข้อสอบที่ยากมาก 

เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนธุรกิจชื่อดังในฝรั่งเศส ข้าพเจ้าศึกษา 

วันละหลายชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาสองปี แต่ก็ยังไปโบสถ์  

เรียนสถาบัน และทำาหน้าที่รับผิดชอบในศาสนจักรอยู่เสมอ

ส่วนสำาคัญที่สุดของการสอบคือการสัมภาษณ์ ข้าพเจ้ามีสัม- 

ภาษณ์กับโรงเรียนแห่งหนึ่ง และเมื่อพวกเขาพบว่าข้าพเจ้าเป็น 

สมาชิกศาสนจักร การสัมภาษณ์จึงไม่เป็นที่น่าพอใจ

จากนั้นข้าพเจ้าไปสอบเข้าโรงเรียนที่ข้าพเจ้าอยากเรียนมาก 

ที่สุด หลังจากสัมภาษณ์ไปสักพัก ผู้สัมภาษณ์เริ่มถามว่านอก 

จากศึกษาหลายชั่วโมงแล้วข้าพเจ้าทำาอะไรอีก ข้าพเจ้ารู้ว่านั่น 

เป็นคำาถามชี้ชะตาว่าจะอยู่หรือไป แต่ข้าพเจ้าตัดสินใจในวินาที

นั้นว่าจะซื่อสัตย์ต่อหลักธรรมของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าตอบว่า “ผมเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 

แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายครับ” และใช้เวลา 15 นาทีต่อจากนั้น 

อธิบายว่าข้าพเจ้าทำาอะไรบ้างในศาสนจักร

ผู้อำานวยการโรงเรียนพูดว่า “ผมดีใจที่คุณพูดเรื่องนี้ สมัยผม 

เป็นนักศึกษา ผมเรียนในสหรัฐ เพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งของผม 

เป็นมอรมอน เขาเก่งมาก จิตใจดีมาก ผมถือว่าชาวมอรมอนเป็น 

คนดีมากทีเดียว”

โล่งอกจริงๆ! ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัครคนแรกๆ ที่โรงเรียนแห่งนี้รับ 

เข้าเรียนปีนั้น

มีบทเรียนสองบทจากเรื่องนี้ หนึ่ง เราไม่ควรประเมินอิทธิพลที่

เรามีต่อผู้อื่นตำ่าเกินไป สอง เราควรซื่อสัตย์ต่อหลักธรรมของเรา

เสมอ จงพยายามสุดความสามารถ และพระเจ้าจะทรงช่วยท่าน

ในส่วนที่เหลือ 



58      เ ลี ย โ ฮ น า

โดย เดวิด แอล. ฟริสช์เนคท์
แผนกหลักสูตร
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

ปกติการเดินกลับจากโรงเรียน 

ไม่น่าตื่นเต้นเลย บางครั้ง 

ผมนึกถึงการบ้านวิชาคณิต- 

ศาสตร์ บางคราวผมนึกถึงสิ่งที่ผมทำาใน 

วิชาพลศึกษา และบางทีผมก็เดินไปโดย

ไม่ได้คิดอะไรมากนัก

แต่วันนี้ต่างจากวันอื่น สมองผมกำาลัง 

แล่น ข้างหน้าผม ผมเห็นเด็กผู้ชายสอง 

คนท่ีผมเล่นด้วยบางคร้ัง—จอชกับมาร์คัส 

—กำาลังปั้นก้อนหิมะและเล็งมาที่ผม

“เฮ้ เดวิด มานี่!” จอชตะโกนพลาง 

หัวเราะ “เราอยากให้นายดูอะไรบางอย่าง”

มาร์คัสหัวเราะตาม

จอชกับมาร์คัสอายุแก่กว่าผมหนึ่งปี 

พวกเขาปาได้แรงมาก ผมรู้ว่าอีกไม่นาน 

พวกเขาจะเริ่มขว้างก้อนหิมะมาทางผม  

ถึงแม้ปกติพวกเขาจะดีต่อผม แต่ผมคิดว่า 

พวกเขาคงอัดน้ำาแข็งเป็นก้อนหิมะไว้แล้ว

ผมเริ่มคิดหาวิธีหยุดการโจมตีของพวก

เขา

วิ่งข้ามถนนเพื่อหลบพวกเขาอย่างนั้น 

หรือ แต่พวกเขาคงหัวเราะเยาะและร้อง

เรียกชื่อผมแน่เลย

ก้อนหิน ลูกธนู และ

วิ่งผ่านพวกเขาไปให้เร็วที่สุดอย่างนั้น 

หรือ แต่พวกเขาวิ่งเร็วกว่าผมและจะตาม

ผมทันแน่นอน

ปั้นก้อนหิมะสู้กับพวกเขาอย่างนั้น

หรือ นั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีเมื่อนึกว่าพวก

เขามีสองคนส่วนผมมีคนเดียว พวกเขา

ได้เปรียบตรงที่อยู่บนเนินด้วย ส่วนผมอยู่

ด้านล่างไม่มีที่กำาบัง

ผมตัดสินใจทำาสิ่งเดียวที่สมควรทำา—

เดินอย่างสงบผ่านพวกเขาไปและรอให้

ก้อนหิมะลอยมา

ขณะเดินเข้าไปใกล้เนิน ความคิดหนึ่งก็ 

แวบเข้ามา ผมนึกถึงแซมิวเอลชาวเลมัน 

“พระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่กับท่าน, ถึงขนาดที่คนเหล่านั้น 
ไม่อาจขว้าง...มาถูกท่าน” (ฮีลามัน 16:2)
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“ข้าพเจ้าเป็นพยานว่า 
การสวดอ้อนวอนจะมี 
ความหมายเมื่อเราทูลขอ
ด้วยศรัทธาและปฏิบัติ”

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
“ทูลขอด้วยศรัทธา” เลียโฮนา 
พ.ค. 2008 หน้า 116

ผู้สั่งสอนพระกิตติคุณขณะยืนอยู่บนกำาแพง เมื่อ 

ผู้คนไม่ชอบส่ิงท่ีท่านพูด พวกเขาปาก้อนหินและยิง

ธนูใส่ท่าน

ผมรู้ว่าพระเจ้าทรงคุ้มครองแซมิวเอลจากก้อน 

หินและลูกธนู พระองค์น่าจะทรงทำาให้ก้อนหิมะไม่

โดนตัวผมได้

ผมกล่าวคำาสวดอ้อนวอนในใจ ทูลขอพระบิดา 

บนสวรรค์ว่าอย่าให้ก้อนหิมะโดนตัวผม ผมรู้ว่า 

ผมต้องกล้าหาญและไม่สงสัย—เช่นเดียวกับ 

แซมิวเอล เมื่อขึ้นไปถึงเนิน ผมรู้สึกมั่นใจว่าผมจะ

ไม่เป็นอันตราย

ตามที่ผมคาด ก้อนหิมะเริ่มลอยมา ก้อนหิมะ

สองก้อนดังหวือผ่านศีรษะผมใกล้มากจนผมรู้สึก

เหมือนมีลมพัดขณะก้อนหิมะเคลื่อนผ่านไปอย่าง

รวดเร็ว บางก้อนก็ลอยผ่านแขน บ้างก็ตกที่เท้าผม

พอดี แต่ไม่มีก้อนใดโดนตัวผม ไม่มีเลย!

เด็กสองคนนั้นยังคงปาใส่ผมจนผมเดินห่างออก 

ไปจากระยะขว้างถึง แต่ผมรู้ว่าผมปลอดภัย ระยะ 

ทางที่เหลือก่อนถึงบ้านไม่ตื่นเต้นเท่าไรนัก—แต่ 

ผมมีความสุขมากที่สุดกับเรื่องนี้ ผมได้รับความ 

คุ้มครองเหมือนแซมิวเอลชาวเลมัน ผมรู้ว่าการ

สวดอ้อนวอนและการใช้ศรัทธาในพระเจ้าเป็นพร

แก่ผม ภา
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เด็กจำ �นวนม�กในสมัยพระคัมภี ร์  

มอรมอนได้เห็นพระเยซูคริสต์และฟัง 

พระวจนะของพระองค์ โดยก�รอ่�น 

พระคัมภีร์มอรมอนทุกสัปด�ห์ในปีนี้ ท่�นจะ

มีคว�มสุขกับก�ร “ดื่มด่ำ�พระวจนะของพระ

คริสต์” ได้เช่นกัน (2 นีไฟ 31:20)

ให้ผู้ใหญ่ช่วยท่�นแกะลวดเย็บกระด�ษ 

และดึงหน้�ระบ�ยสีหน้�นี้ออก แต่ละสัปด�ห์ 

หลังจ�กอ่�น ให้ระบ�ยสีช่องว่่�งทุกช่องที่มี 

หม�ยเลขของสัปด�ห์นั้น ดูข้อเสนอแนะเกี่ยว 

กับสิ่งที่จะอ่�นในแต่ละสัปด�ห์ได้ที่หน้� 62 

ท่�นจะอ่�นเองหรืออ่�นกับครอบครัวก็ได้

ดื่มด่ำ�
พระคัมภีร์มอรมอน
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ข้อเสนอแนะการอ่านประจำาสัปดาห์สำาหรับ “ดื่มด่ำาพระคัมภีร์มอรมอน”  
(ดู หน้า 60–61)

สัปดาห์ การอ่าน
1

2   

3

4  

5  

6  

7
8

9  

10  

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

สัปดาห์ การอ่าน
29

30  

31  

32  

33

34  

35  

36  

37  

38
39

40  

41
42

43  

44  

45
46
47
48

49  

50
51
52

คำ�นำ�ของพระคัมภีร์มอรมอน

1 นีไฟ 1:1–3, 18–20;  
2:2–4; 3:2–7; 4:1–18

1 นีไฟ 8:2, 5–33

1 นีไฟ 16:9–10, 16–19, 23, 
26, 28–32; แอลม� 37:38–46

1 นีไฟ 17:8–11, 16–19,  
49–55; 18:1–4

2 นีไฟ 2:11–13, 22–27;  
4:15–16; 31:5–8, 17–21

2 นีไฟ 32:3–9; เจคอบ 7:1–20

อีนัส 1:1–13

โมไซย�ห์ 1:9–10, 18; 2:1–2, 5–8,  
16–19; 3:17, 19; 4:9–10; 5:15

โมไซย�ห์ 11:1–2, 20, 27–29; 12:1, 9,  
14, 17–19, 35–36; 13:15–24

โมไซย�ห์ 17:1–12, 20

โมไซย�ห ์18:1–17

โมไซย�ห์ 21:1–15, 23–24

โมไซย�ห์ 21:29–35; 22

โมไซย�ห์ 23:1–7, 19–26, 36–39

โมไซย�ห์ 24:8–25; 25:1, 14–19

โมไซย�ห์ 27:6–24; แอลม� 36:11–12, 16–24

โมไซย�ห์ 27:32–37; 28:1–9

แอลม� 1:2–15; 2:1–9

แอลม� 2:10–18, 29–31; 5:1, 19, 26–27, 33

แอลม� 6:7–8; 7:9–12; 8:1–22

แอลม� 8:23–32; 9:1–8, 14–15

แอลม� 10:27–32; 11:21–46

แอลม� 12:1–7; 14:1–17

แอลม� 14:18–29; 15:1–13

แอลม� 17:1–3, 12–13, 17–39

แอลม� 18:1–4, 8–35

แอลม� 18:40–43; 19:1–2,  
8–15, 18–19, 22–33

แอลม� 20:1–28

แอลม� 23:6–7, 16–18; 24:1–7, 
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พยานพิเศษ

ฉันจะบรรลุ
เป้าหมาย
ของฉันได้อย่างไร

ขว
า:
 ภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

ดิล
ลีน

 ม
าร

์ช

จาก “Do Things That Make a Difference,” Ensign, มิ.ย. 1983, 
69, 71, 72

เอ็ลเดอร์เอ็ม.  
รัสเซลล ์บัลลาร์ด  
แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสอง  
ให้ข้อคิดบางอย่าง
เกี่ยวกับเรื่องนี้

ท่านต้องปลูกฝังความปรารถนาในการพัฒนาทักษะ

ของการตั้งเป้าหมายที่มีคุณค่าและปฏิบัติได้จริง

ถ้าเป้าหมายของท่านชอบธรรม จงมุ่งมั่นทำาตาม

เป้าหมายเหล่านั้น

เมื่อท่านตั้งเป้าหมายและให้คำามั่นกับตนเองว่าจะ 
สร้างวินัยที่จำาเป็นให้ตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น 
ท่านจะขจัดปัญหาส่วนใหญ่ในชีวิตท่านได้ จงใช้ 
พลังงานของท่านทำาสิ่งที่จะทำาให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลง

เราต้องมีศรัทธา เราต้องมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า 

เราต้องมีศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ และ 

โอ้ สิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคือเราต้องมีศรัทธา 

ในตัวเราเอง



นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น

สุขสันต์วันเกิดจ้ะ จูเลียนา!” คุณ 

พ่อบอก ท่านย่ืนกล่องท่ีห่อด้วย 

กระดาษมันวาวและผูกโบว์ให้

จูเลียนา

จูเลียนายิ้มแป้น เธอตื่นเต้นที่ได้รับของ 

ขวัญจากคุณพ่อและอดใจไม่ไหวที่จะ 

เปิดกล่อง

ท่านตื่นเต้นเหมือนจูเลียนาหรือไม ่

เมื่อท่านได้รับของขวัญ พระบิดา 

บนสวรรค์ประทานของขวัญล้ำา 

 ค่าให้เราแต่ละคน  

สิ่งนั้นเรียกว่าสิทธิ์เสรี 

สิทธิ์เสรีคือความสามารถ

 

ในการเลือกด้วยตนเอง

ก่อนเราจะมายังโลกนี้ ซาตานไม่ต้อง 

การให้ใครมีสิทธิ์เลือก เขาต้องการบังคับ 

เราให้มายังแผ่นดินโลกและทำาสิ่งที่เขา 

ต้องการให้เราทำา แต่พระบิดาบนสวรรค์ 

ทรงทราบว่าเป็นเร่ืองสำาคัญท่ีเราต้องเลือก 

ด้วยตัวเราเอง เน่ืองด้วยการเลือกท่ีถูกต้อง 

ในแต่ละครั้ง เราจึงใกล้ชิดพระบิดาบน

สวรรค์และพระเยซูคริสต์มากขึ้น พระองค์

ทรงต้องการให้เราทำาการเลือกที่ดีเพื่อเรา

จะสามารถกลับไปอยู่กับพระองค์อีก

ปีนี้ในปฐมวัยเรากำาลังเรียนรู้วิธีที่เรา

จะใช้สิทธิ์เสรีใน ลสด—เลือกสิ่งดี! 

สิทธิ์เสรี ท่านสามารถใช้บทเรียนและกิจกรรมนี้เพื่อเรียนรู้ 
มากขึ้นเกี่ยวกับสาระสำาคัญของปฐมวัยเดือนนี้

คือของประทานที่ให้เราเลือกด้วยตนเอง

เพลงและพระคัมภีร์
• “ลูกพระผู้เป็นเจ้า” โครงร่าง 
	 สำาหรับช่วงเวลาของการ 
	 แบ่งปัน	2012 หน้า 28
• 2 นีไฟ 2:27

ท่านเท่านั้น
ค่ำาวันหนึ่ง ให้นึกถึงการเลือก 

ที่ท่านทำาระหว่างวัน วาดรูป  

เขียนบทกวี หรือแต่งเพลง 

เกี่ยวกับการเลือกที่ดีหนึ่ง 

อย่างที่ท่านทำา



เกม ลสด
ท่านสามารถเล่นเกมนี้กับครอบ- 

ครัวเพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิทธิ์ 

เสรี ตัดแบบลูกเต๋าแล้วทากาวติดกับ 

กระดาษแข็ง พับลูกเต๋าตามตัวอย่าง  

ทากาวตรงแถบที่ เป็นสีขาวและ 

ประกอบลูกเต๋า แล้วปล่อยให้แห้ง

น่ังเป็นวงกลมกับครอบครัว ให้คน 

หนึ ่งทอยลูกเต๋าแล้วอ่านด้านที ่อยู ่

ข้างบน พูดถึงการเลือกต่างๆ ที่ทำา 

ได้ในสถานการณ์นั้น จะเกิดอะไรขึ้น 

กับการเลือกแต่ละอย่าง ส่งลูกเต๋าให้ 

คนถัดไปทอย

เด็กผู้ชายคนใหม่นั่งข้างหนู 
ในชั้นเรียน

............
หนูทำาอย่างไร

น้องสาวอยากเล่นกับหนู 
และเพื่อนๆ ของหนู
............ 
หนูทำาอย่างไร

เจเรมีถามว่าเขาจะขอลอก
การบ้านของหนูได้ไหม

............
หนูทำาอย่างไร

ม
าร

์ต
ินช

วน
ห
น
ูไป

ดูห
น
ัง 

ใน
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..
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น
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ย่า
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ร

เลอาห์กำาลังถูกรังแก 
ที่โรงเรียน

............
หนูทำาอย่างไร

พ
ี่ชายใจร้ายกับ

ห
น
ู

............
ห
น
ูท
ำาอย่างไร
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เรื่องราวของพระเยซู

โดย ไดแอน แอล. แมนกัม

พันธสัญญาเดิมบอกเราเก่ียวกับ 

พระเยซูคริสต์ก่อนพระองค์ 

เสด็จมาประทับบนแผ่นดินโลก 

พระองค์มีพระนามว่าพระเยโฮวาห์ พันธ- 

สัญญาเดิมบอกเรื่องราวของผู้คนที่ติด 

ตามพระเยโฮวาห์

พันธสัญญาใหม่เป็นพระคัมภีร์เล่ม 

หนึ่งที่บอกเราเกี่ยวกับพระชนม์ชีพของ 

พระเยซูบนแผ่นดินโลก เหล่าสาวกของ

พระองค์เขียนเกี่ยวกับพระชนม์ชีพและ 

คำาสอนของพระองค์

พระคัมภีร์มอรมอนสอนเรื่องราวเกี่ยว 

กับพระเยซูคริสต์และผู้คนที่ติดตามพระ 

องค์เช่นกัน

พระคัมภีร์มอรมอนเริ่มในเยรูซาเล็ม 

ช่วงสมัยพันธสัญญาเดิม ประมาณ 600 ป ี

ก่อนพระเยซูประสูติ พระคัมภีร์มอรมอน 

กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงนำาศาสดาพยากรณ์ 

ลีไฮกับครอบครัวออกจากเยรูซาเล็ม

อย่างไรเพื่อไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้ซึ่ง

อยู่อีกฝั่งของมหาสมุทรในโลกใหม่

ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอน 

สอนว่าพระเยซูจะเสด็จมายังแผ่นดินโลก 

พระคัมภีร์มอรมอน
สอนเร่ืองพระเยซูคริสต์

พวกท่านสอนด้วยว่าการกลับใจและทำา

ตามพระเยซูคริสต์จะนำาความสุขมาให้

หลังจากพระเยซูถูกตรึงกางเขนและ 

ฟื้นคืนพระชนม์ในเยรูซาเล็ม พระองค์ 

เสด็จเยือนโลกใหม่เพื่อสอนผู้คน พระองค์ 

ทรงสอนเรื่องบัพติศมา ศีลระลึก และวิธี 

รักผู้อื่น พระองค์ทรงจัดตั้งศาสนจักรกับ 

อัครสาวกสิบสอง พระองค์ทรงนำาเด็กๆ 

มารวมกันและอวยพรพวกเขา เฉกเช่นที่

พี่ชายของเจเร็ดเห็นพระเยซูคริสต์

พระสุรเสียงของพระเจ้าเข้ามา
ในความคิดของอีนัสเมื่อท่าน
สวดอ้อนวอน
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พระองค์ทรงทำาในพันธสัญญาใหม่

เช่นเดียวกับศาสดาพยากรณ์ในพระ 

คัมภีร์ไบเบิล ศาสดาพยากรณ์ในพระ 

คัมภีร์มอรมอนแบ่งปันประจักษ์พยานใน 

พระเยซูคริสต์เช่นกัน

ศาสดาพยากรณ์ท่านสุดท้ายในพระ 

คัมภีร์มอรมอนคือโมโรไนผู้มีชีวิตเมื่อ 

ประมาณ 400 ปีหลังจากพระเยซูเสด็จ 

เยือนโลกใหม่ ก่อนจะส้ินชีวิตโมโรไนเขียน 

ว่าทุกคนที่อ่านพระคัมภีร์มอรมอนจะรู้ได้

ว่าพระคัมภีร์มอรมอนจริงถ้าผู้อ่านสวด

อ้อนวอนด้วยศรัทธา โมโรไนเชื้อเชิญให้

ทุกคน “มาหาพระคริสต์” (โมโรไน 10:32)

เด็กๆ ในปัจจุบันสามารถสวดอ้อนวอน

ได้เช่นกันเพื่อให้ได้รับประจักษ์พยานว่า

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริงและ 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 

ของพวกเขา 

ลีไฮเห็นพระเยซูคริสต์ในความฝันหรือนิมิต
กษัตริย์เบ็นจามินสอน
ผู้คนเกี่ยวกับการชดใช้ 
ของพระเยซู
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โดย เจน แฮนเซ็น ลาสเซทเทอร์

เมื่อนักศึกษาพยาบาลบางคนจาก 

มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์เตรียมจะ 

ไปตองกา พวกเขาคิดว่าคงสนุกดี 

ถ้าเด็กๆ จากยูทาห์และตองกาได้เป็น 

เพื่อนกัน

นักศึกษาจึงขอให้เด็กปฐมวัยในวอร์ด 

โอ๊คฮิลส์ที่เก้าในโพรโว ยูทาห์วาดรูปให้ 

เด็กในตองกา พวกเขาถ่ายรูปเด็กๆ เหล่า

นั้นด้วย

เมื่อไปถึงตองกา นักศึกษาพยาบาล 

ช่วยดูแลช่วงเวลาของการแบ่งปันในวอร์ด 

เนอีอาฟูที่สาม พวกเขาแจกภาพวาดและ 

ภาพถ่ายจากเด็กในยูทาห์ให้เด็กแต่ละ 

คน เด็กๆ ต่ืนเต้นท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกับเพ่ือน 

ใหม่ในยูทาห์

เด็กๆ วาดรูปให้เด็กในยูทาห์ บางคน 

เขียนข่าวสารเกี่ยวกับตนเองและชีวิตใน 

ตองกา บ้างก็เขียนเป็น

ภาษาอังกฤษ บ้าง

ก็เขียนเป็นภาษา

ตองกา ประธาน

ปฐมวัยของ

พวกเขาเขียนคำาแปลข่าวสารภาษาตองกา 

เป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาพยาบาลถ่าย

รูปเด็กๆ

เด็กผู้ชายคนหนึ่งเขียนว่า “ผมเล่น

รักบี้ และตองการ้อนมาก” เด็กผู้หญิง

คนหนึ่งเขียนว่า “ฉันชอบรูปของคุณ คุณ 

สวยมาก ฉันชอบร้องเพลงเหมือนคุณ”  

เด็กอีกคนหนึ่งเขียนเกี่ยวกับปฐมวัยและ

แสดงความรัก “บทเรียนของฉันวันนี้

เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ 

ฉันรักคุณมากนะ!” 
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“เราทุ่มเทจิตวิญญาณเราในการ 
สวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า,  
เพื่อพระองค์จะทรงทำาให้เรา 
เข้มแข็งขึ้น” (แอลมา 58:10)

เมื่อลูกชายคนหนึ่งของเราอายุ 11  

ขวบ เขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับปวด 

ศีรษะมาก ตอนแรกดิฉันคิดว่าเขา 

แค่ถ่วงเวลาไปโรงเรียน แต่ก็รู้ในไม่ช้าว่า 

เขามีไข้สูง ดิฉันพาเขาไปพบแพทย์และ 

ไม่นานเราก็รีบไปโรงพยาบาล ที่นั่นแพทย์ 

วินิจฉัยว่าเขาป่วยหนักด้วยโรคเยื่อหุ้ม 

ไขสันหลังอักเสบ

ขณะที่อาการของเขาหนักขึ้นเขา 

ก็เริ่มมีอาการชัก แพทย์ขอให้ดิฉัน 

ออกจากห้อง ขณะเดินไปที่ห้องโถง  

ดิฉันกลัวและเริ่มร้องไห้  

ผู้หญิงคนหนึ่งที่ดิฉัน 

ไม่รู้จักโอบกอด

ดิฉัน 

ดิฉันสวดอ้อนวอนออกเสียงขอให้พระบิดา 

บนสวรรค์ทรงช่วยลูกชายของดิฉันและ 

ขอให้ทุกอย่างราบรื่น ดิฉันจำาได้ถึงความ 

รู้สึกสงบสุขอย่างมาก

ลูกชายของดิฉันรับการผ่าตัดและพักฟ้ืน 

อยู่หลายสัปดาห์ ปัจจุบันเขามีสุขภาพดี 

แต่งงานแล้ว และเป็นคุณพ่อของลูกสาว 

น่ารักสองคน ประสบการณ์นี้เป็นตัวอย่าง 

สำาหรับดิฉันถึงพลังของการสวดอ้อนวอน

มีเพลงปฐมวัยเพลงหนึ่งชื่อว่า “การ 

พระองค์ทรงอยู่ท่ีน่ัน
สวดอ้อนวอนของเด็กๆ” เพลงนั้นถามว่า  

“พระบิดาสวรรค์ ทรงอยู่ที่นั่นไหม? พระ 

ทรงได้ยินและตอบคำาสวดของเด็กเด็ก 

ไหม?” (หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก หน้า 6)

คำาตอบคือ พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น ทรง 

ได้ยิน และทรงตอบ

ถ้าท่านเคยสงสัยว่าพระบิดาบนสวรรค์ 

ทรงพระชนม์หรือไม่ นั่นคือเวลาที่ต้อง 

คุกเข่าและทูลถามว่า “พระบิดาบนสวรรค์ 

พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นจริงหรือ ข้าพระองค์

เคยอยู่กับพระองค์ก่อนมาโลกนี้จริงหรือ 

ข้าพระองค์จะกลับไปอยู่กับพระองค์ได้

อีกหรือไม่” 
พระองค์จะทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน

ของท่าน พระองค์จะทรงบอกให้ท่านรู้ว่า 

พระองค์ประทับอยู่ที่นั่น ท่านไม่มีวันโดด- 

เด่ียว เราต้องการพระองค์ทุกโมงยาม และ 

พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อเรา 
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โดย โรสแมรีย์ เอ็ม. วิกซอม
ประธานปฐมวัยสามัญ
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สำ�หรับเด็กเล็ก

โดย ซาราห์ โชว์
เรียบเรียงต�มเรื่องจริง

“จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวง” (1 ทิโมธี 4:12) 

1.	คุณแม่พาแอนนาไปซื้อชุดใหม่
ชุดนี้เป็นไงลูก

ไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

2. เอาอย่างนี้ ลูกชอบชุดสีเหลือง
ลายดอก หรือชอบสีแดงลายจุด

แต่หนูชอบสีพวกนี้นี่นา  
ลูกอยากได้ชุดไหนแทนล่ะจ๊ะ

3. หนูอยากได้ชุดนี้ 
ค่ะจะได้ดูเหมือน 
ผู้สอนศาสนา

ได้จ้ะ ดูซิว่าจะมีชุด 
ขนาดเท่าตัวลูกรึเปล่า

70      เ ลี ย โ ฮ น า



ภา
พ
ปร

ะก
อบ

โด
ย	
เจ
ค	
พ
าร
์คเ
กอ

ร์

4.	 แอนนาชอบซิสเตอร์ผู้สอน
ศาสนาสองคนในวอร์ดของ
เธอ	 พวกเขาจับมือทักทาย
เธอที่โบสถ์	 พวกเขายิ้ม
เมื่อเธอโบกมือให้พวกเขา
บนถนน	 และพวกเขาสวด
อ้อนวอนกับครอบครัวเธอ
เมื่อพวกเขามารับประทาน
อาหารที่บ้าน

5.	วันอาทิตย์	 แอนนาแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะอวดชุดใหม่กับ
ผู้สอนศาสนา	เมื่อเธอเห็นพวกเขาที่โบสถ์	เธอหมุนตัวให้ดู

ตอนนี้หนูดูเหมือน 
พวกคุณแล้ว!

6. หนูดูเหมือนพวกเราเลย

หนูไม่ได้ดู เหมือน 
ผู้สอนศาสนาเท่านั้นนะคะ 
หนูเป็นผู้สอนศาสนาด้วย!

7. คุณแม่ของหนูบอกซิสเตอร์ว่าหนู 
สวดอ้อนวอนให้เราตลอดอาทิตย์ 

ตามที่เราขอให้หนูทำา ดูสิ!  
เราพาคนมาโบสถ์วันนี้ คำาสวดอ้อนวอน 

ของหนูช่วยพวกเรา

ขอบคุณนะคะ ผู้สอนศาสนาแอนนา

ม ก ร า ค ม   2 0 1 2           71



72      เ ลี ย โ ฮ น า

สำ�หรับเด็กเล็ก

โดย ฮิคาริ ลอฟตัส และ  
ฮิลารี วัทคินส์ เลมอน

แอนนากำาลังพยายามทำาตามแบบ 

อย่างของผู้สอนศาสนา	 ทำาตามคำา 

แนะนำาด้านล่างเพ่ือเธอจะสามารถทำาการ 

เลือกที่จะช่วยเธอเป็นผู้สอนศาสนาตั้งแต่

เดี๋ยวนี้

อุปกรณ์ที่ต้องใช้:	 ลูกเต๋าหรือกระดาษ

หกช้ินเขียนเลข	1	ถึง	6	ใส่ไว้ในถุงกระดาษ 

ใบเล็ก;	เหรียญ	เมล็ดถั่ว	หรือวัตถุชิ้นเล็ก

ให้คนละชิ้น

วิธีเล่น:	ผู้เล่นแต่ละคนหยิบของชิ้นเล็ก

มาคนละหนึ่งชิ้นเพื่อใช้เป็นเบี้ย	ผลัดกัน

ทอยลูกเต๋าหรือหยิบกระดาษหนึ่งชิ้นออก 

 

จากถุง	 แล้วเดินเบี้ยเท่ากับจำานวนตัวเลข

ที่ทอยหรือหยิบขึ้นมาได้	 ถ้าท่านหยุดตรง

ช่องซึ่งบอกบางอย่างที่ผู้สอนศาสนาจะ

ทำา	ให้เดินเพิ่มอีกหนึ่งช่อง	ผลัดกันเล่นจน

กระทั่งทุกคนข้ามเส้นชัยที่ผู้สอนศาสนา

รออยู่!

จุดเริ่มต้น
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ฉันเป็นผู้สอนศาสนาได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้!

หนูเห็นเด็กคนหนึ่ง 
เล่นอยู่คนเดียวจึง  
ชวนเข�ม�เล่น 

กับหนูและเพื่อนๆ

หนูแบ่งปันประจักษ์ 
พย�นที่ก�รสังสรรค ์

ในครอบครัว

หนูศึกษ� 
พระคัมภีร์ 

ทุกวัน



ม ก ร า ค ม   2 0 1 2           73

ความช่วยเหลือ
สำาหรับบิดามารดา

พูดคุยกับลูกๆ ของท่�นว่�ก�ร 
แต่งก�ยสุภ�พเรียบร้อยแสดงถึงคว�ม
เค�รพต่อพระบิด�บนสวรรค์และต่อ
ตนเองอย�่งไร ถ�มพวกเข�ว่�เหตุใด
พวกเข�จึงคิดว�่ผู้สอนศ�สน�แต่งก�ย
สุภ�พเรียบร้อย

ท่�นอ�จแสดงประจักษ์พย�นเกี่ยว
กับง�นเผยแผ่ศ�สน�ให้ลูกๆ ฟัง เล่�
เรื่องก�รเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท�่น  
เล�่ประสบก�รณ์ที่ท�่นเคยทำ�ง�น
เผยแผ่ศ�สน� หรือบอกว่�เหตุใด 
ง�นเผยแผ่ศ�สน�จึงสำ�คัญต่อท�่น

หนูแสดงคว�ม
ค�รวะที่โบสถ์

หนูนึกถึง 
พระผู้ช่วยให้รอด 
ระหว่�งศีลระลึก

หนูช่วย 
คุณแม่พับผ้�

หนูจำ�ได้ว่�ต้อง 
สวดอ้อนวอนให้ 
ผู้สอนศ�สน�

จุดสิ้นสุด

ขอบคุณ
สำาหรับการเป็น
ผู้สอนศาสนา

ที่ดี!



แห่งกำ�ลังอยู่ระหว่�งก่อสร้�ง ศูนย์ทุกแห่งเตรียมอนุชน

รุ่นหลังให้พร้อมเผยแผ่พระกิตติคุณไปทั่วโลก

สร้างอาณาจักรและมิตรภาพในนอร์เวย์
ศูนย์คนหนุ่มส�วในออสโล นอร์เวย์ เป็นเพียงศูนย์ 

อีกแห่งหนึ่งที่คนหนุ่มส�วเรียนรู้วิธีสร้�งอ�ณ�จักร  

ยกตัวอย่�งเช่น ม�ติลด์ กีโยเมท์ จ�กฝรั่งเศส ผู้สอน 

ศ�สน�เริ่มสอนเธอที่ศูนย์แห่งหนึ่งในป�รีสเมื่อปี 2009 

หลังจ�กเพื่อนของซิสเตอร์กีโยเมท์เชิญชวนเธอม�เรียน

รู้ม�กขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณ

ซิสเตอร์กีโยเมท์รับบัพติศม�ในปี 2010 แล้วย้�ยไป 

อยู่ที่นอร์เวย์เป็นเวล�หนึ่งปี ศูนย์สำ�หรับคนหนุ่มส�วที่ 

นั่นยังคงมีบทบ�ทต่อไปในประจักษ์พย�นที่เติบโตของ

เธอ

“ศูนย์เป็นบ้�นอีกหลังหน่ึงจริงๆ ท่ีน่ีอบอุ่นกว่�หอพัก 

ของดิฉันเสียอีก” ซิสเตอร์กีโยเมท์กล่�ว “ผู้สอนศ�สน� 

คู่ส�มีภรรย�ประจำ�ศูนย์เป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่— 

เป็นคนที่เร�จะขอคำ�ปลอบโยนและคำ�แนะนำ�ได้เป็น 

อย่�งดี ทั้งในป�รีสและในออสโล ดิฉันส�ม�รถไปห� 

ผู้สอนศ�สน�คู่ส�มีภรรย�เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับพระกิต- 

ติคุณ ซึ่งดิฉันทำ�เช่นนั้นที่บ้�นไม่ได้ เพร�ะเป็นสม�ชิก

คนเดียวในครอบครัว”

แซม แบสเน็ต บัพติศม�เมื่อปี 2009 เข�เป็นสม�ชิก

คนเดียวในครอบครัวเช่นกัน ก�รทำ�ง�นเผยแผ่ที่ศูนย์ 

ออสโลช่วยให้เข�ได้แบ่งปันพระกิตติคุณกับญ�ติพี่น้อง 

เม่ือกลับไปเย่ียมพวกเข�ท่ีเนป�ล เข�เล่�ให้ญ�ติพ่ีน้อง 

ฟังเก่ียวกับฐ�นะปุโรหิตและพระคัมภีร์มอรมอน ในขณะ 

เดียวกันก็ช่วยผู้สอนศ�สน�สอนหลักธรรมเดียวกันนี้ให้

แก่คนอื่นๆ ในออสโล

“ครอบครัวผมต้องก�รรู้สึกแบบเดียวกับผม” บร�เดอร์ 

แบสเน็ตกล่�ว “พวกเข�เห็นคว�มแตกต่�งระหว่�ง 

‘แซมคนเก่�’ กับ ‘แซมคนใหม่’ เมื่อก่อนผมไร้อน�คต 

ศูนย์หนุ่มสาวโสดสร้างอนุชนรุ่นหลัง
โดย สเตฟานี จีน จอห์นสัน
นิตยสารศาสนจักร

ศูนย์สำ�หรับหนุ่มส�วโสดของศ�สนจักรไม่ได้มี

เพียงเพื่อปกป้องอนุชนรุ่นหลังจ�กก�รล่อลวง

ของโลกเท่�นั้น—แต่ยังมีเพื่อเตรียมผู้นำ�ใน

ปัจจุบันและอน�คตของศ�สนจักรให้เปลี่ยนแปลงโลก

เช่นกัน

ขณะที่โปรแกรมสถ�บันขย�ยออกไป ศูนย์สำ�หรับ 

คนหนุ่มส�ว—ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป—มีทั้งชั้นเรียน

ศ�สน�และสถ�นที่ให้คนหนุ่มส�วร่วมทำ�กิจกรรมด้วย

กันไม่ว่�จะเป็นทำ�อ�ห�รเย็น ทำ�ก�รบ้�น เล่นปิงปอง 

ไปจนถึงแบ่งปันพระกิตติคุณ

ส่งเสริมให้ศาสนจักรเติบโตผ่านคนหนุ่มสาว
ช่วงใกล้ปล�ยปี 2003 โครงก�รศูนย์สำ�หรับคน 

หนุ่มส�วเริ่มต้นด้วยก�รเปิดศูนย์สี่แห่งในโคเปนเฮเกน  

เดนม�ร์ก และเบอร์ลิน ฮัมบูร์ก ไลพ์ซิก ในเยอรมนี  

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัมอัครส�วกสิบ 

สองส่งเสริมให้โครงก�รนี้เติบโตม�กขึ้นเมื่อประธ�น

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) เรียกให้ท่�นควบคุม

ดูแลภ�คยุโรปตอนกล�งในปี 2004

เอริก ปโซต� รองผู้อำ�นวยก�รเซมิน�รีและสถ�บัน 

ระดับภ�คในยุโรปกล่�วว่� ปัจจุบันผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิต

จำ�นวนม�กในยุโรปอยู่ในวัยต่ำ�กว่� 30 ปี ณ ช่วงเวล�

นั้น

“คว�มรู้สึกท�งวิญญ�ณที่บอกเอ็ลเดอร์เพอร์รีย์ว่� 

ก�รเติบโตของศ�สนจักรในยุโรปจะเกิดขึ้นผ่�นผู้คนวัย  

18 ถึง 30 ปี ส่งผลอย่�งลึกซึ้งต่อคนหนุ่มส�วและผู้นำ� 

ฐ�นะปุโรหิตทุกระดับในยุโรป” เอ็ลเดอร์ปโซต�กล่�ว 

โดยกล่�วต่อไปว่� คว�มรู้สึกที่เอ็ลเดอร์เพอร์รีย์ได้รับยัง 

คงมีคว�มหม�ยต่อคนหนุ่มส�วทุกวันนี้ “เพร�ะนั่นช่วย 

ให้พวกเข�เข้�ใจหน้�ที่รับผิดชอบที่ตนมีต่อก�รเติบโต 

ของศ�สนจักร”

ปัจจุบันมีศูนย์ในยุโรปม�กกว่� 140 แห่ง และอีก 30 
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อ่านข่าวและกิจกรรมของศาสนจักรเพ่ิมเติมได้ท่ี news.lds.org
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ทำ�ตัวเหลวไหล แต่หลังจ�กรับบัพติศม� ผมเคยเข้�ม�

ในศูนย์แล้วรู้สึกว่�ทุกอย่�งดีขึ้นกว่�เมื่อก่อน”

บร�เดอร์แบสเน็ตไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกจรรโลงใจและ

ได้รับแรงจูงใจจ�กพระวิญญ�ณในศูนย์แห่งนี้ เบนจ�- 

มิน เคอรร์ จ�กสกอตแลนด์ ทำ�ง�นที่ออสโลในช่วงฤด ู

ร้อนสองปีที่ผ่�นม� เข�เห็นศูนย์เป็นเสมือนหนึ่งสถ�น

ที่ให้เข�ระลึกได้ว่�สิ่งใดสำ�คัญจริงๆ

“ศูนย์เป็นที่คุ้มภัยผมจ�กโลก” บร�เดอร์เคอรร์กล่�ว 

“ผมรู้สึกจริงๆ ถึงสันติสุขและคว�มปลอดภัยเมื่อผมอยู่ 

ที่นั่น ผมคิดว่�ประสบก�รณ์ที่ให้กำ�ลังใจผมม�กที่สุด

บ�งอย่�งม�จ�กก�รได้นั่งอยู่ในศูนย์ โดยเฉพ�ะอย่�ง

ยิ่งในช่วงก�รสังสรรค์ในครอบครัว รวมถึงก�รได้พูดคุย

เกี่ยวกับเรื่องที่เร�วิตกกังวลม�กๆ เรื่องที่เร�คิดว่�ย�ก 

ลำ�บ�ก ประสบก�รณ์เหล่�นี้เตือนให้ผมนึกถึงคว�ม

สำ�คัญของหลักธรรมเรียบง่�ยในพระกิตติคุณ”

สร้างคนหนุ่มสาวและผู้นำาในอนาคต
ศูนย์สำ�หรับคนหนุ่มส�วทำ�ม�กกว่�ช่วยให้คนหนุ่ม 

 

ส�วเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้เพื่อนและครอบครัว 

ในพระกิตติคุณ แต่ศูนย์กำ�ลังสร้�งผู้นำ� หนุ่มส�วโสด

ผลัดกันได้รับเรียกให้รับใช้ในสภ�ผู้นำ�ที่ศูนย์พร้อมกับ

ว�งแผนกิจกรรมและชั้นเรียนต่�งๆ 

ประสบก�รณ์เช่นนั้นทำ�ให้บ�ร์บ�ร� ม�โตวู เดิมม� 

จ�กยูกันด�แต่เวล�น้ีเป็นพลเมืองของนอร์เวย์ มี “โอก�ส 

สัมผัสคว�มรักที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงมีต่อลูกๆ ทุกคนของ 

พระองค์” เธอกล่�ว “นั่นเสริมสร้�งประจักษ์พย�นของ 

ดิฉันเกี่ยวกับองค์ก�รของศ�สนจักร ทั้งยังสอนดิฉันว่�

อ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�ไม่ส�ม�รถสร้�งได้ด้วยคน 

เพียงคนเดียว แต่คนจำ�นวนม�กต้องร่วมมือกันด้วย

คว�มส�มัคคี”

ขณะคนหนุ่มส�วได้รับก�รอบรมเพื่อให้ส�ม�รถรับ 

ใช้ก�รเรียกในศ�สนจักรในอน�คต พวกเข�ยังได้รับ 

ประสบก�รณ์ที่จะช่วยให้เป็นคู่ครองและบิด�ม�รด�ที่

ดีเช่นกัน พวกเข�พร้อมจะเปลี่ยนแปลงโลกไม่เพียงใน

พื้นที่ส�ธ�รณะเท่�นั้นแต่ในบ้�นด้วยเช่นกัน

“หลักธรรมก�รเป็นผู้นำ�ที่เรียนรู้ในสภ�หนุ่มส�วโสด 

เป็นหลักธรรมเดียวกันที่จะใช้ได้ดีเมื่อหนุ่มส�วโสดเป็น 

บิด�ม�รด�—นั่นคือ คว�มอดทน ก�รสื่อส�ร ก�รให้ 

แนวท�งและปล่อยให้คนอื่นใช้สิทธิ์เสรีทำ�ภ�รกิจให้ 

สำ�เร็จ ตลอดจนก�รทำ�ต�มก�รกระตุ้นเตือนของพระ 

วิญญ�ณ” เจอร์ร�ล์ด โซเรนเซ็นกล่�ว เข�กับแนนซี

ภรรย� รับใช้ในศูนย์ที่ทรอนด์เฮม นอร์เวย์

ศูนย์สำ�หรับคนหนุ่มส�วจะต่อสู้ต่อไปกับบ�ปท่ีกำ�ลัง 

เติบโตในโลก โดยทำ�ง�นให้แน่ใจว่�ผู้นำ�ในอน�คตของ

ศ�สนจักรกำ�ลังเติบโตเร็วยิ่งกว่�

“คนหนุ่มส�วม�ท่ีศูนย์เพ่ือทำ�คว�มรู้จักพระกิตติคุณ 

ไม่เพียงในเชิงทฤษฎีเท่�นั้นแต่โดยก�รประยุกต์ใช้หลัก 

ธรรมก�รแบ่งปันพระกิตติคุณและก�รรับใช้เพื่อนต่�ง 

ศ�สน�เช่นกัน” บร�เดอร์ปโซต�กล่�ว “ศูนย์ช่วยคน 

รุ่นใหม่ที่เตรียมตัวอย่�งดีให้รับใช้พระเจ้�ด้วยคว�ม

กระตือรือร้นและด้วยมุมมองนิรันดร์” 

ศูนย์สำ�หรับ 
คนหนุ่มส�ว
เป็นสถ�นที่
ชุมนุมให้คน 
รุ่นใหม่ส�ม�รถ 
เตรียมเป็น
อิทธิพลต่อ 
โลกด้วยข่�วส�ร
พระกิตติคุณ
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นับตั้งแต่เดือนเมษ�ยนที่

ผ่�นม�ซึ่งฝ่�ยประธ�น

สูงสุดเชื้อเชิญให้สม�ชิก

ทุกคนในศ�สนจักรมีส่วนร่วมในวัน

บำ�เพ็ญประโยชน์ช่วงปีที่จะม�ถึง  

วิสุทธิชนทั่วโลกต่�งข�นรับคำ�เชื้อ 

เชิญนั้น อย่�งน้อยในสองประเทศ

—สหร�ชอ�ณ�จักรและบร�ซิล— 

หน่วยต่�งๆ มีส่วนร่วมในก�รผนึก 

กำ�ลังกับสม�ชิกคนอื่นๆ ทั่วประเทศ

สหราชอาณาจักร
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันย�ยน ค.ศ.  

2011 สม�ชิกจ�กสเตค 11 แห่งทั่ว 

ประเทศอังกฤษ พร้อมด้วยประธ�น 

ภ�ค เอริค ดับเบิลยู. โคพิชก� แห่ง 

ส�วกเจ็ดสิบ ม�ร่วมโครงก�รมือที่

ช่วยเหลือในทอตเทนแฮม ม�ร์ชเชส

กิจกรรมน้ีมิได้เป็นเพียงว�ระครบ 

รอบปีที่ 75 ของโปรแกรมสวัสดิก�ร

ศ�สนจักรเท่�นั้น แต่ยังเป็นก�รเปิด 

ตัวเป็นท�งก�รอีกครั้งของโครงก�ร 

รณรงค์ทำ�คว�มสะอ�ดเมืองหลวง

ปี 2011 แห่งกรุงลอนดอนเช่นกัน 

สม�ชิก—และสำ�นักน�ยกเทศมนตรี 

—ร่วมกันกำ�จัดวัชพืช สร้�งแปลง 

ปลูกดอกไม้ ตัดไม้เป็นท่อน ถ�งพื้น 

ท่ีรก และเก็บขยะจ�กสวนส�ธ�รณะ 

ลีแวลลีย์พ�ร์ค

ในวันเดียวกันสม�ชิกในเขตอื่นๆ  

ของกรุงลอนดอนร่วมโครงก�รมือที่ 

ช่วยเหลือ ณ สถ�นสงเคร�ะห์เด็ก 

เฮเวนเฮ้�ส์และสถ�นสงเคร�ะห์เด็ก 

สเตคม�กกว่� 
11 แห่งจ�ก
ประเทศอังกฤษ
ม�รวมกันเมื่อ
วันที่ 5 กันย�ยน 
ค.ศ. 2011 
เพื่อทำ�โครงก�ร
บำ�เพ็ญประโยชน์
ในพื้นที่ต่�งๆ 
ส�มเขตทั่วกรุง
ลอนดอน

วิสุทธิชนในสหราชอาณาจักรและ 
บราซิลมีส่วนร่วมในวันบำาเพ็ญประโยชน์
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ริช�ร์ดเฮ้�ส์

ที่ริช�ร์ดเฮ้�ส์ สม�ชิก 18 คนจ�ก 

วอร์ดสแตรตเฟิร์ดช่วยกันท�สีอ�ค�ร 

สำ�นักง�น กำ�จัดวัชพืช ตัดต้นไม้  

กว�ดพื้น และซ่อมแซมอุปกรณ์ นี่ 

เป็นคร้ังแรกท่ีสถ�นสงเคร�ะห์ติดต่อ 

กับศ�สนจักร ช�ร์ลอตต์ อีเยร�  

ผู้จัดก�รโครงก�รบำ�เพ็ญประโยชน์

ที่ริช�ร์ดเฮ้�ส์กล่�ว 

“ดิฉันประทับใจวิธีที่อ�ส�สมัคร

ทำ�ง�นด้วยคว�มกระตือรือร้นและ 

มีคว�มสุข” เธอกล่�ว “พวกเข�ทำ� 

อย่�งดีที่สุดแม้กระทั่งง�นเล็กๆ 

น้อยๆ เช่นกว�ดท�งเดิน”

ตลอดหล�ย เดื อนที่ ผ่ �นม� 

สม�ชิกศ�สนจักรในเกรตบริเตน
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และไอร์แลนด์เหนือได้จัดและมีส่วน 

ร่วมในโครงก�รบำ�เพ็ญประโยชน์

หล�ยสิบโครงก�รทั่วร�ชอ�ณ�จักร

บราซิล
เม่ือวันท่ี 30 กรกฎ�คม ค.ศ. 2011 

ภ�พผู้คนหล�ยร้อยคนสวมเสื้อกั๊ก 
สีเหลืองร่วมโครงก�รบำ�เพ็ญประ- 
โยชน์ทั่วบร�ซิลในก�รฉลองครบ 
รอบปีที่ 12 มือที่ช่วยเหลือของ 
มอรมอน โปรแกรมหน่ึงในศ�สนจักร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค 
สุดท้�ยที่มุ่งบำ�เพ็ญประโยชน์ให้ 
ชุมชนและบรรเท�ทุกข์จ�กภัยพิบัติ 
ให้แก่ผู้คนที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ

อันที่จริงมือที่ช่วยเหลือของมอร- 
มอน (Mãos que Ajudam) เดิมที 
เป็นวิธีหนึ่งในประเทศบร�ซิลที่ใช้ 
ทำ�คว�มรู้จักมิตรสห�ยและเพื่อน 
บ้�นด้วยง�นช่วยเหลือเพื่อมนุษย- 
ธรรม ปัจจุบันนี้กล�ยเป็นกิจกรรม
หลักอย่�งหนึ่งที่ทำ�เป็นประจำ�ทุกปี

ปีนี้วันบำ�เพ็ญประโยชน์เต็มไป 
ด้วยเสียงร้องเพลง เสียงหัวเร�ะ  
และเสียงปรบมือ เมื่อช�ยหญิงและ 
เด็ก 120,000 คนกว�ดถนน ทำ�คว�ม 
สะอ�ดโรงเรียน ซ่อมอ�ค�ร ตกแต่ง
สวนส�ธ�รณะ และมีส่วนร่วมใน 
โครงก�รบำ�เพ็ญประโยชน์อื่นๆ ใน
ประเทศที่มีขน�ดใหญ่ที่สุดและมี
ประช�กรม�กที่สุดในละตินอเมริก� 
สม�ชิกศ�สนจักรร่วมมือกับสม�ชิก
ในชุมชนบำ�เพ็ญประโยชน์อันจะ 
เกิดประโยชน์แก่ทุกคน

ในเบโลโอรีซอนตี เรซีฟี และ 
บ�เอีย อ�ส�สมัครม�กกว่� 6,000 
คนระดมกำ�ลังต้�นภัยไข้เลือดออก  

หัวข้อสหกิจกรรมประจำ�ปี 2012 คือ “จงลุก 

ขึ้นและฉ�ยส่องออกไป, เพื่อแสงสว่�งของ 

เจ้�จะเป็นธงให้ประช�ช�ติ” (คพ. 115:5)

พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของก�รเปิดเผยที่ 

ประท�นแก่ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ ที่ฟ�ร์เวสท์  

มิสซูรี สหรัฐอเมริก� ในปี 1838 ในเวล�นั้นเป็นคำ� 

พูดกับเจ้�หน้�ที่ควบคุมของศ�สนจักร แต่ในฐ�นะ 

หัวข้อสหกิจกรรม พระคัมภีร์ข้อนี้ประยุกต์ใช้กับ

เย�วชนวัย 12 ถึง 18 ปีทั่วศ�สนจักรเช่นกัน

หัวข้อนี้อ�จใช้เสริมในพิธีเปิดสหกิจกรรม เป็น 

หัวข้อให้เย�วชนพูดในก�รประชุมศีลระลึก และเป็น 

ส�ระสำ�คัญในกิจกรรมเย�วชน เช่น ค่�ย ก�รประชุม 

ใหญ่เย�วชน และก�รให้ข้อคิดท�งวิญญ�ณ นอก 

จ�กนี้ยังอ�จใช้เป็นส�ระสำ�คัญในกิจกรรมพิเศษ 

ท�งวัฒนธรรมและกิจกรรมเต้นรำ� ดนตรี ตลอดจน

ก�รแสดงอื่นๆ ได้เช่นกัน

ผู้นำ�ศ�สนจักรขอให้ผู้นำ�เย�วชนในท้องที่แนะนำ� 

หัวข้อนี้โดยใช้ดีวีดี สื่อเพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 

2012: จงลุกขึ้นและฉายส่องออกไป ซึ่งจะจัดส่งไป

ยังหน่วยต่�งๆ ในเดือนพฤศจิก�ยน 2011

ดีวีดีชุดนี้ส�ม�รถใช้เป็นส่วนเสริมในก�รประชุม 

โควรัม ชั้นเรียน ก�รประชุมใหญ่เย�วชน และ 

กิจกรรมเย�วชนอื่นๆ ตลอดทั้งปี โดยจะจัดทำ�เป็น 

ภ�ษ�กว�งตุ้ง อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิต�ลี  

ญี่ปุ่น เก�หลี จีนกล�ง โปรตุเกส รัสเซีย และสเปน

สื่อก�รเรียนก�รสอนเพิ่มเติมจะมีอยู่ในนิตยส�ร 

เลียโฮนา นิตยส�ร New Era และใน LDS.org  

ต้นปี 2012 

ประกาศหัวข้อสหกิจกรรม 
ปี 2012: “จงลุกขึ้นและ 
ฉายส่องออกไป”

ในรีอูดีจ�เนรู อ�ส�สมัครทำ�คว�ม 
สะอ�ดโรงเรียนเอกชนและศูนย์ 
เลี้ยงเด็ก ในโปร์ตูอ�เลเกร อ�ส� 
สมัคร 1,500 คนทำ�คว�มสะอ�ด 
โรงเรียน บ�งส่วนให้คว�มรู้เกี่ยวกับ
ก�รป้องกันย�เสพติด

กว่�สองเดือนก่อนวันบำ�เพ็ญ 
ประโยชน์ อ�ส�สมัครม�กกว่� 500 
คนช่วยกันรวบรวมอ�ห�รจ�กผู้บริ- 
จ�คและนำ�ไปให้ครอบครัวขัดสน 
175 ครอบครัวในเซ�โจเซ เมื่อวันที่ 
30 กรกฎ�คม

สม�ชิกศ�สนจักรในบลูเมเน� 
บริจ�คอ�ห�รประม�ณ 300 ปอนด์  
(136 กก.) ให้ Casa  de  Apoio às   
Crianças Portadoras de Mielo- 
meningocele e Neoplasia (สถ�น 
สงเคร�ะห์เด็กที่ป่วยด้วยโรคกระดูก 
สันหลังโหว่และเนื้องอก) นอกจ�กนี้ 
อ�ส�สมัครยังสอนหลักธรรมพื้น
ฐ�นเกี่ยวกับก�รสะสมอ�ห�รให้แก่
สถ�บันดังกล่�ว

“เทคนิคที่เร�เรียนรู้จะช่วยให้เร�
เก็บอ�ห�รไว้ในตู้ เนื่องจ�กอ�ห�ร 
ส่วนใหญ่ของเร�บูดเสียในสภ�พ 
ที่มีคว�มชื้น” เอเดรียน เจ. แบคส์  
รูออฟฟ์ นักสังคมสงเคร�ะห์กล่�ว 

หมายเหตุบรรณาธิการ: แบ่งปันประสบการณ์ 
เกี่ยวกับวันบำาเพ็ญประโยชน์ของท่านที่ 
LDS.org/service/welfare-75th-anniversary

ล่าสุด
เครดิตภาพถ่ายหน้า 73 ใน  
เลียโฮนา ฉบับเดือนตุลาคม 
2011 ควรเป็นดังนี้ “ภาพถ่าย
โดย เมแกน โทลแมน” 
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ข่าววงใน

อุทิศพระวิหารซานซัลวาดอร์
พระวิหารซานซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ ได้รับการ 

อุทิศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 2011 โดยประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด  
นับเป็นพระวิหารแห่งที่สี่ของศาสนจักรในอเมริกากลาง
และแห่งที่ 135 ของศาสนจักรทั่วโลก

ผู้คนประมาณ 16,000 คนร่วมงานฉลองทางวัฒน- 
ธรรมที่จัดขึ้นสองรอบในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม ซึ่งบอก 
เล่าประวัติศาสตร์อันม่ังคั่งทางวัฒนธรรมในเขตนั้นผ่าน
บทเพลงและการเต้นรำา

Create.LDS.org เชิญชวนให้สมาชิกบริจาคไฟล์
เสียง

ศาสนจักรขอเชิญชวนให้สมาชิกส่งไฟล์เสียงดนตรี 
และไฟล์เสียงอื่นๆ ที่มีคุณภาพสูงมายัง create.lds.org  
เพื่อใช้ใน Mormon Channel Radio และในสื่ออื่นๆ ของ 
ศาสนจักร สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดคำาเชิญชวน
ได้ที่ news.lds.org (ค้นคำาว่า “create.lds.org”) และส่ง
ไฟล์มาได้ที่ create.lds.org

โครงร่างช่วงเวลาของการแบ่งปันปี 2012  
มีออนไลน์

ฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญประกาศว่าหัวข้อช่วงเวลา
ของการแบ่งปันปี 2012 คือ “เลือกให้ดี” ฝ่ายประธาน
ปฐมวัยสามารถเข้าไปใช้งานออนไลน์ที่ “Primary” ใน
หมวด Serving in the Church ของ LDS.org

ในอดีต ศาสนจักรจัดส่งโครงร่างดังกล่าวให้หน่วยต่างๆ 
จำานวน 10 เล่มทุกเดือนกรกฎาคม แต่เนื่องจากมีให้ใช้ 
งานออนไลน์ การจัดส่งในเดือนกรกฎาคมจึงไม่มีอีกต่อ 
ไป แต่จะจัดส่งไปให้แต่ละหน่วยจำานวน 3 เล่มพร้อมกับ
หลักสูตรประจำาป ี

ข่าวสั้นทันโลก

ติดตั้งอินเทอร์เน็ตใน
อาคารประชุมทั่วโลก

ศ�สนจักรว�งแผนติดต้ังอินเทอร์- 

เน็ตคว�มเร็วสูงพร้อมสัญญ�ณไร้ 

ส�ยในอ�ค�รประชุม 85 เปอร์เซ็นต์

ทั่วโลก

สม�ชิกส�ม�รถเข้�เว็บไซต์ก�ร 

จ้�งง�นของศ�สนจักรและเข้�ไปทำ� 

ง�นประวัติครอบครัวได้จ�กอ�ค�ร 

ประชุมของตนเอง ผู้นำ�ศ�สนจักร

ส�ม�รถจัดก�รบันทึก ส่งใบสมัคร 

ผู้สอนศ�สน� และชมถ่�ยทอดก�ร 

ประชุมอบรมผู้นำ� ครูส�ม�รถใช้สื่อ 

ก�รเรียนก�รสอนออนไลน์ที่ศ�สน- 

จักรจัดทำ�เพื่อเสริมบทเรียน 

ศาสนจักรช่วยเหลือ
ภาวะอดอยากใน
แอฟริกาตะวันออก

ด้วยประช�กรม�กกว่� 11.5 ล้�น 

คนในแอฟริก�ตะวันออกจำ�เป็น 

ต้องได้รับคว�มช่วยเหลือเร่งด่วน

ท่�มกล�งสภ�พคว�มแห้งแล้ง

อย่�งรุนแรง ศ�สนจักรกำ�ลังร่วมมือ 

กับองค์กรหล�ยภ�คฝ่�ยเพื่อเข้�ไป 

บรรเท�ภ�วะอดอย�กในรูปของ 

อ�ห�ร เวชภัณฑ์ ชุดสุขอน�มัย และ 

ที่พักอ�ศัย

สม�ชิกที่ปร�รถน�จะช่วยเหลือ

ในครั้งนี้ส�ม�รถบริจ�คเข้�กองทุน

ช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม 

การอบรมผู้สอน
ศาสนาใหม่ในสนาม
เผยแผ่ขยายประสบ- 
การณ์เอ็มทีซี

โครงก�รที่เริ่มในเดือนสิงห�คม 

2011 ขย�ยระยะเวล�อบรมเพิ่มอีก 

12 สัปด�ห์ให้แก่ผู้สอนศ�สน�ที่เพิ่ง 

ออกจ�กศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศ�สน�

ริช�ร์ด ฮีตัน ผู้อำ�นวยก�รเอ็มที

ซีโพรโว อธิบ�ยว่�ก�รฝึกอบรมใน

สน�มเผยแผ่ไม่ใช่โปรแกรมใหม่ แต่ 

เป็นก�รขย�ยระยะเวล�ฝึกอบรมที่ 

ผู้สอนศ�สน�ได้รับในเอ็มทีซี

“คู่มือ 12 สัปดาห์แรก แนะนำ� 

ผู้อบรมและคู่ผู้สอนศ�สน�ใหม่ 

เกี่ยวกับแหล่งช่วยต่�งๆ ใน สั่งสอน

กิตติคุณของเรา ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้ 

ม�กที่สุดในช่วง 12 สัปด�ห์แรก” 

เข�กล่�ว “เป็นแนวท�งไปสู่วิธี … 

ปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งสมบูรณ์ใน

ฐ�นะผู้รับใช้ของพระเจ้�ให้รวดเร็ว

ที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้”

ประธ�นคณะเผยแผ่เริ่มนำ�สื่อ 

อบรมในสน�มเผยแผ่ไปใช้กับผู้  

สอนศ�สน�ใหม่แทบจะทันที—ซึ่ง 

ได้แก่ เอกส�รก�รอบรมส�มชุด

และวีดิทัศน์ก�รศึกษ�กับคู่ใหม่ 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้—และ 
เรื่องอื่นๆ—ที่ news.lds.org

พระวิห�รซ�นซัลว�ดอร์ เอลซัลว�ดอร์ เป็นพระวิห�ร
ที่เปิดดำ�เนินก�รแห่งที่ 135 ของศ�สนจักรและ 
เป็นพระวิห�รแห่งที่สี่ในอเมริก�กล�ง
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เครื่องมืออันทรงพลัง
ดิฉันสมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร  

เลียโฮนา มาโดยตลอด แต่สมัยที่ 
แข็งขันน้อย ดิฉันไม่ค่อยได้อ่าน 
บ่อยนัก วันหนึ่งดิฉันกำาลังทำาความ 
สะอาดตู้เก็บของและเจอฉบับเก่าๆ 
หลายเล่ม เมื่อดิฉันเปิดดูแต่ละเล่ม 
เรื่องหนึ่งสะดุดความสนใจดิฉัน เป็น 
เรื่องเกี่ยวกับพี่น้องสตรีคนหนึ่งที่ไม่
แข็งขันมาหลายปีและไม่ได้ตั้งใจจะ
กลับมาโบสถ์ แต่อธิการที่ได้รับการ
ดลใจผู้หนึ่งเรียกเธอให้รับใช้ เธอจึง
เลิกนิสัยไม่ดีและกลับมาโบสถ์ เรื่อง 
นี้ส่งผลอย่างมากต่อดิฉัน—เป็นก้าว 
แรกให้ดิฉันกลับมาแข็งขัน ผ่านมา
แล้วหลายปี ปัจจุบัน เลียโฮนา ยัง 
เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในบ้าน 
ของเรา คำาแนะนำา แนวทาง และ
ประจักษ์พยานในนิตยสารเล่มนี้ 
ช่วยเราทุกวัน
โมเอมา ลิมา ซาเยส โบรเดล, บราซิล

เรื่องเล่าสำาหรับเด็ก— 
และผู้ใหญ่

ดิฉันเป็นคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆ  
คนหนึ่ง ทุกคืนก่อนเข้านอนดิฉัน 
ชอบอ่านเรื่องเล่าสำาหรับเด็กจาก  
เลียโฮนา ให้ลูกฟัง นั่นเป็นพร 
สำาหรับดิฉันเช่นกัน เพราะดิฉันได ้
เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์  
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ความ
คารวะ การสวดอ้อนวอน และอีก
หลายสิ่งหลายอย่าง ขอให้ทำางานดี
เช่นนี้ต่อไปนะคะ!

ซิลเวีย รูอิซ ดี มูนอซ, เอกวาดอร์

โปรดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ 
ท่านไปที่ liahona@ldschurch.org ความคิด
เห็นที่ท่านส่งเข้ามาอาจได้รับการแก้ไขเพื่อ 
ให้มีความกระชับหรือชัดเจน 

ข้อคิดเห็นทั่วไป

“รับรู้พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในพรท่ีเราได้รับ 
ทุกวัน” หน้า 24: ท่านอาจจะอ่านคำาสวดอ้อนวอน 
ของพระเจ้า (ดู มัทธิว 6:9–13) ถามครอบครัว 
ว่าพวกเขาคิดว่า “ขอทรงโปรดประทานอาหารประ 
จำาวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้” หมาย 
ความว่าอย่างไร จากน้ันสรุปบทความน้ีในส่วนแรก 
ที่เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันพูดถึง “อาหารประจำา 
วัน” ท่านอาจเพิ่มเติมประจักษ์พยานของท่านว่า 
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นอาหารประจำาวัน

“จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ: ท่านดำาเนินชีวิตตามที่ 
ท่านสอน” หน้า 32: ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ  
“เชื่อว่าถ้าเรามีประจักษ์พยานในพระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต์จริงๆ สิ่งนั้นจะประจักษ์ในชีวิตเรา” 
ทบทวนบทความนี้กับครอบครัวของท่าน แล้วอาจ 
ถามสมาชิกครอบครัวว่าพวกเขาเรียนรู้อะไรจาก 
แบบอย่างของประธานสมิธในการปฏิบัติต่อผู้อ่ืน 
ด้วยความเมตตา ถามว่าพวกเขาจะแสดงความ 
เมตตามากขึ้นได้อย่างไร

“มองขึ้นไป” หน้า 42: ท่านอาจแบ่งปันประสบ- 
การณ์ที่เอ็ลเดอร์คุกได้รับสมัยเป็นผู้สอนศาสนา 
หนุ่ม จากน้ันสรุปบทความส่วนท่ีเหลือ ถามสมาชิก 
ครอบครัวว่าพวกเขาจะนึกถึงแต่สิ่งที่พระบิดาบน 

แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัว

นิตยสารฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถนำาไปใช้ได้กับการสังสรรค์ในครอบครัว  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

กิจกรรมสนุก ข่าวสารนิรันดร์
ในฐานะวัยรุ่นคนหนึ่ง ดิฉันเข้าร่วมการสังสรรค์ในครอบครัวอย่างกระอักกระอ่วนใจ ดิฉันคิดว่ามีสิ่งที่ 

ดีกว่าให้ทำา
คืนวันจันทร์วันหนึ่ง หลังจากการสังสรรค์ในครอบครัวที่มีอุปสรรคอยู่บ้าง คุณแม่ดิฉันเก็บโต๊ะอาหาร 

และนำาพายเชอร์รี่มาวางตรงหน้าทุกคน ดิฉันรีบมองหาส้อม—แต่ไม่มีเลย! คุณแม่อธิบายว่าเรากำาลังจะ 
แข่งกินพาย แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ช้อนส้อมหรือมือ ผู้ชนะโอ้อวดกับคนอื่นได้

เรากินเร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ไม่ช้าพายเชอร์รี่ก็เลอะเต็มโต๊ะ เต็มหน้าของเรา และแม้แต่ผมของเรา 
ดิฉันจำาไม่ได้ว่าใครชนะ แต่จำาได้ว่าหัวเราะไม่หยุดและมีความสุขจริงๆ กับครอบครัวดิฉัน ดิฉันไม่ตระหนัก 
ถึงเรื่องนี้เท่าใดในคืนนั้น แต่เวลานี้ดิฉันซาบซึ้งใจว่าช่างดีเพียงใดที่มีสถานที่ปลอดภัยเต็มไปด้วยความรัก 
ให้เรียกว่าบ้าน และมีคนคอยดูแลดิฉัน

ดิฉันแน่ใจว่าเรามีเพลงและบทเรียนในคืนนั้น และคุณแม่ดิฉันใช้เวลามากในการเตรียมและทำาความ 
สะอาด แต่ดิฉันรู้สึกขอบคุณสำาหรับกิจกรรมที่สอนข่าวสารเกี่ยวกับความสำาคัญของครอบครัวซึ่งดิฉันต้อง

เรียนรู้—ในเวลานั้นและนับตั้งแต่นั้น 

เฮเธอร์ ม็อคเลอร์ ทูสเชอร์, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

สวรรค์ทรงคิดเกี่ยวกับพวกเขา
โดยไม่คำานึงถึงสิ่งที่คนอื่นคิดได้
อย่างไร ท่านอาจสรุปโดยอ่าน 
1 ซามูเอล 16:7

“รักษาพันธสัญญา” หน้า 48: หากมีคนในครอบ- 
ครัวท่านกำาลังเตรียมตัวรับใช้งานเผยแผ่ ท่านอาจ 
อ่านบทความนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและเตรียมเขียน
รายการประเด็นสำาคัญที่เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์กล่าว
ถึง เน้นข้อความนี้ “กุญแจสู่งานนี้อยู่ในการรักษา
พันธสัญญาของเรา” ทบทวนว่าพันธสัญญาคืออะไร 
และถามลูกๆ ว่าพวกเขาจะเตรียมตัวตั้งแต่เวลานี้
ได้อย่างไรเพื่อทำาพันธสัญญา 

“พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น” หน้า 69: ท่านอาจร้อง 
เพลง “การสวดอ้อนวอนของเด็กๆ” (หนังสือเพลง 
สำาหรับเด็ก, หน้า 6) อ่านเกี่ยวกับประสบการณ์ 
ของซิสเตอร์วิกซอมเรื่องการสวดอ้อนวอน กระตุ้น
ให้สมาชิกครอบครัวแบ่งปันประสบการณ์เก่ียวกับ 
การสวดอ้อนวอนส่วนตัว ท่านอาจบอกเด็กว่า “ลอง 
นึกถึงช่วงเวลาที่เรารู้สึกถึงการปลอบโยนจากการ 
สวดอ้อนวอนดูสิ” ปิดท้ายด้วยประจักษ์พยานของ 
ท่านเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน 
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จนกว่าเราจะพบกันอีก

โดย จอร์จ ซี. รอบินสัน

ใ
นฐานะศัลยแพทย์มักมีคนถามว่าผมเกิด
ความชำานาญได้อย่างไร บางคนคิดว่าเข้าชั้น
เรียน ดูการผ่าตัด จากนั้นก็ผ่าตัดได้เลย ถึง

กับมีคำาพูดประชดประชันในการฝึกว่า ดูผ่าตัด ทำา
ผ่าตัด สอนผ่าตัด อย่างไรก็ดี ไม่มีอะไรเกินเลย
ความจริง

ผมได้รับความชำานาญและความรู้ด้านอาชีพ 
ภายใต้การนำาทางของแพทย์ที่มีพรสวรค์และมี 
ความอดทนหลายคน ผมเริ่มครั้งแรกโดยมองข้าม 
ไหล่จากนั้นจึงอยู่ในระยะประชิด หลังจากสังเกต 
การณ์หนึ่งปี ผมได้รับงานมอบหมายชิ้นเล็กๆ โดย 
ช่วยศัลยแพทย์และ “ผู้ช่วยมือหนึ่ง” ของเขา—ผู ้
ช่วยศัลยแพทย์

หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีผมได้รับอนุญาตให้ยืนฝั่ง 
ตรงข้ามกับศัลยแพทย์และทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วยมือ 
หนึ่งระหว่างการผ่าตัดง่ายๆ หลังจากนั้นอีกหนึ่ง 
หรือสองปี ผมได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ช่วยมือหนึ่งใน 
การผ่าตัดที่ซับซ้อนขึ้น จากนั้นจึงเริ่มทำาการผ่าตัด 
ง่ายที่สุด เช่น การผ่าตัดไส้เลื่อน ขณะแพทย์ที่มี
ประสบการณ์ทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วยมือหนึ่งของผม

ในการฝึกปีสุดท ้าย—เจ็ดปีหลังจากผมจบ 
โรงเรียนแพทย์—ผมได้รับอนุญาตให้ทำาการผ่าตัด 
ที่ซับซ้อนขณะศัลยแพทย์ทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วยมือ
หนึ่ง ผมค้นพบว่าครูซึ่งเก่งที่สุดจะทำาให้การผ่าตัด
ราบรื่นขึ้นได้โดยผ่านความช่วยเหลือของพวกเขา
เพราะพวกเขาจะแสดงให้ผมเห็นสิ่งที่ต้องทำาในวิธี
ที่เรียบง่ายและชัดเจน—วิธีที่พวกเขาเรียนรู้ผ่านขั้น
ตอนการติดตามสังเกตการณ์ในลักษณะเดียวกัน

ผมไม่ได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าการนำาทางของศัลยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญที่มีพรสวรรค์และน่าทึ่งเหล่านี้ซึ่งเป็น 

ผู้ช่วยมือหนึ่งของผมจนกระทั่งผมจบการ
ฝึกและต้องผ่าตัดด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี 
แม้ 30 ปีต่อมา ครูของผมยังอยู่ในความ
คิดผมเมื่อผมใช้ทักษะที่พวกเขามุมานะ
สอน สาธิต และแก้ไข

การเรียนรู้หลักธรรมพระกิตติคุณไม่ 
ต่างกันเลย เราได้รับการสอนทีละบรรทัด 
ผ่านประสบการณ์—โดยพระอาจารย์ที่ 
อดทนมาก เรามองไปที่พระองค์ ทำาตาม 
แบบอย่างของพระองค์ ทูลขอการดลใจ 
และพระบิดาบนสวรรค์ประทานพรเรา 

ด้วยการนำาทาง—ซึ่งมักได้รับผ่านพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต พระ 
คัมภีร์ และคนอื่นๆ ที่รักและรับใช้ พระผู้ทรงนำาทาง 
เราทรงยืนอยู่ข้างๆ เราขณะที่เราเพิ่มความเชื่อมั่น 
โดยทรงทำาให้วิถีของเราราบร่ืน ให้การแก้ไขท่ีจำาเป็น 
ตอบคำาถาม และมอบความไว้วางใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
เม่ือเราพิสูจน์ให้เห็นว่าเราคู่ควรได้รับความไว้วางใจ 
นั้น

ศัลยแพทย์ฝึกหัดบางคนอยากลงมือทำาโดยไม่ 

ต้องมีคนควบคุม ทำาสิ่งต่างๆ ตามวิธีของตนเอง  

ทำานองเดียวกัน บางครั้งเราพยายามลงมือทำาโดย 

ปราศจากพระผู้ทรงนำาทางที่เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ดี 

ผมเรียนรู้ในช่วงหลายปีที่เป็นศัลยแพทย์ว่าแม้กระ 

ทั่งเดี๋ยวนี้ผมยังปรารถนาและอยากให้มีผู้ช่วยมือ

หนึ่งที่มีความรู้มากกว่าผมเสมอ—โดยเฉพาะเมื่อ

ชีวิตและจิตวิญญาณแขวนอยู่บนเส้นด้าย!

การเติบโตของเราในพระกิตติคุณเริ่มต้นในภพ 

ก่อนเกิด ดำาเนินต่อไปที่นี่ และไม่ต้องสงสัยเลยว่า 

จะดำาเนินต่อไปอีกนานหลังจากชีวิตมรรตัยของเรา 

สิ้นสุด แต่ในประสบการณ์ทุกช่วงของเรา พระผู้ 

ช่วยให้รอดทรงผ่านมาก่อนแล้ว โดยทรงแสดงให้ 

เห็นทักษะที่จำาเป็นต่อความสำาเร็จ พระองค์ทรงเชื้อ

เชิญให้ทุกคนพึ่งพาพระองค์และความเชี่ยวชาญ

ของพระองค์ 

เรียนรู้จาก 
ผู้เชี่ยวชาญ
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สมัยเป็นศัลย-
แพทย์ฝึกหัด ผม
มักมีคนที่ชำ�น�ญ
กว่�อยู่ข้�งๆ 
เสมอ ในฐ�นะ
ลูกของพระผู้เป็น
เจ้� ผมมีโอก�ส
เดียวกัน
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พระวจนะของพระคริสต์

“ดูเถิด, เราคือกฎ, และแสงสว่าง.  จงดูที่เรา, และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, และเจ้าจะมีชีวิต;  

เพราะแก่คนที่อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่เราจะให้ชีวิตนิรันดร์.

“ดูเถิด, เราให้บัญญัติแก่เจ้า; ฉะนั้นจงรักษาบัญญัติของเรา.  และนี่คือกฎและศาสดาพยากรณ์,  

เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพยานถึงเราโดยแท้” (3 นีไฟ 15:9–10)

แสงสว่างของโลก โดย ฮาเวิร์ด ลีออน
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ข
ณะที่เราศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน

เป็นส่วนตัว กับครอบครัว และใน

ชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ของเรา

ปีนี้ เราสามารถค้นคว้าบันทึกโบราณเหล่านี้

และพบ—เช่นเดียวกับลีไฮ—ว่าบันทึกดังกล่าว

เป็น “สิ่งที่พึงปรารถนา; แท้จริงแล้ว, แม้มี

ค่ามากต่อเรา, ถึงขนาดที่เราปกปักรักษาพระ

บัญญัติของพระเจ้าไว้เพื่อลูกหลานของเราได้” 

(1 นีไฟ 5:21)  ดู “ช่วยให้เด็กๆ รักพระคัมภีร์

มอรมอน” หน้า 14 และ “พบคำาตอบในพระ

คัมภีร์มอรมอน” หน้า 16
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