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อิสยาห์  โดย เออร์เนสต์ ไมซ์โซเนอร์

เอ็ลเดอร์แรนดอลล์ เค. เบนเนตต์ แห่งสาวกเจ็ดสิบ สอนว่าเราควรเอาใจใส่ในรายละเอียดเมื่ออัครสาวก 
และศาสดาพยากรณ์อ้างอิงหรือเป็นพยานถึงถ้อยคำาของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ท่านอื่น 

(ดูหน้า 42 ของฉบับนี้) ศาสดาพยากรณ์หลายท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างเป็นพยานถึงความจริงของถ้อยคำา
ของอิสยาห์ รวมทั้งนีไฟ (ดู 1 นีไฟ 15:20) เจคอบ (ดู 2 นีไฟ 6:4) และอบินาได (ดู โมไซยาห์ 14)
อย่างไรก็ดี ถ้อยคำาของอิสยาห์มีผู้สนับสนุนมากกว่านั้น พระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เองรับสั่งกับ 

ชาวนีไฟที่ชอบธรรมเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ว่า “ถ้อยคำาของอิสยาห์ยิ่งใหญ่” พระองค์ทรงเตือน 
พวกเขาให้ “ค้นหาสิ่งเหล่านี้” และจากนั้นทรงเน้นว่า “เราให้บัญญัติแก่เจ้าให้เจ้าค้นหา 

สิ่งเหล่านี้อย่างขยันหมั่นเพียร” (3 นีไฟ 23:1)
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ปกิณกะ
 8 สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือน 
	 	ตุลาคม

10 บ้านเรา	ครอบครัวเรา:	 
	 	 เตรียมพร้อมสำาหรับ 
	 	การประชุมใหญ่สามัญ

โดย มาร์ค เอ. บาร์ริโอนนูเอโว

12 สิ่งที่เราเชื่อ:	เราสนับสนุนผู้นำา 
	 	ของเรา

38 เสียงวิสุทธิชน
74 ข่าวศาสนจักร
79 แนวคิดสำาหรับการสังสรรค ์
	 	 ในครอบครัว

80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:	จงไปต่อ 
	 	และเดินหน้าต่อไป

โดย มิเชลล์ กูเอร์รา

เลียโฮนา มีนาคม 2012

ข่าวสาร
 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:	 
	 	 เหตุใดเราจึงต้องมีศาสดาพยากรณ์

โดย ประธานดีเทอร ์เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

 7 ข่าวเยี่ยมสอน:	ธิดาในอาณาจักร 
	 	ของเรา

บทความพิเศษ
 14 ฉันทำาความดีบ้างหรือไม่ในโลก 
	 	 วันนี้	ประสบการณ์ชีวิตของ 
	 	ประธานโธมัส	เอส.	มอนสัน

โดย ไฮดี เอส. สวินตัน
มองดูชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจ 
ของศาสดาพยากรณ์

 20 วัฒนธรรมพระกิตติคุณ
โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
ศาสนจักรสอนเราให้ทิ้งประเพณีส่วนตัว
หรือประเพณีครอบครัวหรือการปฏิบัติ 
ทุกอย่างที่ขัดกับวัฒนธรรมพระกิตติคุณ

28 การเยี่ยมสอน:	เข้าใจพลังแห่ง 
	 	การปฏิบัติศาสนกิจ

โดย ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์
สามัญ
เราสามารถเดินตามเส้นทางที่สูงกว่าและ
แสดงให้เห็นความเป็นสานุศิษย์ของเรา 
เมื่อเราปฏิบัติศาสนกิจผ่านการเยี่ยมสอน

33 ธิดาในอาณาจักรของเรา:  
	 	สร้างสรรค์สิ่งพิเศษ

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเก้าคนบอกว่า
หนังสือเล่มนี้เป็นพรแก่ชีวิตพวกเขา
อย่างไร

34 ต้องการคนทำาดัชนีทั่วโลก
โดย ฮีเธอร์ เอฟ. คริสเต็นเซ็น
การทำางานดัชนี FamilySearch ของ
ท่านสามารถช่วยให้คนอื่นๆ พบประวัติ
ครอบครัวของพวกเขาออนไลน์

ภาพปก
หน้า: ถ่ายภาพโดย ทอม สมาร์ท,  
เอื้อเฟื้อโดย Deseret News  
หลัง: เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดย หอจดหมายเหตุ
ศาสนจักรแอลดีเอส

มี น า ค ม   2 0 1 2           1
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42

50

42 ท่านกล่าวกับเรา:	ทำาตามศาสดา 
	 	พยากรณ์

โดย เอ็ลเดอร์แรนดอลล ์ 
เค. เบนเนตต์

คนหนุ่มสาว

46 เจาะประเด็น
48 โปสเตอร์:	ดูแลวิหารของท่าน
49 บรรทัดมาเติมบรรทัด:	อาโมส	3:7
50 แบบอย่างที่ยอดเยี่ยมของอเล็กซ์ 
  โดย ไมเคิล อาร์. มอร์ริส

แบบอย่างที่ดีของอเล็กซ์ เอสโกบาร์  
ต่อครอบครัวของเขาสร้างความแตกต่าง 
ชั่วนิรันดร์

52 จะทำาอย่างไรเพื่อให้เราได ้
	 	ประโยชน์สูงสุดจากการเข้า 
	 	พระวิหาร

โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
ข้อเสนอแนะเรียบง่ายเพื่อปรับปรุงการ
นมัสการของท่านในพระวิหาร

54 โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดาย
โดย โจชัว เจ. เพอร์คีย์
ฮวน กาเบรรา จากเอกวาดอร์พบพลัง 
ต่อต้านการล่อลวงอย่างไร

56 ประจักษ์พยานทุกวันของดิฉัน
โดย สเตฟานี กัดมันด์สซัน
ถ้าเพียงดิฉันมีประสบการณ์อันน่าตื่นตา
ตื่นใจทางวิญญาณ—ดิฉันคงรู้ว่าดิฉันมี
ประจักษ์พยาน

57 ห้องสนทนา
58 ปีติที่แท้จริง

โดย เมลิสซา ลูอิส
การแบ่งปันพระกิตติคุณกับแองจีช่วยเธอ
—และดิฉัน

เยาวชน

60 นักฟุตบอลฝีเท้าเยี่ยม
โดย แองจี เบิร์กสตรอม มิลเลอร์
ถ้าฉันเป็นเพื่อนกับแนน เพื่อนๆ  
ของฉันจะคิดว่าฉันเป็นคนประหลาด

62 หน้านี้ของหนู
63 เลือกแสงสว่าง

โดย เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง
พระกิตติคุณช่วยให้เราพบแสงสว่าง 
อย่างไร

64 นำาปฐมวัยกลับบ้าน:	 
	 	ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตสอนฉัน 
	 	 ให้เลือกสิ่งดี

66 ตัดสินใจเดี๋ยวนี้
โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
การตัดสินใจในแต่ละวันของท่านเปลี่ยน
อนาคตของท่านได้อย่างไร

68 อาบูเรียนรู้ความซื่อสัตย์
โดย แอนน์ พี. สมิธ
อาบูอยากกินขนมปังกรอบมาก แต่
ขนมปังกรอบพวกนั้นเป็นของคนอื่น

69 หน้าระบายสี
70 สำาหรับเด็กเล็ก
81 ภาพบุคคลและสิ่งของใน 
	 	พระคัมภีร์มอรมอน

เด็ก

ดูว่าท่านจะหาเลียโฮนา 
ที่ซ่อนอยู่ในฉบับนี้ 
ได้หรือไม่ คำาใบ้:  
ถามเบ็นสัน



สำาหรับผู้ใหญ่

บราเดอร์บาร์ริโอนูเอโวฟังคำาปราศรัยการ
ประชุมใหญ่สามัญขณะเดินไปโรงเรียน  
(ดู หน้า 10) ท่านสามารถดาวน์โหลดเสียง
คำาปราศรัยได้ที่ conference.lds.org

ท่านสามารถใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ของท่านช่วยงานประวัติครอบครัวได้  
ดู “ต้องการคนทำาดัชนีทั่วโลก” หน้า 34 
และเข้าไปที่ indexing.familysearch.org

สำาหรับเยาวชน

การประชุมใหญ่สามัญจะเกิดขึ้นเดือน
หน้า! (ดู หน้า 64) เตรียมพร้อมสำาหรับ
การประชุมใหญ่สามัญโดยเข้าไปที่ 
conferencegames.lds.org

สำาหรับเด็ก

เลียโฮนา และหนังสือเล่มอื่นๆ ของศาสนจักร
มีให้อ่านหลายภาษาที่ languages.lds.org

ในภาษาของท่าน

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

กลับใจ, การ, 9, 46, 
80

การประชุมใหญ่
สามัญ, 4, 8, 10,  
12, 64, 69

การเป็นสานุศิษย์, 7
ครอบครัว, 20, 50
งานเผยแผ่ศาสนา, 

40, 41, 50, 57, 58
งานพระวิหาร, 38, 

52, 57
เชื่อฟัง, การ, 20, 

42, 66
ซื่อสัตย์, ความ, 68
แต่งงาน, การ, 20
ธรรมชาติแห่ง
สวรรค์, 7, 20

แบบอย่าง, 50
ประจักษ์พยาน,  

56, 58
ประเพณี, 20
ประวัติครอบครัว,  

34

พร, 8
พระคัมภีร์, 4, 57
พระคัมภีร์มอรมอน, 

57
พระวิญญาณบริสุทธิ์, 

20, 42, 62, 70, 72
พึ่งพาตนเอง, การ, 

42
มาตรฐาน, 54
เมตตา, ความ, 60
เยี่ยมสอน, การ, 28
รับใช้, การ, 14, 39
ร่างกาย, 48
ศาสดาพยากรณ์, 4, 

14, 42, 49, 64, 73
ศีลระลึก, 47
สตรี, 7
สนับสนุน, การ, 12
สมาคมสงเคราะห์, 

28
ส่วนสิบ, 20
สิทธิ์เสรี, 66
เสียสละ, การ, 80

มีนาคม 2012 ปีที่ 36 เล่มที่ 3
เลียโฮนา 10483

นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

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

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

ผู้อำานวยการฝ่ายจัดพิมพ์: เครก เค. เซดจ์วิค
ผู้อำานวยการฝ่ายจัดจำาหน่าย: อีวาน ลาร์เซ็น

สำาหรับการสมัครสมาชิกและราคานอกสหรัฐและแคนาดาให้ไปที่  
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เพราะพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักลูกๆ ของ 
พระองค์ พระองค์จึงไม่ทรงปล่อยให้พวกเขา
เดินผ่านชีวิตมรรตัยนี้โดยปราศจากทิศทาง 

ที่แน่นอนและการนำาทาง คำาสอนของพระบิดา 
บนสวรรค์ไม่ใช่คำาสอนธรรมดาที่คาดเดาได้ 
เหมือนหนังสือทั่วไปที่ท่านสามารถเลือกได้ 
ตามร้านหนังสือในท้องถิ่น คำาสอนของพระองค์ 
เป็นพระปรีชาญาณของพระสัตภาวะซีเลสเชียล 
ผู้ทรงเป่ียมด้วยเดชานุภาพท้ังมวลและทรงรอบรู้ 
สรรพสิ่ง ผู้ทรงรักลูกๆ ของพระองค์ พระวจนะ
ของพระองค์ครอบคลุมเคล็ดลับสุดยอด—นั่น
คือ กุญแจไขสู่ความสุขในชีวิตนี้และในโลกที่จะ
มาถึง

พระบิดาบนสวรรค์ทรงเปิดเผยพระปรีชา- 
ญาณดังกล่าวต่อลูกๆ ของพระองค์บนแผ่นดิน
โลกผ่านศาสดาพยากรณ์ผู้รับใช้ของพระองค์ 
(ดู อาโมส 3:7) นับจากสมัยของอาดัม พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับลูกๆ 
ของพระองค์ผ่านผู้ให้โองการที่ทรงกำาหนด ผู้มีหน้าที่เปิดเผยพระ
ประสงค์และคำาแนะนำาของพระองค์ต่อผู้อื่น ศาสดาพยากรณ์คือ
ครูที่ได้รับการดลใจและเป็นพยานพิเศษของพระเยซูคริสต์เสมอ 
(ดู คพ. 107:23) ศาสดาพยากรณ์ไม่เพียงพูดกับผู้คนในสมัย
ของพวกท่านเท่านั้น แต่พูดกับผู้คนตลอดทุกยุคทุกสมัยเช่นกัน 
ถ้อยคำาของพวกท่านดังก้องมาหลายศตวรรษเสมือนหนึ่งเป็น
พยานหลักฐานถึงพระประสงค์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อลูกๆ ของ
พระองค์

ทุกวันนี้ไม่ต่างจากยุคสมัยในอดีต พระเจ้ามิได้ทรงรักผู้คนใน 
สมัยของเราน้อยกว่าในอดีต ข่าวสารอันน่ายินดีอย่างหน่ึงของการ 
ฟื้นฟูศาสนจักรของพระเยซูคริสต์คือพระผู้เป็นเจ้ายังคงตรัสกับ 

ลูกๆ ของพระองค์! พระองค์มิได้ทรงถูกซ่อนไว้ 
ในฟ้าสวรรค์แต่ตรัสวันนี้เฉกเช่นที่พระองค์ตรัส
ในสมัยโบราณ

ส่วนใหญ่สิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยต่อศาสดา
พยากรณ์ของพระองค์มุ่งหมายจะป้องกันไม่ 
ให้เราแต่ละคนและสังคมของเราต้องเศร้าโศก 
เสียใจ เมื่อพระผู้เป็นเจ้าตรัส พระองค์ตรัสเพื่อ 
สอน ดลใจ ขัดเกลา และเตือนลูกๆ ของพระ 
องค์ เมื่อบุคคลและสังคมเพิกเฉยพระดำารัสแนะ 
นำาสั่งสอนของพระบิดาบนสวรรค์ พวกเขาย่อม 
เสี่ยงต่อการทดลอง ความทรมาน และความ
ลำาบากตรากตรำา

พระผู้เป็นเจ้าทรงรักลูกทุกคนของพระองค์ นี่
คือสาเหตุที่พระองค์ทรงขอร้องเราอย่างจริงจัง 
ผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ เราต้องการ 
ให้คนที่เรารักได้สิ่งดีที่สุดฉันใด พระบิดาบน 

สวรรค์ก็ทรงต้องการให้เราได้สิ่งดีที่สุดฉันนั้น นี่คือสาเหตุที่พระ 
ดำารัสแนะนำาของพระองค์สำาคัญย่ิงและบางคร้ังเร่งด่วนมาก น่ีคือ 
สาเหตุท่ีพระองค์ไม่ทรงทอดท้ิงเราวันน้ีแต่ยังคงเปิดเผยพระประสงค์ 
ต่อเราผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ ชะตากรรมของเราและ
ชะตากรรมของโลกขึ้นอยู่กับการฟังและเอาใจใส่พระดำารัสที่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยต่อลูกๆ ของพระองค์

พระดำารัสแนะนำาสั่งสอนอันประมาณค่ามิได้ของพระผู้เป็น 
เจ้ามีอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์มอรมอน หลักคำาสอน 
และพันธสัญญา และไข่มุกอันล้ำาค่า นอกจากนี้พระเจ้ายังตรัส 
กับเราผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย เฉกเช่นที่พระองค์จะตรัสอีก
ครั้งในการประชุมใหญ่สามัญที่จะมาถึง

ถึงคนทั้งปวงที่สงสัยว่าเป็นเช่นนี้ได้หรือ—ผู้ที่อาจจะถามว่า 

เหตุใด 

เราจึงต้องมี 

โดย ประธาน 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ที่ปรึกษาที่สองในฝ่าย
ประธานสูงสุด

ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

ศาสดาพยากรณ์

4      เ ลี ย โ ฮ น า



“เป็นไปได้หรือที่พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเราวันนี้”—ข้าพเจ้า 
เชื้อเชิญท่านสุดหัวใจให้ “มาดูเถิด” (ยอห์น 1:46) จงอ่าน 
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าตามที่พบในพระคัมภีร์ จงฟัง 
การประชุมใหญ่สามัญด้วยหูที่ยินดีรับฟังสุรเสียงของพระ 
ผู้เป็นเจ้าผ่านศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายของพระองค์ จง 
มาฟังและดูด้วยใจของท่าน! เพราะถ้าท่านแสวงหา “ด้วย 
ใจจริง, ด้วยเจตนาแท้จริง, โดยมีศรัทธาในพระคริสต์,  
[พระผู้เป็นเจ้า] จะทรงแสดงความจริงของเรื่องให้ประจักษ์ 
แก่ท่าน, โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์” (โมโรไน  
10:4) ข้าพเจ้ารู้โดยและผ่านอำานาจนี้ว่าพระเยซูคริสต์ทรง
พระชนม์และทรงกำากับดูแลศาสนจักรของพระองค์ผ่าน
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต แม้ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พี่น้องทั้งหลาย พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเราวันนี้ พระองค์
ทรงปรารถนาให้ลูกทุกคนของพระองค์ฟังและเอาใจใส่
พระสุรเสียงของพระองค์ เมื่อเราทำาเช่นนั้น พระเจ้าจะทรง
อวยพรเราและจะทรงสนับสนุนเราอย่างมาก ทั้งในชีวิตนี้ 
และโลกที่จะมาถึง 

ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก 
กล่าวในปัจจุบัน

งานอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกไม่มีวันยุติ  
ระหว่างการประชุมใหญ่สามัญ ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัม 

อัครสาวกสิบสองยังคงสอนและปฏิบัติศาสนกิจต่อชาวโลก หมวด 
Prophets and Apostles Speak Today ใน LDS.org ให้ข้อมูล
การปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่อเนื่องของผู้นำาศาสนจักรพร้อมวีดิทัศน์ 
ภาพถ่าย และบทความ (มีหลายภาษา)

เรียนรู้จากพวกท่านเก่ียวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพวกท่าน ฟัง 
และอ่านประจักษ์พยานของพวกท่านเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด ชม 
และอ่านข่าวสารแห่งความรักและความหวังท่ีพวกท่านให้แก่สมาชิก 
ไม่ว่าพวกท่านจะเป็นพยานท่ีใด ไม่ว่าท่ีสำานักงานใหญ่ของศาสนจักร 
ในซอลท์เลคซิตี้หรือขณะพวกท่านทำางานมอบหมายทั่วโลก

เข้าไปที่ lds.org/study/prophets-speak-today เพื่อเรียนรู้ 
มากขึ้นเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่กล่าวในปัจจุบัน
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เยาวชน

เมื่อดิฉันอายุ 16 ปี ดิฉันมีโอกาสเข้าร่วม 
การประชุมใหญ่สามัญด้วยตนเองเป็น 

คร้ังแรก ครอบครัวดิฉันอาศัยอยู่ทางตะวันตก 
ของรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา เราขับรถไป
รัฐยูทาห์เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่และส่ง
พี่ชายของดิฉันที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา

ดิฉันไปการประชุมใหญ่ด้วยความปรารถนา 
จะได้รับการสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  
ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงได้รับการแสดงให้ประจักษ์ 
จากพระวิญญาณซึ่งดิฉันอาจจะไม่ได้รับหาก 

เด็ก

นำาโดยศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต
โดย คริสตี ริพา

การทำาตามศาสดา
พยากรณ์ทำาให้ฉัน 
มีความสุข

พระบิดาบนสวรรค์ประทาน 
ศาสดาพยากรณ์มานำา 

ทางเราและสอนเราเพื่อเรา 
จะได้มีความสุข

หาทางผ่านเขาวงกตโดยทำา 
ตามคำาแนะนำาท่ีศาสดาพยากรณ์ 
แต่ละท่านให้ไว้ จับคู่แต่ละรูป 
ในเขาวงกตกับรูปข้างบนซึ่ง 
บอกท่านว่าจะไปทางใด

ประธาน
โธมัส เอส. 
มอนสัน
ขึ้นบน

ไม่เตรียมตัว
ในระหว่างการประชุมภาคหนึ่ง ทุกคนใน 

ที่ประชุมยืนร้องเพลงสวด “พระเยโฮวาห ์
โปรดทรงนำาเรา” ขณะที่เราร้องเพลง ดิฉัน 
มีความรู้สึกชัดเจนว่าต้องมองดูรอบๆ ศูนย์ 
การประชุมใหญ่ ดิฉันจึงมองและประทับใจ 
มากกับพลังของความเป็นหนึ่งเดียวจากคน
หลายพันคนท่ีนั่นขณะเราทุกคนเปล่งเสียง
สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

ต่อจากน้ันดิฉันมีประสบการณ์หน่ึงท่ีดิฉัน 

รู้สึกเหมือนนีไฟเมื่อท่านเห็นนิมิตเกี่ยวกับ
ต้นไม้แห่งชีวิต เพราะพระวิญญาณทรงบอก 
ดิฉันให้ “ดู” (ดู 1 นีไฟ 11–14) ดิฉันด ู
ประธานโธมัส เอส. มอนสันและรู้สึกว่า 
ศาสนจักรมีความเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะ 
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตนำาเรา โดยผ่าน 
พยานของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ดิฉันรู้ว่า 
ประธานมอนสันเป็นศาสดาพยากรณ์ที่แท้
จริงสำาหรับยุคสมัยของเรา และดิฉันรู้ว่าพระ
เยซูคริสต์ทรงนำาศาสนจักรนี้ผ่านท่าน
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ข่าวเยี่ยมสอน

ธิดาในอาณาจักร
ของเรา

ศึกษาเนื้อหาเหล่านี้และสนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม ใช้คำาถามช่วยท่าน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีของท่านและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน

เราเป็นธิดาของพระบิดาในสวรรค์ของเรา  
พระองค์ทรงรู้จักเรา รักเรา และมีแผน

สำาหรับเรา ส่วนหน่ึงของแผนน้ันรวมถึงการมา 
แผ่นดินโลกเพื่อเรียนรู้ที่จะเลือกความดีเหนือ 
ความชั่ว เมื่อเราเลือกรักษาพระบัญญัติของ 
พระผู้เป็นเจ้าเท่ากับเราเฉลิมพระเกียรติพระ 
องค์และยอมรับอัตลักษณ์ของเราในฐานะ 
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า สมาคมสงเคราะห์ช่วย
ให้เราระลึกถึงมรดกอันสูงส่งนี้

สมาคมสงเคราะห์และประวัติของสมาคม
เสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนเรา จูลี 
บี. เบค ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว 
ว่า “ในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้าท่านกำาลัง 
เตรียมรับฉายานิรันดร์ และทุกท่านมีอัตลักษณ์ 
คุณสมบัติ และความรับผิดชอบสมเป็นสตรี  
ความสำาเร็จของครอบครัว ชุมชน ศาสนจักร
นี้ และแผนแห่งความรอดอันล้ำาค่าขึ้นอยู่กับ
ความซื่อสัตย์ของท่าน…[พระบิดาบนสวรรค์ 
ของเรา] ทรงประสงค์ให้สมาคมสงเคราะห์ 
ช่วยสร้างคนของพระองค์และเตรียมคนเหล่า 
นั้นให้พร้อมรับพรของพระวิหาร พระองค์ทรง 
สถาปนา [สมาคมสงเคราะห์] เพื่อให้ธิดาของ 
พระองค์สนับสนุนงานของพระองค์ ช่วยกัน 
สร้างอาณาจักร และเสริมสร้างบ้านแห่งไซอัน”1 

พระบิดาในสวรรค์ของเราประทานงาน 
เฉพาะด้านให้เราช่วยสร้างอาณาจักรของพระ 
องค์ อีกทั้งประทานพรเราด้วยของประทาน 
ฝ่ายวิญญาณที่เราจำาเป็นต้องใช้ทำางานนี้ให้ 
บรรลุผล โดยผ่านสมาคมสงเคราะห์เรามี 
โอกาสใช้ของประทานของเราเพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้ครอบครัว ช่วยคนขัดสน และ 
เรียนรู้วิธีดำาเนินชีวิตในฐานะสานุศิษย์ของ
พระเยซูคริสต์

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษา
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด กล่าวถึงการเป็น

สานุศิษย์ดังนี้ “โดยเดินในเส้นทางการเป็น 
สานุศิษย์ด้วยความอดทน เราแสดงให้ตัวเรา
เห็นระดับศรัทธาและความเต็มใจยอมรับพระ
ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ของเรา”2

ขอให้เราจดจำาว่าเราเป็นธิดาของพระผู้ 
เป็นเจ้าและเพียรพยายามดำาเนินชีวิตดุจ 
สานุศิษย์ของพระองค์ ขณะทำาเช่นนั้นเราจะ 
ช่วยสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบน
แผ่นดินโลกและมีค่าควรกลับไปยังที่ประทับ
ของพระองค์

จากพระคัมภีร์
เศคาริยาห์ 2:10; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 

25:1, 10, 16; 138:38–39, 56; “ครอบครัว: ถ้อย 
แถลงต่อโลก” (เลียโฮนา พ.ย. 2010 หน้า 165)
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จากประวัติของเรา
ในวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 

1842 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ กล่าวแก่พี่น้องสตรีในสมาคม
สงเคราะห์ว่า “บัดนี้พระองค์ทรง
วางท่านไว้ในสถานการณ์ซึ่งท่าน
สามารถทำาตามความเห็นอกเห็นใจ
เหล่านั้นที่พระผู้เป็นเจ้าทรงใส่ไว้ใน
ใจท่าน…หากท่านจะดำาเนินชีวิตให้
สมกับเอกสิทธิ์ของท่าน คงจะห้าม
เหล่าเทพเป็นสหายของท่านไม่ได้”3

โดยตระหนักถึงพลังของสมาคม
สงเคราะห์ในการรับใช้ผู้อื่นและ 
ช่วยแต่ละบุคคลเพิ่มพูนศรัทธา  
ซีนา ดี. เอช. ยังก์ ประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญคนที่สาม สัญญา
กับพี่น้องสตรีในปี ค.ศ. 1893 ว่า 
“ถ้าท่านจะค้นหาให้ลึกลงไปในใจ
ท่าน ด้วยความช่วยเหลือจากพระ
วิญญาณของพระเจ้า ท่านจะพบ
ไข่มุกอันล้ำาค่า ประจักษ์พยานของ
งานนี้”4

อ้างอิง
1.	 จูลี	บี.	เบค,	“‘ธิดาในอาณาจักรของ 

เรา’:	ประวัติและงานของสมาคม
สงเคราะห์,”	เลียโฮนา	พ.ย.	2010	 
หน้า	143,	145	

2.	 ดีเทอร์	เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ	“วิถีทางของ
สานุศิษย์”	เลียโฮนา	พ.ค.	2009,	93	

3.	 โจเซฟ	สมิธ,	ใน	History of the 
Church,	4:605

4.	 ซีนา	ดี.	เอช.	ยังก์	“How	I	Gained	 
My	Testimony	of	the	Truth,”	 
Young Woman’s Journal,	เม.ย.	 
1893,	319

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง
1. ฉันจะช่วยให้พี่น้องสตรีของฉันบรรลุ
ศักยภาพของพวกเธอในฐานะธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร

2. ฉันจะประยุกต์ใช้คำาแนะนำาและคำา
เตือนที่ให้แก่สตรีใน หลักคำาสอนและ 
พันธสัญญา 25 กับชีวิตฉันได้อย่างไร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org
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ศรัทธา  ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์



สมุดบันทึก การประชุมใหญ่เดือนตุลาคม
“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด;…ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียง
ของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ขณะศึกษาการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี 2011 ท่านสามารถใช้หน้า

เหล่านี้ (และสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยให้ท่านเรียนรู้

และประยุกต์ใช้คำาสอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิต

อ่าน ชม หรือฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญที่ conference.lds.org

ตั๋วทองคำา
“สตรีคนหนึ่งมีความต้องการเหนือสิ่งอื่นใดคือ 

แต่งงานกับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตที่ชอบธรรมใน 
พระวิหารและเป็นมารดากับภรรยา  เธอมีความฝันเช่น 
นั้นตลอดชีวิต  เธอจะเป็นมารดาที่ยอดเยี่ยมและภรรยา 
ที่น่ารักสักเพียงใด  บ้านของเธอจะเต็มไปด้วยความรัก 
อันอ่อนหวาน ไม่มีถ้อยคำาที่เสียดแทง ไม่มีอาหารไหม้ 
และลูกๆ ของเธอแทนที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ก็อยากจะ
อยู่บ้านในตอนเย็นและสุดสัปดาห์กับคุณพ่อคุณแม่

“น่ีคือต๋ัวทองคำาของเธอ  น่ีคือส่ิงเดียวท่ีเธอรู้สึกว่าเธอ 
มีชีวิตอยู่เพ่ือให้ได้มา  น่ันคือส่ิงเดียวในโลกท่ีเธอปรารถนา 
อย่างสูงสุด

“แต่สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้น  เวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่า  เธอ 
เร่ิมเก็บเน้ือเก็บตัวมากข้ึน ขมข่ืน และโกรธ  เธอไม่เข้าใจ 
ว่าเหตุใดพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่ประทานสิ่งที่เธอปรารถนา
อันชอบธรรมนี้

“เธอทำางานเป็นครูโรงเรียนประถมศึกษาและมีเด็ก 
อยู่รายรอบเธอท้ังวันเสมือนเคร่ืองเตือนใจว่าเธอไม่ได้รับ 
ต๋ัวทองคำา  เม่ือวันเวลาผ่านไปเธอเร่ิมผิดหวังและเก็บเน้ือ 
เก็บตัว  ผู้คนไม่อยากจะอยู่ใกล้เธอและหลีกเล่ียงเธอเท่า 
ท่ีจะทำาได้  เธอยังระบายความผิดหวังกับเด็กๆ ท่ีโรงเรียน 
อีกด้วย…

“โศกนาฏกรรมของเร่ืองน้ีก็คือสตรีท่ีน่าสงสารผู้น้ี ด้วย 
ความที่ผิดหวังเกี่ยวกับตั๋วทองคำา จึงลืมตระหนักถึงพร 
ที่เธอ มีอยู่ เธอไม่มีเด็กๆ ที่บ้านแต่เธอมีพวกเขาราย 
ล้อมเธอในชั้นเรียน  เธอไม่ได้รับพรโดยมีครอบครัวแต่ 
พระเจ้าประทานโอกาสให้เธอซึ่งน้อยคนนักจะได้รับ—
โอกาสที่จะเป็นอิทธิพลที่ดีให้แก่ชีวิตของเด็กหลายร้อย
คนและครอบครัวในฐานะครู

“บทเรียนนี้ก็คือถ้าเราใช้เวลาของเรารอคอยดอก 
กุหลาบท่ีงามเฉิดฉาย เราอาจจะพลาดความสวยงามและ 
ความอัศจรรย์ของดอกอย่าลืมฉันดอกเล็กๆ ท่ีอยู่รอบๆ เรา”

ประธานดีเทอร ์เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด, 
“อย่าลืมฉัน,” เลียโฮนา พ.ย. 2011 หน้า 157

คำาถามให้ไตร่ตรอง:

• “ตั๋วทองคำา” ของท่านอาจเป็นอะไรได้บ้าง และสิ่งนั้น 
ทำาให้ท่านมองไม่เห็นพรที่ท่านมีอยู่แล้วได้อย่างไร

• “ฟอร์เก็ทมีน็อต (อย่าลืมฉัน) ดอกเล็กๆ” อะไรบ้างที่
ท่านอาจมองข้ามไปในชีวิตท่าน

ท่านอาจเขียนความคิดของท่านลงในบันทึกส่วนตัว
หรือสนทนาเรื่องนี้กับคนอื่นๆ

แหล่งช่วยเพิ่มเติมสำาหรับหัวข้อนี้: ศึกษาตามหัวข้อใน LDS.org, 
“Gratitude”; ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, “ความสุข มรดกของท่าน,” 
เลียโฮนา พ.ย. 2008 หน้า 146–151

ความฝัน
ของท่านเป็นจร
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เรื่องเล่าจากการประชุมใหญ่



มุมศ ึกษา

รวมความคล้ายคลึง: การกลับใจ
ผู้พูดในการประชุมใหญ่มักจะสอนหลักธรรมบางอย่างที่เหมือนกัน  ผู้พูด 

สี่ท่านนี้พูดเกี่ยวกับการกลับใจ  พยายามมองหาความคล้ายคลึงอื่นๆ  
ขณะที่ท่านศึกษาคำาปราศรัยการประชุมใหญ่
• “หากท่านใดสะดุดในการเดินทาง ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านเข้าใจโดยไม่ 

สงสัยเลยว่ามีทางกลับไป  ข้ันตอนน้ันเรียกว่าการกลับใจ”1—ประธานโธมัส 
เอส. มอนสัน

• “ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาท่านอาจคิดว่าท่านไม่มีค่าพอจะได้รับความรอด 
เพราะท่านทำาความผิด ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ และท่านคิดว่าท่านหมดหนทาง 
แล้ว น่ัน ไม่เคย เป็นความจริง!  การกลับใจเท่าน้ันจะเยียวยาความเจ็บปวด 
ได้”2—ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

• “ไม่ว่าท่านจะเป็นใครและไม่ว่าท่านเคยทำาส่ิงใด ท่านสามารถได้รับการให้ 
อภัย…สิ่งนี้คือปาฏิหาริย์ของการให้อภัย ปาฏิหาริย์แห่งการชดใช้ของ 
พระเจ้าพระเยซูคริสต์”3—เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง

• “โดยผ่านทางการกลับใจเท่านั้นที่เราจะมีโอกาสได้รับพระคุณอันเนื่องมา 
จากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และความรอด  การกลับใจเป็นของประทาน 
อันสูงส่ง และเราควรมีรอยยิ้มบนใบหน้าเมื่อกล่าวถึงเรื่องดังกล่าว”4—
เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

อ้างอิง
1.	โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“กล้ายืนคนเดียว,”	เลียโฮนา	พ.ย.	2011	หน้า	80
2.	บอยด์	เค.	แพคเกอร์,	“คำาแนะนำาสำาหรับเยาวชน,”	เลียโฮนา	พ.ย.	2011	หน้า	22
3.	 เจฟฟรีย์	อาร์.	ฮอลแลนด์,	“เราผองต้องถูกเกณฑ์,”	เลียโฮนา	พ.ย.	2011	หน้า	57
4.	ดี.	ทอดด์	คริสทอฟเฟอร์สัน,	“ของประทานอันสูงส่งแห่งการกลับใจ,”	 

เลียโฮนา พ.ย.	2011	หน้า	48

คำาสัญญาของ 
ศาสดาพยากรณ์

“เมื่อท่านศึกษาหลักคำาสอนและ 
หลักธรรมของสวัสดิการศาสนจักร  

พยายามประยุกต์ใช้สิ่งที่ท่านเรียนรู้เกี่ยว 
กับความต้องการของผู้ท่ีอยู่ในความพิทักษ์
ของท่าน  นี่หมายความว่า โดยส่วนใหญ่ 

ท่านต้องหาทางออกด้วยตนเอง…
“…ท่านต้องทำาสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ของ 

ท่านให้เหมือนส่ิงท่ีสานุศิษย์ของพระคริสต์ 
ทำาในทุกสมัยการประทาน ปรึกษาหารือ 
กัน ใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มี แสวงหาการ
ดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทูลถาม 
การยืนยันจากพระเจ้า จากนั้นพับแขน 
เสื้อและออกไปทำางาน

“ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่า ถ้าท่านทำา
ตามแบบแผนนี้ ท่านจะได้รับการนำาทาง 
ที่เจาะจงแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดหา 
สิ่งใด ให้ใคร เมื่อไร  และที่ไหน ในวิธีของ
พระเจ้า”

ประธานดีเทอร ์เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองใน
ฝ่ายประธานสูงสุด, “การจัดหาให้ในวิธีของพระเจ้า,” 
เลียโฮนา พ.ย. 2011 หน้า 71

เชื้อเชิญ
ท่าน

“ข้าพเจ้าเชื้อ
เชิญให้

ใคร: “
เยาวช

นของศาสนจักร

อะไร: 
“เรียน

รู้และมีประสบการณ
์ในวิญญาณ 

แห่งเอลียาห์

อย่างไ
ร: “ข้าพ

เจ้ากร
ะตุ้นให้ท่านศึกษา ค้นหา

บรรพชนของท่าน และเตรียมตนเองให
้พร้อมจะ

ประกอบ
พิธีบัพติศมาแทนญาติพี่น้องผู้วายชน

ม์ 

ของท่าน ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า
”

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง  

“ใจของลูกหลานจะหันไป” เลีย
โฮนา 

พ.ย. 2011 หน้า 32

เป็นที่รัก

เราทุกคนเป็นที่รักต่อพระเจ้ามากเกิน
กว่าเราจะเข้าใจหรือจินตนาการได้  

ขอให้เราจงเมตตากันและมีเมตตาต่อกัน
มากขึ้นและมีเมตตาต่อตนเองมากขึ้น”

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสอง “การรอคอยพระเจ้า: ขอให้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค์” เลียโฮนา พ.ย. 2011  
หน้า 93 



ผมกับครอบครัวพบว่าวิธีที่ดีที่ สุดในการ 
เตรียมพร้อมสำาหรับการประชุมใหญ่สามัญ 
ครั้งต่อไปคือตั้งอกตั้งใจศึกษาคำาแนะนำาที่ให้

ไว้ในการประชุมใหญ่สามัญคร้ังก่อน เม่ือภรรยาผมมี 
ช่วงว่าง เธอจะอ่าน เลียโฮนา ฉบับการประชุมใหญ่ แล้ว 
พยายามนำาคำาสอนที่เธอเรียนรู้มาใช้ ตัวอย่างเช่น เธอ
บอกผมว่าคำาปราศรัยของเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์  
เรื่องการปรับปรุงคุณภาพการสวดอ้อนวอนของเราช่วย 
ให้เธอตั้งใจพยายามมีจิตกุศลมากขึ้นในการเลี้ยงดู
ลูกชายที่ซนมากสองคน1

การทบทวนการประชุมใหญ่ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ผม 
พยายามทำาเช่นกัน ขณะเดินไปเรียนทุกเช้า ผมจะฟังคำา 
ปราศรัยหนึ่งเรื่องแล้วไตร่ตรองและสวดอ้อนวอน โดย 
ยอมให้คำาสอนของศาสดาพยากรณ์ฝังอยู่ในใจและ 
ความคิดของผม ผมสนทนากับพระบิดาบนสวรรค์เก่ียว 
กับวันที่จะมาถึงและความรับผิดชอบของผมในฐานะ
สามี บิดา วิสุทธิชนยุคสุดท้าย นักศึกษา และพลเมือง

เช้าวันหน่ึงคำาปราศรัยของเอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ 
เรื่อง “ให้เขาทำาด้วยความเรียบง่าย” รู้สึกจะตรงกับ 
สภาพการณ์ของผมเป็นพิเศษ2 เอ็ลเดอร์เพอร์รีย์ประยุกต์ 
ใช้หลักธรรมที่ เฮนรีย์ เดวิด โธโร สอนไว้ในเมือง 
วาลเด็น กับการทำาให้ชีวิตเราเรียบง่ายโดยเติมเช้ือเพลิง 
ทางวิญญาณและผ่อนคลายจากความตึงเครียดของ 

โลก เพราะข้อเรียกร้องจากการเรียนของผม การออก
ไปเที่ยวนอกบ้านของครอบครัวเราจึงมีค่ามากและเกิด 
ขึ้นน้อยครั้ง อย่างไรก็ดี ฤดูร้อนวันหนึ่งก่อนคำาปราศรัย 
ของเอ็ลเดอร์เพอร์รีย์ เราไปเที่ยววาลเด็นพอนด์ โดย
ใช้เวลาใคร่ครวญขณะพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในกระท่อม 
ของโธโร เราใช้บ่ายวันน้ันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยลุย 
น้ำาในวาลเด็นพอนด์และสร้างปราสาททรายริมชายหาด 
หลังจากกลับบ้าน ครอบครัวเราขอบพระทัยพระบิดา
บนสวรรค์สำาหรับงานสร้างของพระองค์ที่เราได้ชื่นชม
ด้วยกัน

หลายเดือนต่อมาขณะเดินอย่างยากลำาบากไปตาม 
ทางเดินที่ปกคลุมด้วยหิมะ ผมนึกถึงวันอันแสนหวาน 
ของฤดูร้อนคราวนั้น เนื่องจากประสบการณ์ดังกล่าว 
และข่าวสารของเอ็ลเดอร์เพอร์รีย์ ผมจึงเข้าใจชัดเจน
มากขึ้นว่าการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวสำาคัญเพียงใด
ต่อการดำาเนินชีวิตที่มีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลาง

นอกจากฟังคำาปราศรัยเป็นส่วนตัวแล้ว ตอนเช้าวัน 
อาทิตย์ครอบครัวเราจะฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่
ทางคอมพิวเตอร์ขณะเตรียมไปโบสถ์ด้วย ครั้งหนึ่งผม
กับภรรยาพบว่าลูกชายวัยสี่ขวบของเราขอให้น้องชาย
เขาเงียบ เพื่อเขาจะได้ฟังประธานโธมัส เอส. มอนสัน

คำาสอนของพระผู้ช่วยให้รอดผ่านปากของศาสดา 
พยากรณ์ยุคปัจจุบันเป็นพรแก่ครอบครัวเรา การพยายาม 
ให้ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยเข้ามามีส่วน

เตรียมพร้อม

สำ�หรับการประชุม
ใหญ่สามัญ

ถ่า
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ครอบครัวเราเรียนรู้ว่าการศึกษาการประชุมใหญ่สามัญสามารถ 
อัญเชิญพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตประจำาวันของเราได้

โดย มาร์ค เอ. บาร์ริโอนูเอโว
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จดจ่ออยู่กับการประชุมใหญ่

นอกจากจะศึกษาคำาปราศรัย 
การประชุมใหญ่ที่ผ่านมาแล้ว  

พึงพิจารณาแนวคิดเหล่านี้เพื่อช่วย
ท่านเรียนรู้จากการประชุมใหญ่คร้ัง
ปัจจุบัน

• สวดอ้อนวอนและอดอาหารเพื่อ

รับคำาตอบการสวดอ้อนวอนของ

ท่านผ่านถ้อยคำาของผู้พูด

• เข้าร่วมการประชุมใหญ่พร้อม

คำาถามที่เจาะจงในใจ

• ทำางานบ้าน ไปซื้อของ และทำาธุระ

อื่นทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

การประชุมใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้ท่าน

จดจ่ออยู่กับการฟัง

• พักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนการ

ประชุมใหญ่เพื่อความคิดท่านจะ

พร้อมรับการดลใจ

• จดความรู้สึกประทับใจ การกระตุ้น

เตือน และข้อคิดที่ท่านได้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับหัวข้อนี้

อ่านบทความต่อไปนี้ได้ที่  
LDS.org

พอล วี. จอห์นสัน “พรของการ
ประชุมใหญ่สามัญ” เลียโฮนา พ.ย. 
2005, 60–63 

ในชีวิตประจำาวันของเราเปิดทางให้พระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำาทางเราเรื่อยมา โดย 
แท้แล้วเราเห็นด้วยกับคำาประพันธ์ในเพลง
สวด “เราขอบพระทัยสำาหรับศาสดา”3

โดยศึกษาคำาแนะนำาท่ีให้ไว้ในการประชุม 
ใหญ่สามัญบ่อยๆ ผมกับภรรยาจึงมีความ 
เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับคำาสอนล่าสุดของพระ 
เจ้าเมื่อการประชุมใหญ่สามัญครั้งถัดไป
เวียนมาอีกครั้ง เราได้รับการจรรโลงใจทาง

วิญญาณและพร้อมรับคำาสอนปัจจุบันของพระ 
องค์อย่างเต็มที่มากขึ้นผ่านศาสดาพยากรณ์

ผู้รับใช้ของพระองค์ 

อ้างอิง
1.	 ด	ูเดวิด	เอ.	เบดนาร์,	“สวดอ้อนวอนเสมอ,”	 

เลียโฮนา	พ.ย.	2008,	51–55
2.	 ด	ูแอล.	ทอม	เพอร์รีย์	“ให้เขาทำาด้วยความ 

เรียบง่าย”	เลียโฮนา	พ.ย.	2008,	7–11
3.	 “เราขอบพระทัยสำาหรับศาสดา”	เพลงสวด 

บทเพลงที่	10
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สิ่งที่ เราเชื่ิอ

กล่าวได้รับเรียกจากพระเจ้าให้รับใช้ใน 

การเรียกนั้นแล้วโดยผู้มีสิทธิอำานาจฐานะ 

ปุโรหิตมอบการเรียกให้ การสนับสนุนของ 

เราคือการออกเสียงแสดงความเชื่อมั่นใน 

บุคคลนั้น เพราะเรายอมรับว่าเขาได้รับ 

เรียกจากพระผู้ เป็นเจ้าผ่านผู้นำาฐานะ

ปุโรหิตที่เราสนับสนุน

เราสามารถสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ 

ใหญ่ ผู้นำา และเจ้าหน้าท่ีในท้องท่ีได้หลาย 

วิ
สุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าพระเยซู 

คริสต์ทรงเป็นพระประมุขของ 

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

วิสุทธิชนยุคสุดท้าย โดยผ่านการดลใจ  

พระองค์ทรงเรียกศาสดาพยากรณ์และ 

อัครสาวกให้นำาศาสนจักรของพระองค์  

พระเจ้าประทานสิทธิอำานาจให้ผู้นำาเหล่า 

นี้เรียกคนอื่นๆ มารับใช้ในศาสนจักร อาทิ 

สมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบ อัครสาวกและ

สาวกเจ็ดสิบเรียกประธานสเตค ประธาน

สเตคเรียกอธิการ อธิการเรียกสมาชิกให้

รับใช้ตำาแหน่งต่างๆ ในวอร์ดของพวกเขา 

ด้วยเหตุนี้สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตและ

การเปิดเผยจึงนำาทางการเรียกต่างๆ ของ

ศาสนจักรตั้งแต่ระดับทั่วทั้งศาสนจักรไป

จนถึงกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมในท้องที่

เรามีโอกาสสนับสนุน—ส่งเสริม ช่วย 

เหลือ สวดอ้อนวอนให้—คนเหล่านี้แต่ละ

คนในการเรียกของพวกท่าน เราบ่งบอก

ว่าเราเต็มใจทำาเช่นนั้นโดยยกมือขวาเมื่อ

มีการอ่านชื่อพวกท่านให้เราฟังในการ 

ประชุมใหญ่สามัญ การประชุมใหญ่สเตค  

การประชุมใหญ่วอร์ด หรือการประชุม 

ศีลระลึก การยกมือของเราเป็นเคร่ืองหมาย 

ต่อเรา ต่อพวกท่าน และต่อพระเจ้าว่าเรา

จะสนับสนุนพวกท่าน

การยกมือสนับสนุนไม่เหมือนการออก 

เสียงให้บุคคลนั้นดำารงตำาแหน่ง บุคคลดัง 

 

เรา

สนับสนุนผู้นำ�ของเรา

วิธีโดย

• ศรัทธาและการสวดอ้อนวอนของเรา

เพื่อท่านเหล่านั้น

• ทำาตามคำาแนะนำาของพวกท่าน

• ช่วยเมื่อพวกท่านขอให้เราช่วย

• ยอมรับการเรียกที่พวกท่านให้

การสนับสนุนผู้นำาของเราเป็นหลัก

ฐานยืนยันความปรารถนาดี ศรัทธา และ

มิตรภาพของเรา 
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ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน คำ�สอนของ
ประธ�นศ�สน�จักร: โจเซฟ เอฟ. สมิธ 
(1998) บทที่ 24; และ คำ�สอนของ
ประธ�นศ�สนจักร: จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ 
(2011) บทที่ 6

“ท่านทุกคนจะทำาตามคำาปฏิญาณ 

ที่ให้ไว้กับพระเจ้าและต่อกันโดยมือ 

ที่ยกขึ้น เพื่อท่านทุกคนจะตั้งใจส่ง 

เสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เหล่า 

นี้ในองค์การต่างๆ ทั้งหมดนี้ … 

ท่านจะทำาทุกสิ่งที่ทำาได้เพื่อช่วย 

เหลือ สร้างประโยชน์ อวยพร และ

สนับสนุนเขาในงานดีซึ่งเขามีส่วน

ร่วม”

ดู ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ  
(1838–1918) คำ�สอนของประธ�น 
ศ�สน�จักร: โจเซฟ เอฟ. สมิธ  
(1998) หน้า 242

1.	เราสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักร

2.	เราสามารถแสดงให้เห็น 
โดยการยกมือว่าเราจะสนับสนุน
ผู้นำาในท้องที่และคนอื่นๆ	ที่ได้
รับเรียกให้รับใช้เรา

3.	เราสนับสนุนผู้นำาของเราโดยทำาตามคำาแนะนำาของพวกท่าน

4.	เราสนับสนุนผู้นำาโดยยอมรับ
การเรียก	เพราะเราได้รับเรียก	
“โดยผู้มีสิทธิอำานาจ”	 
(หลักแห่งความเชื่อข้อ	5)

5.	เราสนับสนุนผู้นำาของเรา 
โดยสวดอ้อนวอนให้พวกท่าน	
(ดู	คพ.	107:22)

มี น า ค ม   2 0 1 2           13



ซ้า
ย:
 ภ

าพ
ถ่า

ยเ
อื้อ

เฟ
ื้อโ

ดย
 ห

อจ
ดห

มา
ยเ
หต

ุศา
สน

จัก
รแ

อล
ดีเ
อส

; 
ขว

า:
 ถ

่าย
ภา

พโ
ดย

 ท
อม

 ส
มา

ร์ท
, 
สจ

๊วต
 จ

อห
์นส

ัน 
แล

ะ 
เก
อร

์รีย
์ เ
อแ

วน
ท์ 

เอ
ื้อเ
ฟื้อ

โด
ย 

D
es
er
et
 N

ew
s; 

ภา
พก

าร
ปร

ะช
ุมใ

หญ
่สา

มัญ
 โ
ดย

 เ
คร

ก 
ได

มอ
นด

์



ฉันทำ�คว�มดี 
บ้างหรือไม่ใน 
โลกวันนี้ 
ประสบการณ์ชีวิตของ 

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ดิ
ฉันกำ�ลังรับใช้กับส�มี ซ่ึงเวล�น้ันเป็นประธ�น 

คณะเผยแผ่ลอนดอนใต้ ประเทศอังกฤษ  

เมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในวันที่ 18 

มิถุน�ยน ค.ศ. 2008 ประธ�นโธมัส เอส. มอนสัน 

โทรม� ท่�นเริ่มถ�มอย่�งเป็นมิตรเช่นเคยต�มแบบ 

ก�รปฏิบัติศ�สนกิจของท่�น “คณะเผยแผ่เป็น 

อย่�งไร ครอบครัวคุณเป็นอย่�งไร อังกฤษแดน 

หรรษ�เป็นอย่�งไรบ้�ง” ท่�นหยุดชั่วขณะหลังจ�ก 

นั้นและพูดว่� “ผมคุยกับฟร�นเซสม�น�น ผมสวด

อ้อนวอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และผมอย�กให้คุณเขียน

ชีวประวัติของผม”

ไม่จำ�เป็นต้องพูดอะไรอีก ดิฉันได้รับเกียรติและ

รู้สึกหนักใจทันที จ�กนั้นท่�นแนะนำ�ว่�ถ้�ดิฉันเริ่ม

ง�นพรุ่งนี้เช้� ดิฉันจะทำ�เสร็จครึ่งหนึ่งก่อนเร�กลับ

บ้�น เร�เหลืออีกหนึ่งปีจ�กก�รเรียกส�มปีของเร�

ประธ�นมอนสันสอนว่� “คนที่พระเจ้�ทรงเรียก 

พระเจ้�ทรงทำ�ให้มีคุณสมบัติคู่ควร”1 ดิฉันรู้ซึ้งถึง

สัญญ�ดังกล่�ว

คุณเขียนเร่ืองร�วชีวิตของศ�สด�พย�กรณ์อย่�งไร 

คุณไม่ได้เริ่มที่คีย์บอร์ดแต่เริ่มจ�กก�รคุกเข่�

ดิฉันยอมรับแต่แรกว่�นี่ไม่ใช่ชีวประวัติสรุปวัน 

เดือนปี เวล� สถ�นที่ และก�รเดินท�งเหมือน

ชีวประวัติทั่วไป แต่เป็นเรื่องร�วของช�ยคนหนึ่งที่

พระผู้เป็นเจ้�ทรงเตรียมไว้ก่อนโลกเป็นม�และทรง

เรียก “ให้นำ�ท�งเร�ในยุคสุดท้�ยนี้”2 ประมาณตน

เป็นคำ�บรรย�ยที่ดีที่สุด หวาดหวั่น ท้าทาย และมุ่ง

มั่น ต�มม�อย่�งกระชั้นชิด

พระเจ้�ตรัสว่� “ไม่ว่�โดยเสียงของเร�เองหรือ 

โดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหล�ยของเร�, ก็เหมือนกัน” 

(คพ. 1:38) ก�รได้ยินพระเจ้�ตรัสผ่�นศ�สด�พย�กรณ์ 

ของพระองค์ตั้งแต่ก�รเรียกโธมัส เอส. มอนสันสู่ 

ก�รเป็นอัครส�วกศักดิ์สิทธิ์ในปี ค.ศ. 1963 คือจุด 

ที่ดิฉันเริ่มต้น ดิฉันใช้เวล�หล�ยเดือนอ่�นข่�วส�ร

หล�ยร้อยเรื่องที่ประธ�นโธมัส เอส. มอนสันให้ไว้

ในก�รประชุมต่�งๆ ม�กม�ย ดิฉันอ่�นชีวประวัติ

ของประธ�นศ�สนจักรทุกท่�นและผู้นำ�ศ�สน�ที่

มีชื่อเสียงหล�ยท่�น ดิฉันศึกษ�ศ�สนจักรสมัยเริ่ม

แรกในสกอตแลนด์ สวีเดน และอังกฤษที่บรรพชน 

ของประธ�นมอนสันมีภูมิลำ�เน�จ�กที่นั่น ภ�วะ 

เศรษฐกิจตกต่ำ�คร้ังใหญ่ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวัยเย�ว์ 

โดย ไฮด ีเอส. สวินตัน

ซ้าย: ประธานมอนสัน—สมัย
เป็นเอ็ลเดอร์มอนสัน—บน
บันไดอาคารบริหารงาน
ศาสนจักรในปี 1967 จาก 
บนสุด: ในห้องทำางานของ 
ท่านในปี 2011; กับเอ็ลเดอร์
เอ็ม.รัสเซลล์ บัลลาร์ด ณ  
พิธีเบิกดินของอาคารโจเซฟ 
เอฟ. สมิธ ที่มหาวิทยาลัย 
บริคัมยังก์ในปี 2002; ที่ 
การอุทิศซ้ำาพระวิหารลาเอีย 
ฮาวาย ในปี 2010; กับ 
ฟรานเซสภรรยา หลังจาก 
การประชุมใหญ่สามัญ 
เดือนเมษายน 2008
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ของท่�น สงคร�มโลกครั้งที่สองและผลพวงของสงคร�มที่แบ่งแยกเยอรมนี (ประ- 

ธ�นมอนสันดูแลภ�คนี้ของศ�สนจักรเป็นเวล� 20 ปี) ดิฉันอ่�นชีวประวัติของท่�น

ที่จัดทำ�เฉพ�ะสำ�หรับครอบครัวท่�นในปี ค.ศ. 1985 และบันทึกประจำ�วันในช่วง  

47 ปีของท่�น ดิฉันสัมภ�ษณ์ผู้นำ�ศ�สนจักรที่ทำ�ง�นกับท่�นในภูมิภ�คต่�งๆ  

ของโลกและสม�ชิกที่ซ�บซึ้งกับก�รปฏิบัติศ�สนกิจของท่�น ดิฉันให้ทริเซีย เอช.  

สโตเคอร์ซึ่งเป็นเพื่อนรักและนักวิช�ก�รด้�นประวัติศ�สตร์ม�ช่วยศึกษ�ค้นคว้� 

เธอเคยอยู่ในคณะกรรมก�รง�นเขียนคู่มือ คำาสอนของประธานศาสนจักร หล�ย

เล่มและเข้�ใจวิธีศึกษ�ค้นคว้�ชีวิตของศ�สด�พย�กรณ์
ดิฉันสัมภ�ษณ์ประธ�นมอนสันจ�กอังกฤษผ่�นก�รประชุมท�งวีดิทัศน์ทุก

เดือน และหลังจ�กกลับม�บ้�นที่ยูท�ห์ ดิฉันเข้�พบท่�นเป็นก�รส่วนตัวน�น 14 
เดือนขณะทำ�ง�นจ�กสำ�นักง�นของท่�น ทุกครั้งดิฉันรู้สึกถึงคว�มอบอุ่นของท่�น
ประหนึ่งเร�กำ�ลังนั่งอยู่ที่โต๊ะในครัว ท่�นพูดถึงวัยเด็กกับครอบครัว ก�รเรียกโดย
ประธ�นเดวิด โอ. แมคเคย์ (1873–1970) และอิทธิพลของครูที่ดีอย่�งประธ�น
เจ. รูเบ็น คล�ร์ก จูเนียร์ (1871–1961) ประธ�นฮ�โรลด์ บี. ลี (1899–1973) และ
เอ็ลเดอร์ม�ร์ค อี. ปีเตอร์สัน (1900–1984) เป็นต้น

ท่�นเรียนรู้ก�รดำ�เนินชีวิตเฉกเช่นพระคริสต์ท่ีบ้�น บ้�นท่ีจิตกุศล—คว�มรักอัน 
บริสุทธิ์ของพระคริสต์—คว�มก�รุณย์ และคว�มปร�รถน�จะพยุงและเป็นพรแก่ 
ชีวิตผู้อื่นคือม�ตรฐ�น บ้�นที่ถึงแม้บิด�ม�รด�ไม่ได้อ่�นพระคัมภีร์ให้ท่�นฟังแต ่
พวกท่�นดำ�เนินชีวิตต�มนั้น

จุดศูนย์รวมก�รรับใช้ผู้อ่ืนของท่�นย้อนกลับไปสมัยท่�นเติบใหญ่ท�งฝ่ังตะวันตก 
ของซอลท์เลคซิตี้ “ติดกับร�งรถไฟ” อย่�งที่ท่�นชอบพูด ขณะช่วงเศรษฐกิจ
ตกต่ำ�ครั้งใหญ่กำ�ลังจะเกิดขึ้น เพื่อนบ้�นและมิตรสห�ยของท่�นมีสิ่งของท�งโลก 
เพียงน้อยนิด แต่พวกเข�มีกันและกัน นั่นพอแล้ว หล�ยคนที่สนิทกับท่�นรวมทั้ง 
ลุงและอ�บ�งคนที่ท่�นรักไม่ได้เป็นสม�ชิกศ�สนจักร นิก�ยศ�สน�ไม่ใช่อุปสรรค 
ท่�นรักผู้คนเพร�ะผู้คน บิด�ม�รด�ของท่�นเปิดใจรับทุกคน ประธ�นมอนสัน 
ไม่เคยลืมร�กฐ�นเหล่�นั้น

ท่�นเป็นคนพิเศษไม่เหมือนใคร ท่�นเค�รพทุกคนท่ีท่�นพบ และสนใจชีวิตคว�ม 

วิตกกังวลตลอดจนก�รท้�ท�ยของคนเหล่�นั้น ท่�นเชื่อมสัมพันธ์กับผู้สูงศักดิ์ 

บนสุด: ภาพครึ่งตัวประธานมอนสัน 
ในทศวรรษ 1960 บน: กับสมาชิกและ 
ผู้สอนศาสนาในเยอรมนี ล่างจากซ้าย:  
สมัยเป็นอธิการของวอร์ดซิกธ์–เซเวนธ์ 
กับที่ปรึกษาของท่าน; กำาลังพูดคุยกับ 
ลูกเสือ; ไปเยือนคณะเผยแผ่ตองกา 
ในปี 1965
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จ�กต่�งประเทศด้วยคว�มเอ�ใจใส่ 

เหมือนที่ท่�นเชื่อมสัมพันธ์กับคน 

เช็ดโต๊ะทำ�ง�นให้ท่�นตอนกล�งคืน 

เห็นได้ชัดว่�ส่ิงที่วัดคว�มยิ่งใหญ่ 

อย่�งหนึ่งของท่�นคือท่�นส�ม�รถ 

เชื่อมสัมพันธ์กับทุกคนและพบว่�

ท่�นส�ม�รถเรียนรู้บ�งอย่�งจ�กทุก

คนที่ท่�นพบ
ดังประธ�นมอนสันกล่�ว ถ้�องค์กรขย�ยเจตน�ของผู้นำ�องค์ 

กร3 เม่ือน้ันคว�มปร�รถน�จะพยุง ให้กำ�ลังใจ มีส่วนร่วม เก่ียวข้อง 
และช่วยเหลือผู้อื่นทีละคนย่อมเป็นข้อบังคับของเร� ก�รดำ�เนิน
ชีวิตลักษณะนี้สะท้อนแบบอย่�งของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ “เสด็จ 
ไปกระทำ�คุณประโยชน์…เพร�ะว่�พระเจ้�ทรงสถิตกับพระองค์” 
(กิจก�ร 10:38)

ประธ�นมอนสันขอร้องเร�ม�น�นให้เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให ้
รอดม�กขึ้น เมื่อดิฉันสัมภ�ษณ์ประธ�นบอยด์ เค. แพคเกอร์  
ประธ�นโควรัมอัครส�วกสิบสอง ท่�นยืนยันส่ิงท่ีดิฉันเข้�ใจ ท่�น 
กล่�วว่� ประธ�นมอนสัน “เป็นเหมือนพระคริสต์ม�กกว่�พวกเร� 
ทุกคน”4

น�นกว่�ครึ่งศตวรรษที่ประธ�นมอนสันถอดสูทให้คนอัตคัด 
ขัดสน ท่�นนั่งข้�งเตียงคนป่วยและผู้สูงอ�ยุ ท่�นให้พรคนนับ
ไม่ถ้วนในโรงพย�บ�ลและในบ้�นของพวกเข� ท่�นเลี้ยวรถกลับ
เพื่อรีบไปเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งและรีบออกจ�กที่ประชุมไปพูดที่
ง�นศพของอีกคนหนึ่ง (ถ้�คุณถ�มท่�นว่�ท่�นมีเพื่อนในร�ยชื่อ
ก่ีคน ท่�นจะตอบว่� “อย่�งน้อย 14 ล้�นคน”) ท่�นจะเดินไปห� 
คนนั่งเก้�อี้เข็นที่ม�ห�ท่�นลำ�บ�ก “แปะมือทักท�ย” วัยรุ่นกลุ่ม 
หนึ่ง และกระดิกหูให้มัคน�ยกที่นั่งอยู่แถวหน้� ท่�นแสดงคว�ม 
เค�รพอย่�งม�กต่อชีวิตของคนท่ีท่�นเรียกว่� “ไม่มีใครสังเกตเห็น 

และไม่มีใครสนใจ” น้อยคนรู้จักพวกเข� แต่พระบิด�ในสวรรค์
ทรงรู้จักพวกเข�

พูดง่�ยๆ คือ ประธ�นมอนสัน ทำา สิ่งที่คนส่วนใหญ่เพียง คิด

จะทำ�

ข่�วส�รของท่�นเต็มไปด้วยเร่ืองจริง (ท่�นไม่เคยเรียกว่� “เร่ือง 

เล่�”) ที่สอนหลักธรรมพระกิตติคุณ ท่�นอธิบ�ยว่� “ก�รปฏิบัต ิ

ท่ีแสดงให้เห็นว่�เร�รักพระผู้เป็นเจ้�จริงๆ และรักเพ่ือนบ้�นเหมือน 

รักตนเองมักไม่ค่อยดึงดูดคว�มสนใจและคว�มชื่นชมของโลก  

โดยปกติคว�มรักของเร�จะแสดงให้เห็นในก�รคบห�สม�คมวัน

ต่อวันกับคนอื่นๆ”5

ในก�รปฏิบัติศ�สนกิจทั้งปวงของท่�นทั่วโลก ประสบก�รณ์ 

อันน่�ตรึงใจท่ีสุดบ�งอย่�งอ�จเป็นช่วงเวล�ท่ีท่�นดูแลศ�สนจักร 

หลังม่�นเหล็ก เมื่อดิฉันกับส�มีจบง�นเผยแผ่ในปี 2009 เร�ไป 

เยอรมนีเพื่อเดินบนผืนดินที่ประธ�นมอนสันเคยเดิน พูดคุยกับ 

สม�ชิกที่ท่�นรัก และรู้สึกถึงอิทธิพลของช่วงเวล�ก�รรับใช้ของ

ท่�น สิ่งที่เร�พบคือผู้ดำ�รงฐ�นะปุโรหิตที่จริงใจหลั่งน้ำ�ต�ขณะ

พวกเข�พูดถึงก�รเยี่ยมเยียนไม่ข�ดส�ยของท่�น คว�มรักที่ท่�น 

มีต่อพระเยซูคริสต์ กำ�ลังใจและคว�มห่วงใยของท่�น เร�ยืนอยู่ 

ในตึกโรงง�นที่เวล�นี้ถูกทิ้งร้�งและชำ�รุดทรุดโทรมในเมืองเกอร์- 

ลิทซ์ ตึกที่ประธ�นมอนสันยืนตรงแท่นพูดในปี 1968 และสัญญ� 

ว่�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยที่อิดโรยในเยอรมนีตะวันออกจะได้รับพร 

ทุกประก�รท่ีพระเจ้�ทรงมีให้ลูกๆ ของพระองค์—ถ้�พวกเข�ซ่ือสัตย์ 

วันนั้นพวกเข�ร้องเพลงด้วยคว�มรู้สึกอันแรงกล้�ว่� “ถ้�หนท�ง 

เต็มไปด้วยก�รทดลอง อย่�ระอ�! … พระเยซูจะไม่ทรงทอดทิ้ง 

เร� อย่�ระอ�”6 ท่�นม�ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของฝ่�ยประธ�น

สูงสุดในก�รช่วยชีวิตวิสุทธิชน สองทศวรรษต่อม� ถึงแม้กำ�แพง

เบอร์ลินยังต้ังอยู่ แต่วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยเหล่�น้ีในเยอรมนีตะวัน-

ออกก็มีสเตค อ�ค�รประชุม ผู้ประส�ทพร ผู้สอนศ�สน� และ

พระวิห�รหนึ่งแห่ง จ�กนั้นกำ�แพงพังทล�ย วิสุทธิชนกลับม�พบ

กับครอบครัวอีกครั้งและรวมเป็นประเทศเดียว

ประธ�นมอนสันกล่�วเสมอว่� “ไม่มีคว�มบังเอิญ” ขณะสรุป 

ว่�ประสบก�รณ์ในชีวิตได้สอนท่�นให้มองห�พระหัตถ์ของพระ 

เจ้�เสมอ7

ผู้นำ�ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของเยอรมนีตะวันออกชื่อเฮนรีย์ เบิร์ก- 

ฮ�ร์ดท์ เข�ทำ�ง�นใกล้ชิดและอยู่กับประธ�นมอนสันน�นสอง

ทศวรรษช่วงเกิดเหตุก�รณ์สำ�คัญท้ังหมดในประเทศน้ัน บร�เดอร์ 

เบิร์กฮ�ร์ดท์คือคนที่รับใช้อย่�งซื่อสัตย์และเสี่ยงม�กตลอดช่วง

พูดง่ายๆ คือ 

ประธานมอนสัน

ทำาสิ่งที่คนส่วน

ใหญ่แค่คิดจะทำา

ภา
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เวล�เหล่�นั้นหลังม่�นเหล็กในฐ�นะตัวแทนศ�สนจักรต่อรัฐบ�ล  

นอกจ�กตำ�แหน่งอื่นแล้วเข�ยังรับใช้เป็นผู้นำ�ในศ�สนจักรและ 

ประธ�นพระวิห�รไฟรบูร์กด้วย

ดิฉันถ�มเข�ว่�ช่วงเวล�ใดในก�รปฏิบัติศ�สนกิจของประธ�น 

มอนสันที่โดดเด่นที่สุดในคว�มคิดเข� ดิฉันค�ดว่�เข�จะพูดถึง

ก�รประชุมในเกอร์ลิทซ์ ก�รอุทิศประเทศในปี 1975 ก�รจัดตั้ง 

สเตคแรก ก�รอุทิศพระวิห�รไฟรบูร์ก หรือก�รเข้�พบเฮอร์  

โฮเนคเคอร์ เจ้�หน้�ที่คอมมิวนิสต์สูงสุดของเยอรมนีตะวันออก 

เมื่อประธ�นมอนสันขออนุญ�ตให้ผู้สอนศ�สน�เข้�ประเทศและ 

ให้ผู้สอนศ�สน�คนอื่นๆ ออกนอกประเทศไปรับใช้ในแผ่นดินอื่น  

เมื่อนึกถึงหน่วยกล้�ต�ยที่ล�ดตระเวนอยู่ต�มม่�นเหล็ก คำ�ขอนี้ 

ดูแทบไร้ส�ระน่�หัวเร�ะไม่น้อย แต่เฮอร์ โฮเนคเคอร์ตอบว่� “เร� 

เฝ้�ดูคุณตลอดหล�ยปีม�นี้ เร�เชื่อใจคุณ คุณได้รับอนุญ�ต” 

บร�เดอร์เบิร์กฮ�ร์ดท์จะเลือกเหตุก�รณ์ใดในบรรด�เหตุก�รณ์

เหล่�นี้

น้ ำ�ต�เริ่มไหลอ�บแก้มเข�ขณะตอบว่� “เหตุก�รณ์วันที่ 2  

ธันว�คม 1979” ดิฉันจำ�เหตุก�รณ์สำ�คัญของวันนั้นไม่ได้เลย 

“เล่�ให้ฟังหน่อยสิคะ” ดิฉันบอก

“วันนั้นประธ�นมอนสันม�เยอรมนีตะวันออกเพื่อให้พรอิงเก 

ภรรย�ผม” ประธ�นมอนสันมีวันหยุดสุดสัปด�ห์ที่ว่�งเว้นจ�ก 

ง�นมอบหม�ย ท่�นนั่งเครื่องบินจ�กสหรัฐม�เยอรมนีเพียงเพื่อ 

จุดประสงค์ดังกล่�ว ซิสเตอร์เบิร์กฮ�ร์ดท์อยู่ในโรงพย�บ�ลได้เก้� 

สัปด�ห์แล้วด้วยโรคแทรกซ้อนจ�กก�รผ่�ตัด อ�ก�รของเธอ 

ทรุดลงเรื่อยๆ ประธ�นมอนสันเขียนในบันทึกส่วนตัวของท่�นว่�  

“เร�ผนึกศรัทธ�และก�รสวดอ้อนวอนของเร�ในก�รให้พรเธอ”8  

ท่�นเดินท�งหล�ยพันกิโลเมตรโดยใช้เวล�ว่�งที่มีอยู่ครั้งเดียว

ในหล�ยเดือน—เพื่อม�ช่วยชีวิต

“ขอให้เร�ถ�มตัวเร�เองว่�” ท่�นกล่�ว ‘ฉันทำ�คว�มดีบ้�ง 

หรือไม่ในโลกวันนี้ ฉันปร�นีคนขัดสนบ้�งไหม’ ช่�งเป็นเคล็ดลับ 

แห่งคว�มสุขอะไรเช่นนั้น ช่�งเป็นกฎเกณฑ์ของคว�มชื่นบ�น  

คว�มสงบในจิตใจ…มีใจหล�ยดวงท่ีเร�จะให้คว�มสุข มีปิยว�จ� 

ท่ีเร�จะเอ้ือนเอ่ย มีของขวัญท่ีจะมอบให้ มีก�รกระทำ�หล�กหล�ย 

ที่ต้องทำ� มีจิตวิญญ�ณม�กม�ยที่

เร�ต้องช่วยให้รอด”9 

นั่นคือก�รปฏิบัติศ�สนกิจของ 

ประธ�นมอนสัน ท่�นมีน้ำ�ใจต่อคน 

เหนื่อยล้� อ้�งว้�ง และขล�ดกลัวดัง 

เอ็ลเดอร์ริช�ร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัม 

อัครส�วกสิบสองกล่�ว “พระเจ้�ทรง 

จำ�เป็นต้องทำ�ให้โธมัส มอนสันตัว 

ใหญ่เพร�ะขน�ดของหัวใจท่�น”10

เมื่อท่�นศ�สด�พย�กรณ์อุทิศ 

พระวิห�รกูรีตีบ� บร�ซิลเมื่อวันที่ 1 มิถุน�ยน ค.ศ. 2008 ท่�น 

เรียกเด็กช�ยคนหน่ึงข้ึนม�ช่วยท่�นในพิธีว�งศิล�มุมเอก ช่�งภ�พ 

คนหนึ่งแนะให้คนหนึ่งถอดหมวกของเด็กช�ยคนนี้ออกเพื่อถ่�ย 

ภ�พ เด็กช�ยคนนี้ไม่มีผมและเห็นได้ชัดว่�เข�อยู่ระหว่�งรับก�ร 

บำ�บัดมะเร็ง ประธ�นมอนสันโอบเข�ด้วยคว�มรักและช่วยเข�ฉ�บ 

ปูนบนผนัง คนหน่ึงในคณะผู้ติดต�มประธ�นกล่�วว่�ได้เวล�กลับ 

เข้�ไปในพระวิห�รเพื่อทำ�พิธีอุทิศให้เสร็จต�มกำ�หนดก�รแล้ว  

ประธ�นมอนสันส่�ยหน้� “ยังก่อน” ท่�นกล่�ว “ผมต้องก�ร 

เรียกอีกคนหนึ่งขึ้นม�” ท่�นมองไปท�งฝูงชนและหม�ยต�สตรี 

คนหนึ่งที่อยู่ด้�นหลัง ขณะทั้งคู่ประส�นส�ยต�กัน ท่�นบอกให้ 

เธอออกม�ข้�งหน้� ท่�นโอบเธอและพ�เธอไปที่ผนังด้วยคว�ม 

รักและห่วงใยเพื่อผนึกแผ่นศิล�ให้เสร็จ

วันต่อม�หลังจ�กก�รอุทิศ เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 

แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสองผู้อยู่ที่ก�รอุทิศด้วย ถ�มประธ�น 

มอนสันว่�ท่�นทร�บได้อย่�งไรว่�สตรีคนนั้นเป็นม�รด�ของเด็ก

ช�ยคนนั้น

“ผมไม่ทร�บ” ท่�นตอบ “แต่พระเจ้�ทรงทร�บ”

ไม่กี่เดือนต่อม�เด็กช�ย 

เสียชีวิต เอ็ลเดอร์เนลสัน 

กล่�วว่� “ท่�นคงนึกภ�พ

ออกว่� [ประสบก�รณ์ที่ก�ร 

อุทิศ] มีคว�มหม�ยเพียงใด 

ต่อม�รด�ของครอบครัวนั้น  

น่ันคือวิธีตรัสของพระเจ้� ‘เร� 

รู้จักเจ้� เร�เป็นห่วงเจ้� และ 

เร�ต้องก�รช่วยเจ้�’ นั่นคือ 

สิ่งที่มีอยู่ในศ�สด�พย�กรณ์ 

ขวา: ประธานและซิสเตอร์มอนสันที่การอุทิศพระวิหารนอวู อิลลินอยส์
ในปี 2002; ประธานมอนสันพูดท่ีการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 
2008 เม่ือท่านได้รับการสนับสนุนเป็นประธานศาสนจักร; ท่ีพิธีวางศิลา
มุมเอกของพระวิหารโอเคอร์เมาน์เทน ยูทาห์ในปี 2009; กับเพื่อน 
ชั่วชีวิตในออนแทรีโอ แคนาดา ในเดือนมิถุนายน 2011 

ประธานมอนสัน

เตือนเราเสมอ 

ให้แสดงน้ำาใจ 

ต่อกัน
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ท่�นนี้ของพระผู้เป็นเจ้�”11

ในสมัยที่ก�รส่งข้อคว�มและอีเมลม�แทนที่ก�รนั่งคุยกัน  
ประธ�นมอนสันเตือนเร�อยู่เสมอให้แสดงน้ำ�ใจต่อกัน ท่�นแบ่ง 
ปันข่�วส�รนี้ผ่�นคำ�พูดของสม�ชิกคนหนึ่งที่เขียนจดหม�ยถึง 
ท่�นว่� “คำ�สวดอ้อนวอนของผู้คนมักได้รับคำ�ตอบผ่�นก�รกระทำ� 
ของผู้อื่นแทบทุกครั้ง”12 ท่�นมักชี้ให้เห็นคำ�แนะนำ�จ�กพระเจ้�ที่ 
ว่� “เร�จะไปเบ้ืองหน้�เจ้�, เร�จะอยู่ท�งขว�มือเจ้�และท�งซ้�ย 
เจ้�, และพระวิญญ�ณของเร�จะอยู่ในใจเจ้�, และเหล่�เทพของ 
เร�ห้อมล้อมเจ้�, เพื่อประคองเจ้�ไว้” (คพ. 84:88) ประธ�น 
มอนสันชื่นชมที่บ่อยครั้ง เรา มักเป็นเทพเหล่�นั้นให้กัน แอลม� 
ให้วิสุทธิชนที่ผืนน้ำ�แห่งมอรมอนให้คำ�มั่นสัญญ�ว่�จะ “แบก 
ภ�ระของกันและกัน, เพ่ือมันจะได้เบ�” (โมไซย�ห์ 18:8) ประธ�น 
มอนสันกำ�ลังขอให้เร�ดำ�เนินชีวิตต�มพันธสัญญ�ดังกล่�ว

ดิฉันเคยเป็นผู้รับจ�กก�รแบกภ�ระผู้อ่ืนของท่�น มีอยู่คร้ังหน่ึง 
เมื่อท่�นเห็นว่�คว�มรับผิดชอบอันหนักหน่วงเกี่ยวกับชีวประวัติ 
ของท่�นทำ�ให้ดิฉันกังวลใจ ท่�นเชิญดิฉันเข้�ไปในห้องทำ�ง�น 
และพูดด้วยน้ำ�เสียงสุภ�พที่สุดและอ่อนโยนที่สุดว่� “ผมจะช่วย
ได้อย่�งไรครับ”

ใจดิฉันไม่อ�จต้�นก�รเสนอคว�มช่วยเหลือของท่�นได้ ดิฉัน 
จึงระบ�ยคว�มรู้สึกไม่คู่ควรของตน คว�มน่�หนักใจของภ�รกิจ 
นี้ ปริม�ณเนื้อห�ที่ต้องจัดห� จัดว�ง และรวมเข้�ด้วยกัน ดิฉัน
ต้องก�รทำ�ให้ชีวประวัติถูกต้องม�กที่สุด—สำ�หรับท่�น ก�รพูด
คุยกันของเร�เป็นประสบก�รณ์มีค่�ที่สุดประสบก�รณ์หนึ่งของ
ดิฉันในโลกมนุษย์ ดิฉันรู้สึกเหมือนอยู่ที่สระน้ำ�เบธซ�ธ�และพระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงถลกช�ยฉลองพระองค์และเอื้อมพระหัตถ์ลงม�
รับดิฉัน ประธ�นมอนสันเข้�ใจพลังก�รช่วยให้รอดของก�รชดใช้ 
และถือว่�นั่นเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้�ทรงส่งม�ให้เร�เป็นกำ�ลัง
ใจแก่กัน

“จงแสดงน้ำ�ใจช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุ หญิงม่�ย คนเจ็บป่วย คน 

พิก�ร คนแข็งขันน้อย” ท่�นกล่�ว จ�กนั้นท่�นนำ�ในหน้�ที่รับ 

ผิดชอบดังกล่�ว “จงยื่นมือที่ช่วยเหลือและมอบใจที่รู้จักคว�ม 

ก�รุณย์ให้พวกเข�”13

คว�มนับถือและคว�มสนใจที่ท่�นมีต่อผู้อื่นเป็นเครื่องวัด 

ประจักษ์พย�นของท่�นในพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ “โดย 

เรียนรู้จ�กพระองค์ โดยเชื่อในพระองค์ โดยทำ�ต�มพระองค์ เร�

ย่อมอยู่ในวิสัยที่จะเป็นเหมือนพระองค์ได้ สีหน้�จะเปลี่ยน ใจ

จะอ่อนโยนลง จังหวะก้�วเร็วขึ้น ทัศนะสูงขึ้น ชีวิตจะเป็นอย่�ง

ที่ควรเป็น”14 
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ใ
นภาพยนตร์โด่งดังเรื่อง The African Queen ผู้ 

ลี้ภัยความรุนแรงของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 

สองคนในแอฟริกาตะวันออกกำาลังพยายาม

ไปให้ถึงสถานที่ปลอดภัยชั่วคราวในเลควิคตอเรีย 

หลังรอดจากภัยพิบัติหลายครั้ง เรือ The African  

Queen ของพวกเขาก็เกยตื้น โดยไม่สามารถบอก 

ได้ว่ากระแสน้ำาไหลไปทางไหนทั้งยังมีคลื่นสูงอยู่ 

รอบด้าน ผู้ลี้ภัยทั้งสองจึงหลงทิศและหมดกำาลังใจ 

เมื่อสิ้นเรี่ยวแรงและศรัทธา พวกเขาคิดจะยอมแพ้

และยอมตาย

แต่ในช่วงต่ืนเต้นเร้าใจท่ีสุด เรามองเห็นอันตราย 

ที่เพิ่มขึ้นของพวกเขาผ่านกล้อง และด้วยมุมมอง 

ใหม่เราเห็นตำาแหน่งจริงๆ ของคนเหล่านั้น นอก

สายตาของพวกเขา แต่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตร  

คือผืนน้ำาเลควิคตอเรียที่พวกเขาเสาะหามานาน 

และจะปลดปล่อยพวกเขาเป็นอิสระ

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์อธิบายการเดิน 

ทางในความเป็นมรรตัยของเราและแสดงให้เราเห็น 

จุดหมายในนิรันดร เฉกเช่นผู้ลี้ภัยใน The African  

Queen เรากำาลังหลบหนีความชั่วและภัยพิบัติ มี 

อุปสรรครอบตัวเรา เราทำางานหนักเพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมายของเรา บางครั้งเรามองไม่เห็นสัญญาณ 

ความก้าวหน้า เราสามารถอ่อนล้าและหมดกำาลังใจ 

ได้ เราอาจมองไม่เห็นจุดหมายของเรา แต่เราต้อง 

ไม่ยอมแพ้ ถ้าเราจะเพียงมองข้ามสภาวการณ์ 

ปัจจุบันและรู้ตำาแหน่งจริงๆ ของเราในการเดินทาง

สู่ชีวิตนิรันดร์ เราจะรู้ว่าเรากำาลังก้าวหน้ามากเพียง

ใด

วัฒนธรรม
พระกิตติคุณ
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บทความนี้คัดมาจากคำาปราศรัยที่ให้
ระหว่างถ่ายทอดการประชุมใหญ่สเตค 
และท้องถิ่นระดับเขตไปยังแอฟริกาเมื่อ 
วันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010
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โดย เอ็ลเดอร ์
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์

แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

วัฒนธรรมพระกิตติคุณมาจากแผนแห่งความรอด พระบัญญัติของ 

พระผู้เป็นเจ้า และคำาสอนของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต เพื่อช่วยสมาชิก 

ทั่วโลก ศาสนจักรจึงสอนเราให้ละทิ้งประเพณีหรือการปฏิบัติส่วนตัว 

หรือในครอบครัวทุกอย่างที่ขัดกับวัฒนธรรมพระกิตติคุณ
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พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์
โชคดีที่พระผู้ช่วยให้รอดของเราประทานผู้ค้นหา 

ทางและผู้นำาทางให้เราเพื่อจะช่วยเราแม้เมื่อเราไม่ 
สามารถมองข้ามอุปสรรคที่ทำาให้หมดกำาลังใจได้ 
ข้าพเจ้าหมายถึงของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ แต่เราต้องเต็มใจใช้และพึ่งพาของประทาน
อันสูงส่งนี้ เราต้องดูแลรักษาของประทานดังกล่าว
ให้ดี

ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ (1807–1898) ผู้รับใช ้
เป็นประธานศาสนจักรในช่วงยากลำาบากที่สุดช่วง 
หนึ่งของศาสนจักรสอนเกี่ยวกับความสำาคัญของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนี้ “ชายหรือหญิงทุกคนที่
เข้ามาในศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า รับบัพติศมา
เพื่อการปลดบาป [และได้รับของประทานแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์] มีสิทธิ์รับการเปิดเผย มีสิทธิ์รับ
พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วยเขาในการ
ทำางาน”1

ประธานวูดรัฟฟ์อธิบายว่า “แต่ละวันพระวิญ- 
ญาณองค์น้ีทรงเปิดเผยส่ิงเหล่าน้ันซ่ึงเป็นประโยชน์ 
สำาหรับทุกคนที่มีศรัทธา”2 นี่คือของประทานที่พระ 
ผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้ค้ำาจุนเราในการเดินทางอันยาก 
ลำาบากผ่านความเป็นมรรตัยเมื่อเราดำาเนินชีวิต
ด้วยศรัทธา

ถ้าเราต้องการมีแนวทางอันล้ำาค่านี้ เราต้อง 
รักษาพระบัญญัติ ประธานวูดรัฟฟ์สอนว่า “พระ 
วิญญาณบริสุทธิ์จะไม่อยู่ในวิหารที่ไม่บริสุทธิ์ หาก 
ท่านอยากได้พลังอำานาจและของประทานโดยครบ
ถ้วนจากศาสนาของท่าน ท่านต้องบริสุทธิ์ หาก
ท่านทำาผิดเพราะความอ่อนแอ ความโง่เขลา และ
บาป ท่านต้องกลับใจจากสิ่งเหล่านี้และละทิ้งโดย
สิ้นเชิง”3

พระเจ้าทรงบัญชาเราให้เข้าร่วมการประชุม 

ศีลระลึกทุกสัปดาห์เพื่อรับส่วนศีลระลึก (ดู คพ.  

59:9–12) เมื่อเราทำาเช่นนี้ โดยกลับใจจากบาปของ

เราและต่อสัญญาของเราว่าจะรับใช้พระเจ้า ระลึก

ถึงพระองค์ตลอดเวลา และรักษาพระบัญญัติของ 

พระองค์ เราย่อมมีสัญญาอันล้ำาค่าที่ว่าเราจะ “มี 

พระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ [เรา] ตลอดเวลา” 

(คพ. 20:77) นี่คือวิธีที่เราจะสามารถมองข้ามอุป- 

สรรคและความท้อแท้ของชีวิตนี้เพื่อนำาทางเราไป 

บ้านบนสวรรค์ของเรา

ประธานโธมัส เอส. มอนสันประกาศดังนี้ “เรา 

ถูกรายล้อมไปด้วยเร่ืองผิดศีลธรรม ส่ือลามก ความ 

รุนแรง ยาเสพติด และความเสื่อมโทรมสารพัดที่ 

ทำาให้สังคมปัจจุบันเศร้าหมอง แม้แต่ความรับผิด 

ชอบในส่วนของเราก็ยังท้าทายไม่น้อย เราไม่เพียง 

ต้องรักษาตน ‘ให้พ้นราคีของโลก’ (ยากอบ 1:27) 

เท่านั้น แต่ต้องนำาทางลูกๆ ของเราและคนอื่นที่ 

เราต้องดูแลรับผิดชอบให้ผ่านทะเลอันบ้าคลั่งแห่ง

บาปรอบตัวเราทุกคนไปได้อย่างปลอดภัย เพื่อเรา

จะกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ของเราในวัน

หน้าได้”4

โดยแท้แล้วเราจำาเป็นต้องได้รับการนำาทางจาก 

พระวิญญาณ เราต้องพากเพียรทำาสิ่งเหล่านั้นซึ่ง

จำาเป็นต่อการมีความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องรักษาพระบัญญัติ สวด 

อ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ และกลับใจทุกสัปดาห์

ขณะรับส่วนศีลระลึก

วิถีชีวิตที่แน่ชัด
เพื่อช่วยเรารักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน

ยุคสุดท้ายมีสิ่งที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมพระกิตติคุณ 

น่ันคือวิถีชีวิตท่ีแน่ชัด รวมถึงค่านิยม ความคาดหวัง 

และการปฏิบัติทั่วไปของสมาชิกทุกคน วัฒนธรรม 

พระกิตติคุณมาจากแผนแห่งความรอด พระบัญญัติ 

ของพระผู้เป็นเจ้า และคำาสอนของศาสดาพยากรณ์ 

ที่มีชีวิต วัฒนธรรมดังกล่าวนำาทางเราในการเลี้ยงด ู

ครอบครัวและดำาเนินชีวิตส่วนตัวของเรา หลักธรรม 

ที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวเป็นถ้อยคำาอัน

ไพเราะเกี่ยวกับวัฒนธรรมพระกิตติคุณดังกล่าว5

เพื่อช่วยสมาชิกทั่วโลก ศาสนจักรสอนเราให้ละ 

ทิ้งประเพณีหรือการปฏิบัติส่วนตัวหรือในครอบครัว

ทุกอย่างที่ขัดกับคำาสอนของศาสนจักรของพระเยซู 

คริสต์และวัฒนธรรมพระกิตติคุณ ในกรณีนี้เรา 

เอาใจใส่คำาเตือนของอัครสาวกเปาโลผู้กล่าวว่าเรา ซ้า
ย:
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ของประทานแห่งพระ

วิญญาณบริสุทธิ์คือของ

ประทานที่พระผู้เป็น

เจ้าประทานมาค้ำาจุนเรา

ในการเดินทางอันยาก

ลำาบากผ่านความเป็น

มรรตัยเมื่อเราดำาเนิน

ชีวิตด้วยศรัทธา
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ประเพณีมากมายของชาวแอฟริกาสอดคล้องกับวัฒนธรรม 

พระกิตติคุณและช่วยให้สมาชิกของเรารักษาพระบัญญัติของ 

พระผู้เป็นเจ้า วัฒนธรรมครอบครัวท่ีโดดเด่นของชาวแอฟริกาดีกว่า 

วัฒนธรรมของหลายๆ ประเทศแถบตะวันตกที่คุณค่าครอบครัว 

เส่ือมลง เราหวังว่าแบบอย่างความรักและความภักดีในหมู่สมาชิก 

ของครอบครัวชาวแอฟริกาจะช่วยเราสอนประเพณีท่ีจำาเป็นเหล่า 

นี้กับคนอื่นๆ ในวัฒนธรรมพระกิตติคุณ ความสุภาพเรียบร้อย 

เป็นข้อดีอีกประการหน่ึงของชาวแอฟริกา เราขอร้องเยาวชนทุกหน 

แห่งให้สุภาพเรียบร้อยเท่าๆ กับเยาวชนส่วนใหญ่ที่เราเห็นใน

แอฟริกา

ไม่ควรปล่อยให้ใคร “ทำาให้ [เรา] ตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา 

…ตามตำานานของมนุษย์ ตามวิญญาณต่างๆ แห่งสากล

จักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์” (โคโลสี 2:8)

เมื่อพูดถึงการละทิ้งประเพณีและวัฒนธรรมผิดๆ เรายกย่อง 

คนหนุ่มสาวของเราสำาหรับการปรับตัวและความก้าวหน้าของ 

พวกเขา เราขอให้สมาชิกสูงวัยทิ้งประเพณีและวัฒนธรรมหรือ 

การปฏิบัติแบบชนเผ่าซึ่งนำาพวกเขาออกห่างจากเส้นทางของ 

ความเจริญก้าวหน้า เราขอให้ทุกคนปรับปรุงตนเองด้วยวัฒนธรรม 

พระกิตติคุณ ไปสู่การปฏิบัติและประเพณีที่หยั่งรากในพระกิตติ- 

คุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์

เรายกย่องคนหนุ่มสาว

ของเราสำาหรับการปรับ

ตัวและความก้าวหน้า

ของพวกเขา เราขอให้

สมาชิกสูงวัยทิ้งประเพณี

และวัฒนธรรมหรือการ

ปฏิบัติแบบชนเผ่าซึ่ง

นำาพวกเขาออกห่างจาก

เส้นทางของความเจริญ

ก้าวหน้า 
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แต่ก็มีวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างในหลายภูมิภาคของ 

แอฟริกาเป็นด้านลบเมื่อเทียบกับวัฒนธรรมและค่านิยมของ 

พระกิตติคุณ วัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างเก่ียวข้องกับสัมพันธ- 

ภาพครอบครัว—สิ่งที่ทำาเมื่อเกิด เมื่อแต่งงาน และเมื่อสิ้นชีวิต 

ตัวอย่างเช่น สามีชาวแอฟริกาบางคนมีความคิดผิดๆ ว่าสาม ี

พักผ่อนขณะภรรยาทำางานส่วนใหญ่ที่บ้านหรือภรรยากับลูกๆ 

เป็นเพียงคนรับใช้ของสามี เรื่องนี้ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า 

เพราะนั่นขัดกับสัมพันธภาพครอบครัวแบบที่ต้องมีในนิรันดร 

และหยุดยั้งการเติบโตแบบที่ต้องเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกถ้าเรา 

ประสงค์จะมีคุณสมบัติคู่ควรรับพรแห่งนิรันดร จงศึกษาพระคัมภีร์ 

แล้วท่านจะเห็นว่าอาดัมและเอวา บิดามารดาแรกของเรา ต้น 

แบบสำาหรับเราทุกคน สวดอ้อนวอนด้วยกันและทำางานด้วยกัน 

(ดู โมเสส 5:1, 4, 10–12, 16, 27) นั่นควรเป็นแบบฉบับสำาหรับ

ชีวิตครอบครัว—เคารพกันและทำางานด้วยกันในความรัก

วัฒนธรรมประเพณีด้านลบอีกอย่างหนึ่งคือการปฏิบัติเรื่อง  

lobola หรือสินสอด ซึ่งขัดขวางไม่ให้ชายหนุ่มและหญิงสาวรักษา

พระบัญญัติของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์  

เมื่ออดีตผู้สอนศาสนาวัยหนุ่มคนหนึ่งต้องซื้อเจ้าสาวจากบิดา

ของเธอโดยจ่ายเงินก้อนโตซึ่งใช้เวลาสะสมหลายปี เขาย่อมไม่

สามารถแต่งงานได้หรือไม่สามารถทำาเช่นนั้นจนกว่าจะถึงวัย

กลางคน นี่ขัดกับแผนพระกิตติคุณที่มีต่อเรื่องความบริสุทธิ์ทาง 

เพศนอกการแต่งงาน การแต่งงาน และการเลี้ยงดูบุตร ผู้นำา

เม่ือเราทำาตามพระบัญญัติ

ของพระเจ้าและคำาแนะนำา

จากผู้นำาของพระองค์เก่ียว 

กับการแต่งงาน เราย่อมทูล

ขอให้พระองค์ประทานพร

เราในเร่ืองอ่ืนท้ังหมดได้
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ฐานะปุโรหิตควรสอนบิดามารดาให้ยกเลิกการ 

ปฏิบัติดังกล่าว คนหนุ่มสาวควรทำาตามแบบแผน 

การแต่งงานของพระเจ้าในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ โดย

ไม่ต้องรอจ่ายค่าสินสอดให้ฝ่ายเจ้าสาว

ประเพณีหรือการปฏิบัติทางวัฒนธรรมอีกหลาย 

อย่างที่อาจขัดกับวัฒนธรรมพระกิตติคุณคืองาน

แต่งงานและงานศพ ข้าพเจ้าขอให้ท่านไม่วางแผน

งานแต่งงานและงานศพที่จะทำาให้ท่านเป็นหนี้ 

มากมาย จงหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ยาวไกลและ

งานเลี้ยงที่ใช้เงินมาก หนี้สินล้นพ้นตัวจะบั่นทอน

หรือขัดขวางความสามารถในการจ่ายส่วนสิบ เข้า 

พระวิหาร และส่งบุตรธิดาของท่านไปเป็นผู้สอน 

ศาสนา จงวางแผนที่จะเสริมสร้าง—ไม่ใช่บั่นทอน

—ความแข็งขันในอนาคตของท่าน

ความสำาคัญของการแต่งงาน
เราอยู่ในโลกที่ชั่วร้าย เมื่อพูดเช่นนี้ สิ่งแรกที่ 

ข้าพเจ้านึกถึงคือการปลิดชีวิตโดยเจตนา ซ่ึงเกิดข้ึน 

บ่อยครั้งในความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าและชนชาต ิ

ในแอฟริกาตลอดจนท่ีอ่ืนๆ พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา 

ด้วยว่าอย่าชิงทรัพย์โดยลักขโมยหรือฉ้อโกง ความ 

ชั่วร้ายใหญ่หลวงอีกอย่างหนึ่งคือการละเมิดพระ 

บัญญัติ “อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา” (อพยพ  

20:14) และพระบัญญัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งพระผู้ 

เป็นเจ้าทรงเปิดเผยว่าควรใช้อำานาจอันยิ่งใหญ่ของ 

การให้กำาเนิด—ซึ่งประทานไว้เพื่อจุดประสงค์ของ 

พระองค์—เฉพาะในพันธะของการแต่งงานเท่านั้น 

การมีความสัมพันธ์ทางเพศนอกการแต่งงานถือ

เป็นบาป

เราอยู่ในยุคที่มองว่าการแต่งงานเป็นทางเลือก  

ไม่ใช่ความจำาเป็น ตัวอย่างเช่น มารดานอกสมรส

ให้กำาเนิดเด็ก 40 เปอร์เซ็นต์ของเด็กทั้งหมดที่เกิด

ในสหรัฐ คนจำานวนมากอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน 

เด็กที่เกิดจากความสัมพันธ์เหล่านั้นไม่มีหลักประ- 

กันที่พ่อแม่ให้ไว้แก่กันโดยการแต่งงานที่พระผู้เป็น 

เจ้าทรงกำาหนดให้บิดามารดาแรกของเราในสวน 

เอเดน6

การแต่งงานเป็นเรื่องจำาเป็น แต่ในแอฟริกาและ 

ในประเทศอื่นๆ เราต้องถามว่า การแต่งงานแบบ 

ไหน มีการแต่งงานอย่างเป็นทางการตามท่ีกฎหมาย 

อนุญาต และมีการแต่งงานตามธรรมเนียมหรือแบบ 

ชนเผ่าอีกหลายแบบที่สามารถกระทำาและยุติได้ 

โดยไม่ต้องมีพิธีรีตองมาก มาตรฐานของพระเจ้า 

—ซึ่งวางระเบียบแบบแผนตามข้อกำาหนดที่เรามี 

สำาหรับผนึกการแต่งงานในพระวิหาร—คือการ 

แต่งงานแบบถาวรเท่าที่กฎของมนุษย์จะทำาให้เกิด

ขึ้นได้

ข้าพเจ้าประกาศยืนยันคำาแนะนำาท่ีผู้นำาศาสนจักร 

ให้ไว้ว่าสามีภรรยาไม่ควรแยกกันอยู่นานๆ เช่น ไป 

ทำางานต่างประเทศหรือไปทำางานไกลๆ ในหลาย 

กรณี การแยกกันอยู่เช่นน้ันตามมาด้วยบาปร้ายแรง 

การแยกกันอยู่นำาไปสู่การฝ่าฝืนพันธสัญญานิรันดร์ 

ซึ่งเป็นสาเหตุของความปวดร้าวใจและการสูญเสีย 

พร ในการเปิดเผยยุคปัจจุบัน พระเจ้าทรงบัญชา 

ดังนี้ “เจ้าจงรักภรรยาของเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า,  

และจงแนบสนิทกับนางและหาใช่ใครอื่นไม่” (คพ.  

42:22) เมื่อเราทำาตามพระบัญญัติของพระเจ้าและ 

คำาแนะนำาจากผู้นำาของพระองค์เก่ียวกับการแต่งงาน 

เราย่อมทูลขอให้พระองค์ประทานพรเราในเรื่องอื่น

ทั้งหมดได้

พรของส่วนสิบ
ส่วนสิบเป็นพระบัญญัติพร้อมด้วยคำาสัญญา  

ถ้อยคำาของมาลาคีซ่ึงพระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศ 

ยืนยันอีกครั้ง ให้สัญญากับคนที่นำาส่วนสิบของเขา 

มาไว้ในคลังว่า พระเจ้าจะทรง “เปิดหน้าต่างในฟ้า 

สวรรค์…และเทพรอย่างล้นไหลมาให้ [พวกเขา]  

หรือไม่” พรที่สัญญาไว้เป็นทั้งพรทางโลกและทาง 

วิญญาณ พระเจ้าทรงสัญญากับผู้จ่ายส่วนสิบว่า 

พระองค์จะทรง “ขนาบตัวที่ทำาลาย” และ “ประชา- 

ชาติท้ังส้ินจะเรียกเจ้าว่าผู้ท่ีได้รับพระพร ด้วยว่าเจ้า 

จะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจ” (มาลาคี 3:10–12; ดู 

3 นีไฟ 24:10–12)

ข้าพเจ้าเชื่อว่าสัญญาเหล่านี้ใช้ได้กับประเทศที่
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าเมื่อพลเมือง

จำานวนมากของประเทศ

หนึ่งซื่อสัตย์ในการจ่าย 

ส่วนสิบ พวกเขาเรียก 

พรจากสวรรค์ลงมา 

ให้ทั้งชาติ 
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ย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น แต่

เป็นเวลาหลายปีมาแล้วตั้งแต่ศาสนจักร ส่งเสริม 

การอพยพออกนอกประเทศ

นานมาแล้ว ศาสนจักรส่งเสริมวิสุทธิชนให้ไป 

รวมกันที่ไซอันในอเมริกาเพื่อสถาปนาศาสนจักร 

และสร้างพระวิหารที่นั่น เวลานี้ศาสนจักรในสเตค

กลางเข้มแข็ง ด้วยเหตุนี้เราจึงแนะนำาสมาชิกให้อยู่

สร้างศาสนจักรในแผ่นดินเกิดของตน เราส่งเสริม

เรื่องนี้โดยสร้างพระวิหารทั่วโลก

การทำาตามวิธีของพระเจ้าไม่ง่ายเลย แต่พระเจ้า 

ทรงเตือนเราครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งโดยตรงและผ่าน 

ผู้รับใช้ของพระองค์ว่า โลกจะเกลียดชังเราเพราะ

เราทำาสิ่งต่างๆ ผิดแผกออกไป—นั่นคือวิธีของพระ 

เจ้า (ดู ยอห์น 15:19)

ข่าวดีคือเมื่อเราทำางานของพระเจ้าในวิธีของ 

พระเจ้า เราได้รับความมั่นใจว่าพรของพระองค์จะ 

ช่วยเรา “เราจะไปเบ้ืองหน้าเจ้า” พระองค์ตรัส “เรา 

จะอยู่ทางขวามือเจ้าและทางซ้ายเจ้า, และพระวิญ- 

ญาณของเราจะอยู่ในใจเจ้า, และเหล่าเทพของเรา

ห้อมล้อมเจ้า, เพื่อประคองเจ้าไว้” (คพ. 84:88)

จงรักกัน
เรารู้สึกซาบซ้ึงย่ิงสำาหรับพระกิตติคุณท่ีได้รับการ 

ฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ ซึ่งบอกว่าเราเป็นใคร เมื่อ 

เราเข้าใจความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้า เรา 

ย่อมเข้าใจความสัมพันธ์ท่ีเรามีต่อกัน น่ีรวมถึงความ 

สัมพันธ์ของเรากับคู่ครองและบุตรธิดาของเรา— 

ความสัมพันธ์นิรันดร์ถ้าเรารักษาพระบัญญัติ พร้อม 

ทั้งทำาและรักษาพันธสัญญาพระวิหารศักดิ์สิทธิ์

ชายหญิงทุกคนบนโลกนี้เป็นลูกของพระผู้เป็น

เจ้า พี่น้องทางวิญญาณ ไม่ว่าพวกเขาจะมีสีผิว 

หรือสัญชาติใดก็ตาม ไม่แปลกที่พระบุตรองค์เดียว 

ที่ถือกำาเนิดจากพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาเราให้รัก 

กัน โลกจะต่างจากนี้เพียงใดถ้าความรักฉันพี่น้อง 

และความช่วยเหลือโดยไม่เห็นแก่ตัวเกิดขึ้นทั่วทุก 

เขตแดนของชนเผ่า ประเทศ ลัทธิศาสนา และสีผิว  

ความรักเช่นนั้นจะไม่ลบความแตกต่างทั้งหมด

ของความคิดเห็นและการกระทำา แต่จะนำาทางเรา

เราอาศัยอยู่ เมื่อผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าไม่ยอมจ่าย 

ส่วนสิบและเงินบริจาค พระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวโทษ  

“ทั้งชาติ” (มาลาคี 3:9) ทำานองเดียวกัน ข้าพเจ้า

เชื่อว่าเมื่อพลเมืองจำานวนมากของประเทศหนึ่ง 

ซื่อสัตย์ในการจ่ายส่วนสิบ พวกเขาเรียกพรจาก

สวรรค์ลงมาให้คนทั้งชาติ พระคัมภีร์ไบเบิลสอนว่า 

“เชื้อขนมเพียงนิดหน่อยย่อมทำาให้แป้งดิบฟูขึ้นได้ 

ทั้งก้อน” (กาลาเทีย 5:9; ดู มัทธิว 13:33) และ  

“ความชอบธรรมเชิดชูประชาชาติหนึ่งๆ” (สุภาษิต  

14:34) ความซ่ือสัตย์ในการจ่ายส่วนสิบสามารถเรียก 

พรอันจำาเป็นยิ่งนี้ลงมาได้

การจ่ายส่วนสิบนำาพรพิเศษสุดทั้งทางโลกและ 

ทางวิญญาณ มาให้ผู้จ่ายส่วนสิบแต่ละคน ในช่วง 

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง มารดาม่ายของข้าพเจ้าเล้ียง 

ดูลูกเล็กๆ สามคนของท่านด้วยเงินเดือนครูเพียง 

น้อยนิด เมื่อข้าพเจ้ารับรู้ว่าเราไม่มีบางอย่างที่เรา 

ต้องการเพราะมีเงินไม่พอ ข้าพเจ้าจึงถามคุณแม่ว่า 

เหตุใดท่านจึงนำาเงินเดือนไปจ่ายส่วนสิบมากขนาด 

นั้น ข้าพเจ้าไม่มีวันลืมคำาอธิบายของท่าน “ดัลลิน 

อาจมีบางคนมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่จ่ายส่วนสิบ แต่เรา

อยู่ไม่ได้เพราะเรายากจน พระเจ้าทรงเลือกนำาพ่อ 

ของลูกไปและทิ้งแม่ให้เลี้ยงลูก แม่ไม่สามารถเลี้ยง

ลูกได้หากปราศจากพรของพระเจ้า แม่ได้รับพร 

เหล่านั้นจากการจ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์ เมื่อแม่ 

จ่ายส่วนสิบ แม่มีสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์จะ

ทรงอวยพรเรา และเราต้องมีพรเหล่านั้นถ้าเราจะ

อยู่ต่อไปได้”

ในฐานะผู้ได้รับพรเหล่านั้นตลอดชีวิต ข้าพเจ้า 

เป็นพยานถึงพระกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้าและ

พรอันอุดมของพระองค์ต่อลูกๆ ที่จ่ายส่วนสิบ

เสริมสร้างศาสนจักร
ขณะท่ีเราพยายามสถาปนาศาสนจักรในแอฟริกา 

และประเทศอื่น เราต้องมีครอบครัววิสุทธิชนยุค

สุดท้ายที่ซื่อสัตย์รุ่นที่สามและสี่ในผู้นำาและสมาชิก 

ของเรา วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ซื่อสัตย์ซึ่งย้ายไปอยู่ 

ประเทศอื่นทำาให้ศาสนจักรในบ้านเกิดของพวกเขา 

อ่อนแอ แน่นอนว่าศาสนจักรไม่ได้ ห้าม สมาชิก ซ้า
ย:
 ถ

่าย
ภา

พป
ระ

กอ
บโ

ดย
 โ
รเ
บิร

์ด 
มิล

เน
; 
ขว

า:
 ถ

่าย
ภา

พป
ระ

กอ
บโ

ดย
 ฮ

าเ
วิร

์ด 
คอ

ลเ
ลต

ต์

เวลานี้ศาสนจักรในสเตค 

กลางเข้มแข็ง ด้วยเหตุนี้ 

เราจึงแนะนำาสมาชิกให ้

อยู่สร้างศาสนจักรใน

แผ่นดินเกิดของตน  

เราส่งเสริมเรื่องนี้โดย 

สร้างพระวิหารทั่วโลก
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เรามีพระกิตติคุณของพระองค์ เราต้องรักษาพระบัญญัติเพื่อ 

จะชื่นชมยินดีกับพรประเสริฐสุดของพระองค์ ข้าพเจ้าแสดงประ- 

จักษ์พยานในเรื่องนี้และขอพระพรของพระบิดาบนสวรรค์มาถึง

ท่านแต่ละคน 

อ้างอิง
 1. คำาสอนของประธานศาสนาจักร: วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์, (2004) หน้า 50

 2. คำาสอน: วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์, หน้า 52

 3. คำาสอน: วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์, หน้า 55

 4. โธมัส เอส. มอนสัน, “บ้านดุจดังสวรรค์ ครอบครัวชั่วนิรันดร์,”  

เลียโฮนา มิ.ย. 2006 หน้า 67–68; Ensign, June 2006, 99–100.

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

 6. ดู เลียโฮนา พ.ย. 2010 หน้า 165 

แต่ละคนให้ทุ่มเทความพยายามไปที่ความร่วมมือกับเพื่อนบ้าน

แทนที่จะเกลียดชังหรือกดขี่พวกเขา

ข้าพเจ้าประกาศยืนยันความจริงอันสำาคัญย่ิงน้ีว่าพระบิดาบน 

สวรรค์ทรงรักลูกทุกคนของพระองค์ นี่คือแนวคิดอันทรงพลังยิ่งที่ 

เด็กก็สามารถเริ่มเข้าใจได้โดยผ่านความรักและการเสียสละของ 

บิดามารดาทางโลกของพวกเขา ความรักเป็นแหล่งพลังสูงสุดใน 

โลก ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้บิดามารดาทุกคนเป็นแบบอย่าง 

ของความรักเช่นนี้เพื่อส่งเสริมอนุชนรุ่นหลังให้เข้าใจความรักที่ 

พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อพวกเขาและความปรารถนาอันแรงกล้าของ 

พระบิดาบนสวรรค์ที่จะให้ลูกทุกคนของพระองค์บนแผ่นดินโลก 

ทำาสิ่งจำาเป็นเพื่อมีคุณสมบัติคู่ควรรับพรประเสริฐสุดของนิรันดร

โลกจะต่างจากนี้เพียง

ใดถ้าความรักฉันพี่น้อง

และความช่วยเหลือโดย

ไม่เห็นแก่ตัวเกิดขึ้นทั่ว

ทุกเขตแดนของชนเผ่า 

ประเทศ ลัทธิศาสนา 

และสีผิว
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ใ
นระหว่างพระชนม์ชีพมรรตัยของพระคริสต์ พระองค์ทรง 

ปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่น เมื่อเราปรารถนาจะเป็นสานุศิษย ์

ของพระองค์ เราต้องมองพระองค์เป็นแบบอย่างของเรา 

พระองค์ทรงสอนว่า “เพราะงานที่เจ้าเห็นเราทำามาแล้วเจ้าจงทำา

ด้วย” (3 นีไฟ 27:21) พันธสัญญาใหม่เต็มไปด้วยแบบอย่างการ

ปฏิบัติศาสนกิจของพระคริสต์ พระองค์ทรงเปิดเผยต่อหญิงชาว 

สะมาเรียว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ พระองค์ทรงรักษา 

แม่ยายของเปโตร พระองค์ทรงทำาให้บุตรสาวของไยรัสฟื้นขึ้นมา 

หาพ่อแม่ของเธอ และทรงทำาให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมาหาพี่สาวที่ทุกข์ 

โศกของเขา แม้ขณะทรงทนทุกข์บนกางเขน พระผู้ช่วยให้รอด 

การ
เยี่ยมสอน

เข้าใจพลัง 

แห่งการปฏิบัติ 

ศาสนกิจ

พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงต้องการให้เราเดินตามเส้น 
ทางที่สูงกว่าและแสดงให้เห็นความเป็นสานุศิษย์ของเรา
โดยการดูแลห่วงใยลูกๆ ของพระองค์อย่างจริงใจ
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โดย ฝ่ายประธานสมาคม
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“แสดงความห่วงใยพระมารดาของพระองค์ผู้ซึ่งเวลานั้นเป็น 

หญิงม่ายที่ต้องมีคนดูแล”1 บนกางเขน พระองค์ทรงขอให้ยอห์น 

ดูแลมารดาของพระองค์
จูลี บี. เบค ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าวดังน้ี “โดย 

ผ่านสมาคมสงเคราะห์ [และการเยี่ยมสอน] เราฝึกการเป็น 
สานุศิษย์ของพระคริสต์ เราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้
เราเรียนรู้ เราทำาสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราทำา และเราเป็น
อย่างที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราเป็น”2

เข้าใจพลังแห่งการปฏิบัติศาสนกิจ
การปฏิบัติศาสนกิจและการบรรเทาทุกข์ให้ผู้อื่นเป็นหัวใจของ 

สมาคมสงเคราะห์เร่ือยมา “ตลอดหลายปีมาน้ีพ่ีน้องสตรีและผู้นำา 
สมาคมสงเคราะห์ได้เรียนรู้ทีละขั้นและปรับปรุงความสามารถใน 
การดูแลผู้อื่น” ซิสเตอร์เบคกล่าว “มีช่วงเวลาที่พี่น้องสตรีเน้น 
เรื่องการเยี่ยมให้ครบ การสอนบทเรียน และการฝากข้อความ 
เมื่อพวกเธอแวะเยี่ยมบ้านของพี่น้องสตรี การปฏิบัติเหล่านี้ช่วย
ให้พี่น้องสตรีเรียนรู้แบบฉบับของการดูแลเอาใจใส่ เช่นเดียวกับ 
ผู้คนในสมัยของโมเสสมุ่งรักษากฎเกณฑ์ยาวเหยียด บางครั้งพี่ 
น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ได้กำาหนดกฎเกณฑ์ท้ังเป็นลายลักษณ์ 
อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ตนเองด้วยความปรารถนา
จะเข้าใจวิธีเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กัน

“เนื่องจากจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบรรเทาทุกข์และช่วยชีวิตพี่ 
น้องสตรีกับครอบครัวของพวกเธอในปัจจุบัน พระบิดาบนสวรรค์ 
จึงทรงต้องการให้เราเดินตามเส้นทางที่สูงกว่าและแสดงให้เห็น 
การเป็นสานุศิษย์ของเราโดยดูแลลูกๆ ของพระองค์อย่างจริงใจ  
โดยมีจุดประสงค์สำาคัญดังกล่าวในใจ เวลานี้เราจึงสอนผู้นำาให้ 
ขอรายงานเกี่ยวกับความผาสุกทางโลกและทางวิญญาณของพี ่
น้องสตรีและครอบครัว ตลอดจนการรับใช้ที่มอบให้ ปัจจุบันผู้ 
เยี่ยมสอนมีหน้าที่ ‘ทำาความรู้จักและรักพี่น้องสตรีทุกคนอย่าง 
จริงใจ ช่วยพวกเธอเสริมสร้างศรัทธา และรับใช้’”3

ประวัติสมาคมสงเคราะห์ของเรา ธิดาในอาณาจักรของเรา  
และ คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร สอนวิธีเดินตามเส้น
ทางที่สูงกว่าและแสดงให้เห็นความเป็นสานุศิษย์ของเรา

• สวดอ้อนวอนทุกวันให้คนที่ท่านเยี่ยมสอนและครอบครัวของ
พวกเธอ

• แสวงหาการดลใจเพื่อให้รู้ความต้องการของพี่น้องสตรี
• เยี่ยมพี่น้องสตรีของท่านเป็นประจำาเพื่อปลอบโยนและให้ 

กำาลังใจพวกเธอ
• ติดต่อพี่น้องสตรีของท่านบ่อยๆ ผ่านการเยี่ยม โทรศัพท์  

จดหมาย อีเมล ส่งข้อความ และการแสดงน้ำาใจเล็กๆ น้อยๆ
• ทักทายพี่น้องสตรีของท่านที่โบสถ์
• ช่วยพี่น้องสตรีเมื่อพวกเธอเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วย

เหลือเร่งด่วน
• สอนพระกิตติคุณแก่พี่น้องสตรีของท่านจากพระคัมภีร์และ

ข่าวเยี่ยมสอน
• สร้างแรงบันดาลใจให้พี่น้องสตรีโดยเป็นแบบอย่างที่ดี
• รายงานความผาสุกทางโลกและทางวิญญาณของพี่น้องสตรี

ต่อผู้นำาสมาคมสงเคราะห์4

มุ่งเน้นการปฏิบัติศาสนกิจ
เราคือพระหัตถ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงพ่ึงพาเราแต่ละคน ย่ิง 

เรามองงานมอบหมายการเยี่ยมสอนของเราว่าเป็นหน้าที่รับผิด 
ชอบสำาคัญสูงสุดประการหน่ึงท่ีเรามี เราจะย่ิงปฏิบัติศาสนกิจต่อ 
คนที่เราเยี่ยมมากขึ้น

1. เราจะมอบประสบการณ์ที่อัญเชิญพระวิญญาณและช่วยพี่ 
น้องสตรีของเราเพิ่มพูนศรัทธาและความชอบธรรมส่วนตัว

2. เราจะใส่ใจดูแลคนที่เราเยี่ยมจริงๆ และช่วยพวกเธอเสริม 
สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและบ้าน

3. เราจะดำาเนินการเม่ือพ่ีน้องสตรีของเราต้องการความช่วยเหลือ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของมาเรียกับเกรทเช็น—ผู้เยี่ยมสอนที่ 
เข้าใจพลังแห่งการปฏิบัติศาสนกิจ ในที่นี้เราจะเห็นว่าผู้เยี่ยม 
สอนมีโอกาสไปเยี่ยมแยกกันหรือไปด้วยกัน พวกเธอสามารถนับ 
“การดูแล” ของพวกเธอได้ไม่ว่าจะไปเย่ียมด้วยกันและให้ข่าวสาร 
หรือไม่ก็ตาม พวกเธอสามารถดำาเนินการอย่างเหมาะสมโดยไม่ 
ต้องร้องขอ พวกเธอสามารถแสวงหา รับ และทำาตามการเปิด 

มี น า ค ม   2 0 1 2           29



เผยส่วนตัวเพื่อให้รู้ว่าจะ 
ตอบสนองอย่างไรต่อความ 
ต้องการทางโลกและทาง 
วิญญาณของพี่น้องสตรี  
แต่ละคนที่พวกเธอไปเยี่ยม

ราเชลกำาลังตั้งครรภ์ลูก 

คนแรกและต้องอยู่บนเตียง 

เป็นส่วนใหญ่ในช่วงต้ังครรภ์ 

ผู้ เยี่ยมสอนของเธอสวด 

อ้อนวอนขอการดลใจให้รู้ 

วิธีที่จะช่วยเธอได้ดีที่สุด มาเรียอาศัยอยู่ใกล้ๆ เธอ 

จึงสามารถช่วยที่บ้านของราเชลได้เกือบทุกวัน 

ก่อนไปทำางาน วันหนึ่งเธอทำาความสะอาดห้องน้ำา

บางส่วน วันถัดมาเธอทำาความสะอาดส่วนที่เหลือ 

อีกวันเธอดูดฝุ่นห้องนั่งเล่น และวันถัดมาเธอทำา 

อาหารกลางวันให้ราเชล การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ของเธอดำาเนินไปเช่นน้ันขณะท่ีเธอซักรีดเส้ือผ้า ปัด 

ฝุ่น หรือทำาสิ่งใดก็ตามที่ราเชลต้องการ

เกรทเช็นโทรศัพท์หาราเชลบ่อยๆ เพื่อทำาให้เธอ

เบิกบาน บางครั้งพวกเธอคุยกันและหัวเราะ หลาย

ครั้งเกรทเช็นกับมาเรียพูดคุยกับราเชลข้างเตียง

ของเธอและแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเธอ 

อ่านพระคัมภีร์ หรือข่าวเยี่ยมสอน หลังจากลูกน้อย

ของราเชลเกิด พวกเธอก็ยังช่วยเหมือนเดิม

ตลอดช่วงเวลานี้ มาเรียกับเกรทเช็นทำางานกับ

ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ด้วยเพื่อประสาน

การดูแลด้านอื่นที่ราเชลกับครอบครัวเธอต้องการ 

ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์หารือกับอธิการและ

สภาวอร์ดเพื่อให้ผู้สอนประจำาบ้านและคนอื่นๆ ให้

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การปฏิบัติน่ายินดีมากขึ้นเมื่อพี่น้องสตรีเหล่านี้ 

รักกันมากขึ้นเมื่อพวกเธอมีประสบการณ์ทางวิญ- 

ญาณร่วมกัน ในฐานะผู้เยี่ยมสอนเราสามารถทำา 

ตามแบบฉบับ ทำาตามหลักการแบบเดียวกันและได้ 

รับพรแบบเดียวกัน

ปฏิบัติศาสนกิจเฉกเช่นพระคริสต์
“ในฐานะสานุศิษย์ที่มุ่งมั่นของพระผู้ช่วยให้รอด 

เรากำาลังปรับปรุงความสามารถเพ่ือทำาส่ิงท่ีพระองค์ 
ทรงทำาหากพระองค์ประทับที่นี่” ซิสเตอร์เบคกล่าว 
“เรารู้ว่าพระองค์ทรงถือว่าการดูแลของเราสำาคัญ  
ด้วยเหตุนี้เราจึงพยายามมุ่งดูแลพี่น้องของเราแทน 
ที่จะทำาตามรายการที่ต้องทำาให้สำาเร็จ การปฏิบัติ 
ศาสนกิจที่แท้จริงวัดจากความลึกซึ้งของจิตกุศล
มากกว่าความครบถ้วนของสถิติ”5

ในฐานะผู้เยี่ยมสอนเราจะรู้ว่าเราประสบความ
สำาเร็จในการปฏิบัติศาสนกิจเมื่อพี่น้องสตรีของเรา 
พูดได้ว่า “ผู้เยี่ยมสอนของดิฉันช่วยให้ดิฉันเติบโต 
ทางวิญญาณ ดิฉันรู้ว่าผู้เยี่ยมสอนของดิฉันห่วงใย 
ดิฉันกับครอบครัวจริงๆ และถ้าดิฉันมีปัญหา ดิฉัน 
รู้ว่าพวกเธอจะช่วยดิฉัน” โดยเดินตามเส้นทางที่สูง 
กว่าในฐานะผู้เยี่ยมสอน เรากำาลังมีส่วนร่วมในงาน 
อันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้าและบรรลุจุดประสงค์ของ 
สมาคมสงเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนศรัทธาและความ 
ชอบธรรมส่วนตัว เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบ- 
ครัวและบ้าน ตลอดจนช่วยคนขัดสน 
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การเยี่ยมสอนจะมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นได้อย่างไร

ต่อไปนี้เป็นสรุปการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมการเยี่ยมสอน เราขอให้ผู้นำาสมาคมสงเคราะห์และผู้เยี่ยมสอนอ่านบทที่ 9 ของ  
คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร เพื่อทบทวนรายละเอียดบางอย่างของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราขอให้ท่านอ่านบทที่ 7  

ของ Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society ด้วยเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ ได้ข้อคิด และความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พลังแห่งการปฏิบัติศาสนกิจและบทบาทที่ขาดไม่ได้ของพลังนั้นในการเยี่ยมสอน (หนังสือทั้งสองเล่มนี้มีออนไลน์ที่ LDS.org)

มอบหมายผู้เยี่ยมสอน

1. ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์รับผิดชอบผู้เยี่ยมสอน ไม่ใช่เฉพาะประธานเท่านั้น ดู คู่มือเล่ม 2, 
9.2.2

2. เม่ือผู้นำาสมาคมสงเคราะห์ให้งานมอบหมายการเย่ียมสอนแก่พ่ีน้องสตรีคนหน่ึง ผู้นำาจะช่วยให้พ่ีน้อง 
สตรีคนนั้นเข้าใจว่าการเยี่ยมสอนเป็นความรับผิดชอบสำาคัญทางวิญญาณที่ต้องทำาให้เกิดสัมฤทธิผล

ดู คู่มือเล่ม 2,  
9.5; 9.5.1

3. ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ดำาเนินการอบรมผู้เยี่ยมสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้ว่าจะปฏิบัต ิ
ต่อคนที่พวกเธอเยี่ยมให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นได้อย่างไร การอบรมดังกล่าวสามารถทำาได้ใน 
วันอาทิตย์แรกของเดือนในสมาคมสงเคราะห์หรือในการประชุมสมาคมสงเคราะห์แยกต่างหาก

ดู คู่มือแล่ม 2,  
9.5

หารือกับคนอื่นๆ

1. ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ประชุมเป็นประจำากับผู้เยี่ยมสอนเพื่อสนทนาเรื่องความผาสุก 
ทางโลกและทางวิญญาณของคนที่ต้องการความช่วยเหลือและวางแผนเพื่อช่วยพวกเธอ ผู้เยี่ยมสอน
อาจช่วยฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ประสานงานรับใช้ระยะสั้นหรือระยะยาวสำาหรับพี่น้องสตร ี
ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ดู คู่มือเล่ม 2,  
9.5; 9.5.1; 9.5.4

2. ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์หารือกันเป็นประจำาเพื่อสนทนาเกี่ยวกับความผาสุกทางโลกและ
ทางวิญญาณของคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ดู คู่มือเล่ม 2, 
9.3.2; 9.5.4

3. ในการประชุมสภาวอร์ดหรือสภาสาขา ประธานสมาคมสงเคราะห์บอกข้อมูลที่เหมาะสมจาก
รายงานการเยี่ยมสอน ทั้งนี้เพื่อผู้นำาวอร์ดหรือผู้นำาสาขาจะสามารถหารือกันได้ว่าจะช่วยคนที ่
ต้องการความช่วยเหลือทางวิญญาณและทางโลกอย่างไร

ดู คู่มือเล่ม 2, 
4.5.1; 5.1.2; 
6.2.2

4. อธิการหรือประธานสาขาอาจเชิญประธานสมาคมสงเคราะห์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฐานะปุโรหิต (พีอีซี) ตามความจำาเป็นเพื่อประสานงานมอบหมายการสอนประจำาบ้านและ
การเยี่ยมสอน

ดู คู่มือเล่ม 2, 
9.3.1

5. ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์และหัวหน้าหนุ่มสาวโสดประชุมกันเป็นประจำาเพื่อให้แน่ใจว่างาน
มอบหมายการเยี่ยมสอนช่วยสนองความต้องการของหนุ่มสาวโสด

ดู คู่มือเล่ม 2, 
9.7.2; 16.3.3
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จัดระเบียบและควบคุมดูแลการเยี่ยมสอน

1. อธิการหรือประธานสาขาและฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์หารือกันและพิจารณาความต้องการ
ในท้องที่ร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อกำาหนดโครงสร้างของการเยี่ยมสอน (ไม่ควรจัดพี่น้องสตรี
เป็นกลุ่มเพื่อจุดประสงค์ของการเยี่ยมสอนเนื่องจากพวกเธอดูแลความต้องการรายบุคคล) อธิการ
หรือประธานสาขาอนุมัติงานมอบหมายแต่ละครั้ง

ดู คู่มือเล่ม 2, 
9.5.2

2. หากอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ ฝ่ายประธานมอบหมายพี่น้องสตรีเป็นคู่ คู่มือเล่ม 2 มีทางเลือกอื่นให้ทำา
ตามความจำาเป็นในท้องที่ ฝ่ายประธานหารือกับอธิการหรือประธานสาขาเกี่ยวกับการใช้ทางเลือก

ต่อไปนี้
ก. มอบหมายชั่วคราวให้บางครอบครัวมีเฉพาะผู้สอนประจำาบ้านหรือเฉพาะผู้เยี่ยมสอน หรือผู้นำา  

อาจให้ผู้สอนประจำาบ้านกับผู้เยี่ยมสอนสลับกันเยี่ยมคนละเดือน (ดู คู่มือเล่ม 2, 9.5.3)
ข. ขอให้ซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาช่วยงานเยี่ยมสอนในขอบเขตที่จำากัด โดยได้รับอนุมัติ

จากประธานคณะเผยแผ่ (ดู คู่มือเล่ม 2, 9.5.3) 

ดู คู่มือเล่ม 2, 
9.5.2; 9.5.3

3. การเยี่ยมสอนไม่เพียงเป็นการเยี่ยมประจำาเดือนเท่านั้น แต่คือการปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อดูแล
เอาใจใส่และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีตามความต้องการของแต่ละบุคคล ผู้เยี่ยมสอน
ต้องติดต่อกับพวกเธออย่างต่อเนื่องผ่านการเยี่ยม โทรศัพท์ อีเมล จดหมาย หรือวิธีอื่นๆ 

ผู้นำาให้ความสำาคัญเป็นพิเศษต่อการดูแลพี่น้องสตรีต่อไปนี้: พี่น้องสตรีจากเยาวชนหญิงที่เข้ามา
สู่สมาคมสงเคราะห์ พี่น้องสตรีโสด สมาชิกใหม่ ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ พี่น้องสตรีที่เพิ่งแต่งงาน  
พี่น้องสตรีที่แข็งขันน้อย และผู้มีความต้องการพิเศษ (ดู คู่มือเล่ม 2 9.5.2)

ดู คู่มือเล่ม 2  
9.5.1

รายงานการเยี่ยมสอน

1. ขอให้ผู้เย่ียมสอนรายงานความต้องการพิเศษและการรับใช้ท่ีให้—อีกนัยหน่ึงคือการปฏิบัติศาสนกิจ 
ของพวกเธอ นับการดูแลแทนที่จะนับเพียงการเยี่ยม

ดู คู่มือเล่ม 2, 
9.5.4

2. ประธานสมาคมสงเคราะห์รายงานการเยี่ยมสอนประจำาเดือนกับอธิการหรือประธานสาขา 
รายงานดังกล่าวรวมถึงความต้องการพิเศษ การรับใช้ที่ผู้เยี่ยมสอนทำาให้ และรายชื่อพี่น้องสตร ี
ที่ไม่ได้รับการติดต่อ

ดู คู่มือเล่ม 2  
9.5.4
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ใ
นคำ�นำ�ของ Daughters in My 
Kingdom: The History and  
Work of Relief Society (ธิดา

ในอาณาจักรของเรา: ประวัติและ 
งานของสมาคมสงเคราะห์) ฝ่�ย 
ประธ�นสูงสุดขอให้ผู้อ่�น “ศึกษ� 
หนังสือเล่มนี้และยอมให้คว�มจริง 
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงต�มก�ลเวล�และ 
แบบอย่�งที่สร้�งแรงบันด�ลใจมี
อิทธิพลต่อชีวิตท่�น”1 ต่อไปนี้เป็น 
ประจักษ์พย�นจ�กช�ยหญิงบ�ง 
คนผู้ซึ่งหนังสือที่ได้รับก�รดลใจเล่ม
นี้สร้�งสรรค์สิ่งพิเศษให้พวกเข�

“มีวิญญ�ณหนึ่งในหนังสือเล่ม
นี้ที่จับต้องได้ ดิฉันรู้สึกได้จริงๆ  

 ว่�วิญญ�ณนั้นกำ�ลัง  
  เปลี่ยนใจดิฉัน”— 
 เชลลีย์ แบร์ท�คโนลลี

“ก�รอ่�น Daughters  
in My Kingdom ดลใจผม 

ให้เป็นส�มีและบิด�ที่ทุ่มเทม�ก
ขึ้นและรักษ�พันธ-

สัญญ�ของผม 
ด้วยก�รอุทิศตน 

ม�กข้ึน”—แอรอน 
เวสต์
“ขณะดิฉันอ่�นเกี่ยว 

กับพ่ีน้องสตรีสม�คมสงเคร�ะห์ 
ใน Daughters in My Kingdom 

สำ�หรับดิฉันแล้วพวกเธอมีตัวตน
จริงๆ ดิฉันรู้สึกถึงศรัทธ�ของพวก 

เธอ พวกเธอรู้ว่�เมื่อเร�รับใช้ผู้อื่น 
ด้วยคว�มรักอันบริสุทธ์ิของพระคริสต์ 
เร�จะเป็นอย่�งที่พระเจ้�ทรงต้อง 
ก�รให้เร�เป็น นั่นคือจุดประสงค์ 
ของสม�คมสงเคร�ะห์ และประยุกต์ 
ใช้ได้กับทุกคน—คนโสดหรือแต่ง 
ง�นแล้ว วัยส�วหรือสูงวัย ประยุกต์ 
ใช้กับดิฉัน”—แคทริน� แคนนอน

“ดิฉันเคยอยู่ในชิลี อ�ร์เจนติน�  

บร�ซิล และสหรัฐ แต่ไม่ว่�ดิฉันจะ 

ไปที่ใด ดิฉันรู้ว่�ดิฉันเป็นส่วนหนึ่ง 

ของแวดวงพี่น้องสตรีที่วิเศษสุดนี้— 

มรดกของสตรีท่ีเข้มแข็งและซ่ือสัตย์” 

—ม�ร์ธ� บร�โว

“ก�รทำ�ง�นเป็นนักออกแบบภ�พ 

กร�ฟิกให้ Daughters in My Kingdom 

เป็นประสบก�รณ์ที่ห�ย�กและไม่ 

ธรรมด�เลย ในก�รประชุมครั้งแรก 

ของเร� ซิสเตอร์จูลี บี. เบค ประธ�น 

สม�คมสงเคร�ะห์ แสดงประจักษ์

พย�นต่อเร�ว่�หนังสือดังกล่�วออก 

ม�ภ�ยใต้ก�รเปิดเผยและก�รช้ีแนะ 

ของศ�สด�พย�กรณ์ที่มีชีวิต ตั้งแต่ 

วันแรกนั้น ก�รเปิดเผยนำ�ท�งทุก 

อย่�ง ทุกคร้ังท่ีเร�คนใดคนหน่ึงอ่�น 

หนังสือเล่มน้ี พระวิญญ�ณทรงสัมผัส 

ใจเร�และเปลี่ยนเร�ให้เป็นคนดี 

ขึ้น นั่นเกิดกับผม และผมเห็นเรื่อง 

ทำ�นองนี้เกิดกับบรรณ�ธิก�ร นัก 

ออกแบบ ผู้ว�ดภ�พประกอบหนังสือ 

ฝ่�ยศิลปกรรรม และเจ้�หน้�ที่ 

สำ�นักพิมพ์”—แทดด์ ปีเตอร์สัน

“ดิฉันตระหนักว่�ดิฉันเป็นส่วน 

หนึ่งของสิ่งที่ดีกว่� เมื่อดิฉันดึง 

พลังจ�กสม�คมสงเคร�ะห์ ดิฉัน 

ส�ม�รถกล�ยเป็นสิ่งที่ดีกว่�นั้น 

ด้วย”—จีนเนตต์ แอนดรูส์

“ประวัติเล่มนี้เป็นแหล่งพลังที่ 

ช่วยให้ช�ยหญิงท่ัวโลกรู้ซ้ึงถึงคุณค่� 

ของสตรีในฐ�นะธิด�ของพระผู้เป็น 

เจ้�และบทบ�ทสำ�คัญของพวกเธอ 

ในอ�ณ�จักรของพระองค์”—ซูซ�น 

ลอฟเกรน

“ดิฉันเคยคิดว่�ดิฉันต้องเป็น 

เหมือนคนอื่นๆ แต่ตอนนี้ดิฉันตระ- 

หนักว่�พี่น้องสตรีแต่ละคนมีสภ�วะ

แวดล้อม คว�มเข้มแข็ง และคว�ม 

อ่อนแอต่�งกัน แต่ทุกคนสำ�คัญ” 

—นิโคล เอริคสัน

“Daughters in My Kingdom มี 

ผลกระทบลึกซึ้ งต่อผมในฐ�นะ

อธิก�ร ผมแสดงประจักษ์พย�นถึง 

พลังอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อสม�คม 

สงเคร�ะห์และฐ�นะปุโรหิตเทียม

แอกด้วยกันโดยไม่แยกจ�กกัน” 

—ม�ร์ค สเตเปิลส์ 

อ้างอิง
1. Daughters in My Kingdom: The 

History and Work of Relief Society 
(2011), หน้า ix

ภาพดอกไม้โดย จอห์น ลูค;  
ถ่ายภาพประกอบโดย ทอม การ์เนอร์

ธิดา 
ในอาณาจักรของเรา
สร้างสรรค์สิ่งพิเศษ
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โดย เฮเธอร ์เอฟ. คริสเต็นเซ็น
นิตยสารศาสนจักร

เมื่อ ฮิลารี เลมอน แห่งยูทาห์กลับจากงานเผยแผ่  

เธอมีเวลาไม่กี่เดือนก่อนจะเริ่มเรียนหนังสืออีกครั้ง  

เธอมองหาวิธีใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และเริ่มช่วย

งานทำาดัชนี FamilySearch ออนไลน์ เธอเริ่มทำาดัชนีเป็น

ภาษาอังกฤษแต่ไม่นานจึงทราบว่ามีโอกาสทำาดัชนี

ในภาษาอื่นเช่นกัน—รวมทั้งภาษาโปรตุเกส ซึ่งเป็น

ภาษาที่เธอเรียนรู้ในงานเผยแผ่

ตั้งแต่เริ่มทำ�ดัชนี FamilySearch ในปี 2006 
บันทึกกว่� 800 ล้�นฉบับถูกแปลงเป็นดิจิทัล  
แต่ง�นยังไม่เสร็จ และศ�สนจักรต้องก�รคนทำ�
ดัชนีเพิ่มขึ้นทั่วโลก

ต้องการคนทำา

ดัชนีทั่วโลก
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“เนื่องจากดิฉันรับใช้งานเผยแผ่ในโปรตุเกส  

ดิฉันจึงสนใจโครงการทำาดัชนีท่ีลงไว้สำาหรับบราซิล 

และโปรตุเกส ความสนใจของดิฉันเพ่ิมข้ึนเม่ือเห็น

โครงการจากเมืองเซตูบัล โปรตุเกส เขตที่ดิฉันเคย

รับใช้” ฮิลารีกล่าว

ฮิลารีเป็นอาสาสมัครคนหน่ึงท่ีกำาลังช่วยขานรับ 

ความต้องการด้านการทำาดัชนีบันทึก FamilySearch 

เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษซึ่งนับวันความ 

ต้องการจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับอาสาสมัคร 

ที่แข็งขันอีก 127,000 คน ฮิลารีกำาลังคัดลอกชื่อ 

และเหตุการณ์ต่างๆ ของผู้วายชนม์เพื่อให้สมาชิก 

พบข้อมูลที่พวกเขากำาลังค้นหาและทำางานศาสน- 

พิธีให้บรรพชนของพวกเขาในพระวิหาร

การทำาดัชนีคืออะไร
การทำาดัชนี FamilySearch คือกระบวนการ 

อ่านภาพเอกสารที่สแกนลงคอมพิวเตอร์—เช่น  

ทะเบียนบ้าน เอกสารสำาคัญ (สูติบัตร ทะเบียน 

สมรส มรณบัตร) พินัยกรรม บันทึกศาสนจักร— 

และพิมพ์ข้อมูลในน้ันลงฐานข้อมูลท่ีสามารถค้นหา 

ได้ทางออนไลน์ งานน้ีเอ้ืออำานวยให้ผู้อาสาทำาดัชนี 

ได้ช่วยสมาชิกและผู้ค้นคว้าประวัติครอบครัวคน 

อื่นๆ หาข้อมูลบรรพชนทางอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย

การทำาดัชนีทำาให้งานประวัติครอบครัวง่ายขึ้น 

และสะดวกขึ้น “ในอดีตถ้าคุณหาญาติ คุณต้อง 

ดูผ่านไมโครฟิล์ม เมื่อคุณพบสมาชิกครอบครัวที่ 

คุณกำาลังหา คุณอาจจะพบชื่อที่เชื่อมโยงกัน ด้วย

เหตุนี้คุณจึงต้องหมุนม้วนไมโครฟิล์มกลับไปมา” 

โฮเซฟ ซาบาดคาย คนทำาดัชนีในฮังการีกล่าว

ปัจจุบัน FamilySearch ยังคงรวบรวมบันทึกทาง 

ประวัติศาสตร์จากรัฐบาลและผู้เก็บรักษาบันทึก 

ทั่วโลก แต่แทนที่จะถ่ายเพียงบันทึกเป็นฟิล์มไว้ 

ให้นักค้นคว้า เจ้าหน้าที่ FamilySearch สามารถ 

สแกนลงโปรแกรมทำาดัชนีได้ด้วย อาสาสมัครดึง 

ภาพเหล่านี้มาจากคอมพิวเตอร์ของพวกเขาและ 

พิมพ์เป็นข้อมูลตามท่ีพวกเขาเห็น ในวิธีน้ีข้อมูลจะ 

ถูกแปลงเป็นดิจิทัลและสามารถหาได้โดยผ่าน 

ฟังก์ช่ันค้นหาใน FamilySearch.org ขณะนักค้นคว้า 

นั่งสบายๆ อยู่ในบ้านของพวกเขา

ศาสนจักรทำาดัชนีไปแล้วมากน้อยเพียงใด
ตั้งแต่เริ่มทำาดัชนี FamilySearch ในปี 2006 ผู้ 

อาสาทำาดัชนีมีความก้าวหน้ามากทีเดียว—โดย 

คัดลอกบันทึกไปแล้วประมาณ 800 ล้านบันทึก 

แต่ยังมีงานให้ทำาอีกมาก อุโมงค์เก็บบันทึกภูเขา 

แกรนิตในซอลท์เลคซิตี้ที่ใช้เก็บรักษาบันทึกซึ่ง 

ถ่ายเป็นฟิล์มไว้ มีบันทึกบรรจุในนั้นประมาณ 15 

พันล้านบันทึก—และมีบันทึกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

บันทึกเหล่านี้มีข้อมูลของหลายพันล้านคนจาก  

100 กว่าประเทศและ 170 กว่าภาษา

โรเบิร์ต มักนูสกี ผู้สอนศาสนาบำาเพ็ญประโยชน์ 

ของศาสนจักรและคนทำาดัชนีประจำาจากโปแลนด์ 

FamilySearch 
ใช้ง่าย

ฝ่ายประธานสเตคชวน 

มาเคนซีวัย 15 ปีทำา

ดัชนี 200 ชื่อพร้อมกับ

เยาวชนคนอื่นๆ ในสเตค 

ชอร์ลีย์อิงก์แลนด์  

“สองร้อยกลายเป็น 

2,000!” มาเคนซีจำาได ้

 การทำาดัชนีเร็วมากและ

ง่ายมาก มีข้อความบน

คอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้ 

คุณเข้าใจชื่อและสถานที่ 

ดิฉันแบ่งปันความรู้เรื่อง 

การทำาดัชนีกับครอบครัว

และเพื่อนๆ โดยแสดงให้

พวกเขาเห็นวิธีสร้างบัญชี

ของตนและสาธิตให้ดูว่า 

ทำาง่ายและสนุกแค่ไหน”
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กำาลังต้องการอาสาสมัครที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอีก 

มาก “เนื่องจากการแบ่งประเทศตั้งแต่ปี 1772 ถึง  

1918 บันทึกของโปแลนด์จึงจดไว้สี่ภาษา ได้แก่ 

รัสเซีย เยอรมัน ลาติน และโปแลนด์” เขาอธิบาย  

เพราะคนทำาดัชนีของโปแลนด์ส่วนใหญ่พูดภาษา 

โปแลนด์ พวกเขาจึงเริ ่มทำาดัชนีบันทึกภาษา 

โปแลนด์ ยังเหลืองานที่ต้องทำากับบันทึกภาษา 

รัสเซีย เยอรมัน และลาติน ด้วยความช่วยเหลือ 

ของอาสาสมัครทั่วโลกผู้มีประสบการณ์หลาก 

หลายภาษา ผู้ค้นหาประวัติครอบครัวทั่วโลกจึง 

พบบรรพชนของตน—ไม่ว่าข้อมูลสำาคัญจะบันทึก

ไว้ในภาษาใดก็ตาม

เพื่อเข้าไปดูบันทึกเหล่านี้ ศาสนจักรได้ทำาโปร- 

แกรมดัชนีออนไลน์ไว้ 11 ภาษา ได้แก่ ดัทช์ อังกฤษ 

ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น โปแลนด์ โปรตุเกส 

รัสเซีย สเปน และสวีเดน ขอให้คนที่พูดภาษาใด 

ภาษาหนึ่งเหล่านี้—ไม่ว่าจะเป็นภาษาบ้านเกิด 

หรือผ่านการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา การศึกษา หรือ 

การอบรมอื่นๆ—ลงชื่อเข้าร่วมและเริ่มทำาบันทึก

ดัชนี

หาเวลาทำาประวัติ
ครอบครัว

ดูเหมือนคนจำานวนมาก 

ไม่มีเวลาทำาประวัติ

ครอบครัว จอนนี ซู ชิลาตี 

จากยูทาห์ สหรัฐอเมริกา 

พบวิธีหนึ่งที่เหมาะกับการ 

ทำาดัชนีตามตารางเวลาของ

เธอ “ดิฉันชอบทำาดัชนี!”  

ซิสเตอร์ชิลาตีกล่าว “เมื่อ

ดิฉันกับสามีเดินทาง ดิฉัน 

จะดาวน์โหลดชุดข้อมูลลง

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

แล้วออฟไลน์ขณะอยู่ในรถ 

เมื่อไปถึง ดิฉันจะออนไลน์ 

อัพโหลดชุดข้อมูลที่ทำาเสร็จ  

แล้วดาวน์โหลดมาอีกเพื่อ 

ทำาระหว่างกลับบ้าน ดิฉัน 

ใช้ทุกนาทีที่ทำาได้ทำาดัชน ี

และพบว่าในการเดินทาง 

ด้วยรถยนต์แบบนี้เป็นเวลา 

ที่เหมาะกับดิฉัน”

ฉันจะเริ่มต้นอย่างไร
การเริ่มต้นในฐานะอาสาสมัครทำาดัชนีเป็นสิ่ง 

ที่ทำาได้รวดเร็วและไม่ยาก ให้ทำาตามคำาแนะนำาที่ 

indexing.familysearch.org เพื่อดาวน์โหลดโปร- 

แกรมลงคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้นสร้างบัญชี  

แล้วเลือกกลุ่ม หรือ “ชุดข้อมูล” ของบันทึกเพื่อ 

ทำาดัชนี บันทึกจัดเป็นชุดข้อมูลเล็กๆ กลุ่มละ 20  

ถึง 50 รายชื่อเพื่อให้อาสาสมัครใช้เวลามากน้อย

เท่าที่พวกเขาต้องการทำาดัชนี แต่ละชุดข้อมูลใช้

เวลาทำาประมาณ 30 นาที แต่ท่านสามารถหยุด 

พักแล้วกลับมาทำาต่อภายหลังได้เพราะโปรแกรม 

จะบันทึกงานที่ท่านทำาไว้ ถ้าท่านไม่สามารถทำา

ชุดข้อมูลให้เสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์ โปรแกรมจะ 

จัดการโดยอัตโนมัติให้คนอื่นทำาต่อจนเสร็จ

ชุดข้อมูลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่จัดไว้ให้ 

ทำาดัชนีเป็นบันทึกจากประเทศเหล่านั้นได้มาโดย 

FamilySearch บราเดอร์ซาบาดไกยมาจากฮังการี  

แต่เขาเริ่มทำาบันทึกดัชนีเป็นภาษาอังกฤษและ 

แอฟริกาจนกระทั่งมีบันทึกจากประเทศของเขา 

“ช่วงเวลาท่ีมีความสุขท่ีสุดช่วงหน่ึงคือเม่ือมีการ 

ประกาศชุดข้อมูลภาษาฮังการีครั้งแรกตอนต้นปี 

2011” บราเดอร์ซาบาดไกยกล่าว “สมาชิกชาว 

ฮังการีจำานวนมาก—ทั้งวัยหนุ่มสาวและสูงวัย— 

ได้ลงทะเบียนเป็นคนทำาดัชนี ‘แบบบ้าคลั่ง’ นับ 

แต่น้ัน” ความกระตือรือร้นของบราเดอร์ซาบาดไกย 

เกิดจากความหวังว่าเขาจะได้พบบรรพชนจำานวน 

มากของเขาขณะคัดลอกบันทึกเหล่านี้ “เมื่อเรา 

สร้างฐานข้อมูลที่ยอดเยี่ยมนี้ เราจะพบชื่อครอบ- 

ครัวเราได้มากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้ 

บรรพชนของเราได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดเร็ว

ขึ้น” ซ้า
ย:
 ถ

่าย
ภา

พป
ระ

กอ
บโ

ดย
 เ
วล

เด
น 

ซี.
 แ

อน
เด
อร

์เซ
็น



จะเป็นอย่างไรถ้าฉันไม่มีเทคโนโลยีล่าสุด
ในหลายภูมิภาคของโลกการจะได้คอมพิวเตอร์ 

สักเครื่องหรือการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องท้าทาย 

สำาหรับคนท่ีปรารถนาจะทำาดัชนี น่ีเป็นสถานการณ์ 

ที่ผู้นำาในสเตคเซราเฮ็มลา เม็กซิโกซิตี้ พบเจอเมื่อ 

พวกเขาตัดสินใจให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทำา 

ดัชนี เพราะใช่ว่าเยาวชนทุกคนจะมีคอมพิวเตอร์ 

ในบ้าน ผู้นำาสเตคจึงตัดสินใจจองห้องคอมพิวเตอร์ 

ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในท้องที่ไว้ให้พวกเขาใช้หลัง

เลิกเรียน

จากนั้นเยาวชนจึงลงมือทำาดัชนีจากบันทึก 

ทะเบียนบ้านชาวเม็กซิโกตั้งแต่ปี 1930 “ขณะที่ 

เยาวชนตรวจทานเอกสาร” อธิการดาริโอ ซาปาตา- 

วิวาสกล่าว “พวกเขาจินตนาการว่าผู้คนกำาลังย้าย 

จากบ้านหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งขณะพวกเขารวบ 

รวมข้อมูลทั้งหมดนี้โดยไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งความ 

พยายามของพวกเขาจะช่วยงานของพระเจ้าใน 

การทำาให้ ‘เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ 

ของมนุษย์’” (โมเสส 1:39)

โดยผ่านงานสร้างสรรค์ของผู้นำาสเตคเพื่อให้ได้ 

เทคโนโลยีที่จำาเป็นต้องใช้ เยาวชนและสมาชิกคน 

อื่นๆ ของสเตคจึงสามารถทำาดัชนีได้กว่า 300,000 

บันทึกภายในหนึ่งเดือน

ตามที่เยาวชนแห่งสเตคเซราเฮ็มลาแสดงให้

เห็น ถ้าท่านไม่มีคอมพิวเตอร์ของตนเอง ท่านก็ 

ยังมีส่วนร่วมได้ โปรแกรมการทำาดัชนีสามารถลง 

ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ รวม 

ท้ังท่ีบ้านของสมาชิกคนอ่ืนๆ ในศูนย์ประวัติครอบ- 

ครัว ที่อาคารประชุม และแม้แต่ที่โรงเรียนหรือ 

ห้องสมุดที่อนุญาตให้ใช้

ใครๆ ก็ทำา
ดัชนีได้

การทำาดัชนีออกแบบ 
ไว้ให้คนทุกสาขา 

อาชีพ—รวมทั้งนักศึกษา  
คุณแม่ที่อยู่บ้าน นักธุรกิจ 
หรือคนที่เกษียณแล้ว 
เดวิดกับเบอร์นีซ บลายด์ 
รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา 
เจ็ดครั้ง เวลานี้อยู่ที่บ้าน 
ในนิวซีแลนด์ และยังคง 
รับใช้ต่อไป “มีบางอย่าง 
ที่คุณทำาได้เสมอใน 
ศาสนจักรเพื่อให้คุณมี 
งานยุ่งและกระตือรือร้น
ตลอดเวลา” ซิสเตอร์ 
บลายด์กล่าว “การทำา 
ดัชนีเติมเต็มส่วนจำาเป็น 
นั้นให้เรา” ตั้งแต่ปี 2009  
ซิสเตอร์บลายด์ทำาดัชนีไป 
แล้วกว่า 180,000 ชื่อ  
“น่าตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วม
ในแหล่งช่วยที่วิเศษนี้” 
เธอกล่าว “งานนี้สำาคัญ 
อย่างย่ิงต่อการหาบรรพชน 
ของเราและเปิดโอกาสให้
พวกเขาก้าวหน้า”

พรของการทำาดัชนี
เอกสารภาษาโปรตุเกสที่ซิสเตอร์ฮิลารีทำาดัชนี 

คือบันทึกบัพติศมาตั้งแต่สองร้อยกว่าปีก่อน หน้า 

กระดาษจางแล้วและลายมือท่ีเขียนไว้อย่างประณีต 

อ่านยาก แต่เธอไม่ย่อท้อตลอดโครงการเมื่อนึกว่า

ชื่อในหน้ากระดาษเหล่านั้นคือคนที่รอเราทำางาน

ในพระวิหารให้พวกเขา

“ขณะทำาดัชนีมีมากกว่าหนึ่งครั้งที่ดิฉันรู้สึก 

ยินดีและมั่นใจว่าสักวันหนึ่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ชาวโปรตุเกสสักคนจะเปิดเจอบันทึกบัพติศมา 

ที่ดิฉันทำาดัชนีไว้และพบบรรพชนของเขา” ฮิลารี 

กล่าว “เวลานี้ศาสนจักรมีแผนจะสร้างพระวิหาร 

ที่ลิสบอน โปรตุเกส ดิฉันรู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อ 

สมาชิกที่นั่นจะพบบรรพชนของพวกเขาเพราะ 

งานที่ทำาผ่านการทำาดัชนี FamilySearch”

ด้วยความช่วยเหลือของอาสาสมัครอย่างซิส- 

เตอร์เลมอน เราจึงเก็บรักษาบันทึกได้มากข้ึนและ 

ทางจะเปิดให้คนที่ล่วงลับไปก่อนได้รับพรอันสม- 

บูรณ์ของพระกิตติคุณ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ indexing.familysearch.org 
หรือติดต่อผู้เชี่ยวช�ญด้�นประวัติครอบครัวในวอร์ด
หรือส�ข�ของท่�น
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เสียงวิสุทธิชน

ถึงแม้เราจะยุ่งมาก แต่ดิฉันกับดานิอิล 

สามีก็ตัดสินใจว่าเราจะไปพระวิหาร 

เพรสตันประเทศอังกฤษอีกครั้งก่อนสิ้นปี  

2009 เราต้องขึ้นรถโดยสารสองต่อและใช้ 

เวลาร่วมหกชั่วโมงจากเมืองเล็กๆ ของ 

สกอตแลนด์ไปพระวิหาร

เช้าวันที่เราวางแผนจะออกจากบ้าน  

ท้องฟ้ามืดครึ้มและฝนตั้งเค้า แต่เรามี 

ความสุขท่ีจะได้ไปพระวิหาร ขณะรอนาน 

ขึ้นเพื่อขึ้นรถโดยสารคันที่สองตรงจุดต่อ 

รถ ฝนก็เริ่มเทลงมาและอากาศเริ่มเย็น

คุณพูดภาษารัสเซียหรือ

เมื่อเรามาถึงเพรสตัน  

ประเทศอังกฤษ เรารู้สึก 

อย่างแรงกล้าว่าต้องไป 

พระวิหารทันที

แต่ความหวังว่าอีกไม่นานเราจะ 

อยู่ในพระวิหารทำาให้เราอุ่นใจ เมื่อ 

มาถึงเพรสตัน เรารู้สึกแรงกล้าว่า 

ต้องไปพระวิหารทันที เราหิวและ 

เปียกฝน แต่เราฟังพระวิญญาณ

บริสุทธิ์

เม่ือเราเข้าพระวิหาร เจ้าหน้าท่ี 

พระวิหารท่าทางเป็นมิตรคนหนึ่ง 

ขอใบรับรองพระวิหารของเรา 

เขาถอดแว่นตาและมองชื่อที่

ใบรับรองของเราอีกครั้ง

“คุณมาจากรัสเซียหรือครับ” เขาถาม 

ด้วยความแปลกใจ

“ค่ะ” เราตอบ แปลกใจเล็กน้อยกับท่า 

ทีของเขา

“ถ้าอย่างนั้นคุณก็พูดภาษารัสเซียสิ 

ครับ” เขาถาม

“ใช่ค่ะ” เราตอบ

จากนั้นเขาจึงยกหูโทรศัพท์โทรหาคนๆ 

หนึ่ง

ไม่นานประธานพระวิหารก็มาหาเรา 

เราเห็นผ่านแว่นตาของเขาว่าเขามีน้ำาตา

คลอหน่วย “คุณเป็นเทพจากพระผู้เป็น-
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เจ้า!” เขาพูดพร้อมกับยิ้ม พลางขอให้เรา 

ตามเขาไป เราตามเขาไปและไม่นานจึง 

เห็นผู้สอนศาสนาวัยหนุ่มคนหนึ่งทำาหน้า

งงๆ โดยมีเจ้าหน้าที่พระวิหารยืนรายรอบ 

ปรากฏว่าผู้สอนศาสนาคนนี้มาจาก 

อาร์เมเนียและพูดภาษารัสเซีย เขาได้รับ 

เรียกให้รับใช้ในคณะเผยแผ่ลอนดอน 

อังกฤษแต่ยังไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ  

คนในศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาที่อยู่ 

ใกล้พระวิหารพูดภาษารัสเซียไม่ได้แม้แต่

คนเดียว ในวันนั้นเขาตั้งใจจะรับเอ็นดาว-

เม้นท์แต่เจ้าหน้าที่พระวิหารไม่สามารถ

สื่อสารกับเขาได้—จนกระทั่งสามีภรรยา

ชาวรัสเซียตัวเปียกโชกเดินเข้ามา

ดานิอิลขอไปเป็นเพื่อนผู้สอนศาสนา

วัยหนุ่มทันที ผู้สอนศาสนาคนนั้นดีใจมาก 

ต่อมาเขาพูดว่าเขารู้สึกถึงวิญญาณพิเศษ 

เมื่อเรามาถึง

ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจที่แม้เราจะมีงานยุ่ง 

และฝนตก แต่ดิฉันกับสามีก็ยังตัดสินใจ 

ไปพระวิหารวันนั้นเพื่อเราจะสามารถช่วย 

บุตรชายของพระผู้ เป็นเจ้าที่พูดภาษา

รัสเซียในเกรทบริเตนได้ ดิฉันรู้สึกซาบซึ้ง

ใจสำาหรับพรพระวิหาร ซึ่งทำาให้ชีวิตเรา 

เจิดจ้าด้วยแสงสว่างและจุดประสงค์พิเศษ 

ดิฉันรู้ว่าถ้าเราจะเอาใจใส่การกระตุ้นเตือน 

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะทรง 

นำาเรากลับไปบ้านบนสวรรค์ของเรา— 

เฉกเช่นพระองค์ทรงนำาดิฉันกับสามีมา

พระนิเวศน์ของพระเจ้าวันนั้น 

แอนนา นิคิติเชวา, สกอตแลนด์

เมื่อเร็วๆ นี้ขณะกำาลังอ่านพระคัมภีร์ 

มอรมอน ดิฉันพบคำาเตือนต่อไปน้ี “เหตุ 

ใดท่านจึง…ยอมให้คนหิวโหย, และคน 

ขัดสน, และคนเปลือยเปล่า, และคนป่วย 

และคนทุกข์ยากผ่านท่านไป, และหาเหลียว 

แลพวกเขาไม่?” (มอรมอน 8:39)

แทนที่จะรู้สึกถึงความสงบสุขสบายใจ 

อย่างท่ีดิฉันมักพบในพระคัมภีร์ ดิฉันกลับ 

รู้สึกเศร้าใจไม่หาย ดิฉันรู้ตัวมานานแล้วว่า 

ดิฉันไม่ใช่คนช่างสังเกต ดิฉันปล่อยให้ตน 

เองหมกมุ่นกับชีวิต การเรียก และครอบ- 

ครัวจนไม่เหลียวแลการท้าทายที่คนอื่น 

กำาลังประสบ

ดิฉันรู้ว่าดิฉันไม่ได้ทำาทุกอย่างที่ทำาได้ 

เพื่อ “แบกภาระของกันและกัน, เพื่อมัน

จะได้เบา; … โศกเศร้ากับคนที่โศกเศร้า;  

แท้จริงแล้ว, ปลอบโยนคนที่ต้องการการ 

ปลอบโยน” (โมไซยาห์ 18:8–9) ดิฉันต้อง 

การเปล่ียน ดิฉันต้องการเป็นคนดีข้ึน เพียง 

แต่ไม่รู้ว่าจะทำาอย่างไร ดิฉันสวดอ้อนวอน 

ขอให้พระเจ้าทรงช่วยดิฉัน

คำาตอบมาอย่างไม่คาดฝันและไม่ใช่ 

อย่างที่ต้องการเมื่อดิฉันติดโรคเรื้อรัง โรค 

นี้ค่อยๆ นำาภาระยุ่งยากทั้งหลายของดิฉัน

ออกไป ขณะโรคกำาเริบ ดิฉันต้องยกเลิก

กิจกรรมนอกบ้าน การเรียก และการเข้า

ร่วมประชุมที่โบสถ์ ดิฉันถูกจำากัดให้อยู่ 

แต่ในบ้าน ดิฉันเหงา และรู้สึกไม่ได้รับ

การเหลียวแล

ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้พระเจ้าทรง 

รักษาดิฉันให้หายไม่วันใดก็วันหนึ่ง เมื่อ 

พระองค์ทรงทำาเช่นนั้นดิฉันสัญญากับตน 

ดิฉันหาเหลียว
แลพวกเขาไม่

เองว่าจะไม่เป็นคนปิดหูปิดตาแบบนี้อีก  

เมื่อดิฉันมาถึงโบสถ์ดิฉันจะมองว่าใครนั่ง 

คนเดียวและใครไม่ได้เข้าร่วมประชุมวันน้ัน 

ดิฉันจะใช้เวลาแต่ละสัปดาห์เอาชนะความ 

ประหม่าและไปเยี่ยมคนป่วยหรือคนทุกข์ 

ยากหรือเพียงต้องการเพื่อน ดิฉันจะรักพี่ 

น้องของดิฉันทุกวัน—ไม่เฉพาะวันอาทิตย์ 

หรือในระหว่างกิจกรรมศาสนจักรเท่านั้น
ดิฉันจะจดจำาและดิฉันหวังว่าจะมีค่า 

ควรแก่การได้ยินความรู้สึกพอพระทัยของ 

พระเจ้าท่ีว่า “ซ่ึงท่านได้กระทำาแก่คนใดคน 

หน่ึงในพวกพ่ีน้องของเราน้ีถึงแม้จะต่ำาต้อย 

เพียงไร ก็เหมือนได้กระทำาแก่เราด้วย” 

(มัทธิว 25:40)  
เชลลี พรอฟฟิตต์ โฮเวลล์ส, แคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา

ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้
ดิฉันเป็นคนดีขึ้น คำาตอบมาอย่างไม่คาดฝัน
และไม่ใช่อย่างที่ต้องการ
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เมื่อผมอายุ 11 ขวบ ที่การประชุมใหญ่ 

เขตในโจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้  

ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907– 

1995) จับมือทักทายผมพลางพูดว่า “หนู

จะไปเป็นผู้สอนศาสนาและจะเป็นผู้สอน

ศาสนาที่ดีแน่นอน”

เยาวชนชายส่วนใหญ่อยากเก็บคำาพูด 

เหล่าน้ันไว้ในใจตลอดไป  แต่ไม่ใช่ผม 10  ปี 

ต่อจากนั้นผมไม่ปรารถนาจะรับใช้งาน 

เผยแผ่เลย ผมเป็นห่วงความสำาเร็จด้าน

กีฬาและชีวิตสังคมของผมมากกว่า ผม

คิดว่าการสละเวลาสองปีจะทำาให้ทั้งหมด 

นั้นหลุดลอยไป ระหว่างสัมภาษณ์กับ 

ผมไม่อยากรับใช้

หลังจากอธิบายว่าทำาไม 
ผมไม่รับใช้งานเผยแผ่  
ซิสเตอร์คูซิคเป็นพยานต่อ 
ผมไม่เฉพาะเรื่องผู้บุกเบิก
เท่านั้นแต่เรื่องงานเผยแผ่ 
ศาสนาด้วย

ประธานสาขาและประธานสเตค ผมจะมา 

พร้อมข้อแก้ตัวว่าทำาไมผมไม่อยากรับใช้

เม่ืออายุ 21 ปี ผมยังไม่มีความปรารถนา 

จะรับใช้งานเผยแผ่ ผมไปเยี่ยมครอบครัว 

ของผมในรัฐไอโอวา สหรัฐ พวกเขาย้าย 

ไปท่ีน่ันเม่ือหลายปีก่อน ขณะอยู่ในไอโอวา 

ผมมีโอกาสไปพระวิหารวินเทอร์ควอร์เตอร์ส 

เนแบรสกากับสาขาคนโสดในท้องที่ ผม

ไม่ได้รับเอ็นดาวเม้นท์ ผมจึงคิดว่าจะรับ

บัพติศมาแทนคนตาย

พอมาถึงพระวิหาร ผมพบว่าไม่มีบัพ- 

ติศมาในช่วงบ่าย ผมคิดว่า “เย่ียมเลย แล้ว 

ฉันจะทำาอะไรในสองชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้”

ผมตัดสินใจไปที่ศูนย์บริการนักท่อง 

เที่ยวมอรมอนเทรลซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม หลัง 

จากดูภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้บุกเบิกยาว  

15 นาที ซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาสองคนมา 

ทักทายผม เธอจะพาผมเดินดูรอบๆ หลัง 

จากรู้จักผมนิดหน่อยแล้ว ซิสเตอร์คูซิค 

ถามว่าทำาไมผมไม่รับใช้งานเผยแผ่ คำาแก้ 

ตัวแบบเดิมพรั่งพรูออกมา ซิสเตอร์คูซิค 

จึงเป็นพยานต่อผมไม่เฉพาะเร่ืองผู้บุกเบิก 

เท่านั้นแต่เรื่องงานเผยแผ่ศาสนาด้วย

หลังจากเดินดูรอบๆ แล้วผมก็กลับมา 

นั่งคิดทบทวนอยู่ในห้องรับรองของพระ 

วิหาร คำาแก้ตัวของผมเพื่อจะไม่รับใช้งาน 

เผยแผ่กลายเป็นความเงียบงันของความ
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ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

มี น า ค ม    2012       ท1

 

ได้รับการนำาโดย

ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต
เอ็ลเดอร์เคนท์ ดี. วัทสัน  
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

เ มื่อไม่นานมานี้มีคนถามข้าพเจ้าว่า “ท่านประทับใจอะไรมากที่สุดตั้งแต่ได้รับการเรียกที่มีอยู่ใน 

ปัจจุบัน”

คำาตอบของข้าพเจ้าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะนี่คือสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตข้าพเจ้าตั้งแต่ 

ได้รับการเรียกอันศักดิ์สิทธิที่ข้าพเจ้ามีอยู่เวลานี้ สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจมากที่สุดคือเราได้รับการนำาโดย 

ศาสดาพยากรณ์ ผู้หย่ังรู้ และผู้เปิดเผย  ข้าพเจ้าเคารพพวกท่านอย่างลึกซ้ึงสำาหรับภาระหน้าท่ีอันน่ายำาเกรง 

ในการเรียกของพวกท่าน ข้าพเจ้าประหลาดใจในปัญญาและการเล็งเห็นของพวกท่าน ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจ

ในสุขภาพแข็งแรงไม่เหน็ดเหนื่อยและความกระตือรือร้นของพวกท่าน แม้บางท่านอยู่ในวัย 84, 87, และ 

89 ก็ตาม

ข้าพเจ้ารักประธานโธมัส เอส. มอนสัน ท่านได้รับเรียกเป็นอัครสาวกปีเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้รับเรียก

เป็นผู้สอนศาสนา ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ปี 2011 ท่านกล่าวว่า “การประชุมใหญ่ครั้งนี้ 

เป็นปีที่ 48—ลองคิดดูว่า 48 ปี—ที่ข้าพเจ้าได้รับเรียกมาสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองโดยประธานเดวิด โอ.  

แมคเคย์ เมื่อเดือนตุลาคมปี 1963” ในฤดูใบไม้ร่วงปี 1963 เช่นเดียวกันที่ข้าพเจ้าได้รับหมายเรียกเป็นผู้

สอนศาสนาจากประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ 

คร้ังแรกท่ีข้าพเจ้าพบประธานมอนสัน คือในห้องทำางานของท่านเม่ือ 22 ปีก่อนเม่ือท่านขอให้ข้าพเจ้า 

กับภรรยาไปรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ไตชุง ไต้หวัน

ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ปี 2011 ท่านสอนว่า “ไม่มีสิ่งใด สามารถนำาปีติมาสู่ชีวิต 

ท่านหรือนำาสันติสุขมาสู่จิตวิญญาณท่านได้มากกว่าพระวิญญาณซึ่งมาหาเราได้เมื่อเราติดตามพระผู้ช่วย 

ให้รอดและรักษาพระบัญญัติ...คำาว่า มนุษย์ปุถุชน สามารถหมายถึงพวกเราคนใดคนหนึ่งถ้าเรายอมให้ตัว

เราเป็นเช่นนั้น”

ในช่วงสุดท้ายของการประชุมท่านเตือนเราว่า “เราทุกคนอยู่ที่นี่เพราะเรารักพระเจ้าและต้องการรับ 

ใช้พระองค์”  คำาเตือนน้ันใช้ได้กับสมาชิกทุกคนของศาสนจักร---เราทำาคำาม่ันสัญญาเพราะเรารักพระเจ้าและ 

ต้องการรับใช้พระองค์
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ประเทศไทย 

     เม่ือไม่นานมานีมี้คนถามข้าพเจ้าวา่ “ท่านประทบัใจอะไรมากท่ีสดุตัง้แตไ่ด้รับการเรียกท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั” 
     ค าตอบของข้าพเจ้าเกิดขึน้โดยธรรมชาติเพราะน่ีคือสิ่งท่ีมีอิทธิพลอยา่งลกึซึง้ตอ่ชีวิตข้าพเจ้าตัง้แตไ่ด้รับ
การเรียกอนัศกัด์ิสิทธิท่ีข้าพเจ้ามีอยูเ่วลานี ้ สิ่งท่ีข้าพเจ้าประทบัใจมากท่ีสดุคือเราได้รับการน าโดยศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยัง่รู้ และผู้ เปิดเผย  ข้าพเจ้าเคารพพวกท่านอยา่งลกึซึง้ส าหรับภาระหน้าท่ีอนัน่าย าเกรงในการ
เรียกของพวกท่าน ข้าพเจ้าประหลาดใจในปัญญาและการเล็งเห็นของพวกท่าน ข้าพเจ้าอศัจรรย์ใจใน
สขุภาพแข็งแรงไม่เหน็ดเหน่ือยและความกระตือรือร้นของพวกท่าน แม้บางท่านอยูใ่นวยั 84, 87, และ 89 ก็
ตาม 
     ข้าพเจ้ารักประธานโธมสั เอส. มอนสนั ท่านได้รับเรียกเป็นอคัรสาวกปีเดียวกบัท่ีข้าพเจ้าได้รับเรียกเป็น
ผู้สอนศาสนา ในการประชมุใหญ่สามญัเดือนตลุาคม ปี 2011 ท่านกลา่ววา่ “การประชมุใหญ่ครัง้นีเ้ป็นปีท่ี 
48—ลองคิดดวูา่ 48 ปี—ท่ีข้าพเจ้าได้รับเรียกมาสูโ่ควรัมอคัรสาวกสิบสองโดยประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ 
เม่ือเดือนตลุาคมปี 1963”  ในฤดใูบไม้ร่วงปี 1963 เชน่เดียวกนัท่ีข้าพเจ้าได้รับหมายเรียกเป็นผู้สอนศาสนา
จากประธานเดวิด โอ. แมคเคย์  
     ครัง้แรกท่ีข้าพเจ้าพบประธานมอนสนั คือในห้องท างานของท่านเม่ือ 22 ปีก่อนเม่ือท่านขอให้ข้าพเจ้ากบั
ภรรยาไปรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผไ่ตชงุ ไต้หวนั 
     ในการประชมุใหญ่สามญัเดือนตลุาคม ปี 2011 ท่านสอนวา่ “ไม่มีส่ิงใด สามารถน าปีติมาสูช่ีวิตท่านหรือ
น าสนัติสขุมาสูจ่ิตวิญญาณท่านได้มากกวา่พระวิญญาณซึง่มาหาเราได้เม่ือเราติดตามพระผู้ชว่ยให้รอดและ
รักษาพระบญัญติั ... ค าวา่ มนษุย์ปถุชุน สามารถหมายถึงพวกเราคนใดคนหนึ่งถ้าเรายอมให้ตวัเราเป็น
เชน่นัน้” 

     ในชว่งสดุท้ายของการประชมุท่านเตือนเราวา่ “เราทกุคนอยู่ท่ีน่ีเพราะเรารักพระเจ้าและต้องการรับใช้
พระองค์”  ค าเตือนนัน้ใช้ได้กบัสมาชิกทกุคนของศาสนจกัร---เราท าค ามัน่สญัญาเพราะเรารักพระเจ้าและ
ต้องการรับใช้พระองค์ 
     การชว่ยชีวิตถือเป็นเคร่ืองหมายการรับใช้ของประธานมอนสนัตลอดชีวิตท่าน  ตัง้แต่เป็นศาสดา

 

ไดร้บัการน าโดย 
ศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต 
เอล็เดอร์เคนท์ ด.ี วทัสัน   
แห่งสาวกเจด็สิบ 
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานภาคเอเชีย  

ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย 

เอล็เดอร์เคนท์ 
ด.ี วตัสัน 
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การช่วยชีวิตถือเป็นเครื่องหมายการรับใช้ของประธาน 

มอนสันตลอดชีวิตท่าน  ตั้งแต่เป็นศาสดาพยากรณ์ท่านเชิญ 

ชวนให้เราแต่ละคนทำาเช่นเดียวกัน  ข้าพเจ้าเรียนรู้หลักธรรม 

สำาคัญนี้โดยพยายามทำาตามศาสดาพยากรณ์และมุ่งหมายจะ

ช่วยชีวิต

ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนกับดอยล์เมื่อเราเป็นเพื่อนร่วมห้อง 

เรียนในวิทยาลัยเม่ือกว่า 40 ปีท่ีแล้ว  เขาเป็นนักเรียนเก่งอันดับ 

ต้นๆ ของชั้นเรียนเราตลอดมา สามปีที่แล้ว ดอยล์ไปดูการ 

แข่งขันบาสเกตบอลและเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตก 

อย่างรุนแรง  โรคน้ันทำาให้ร่างกายด้านหน่ึงของเขาเป็นอัมพาต 

และการพูดของเขาต้องใช้ความตั้งใจมากกว่าสมัยที่เขาอายุ 

น้อยกว่านี้  ข้าพเจ้าไปเยี่ยมดอยล์เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในซอลท์เลค 

เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ

เขาบอกข้าพเจ้าว่าสองสามเดือนหลังจากเกิดอาการ 

เส้นเลือดในสมองแตก เขาได้รับโทรศัพท์จากเอ็ลเดอร์จอห์น 

บี. ดิคสัน แห่งสาวกเจ็ดสิบ อดีตคู่ผู้สอนศาสนาของเขา  หลาย 

ท่านอาจจำาได้ว่าเอ็ลเดอร์ดิคสันเคยรับใช้เป็นประธานภาค 

เอเชีย  สมัยหนุ่มเอ็ลเดอร์ดิคสันได้รับเรียกให้รับใช้เป็นผู้สอน 

ศาสนาในเม็กซิโก  หลังจากได้รับเรียก แพทย์วินิจฉัยว่าท่าน 

เป็นมะเร็งกระดูกที่แขนและอาจถึงขั้นเสียชีวิต  บิดาให้พรท่าน 

ท่านถูกตัดแขน สิบเดือนหลังจากนั้นท่านกลับไปที่สนาม

เผยแผ่

เอ็ลเดอร์ดิคสันไม่เคยรู้สึกว่าท่านพิการจากการสูญเสีย 

แขน  ท่านกล่าวว่า “การสูญเสียแขนของข้าพเจ้ากลายเป็นพร 

ที่ยิ่งใหญ่กว่าในชีวิตข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าอดทนกับคนอื่นมากขึ้น

เพราะต้องอดทนกับตนเอง”  ความปรารถนาของท่านคือการ 

ช่วยให้ผู้อื่นรู้จักพระผู้ช่วยให้รอดและมาหาพระองค์

เมื่อดอยล์ได้รับความช่วยเหลือเพื่อเข้าไปที่ทำางานของ 

เอ็ลเดอร์ดิคสัน ท่านได้รับการทักทายด้วยความกระตือรือร้น   

เอ็ลเดอร์ดิคสันกล่าวอย่างอบอุ่นว่าท่านจะช่วยสอนดอยล์ผูก

เน็กไทโดยใช้มือข้างเดียว  แม้ดอยล์จะทุกข์ทรมานจากความ 

เจ็บป่วยอย่างน่าเสียดาย แต่ท่านเรียนรู้ผ่านการแสดงออก 

อันเรียบง่ายน้ีไม่ให้รู้สึกสงสารตนเอง  แต่ให้รู้สึกว่าชีวิตเขามีค่า 

และเขาสามารถกระทำาคุณประโยชน์ได้มากมายโดยการรับ 

ใช้ผู้อ่ืน  น่ันเป็นวิธีท่ีเอ็ลเดอร์ดิคสันทำาตามแบบอย่างของประธาน 

มอนสันและออกไปช่วยชีวิต

ข้าพเจ้าไปเยี่ยมดอยล์เมื่อสองเดือนที่ผ่านมา  เป็นครั้ง 

แรกนับตั้งแต่เขามีอาการเส้นเลือดในสมองแตก  เราโอบกอด 

กันร้องไห้  เขาไม่ได้มีคำาถามว่าทำาไมต้องเป็นเขา  เขาไม่ได ้

รู้สึกสงสารตนเอง  แต่ในการพูดที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึก 

และด้วยความยากลำาบาก เขาถามเป็นอย่างแรกว่าข้าพเจ้า 

เป็นอย่างไรบ้าง ถามถึงภรรยาและลูกๆ ของเราแต่ละคน  จาก 

นั้นเขาแบ่งปันประจักษ์พยานนี้กับข้าพเจ้า

“ผมเกิดและเติบใหญ่ในชุมชนบ้านไร่เล็กๆ ในยูทาห์   

สมัยเด็กผมไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์  ผมสมัครไปเป็นผู้สอน

ศาสนาเมื่ออายุ 19 ปีเช่นเดียวกันกับคนอื่นๆ และได้รับเรียก 

ไปเม็กซิโก  ในช่วงเวลานั้นเองที่ผมถามตนเองว่าผมมีประจักษ์ 

พยานหรือ  ศาสนจักรแห่งนี้แท้จริง จริงๆ หรือ  ผมอ่านพระ 

คัมภีร์มอรมอนและสวดอ้อนวอนอย่างที่ได้รับคำาแนะนำา  คำา 

ตอบที่ได้รับไม่ได้มาทันที  แต่เมื่อผมไตร่ตรองสิ่งที่เคยเรียนรู้ 

สมัยเป็นเด็กหนุ่มเติบโตในฟาร์ม ผมคิดถึงโลกสวยงามที่พวก 

เราอยู่  ผมเพ่งมองดวงดาวและพินิจพิเคราะห์การจัดระเบียบ 

ของจักรวาล  ผมนึกถึงคน สัตว์ และพืช  แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้

เกิดขึ้นโดยบังเอิญ  ต้องมีอำานาจที่ยิ่งใหญ่กว่า  ผมนึกถึงสิ่ง

ที่ผมเรียนรู้มาทั้งชีวิตเกี่ยวกับแผนแห่งความสุขและพระผู้ช่วย

ให้รอดของเรา

“ผมไตร่ตรองสิ่งที่ผมอ่านในพระคัมภีร์มอรมอน  โจเซฟ 

สมิธ เด็กหนุ่มไร้การศึกษาจะเขียนหนังสือที่ลึกซึ้งอย่างนี้ได้ 

อย่างไร  เขาสามารถอธิบายสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจไม่ได้อย่าง 

เช่นศรัทธาโดยวิธีท่ีทำาให้ผมเข้าใจได้อย่างไร  เป็นไปได้อย่างไร 

ที่เขาสามารถเขียนเรื่องราวของครอบครัวโบราณโดยมีหลักคำา 

สอนและบทเรียนมากมายซึ่งไม่เพียงสอดคล้องกับพระคัมภีร์ 

ไบเบิลเท่านั้น แต่ยังทำาให้ความล้ำาลึกนั้นแจ้งชัดขึ้นและเพิ่ม 

ความเข้าใจ  เขาเพ้อฝันเรื่องนี้ขึ้นเองได้อย่างไร  เขาทำาไม่ได้   

คนที่เห็นระเบียบแบบแผนทุกอย่างรอบตัวเรา จากร่างกายเรา 

เองถึงสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนพื้นพิภพจนถึงจักรวาลทั้งหมดจะ 
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ยังสงสัย หรือแย่ย่ิงกว่าน้ันปฏิเสธว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ 

และเป็นบิดาของเราได้อย่างไร  ผมรู้ว่านั่นคือความจริง  ผม

ตื่นเต้นที่จะไปเป็นผู้สอนศาสนา”

ดอยล์กล่าวต่อไปอีกว่า “เมื่อผมหวนไตร่ตรองถึงประสบ- 

การณ์นี้  ผมนึกถึงคนดีๆ ที่อ่อนน้อมถ่อมตนในเม็กซิโกผู้รับผม 

เข้าไปในบ้านของเขา  ภาษาสเปนของผมจำากัด  ความเข้าใจของ 

ผมเกี่ยวกับพระกิตติคุณมีเพียงน้อยนิด  แต่เมื่อผมบอกพวกเขา 

เกี่ยวกับโจเซฟ สมิธและการฟื้นฟู พวกเขารู้สึกถึงบางสิ่งและ 

พวกเขาเชื่อ  เป็นไปได้อย่างไรที่แม้จะมีความบกพร่องของผู้ส่ง 

ข่าวสาร แต่กับใจที่จริงใจข่าวสารนั้นกลับก้องกังวานความจริง

และพวกเขาเปลี่ยนชีวิตตนเองเพื่อให้สอดคล้อง  ผมขอบพระทัย

ที่สุดสำาหรับพรของพระเจ้าในชีวิต”

ในกาลาเทียสอนเราว่า “จงช่วยรับภาระของกันและกัน 

ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์  เพราะว่าถ้า 

ผู้ใดถือตัวว่าเป็นคนสำาคัญ ทั้งๆ ที่เขาไม่สำาคัญอะไรเลย ผู้นั้น 

ก็หลอกตัวเอง  ทุกคนจงสำารวจการกระทำาของตนเอง จึงจะมี 

อะไรๆ ที่จะอวดได้ในตัวไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่น  เพราะว่าทุกคน 

ต้องรับภาระของตัวเอง  ส่วนผู้ที่รับคำาสอน จงแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่าง 

ให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิด...อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำาดี  เพราะว่า

ถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร”

ด้วยความทะนงตน ข้าพเจ้าไปบ้านดอยล์โดยคิดว่าจะไป 

ช่วยชีวิตเพื่อยกวิญญาณของเขาเฉกเช่นประธานมอนสันสอนไว้ 

ข้าพเจ้านึกถึงพระคัมภีร์ในลูกาเมื่อพระเยซูตรัสกับเปโตรว่า “แต่ 

เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาด   

และเมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกำาลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน”

แทนท่ีจะเป็นเช่นน้ัน ข้าพเจ้าต้องกลับมาค้นคว้าพระคัมภีร์ 

ในกาลาเทีย  ข้าพเจ้าไปช่วยชีวิต แต่คนที่จะไปเป็นคนช่วยชีวิต 

กลับเป็นคนที่ได้รับการช่วยชีวิต  ข้าพเจ้าจากมาอย่างคนที่ได้รับ 

การหนุนใจโดยคนท่ีข้าพเจ้าคิดอย่างเข้าข้างตนเองว่าข้าพเจ้าจะ 

พยุงเขาขึ้นมาได้

ข้าพเจ้าขอเชิญท่านแต่ละคน ให้นึกถึงคนที่แขนอ่อนแรง 

คนท่ีเข่าอ่อนล้า---และไป “ช่วยเหลือคน อ่อนแอ, ยกมือ ท่ี อ่อน แรง, 

และ ให้กำาลัง เข่า ที่ อ่อนล้า”  ข้าพเจ้าแนะนำาว่าเมื่อคนหนึ่งไปช่วย 

ชีวิต แท้ที่จริงพวกเขาจะได้รับการช่วยชีวิต

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนสานุศิษย์ของพระองค์ดังนี้  

“เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสีย

ชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด”

ในเรื่องนี้ประธานมอนสันกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระผู้ 

ช่วยให้รอดทรงกำาลังบอกเราว่า จนกว่าเราจะไม่นึกถึงตนเองใน 

การรับใช้ผู้อื่น ชีวิตเราก็จะมีความหมายขึ้นมาบ้าง  ผู้ที่มีชีวิตอยู ่
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ร่างกายเราเองถึงสิ่งมีชีวิตทกุอยา่งบนพืน้พิภพจนถึงจกัรวาล
ทัง้หมดจะยงัสงสยั หรือแยย่ิ่งกวา่นัน้ปฏิเสธวา่พระผู้ เป็นเจ้าทรง
พระชนม์และเป็นบิดาของเราได้อยา่งไร  ผมรู้วา่นัน่คือความจริง  
ผมต่ืนเต้นท่ีจะไปเป็นผู้สอนศาสนา” 
     ดอยล์กลา่วตอ่ไปอีกวา่ “เม่ือผมหวนไตร่ตรองถึง
ประสบการณ์นี ้ ผมนึกถึงคนดีๆ ท่ีอ่อนน้อมถ่อมตนในเม็กซิโก
ผู้ รับผมเข้าไปในบ้านของเขา  ภาษาสเปนของผมจ ากดั  ความ
เข้าใจของผมเก่ียวกบัพระกิตติคณุมีเพียงน้อยนิด  แตเ่ม่ือผม
บอกพวกเขาเก่ียวกบัโจเซฟ สมิธและการฟืน้ฟ ูพวกเขารู้สกึถึง
บางสิ่งและพวกเขาเชื่อ  เป็นไปได้อยา่งไรท่ีแม้จะมีความ
บกพร่องของผู้สง่ขา่วสาร แต่กบัใจท่ีจริงใจขา่วสารนัน้กลบัก้อง
กงัวานความจริงและพวกเขาเปลี่ยนชีวิตตนเองเพ่ือให้สอดคล้อง  
ผมขอบพระทยัท่ีสดุส าหรับพรของพระเจ้าในชีวิต” 
     ในกาลาเทียสอนเราวา่ “จงช่วยรับภาระของกนัและกนั ท่าน
จงึจะได้ปฏิบติัตามพระบญัญติัของพระคริสต์  เพราะวา่ถ้าผู้ใด
ถือตวัวา่เป็นคนส าคญั ทัง้ๆ ท่ีเขาไม่ส าคญัอะไรเลย ผู้นัน้ก็
หลอกตวัเอง  ทกุคนจงส ารวจการกระท าของตนเอง จงึจะมี
อะไรๆ ท่ีจะอวดได้ในตวัไม่ใชเ่ปรียบกบัผู้ อ่ืน  เพราะวา่ทุกคน
ต้องรับภาระของตวัเอง  สว่นผู้ ท่ีรับค าสอน จงแบง่สิ่งท่ีดีทกุ
อยา่งให้แก่ผู้ ท่ีสอนตนเถิด ... อยา่ให้เราเม่ือยล้าในการท าดี  
เพราะวา่ถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก่ียวเก็บในเวลาอนัสมควร” 
     ด้วยความทะนงตน ข้าพเจ้าไปบ้านดอยล์โดยคิดวา่จะไป
ชว่ยชีวิตเพื่อยกวิญญาณของเขาเฉกเชน่ประธานมอนสนัสอนไว้  
ข้าพเจ้านึกถึงพระคมัภีร์ในลกูาเม่ือพระเยซูตรัสกบัเปโตรวา่ “แต่
เราได้อธิษฐานเผื่อตวัท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาด  
และเม่ือท่านได้หนักลบัแล้ว จงชกู าลงัพี่น้องทัง้หลายของท่าน” 
     แทนท่ีจะเป็นเชน่นัน้ ข้าพเจ้าต้องกลบัมาค้นคว้าพระคมัภีร์
ในกาลาเทีย  ข้าพเจ้าไปชว่ยชีวิต แต่คนท่ีจะไปเป็นคนชว่ยชีวิต
กลบัเป็นคนท่ีได้รับการชว่ยชีวิต  ข้าพเจ้าจากมาอยา่งคนท่ีได้รับ
การหนนุใจโดยคนท่ีข้าพเจ้าคิดอยา่งเข้าข้างตนเองวา่ข้าพเจ้าจะ
พยงุเขาขึน้มาได้ 

        
      ข้าพเจ้าขอเชิญท่านแตล่ะคน ให้นึกถึงคนท่ีแขนอ่อนแรง คน
ท่ีเขา่อ่อนล้า---และไป “ชว่ยเหลือคนอ่อนแอ, ยกมือท่ีอ่อนแรง, 
และให้ก าลงัเขา่ท่ีอ่อนล้า”  ข้าพเจ้าแนะน าวา่เม่ือคนหนึ่งไป
ชว่ยชีวิต แท้ท่ีจริงพวกเขาจะได้รับการชว่ยชีวิต 
       พระผู้ชว่ยให้รอดทรงสอนสานศิุษย์ของพระองค์ดงันี ้
“เพราะวา่ผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นัน้จะเสียชีวิต แตผู่้ใดจะ
เสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นัน้จะได้ชีวิตรอด” 

       ในเร่ืองนีป้ระธานมอนสนักลา่ววา่ “ข้าพเจ้าเชื่อวา่พระ
ผู้ชว่ยให้รอดทรงก าลงับอกเราว่า จนกวา่เราจะไม่นึกถึงตนเอง
ในการรับใช้ผู้ อ่ืน ชีวิตเราก็จะมีความหมายขึน้มาบ้าง  ผู้ ท่ีมีชีวติ
อยูเ่พื่อตนเองในท่ีสดุจะเห่ียวแห้งร่วงโรยไป เปรียบเทียบได้วา่

ประธานมอนสนัรบัช่วงเป็นประธานศาสนจกัร
ของพระเยซูคริสตแ์ห่งวิสทุธิชนยคุสดุท้ายใน
เดือนกมุภาพนัธ ์2008 เมื่ออาย ุ80 ปี  ก่อนหน้าน้ี
ท่านได้รบัแต่งตัง้เป็นอคัรสาวกในปี ค.ศ. 1963 

     “ไมม่สีิง่ใด สามารถน าปีตมิาสูช่วีติท่านหรอืน า
สนัตสิุขมาสูจ่ติวญิญาณท่านไดม้ากกวา่พระ
วญิญาณซึง่มาหาเราไดเ้มือ่เราตดิตามพระผูช้ว่ยให้
รอดและรกัษาพระบญัญตั ิ... ค าวา่ มนุษยป์ุถุชน 
สามารถหมายถงึพวกเราคนใดคนหนึง่ถา้เรายอมให้
ตวัเราเป็นเชน่นัน้” 

ประธานโธมสั เอส. มอนสัน, “พบกนัอกีครา,” เลยีโฮนา 
พ.ย. 2011 หน้า 4 

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน (2008-ปัจจุบนั) 
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เพื่อตนเองในที่สุดจะเหี่ยวแห้งร่วงโรยไป เปรียบเทียบได้ว่าเสียชีวิต  ขณะผู้ที่ไม่นึกถึง 

ตนเองในการรับใช้ผู้อื่นเติบโตและเบิกบาน---และผลก็คือมีชีวิตรอด”  ดอยล์ยังคงเข้มแข็ง 

ในศรัทธา  พยายามอย่างจริงจังเพื่อรับใช้ผู้อื่น พรของเขาทำาให้ข้าพเจ้าเข้มแข็งขึ้น

ตั้งแต่ได้รับการเรียกนี้ สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจที่สุดคือการที่เราได้รับการนำาอย่าง 

แท้จริงจากศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย  ข้าพเจ้าเคารพพวกท่านอย่างสุดซึ้ง

สำาหรับภาระหน้าที่อันน่ายำาเกรงในการเรียกของพวกท่าน และเคารพพวกท่านมากกว่า 

เดิมสำาหรับการอุทิศตนที่พวกท่านมีต่อพระเจ้า ขอให้ เราแต่ละคนสวดอ้อนวอนให้

ศาสดาพยากรณ์ที่รักของเรา

ข้าพเจ้าขอทิ้งท้ายด้วยพรที่ประธานมอนสันฝากไว้ให้เราแต่ละคนในการประชุม

ใหญ่สามัญครั้งที่ผ่านมาเมื่อท่านกล่าวว่า

“ขอให้ พระวิญญาณที่เรารู้สึกที่นี่ยังคงสถิตกับเราขณะที่เราทำาภารกิจต่างๆ ใน

ชีวิตประจำาวัน

“ขอให้ เราแสดงความเมตตาต่อกันมากขึ้น 

“ขอให้ เราทำางานของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา

“ขณะที่ลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดอยู่รอบตัวเราและเส้นใยทางศีลธรรมของ

สังคมยังคงเสื่อมโทรมต่อหน้าต่อตาเรา ขอให้เราจดจำาสัญญาอันล้ำาค่าของพระเจ้าถึง 

ผู้วางใจในพระองค์ “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้า 

ของเจ้า เราจะหนุนกำาลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัย 

ของเรา”

“ขอให้   พรจากสวรรค์ดำารงอยู่กับท่าน

“ขอให้   บ้านท่านมีแต่ความรักสมัครสมานกลมเกลียว

“ขอให้ ท่านบำารุงเลี้ยงประจักษ์พยานของท่านอยู่เสมอเพื่อประจักษ์พยานจะ

คุ้มครองท่านจากปฏิปักษ์

“ขอ พระผู้เป็นเจ้าประทานพละกำาลัง ความสามารถ และความมุ่งมั่นแก่เราเพื่อ

ทำาส่วนของเราให้ดี

“ขอให้ เราตระหนัก และเข้าใจว่าพระองค์ทรงประสงค์จะใกล้ชิดเรามากเพียงไร 

พระองค์ทรงประสงค์จะช่วยเรามากเพียงไร พระองค์ทรงรักเรามากเพียงไร พระองค์ทรง

ทำาและเต็มพระทัยจะทำาเพื่อเรามากเพียงไร

“ขอ พระองค์ประทานพรท่าน

“ขอให้ สันติสุขที่สัญญาไว้ของพระองค์สถิตอยู่กับท่านในเวลานี้และตลอดไป”

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเราได้รับการนำาโดยศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต---ประธานโธมัส 

เอส. มอนสัน 
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เสียชีวิต  ขณะผู้ ท่ีไม่นึกถึงตนเองในการรับใช้ผู้ อ่ืนเติบโตและเบิกบาน---และผลก็คือมีชีวิตรอด”  
ดอยล์ยงัคงเข้มแข็งในศรัทธา พยายามอยา่งจริงจงัเพื่อรับใช้ผู้ อ่ืน พรของเขาท าให้ข้าพเจ้าเข้มแข็ง
ขึน้ 
       ตัง้แต่ได้รับการเรียกนี ้สิ่งท่ีข้าพเจ้าประทบัใจท่ีสดุคือการท่ีเราได้รับการน าอยา่งแท้จริงจาก
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยัง่รู้ และผู้ เปิดเผย  ข้าพเจ้าเคารพพวกท่านอยา่งสดุซึง้ส าหรับภาระหน้าท่ีอนั
น่าย าเกรงในการเรียกของพวกท่าน และเคารพพวกท่านมากกวา่เดิมส าหรับการอทิุศตนท่ีพวก
ท่านมีตอ่พระเจ้า  ขอให ้เราแต่ละคนสวดอ้อนวอนให้ศาสดาพยากรณ์ท่ีรักของเรา 
       ข้าพเจ้าขอทิง้ท้ายด้วยพรท่ีประธานมอนสนัฝากไว้ให้เราแต่ละคนในการประชมุใหญ่สามญั
ครัง้ท่ีผา่นมาเม่ือท่านกลา่ววา่ 
“ขอให ้พระวิญญาณท่ีเรารู้สกึท่ีน่ียงัคงสถิตกบัเราขณะท่ีเราท าภารกิจตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนั 
“ขอให ้เราแสดงความเมตตาตอ่กนัมากขึน้  
“ขอให ้เราท างานของพระเจ้าอยูต่ลอดเวลา 

“ขณะท่ีลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพดัอยูร่อบตวัเราและเส้นใยทางศีลธรรมของสงัคมยงัคงเสื่อม
โทรมตอ่หน้าตอ่ตาเรา ขอให้เราจดจ าสญัญาอนัล า้คา่ของพระเจ้าถึงผู้วางใจในพระองค์ “อยา่กลวั
เลย เพราะเราอยูก่บัเจ้า อยา่ขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนนุก าลงัเจ้า เออ เราจะ
ชว่ยเจ้า เออ เราจะชเูจ้าด้วยมือขวาอนัมีชยัของเรา” 
“ขอให ้พรจากสวรรค์ด ารงอยูก่บัท่าน 
“ขอให ้บ้านท่านมีแตค่วามรักสมคัรสมานกลมเกลียว 

“ขอให ้ท่านบ ารุงเลีย้งประจกัษ์พยานของท่านอยูเ่สมอเพื่อประจกัษ์พยานจะคุ้มครองท่านจาก
ปฏิปักษ์ 
“ขอ พระผู้ เป็นเจ้าประทานพละก าลงั ความสามารถ และความมุ่งมัน่แก่เราเพื่อท าสว่นของเราให้ดี 
“ขอให ้เราตระหนกั และเข้าใจว่าพระองค์ทรงประสงค์จะใกล้ชิดเรามากเพียงไร พระองค์ทรง
ประสงค์จะชว่ยเรามากเพียงไร พระองค์ทรงรักเรามากเพียงไร พระองค์ทรงท าและเต็มพระทยัจะ
ท าเพื่อเรามากเพียงไร 

“ขอ พระองค์ประทานพรท่าน 
“ขอให ้สนัติสขุท่ีสญัญาไว้ของพระองค์สถิตอยู่กบัท่านในเวลานีแ้ละตลอดไป” 
         ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่เราได้รับการน าโดยศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต---ประธานโธมสั เอส.  
มอนสนั  

 

“ด้วยความทะนงตน ข้าพเจ้า
ไปบ้านดอยล์โดยคดิว่าจะไป
ช่วยชีวิตเพือ่ยกวิญญาณของ
เขาเฉกเช่นประธานมอนสัน
สอนไว้  ... แต่คนทีจ่ะไปเป็น
คนช่วยชีวติกลบัเป็นคนที่
ได้รับการช่วยชีวิต”  



มี น า ค ม    2012       ท5

ประเทศไทย  

เราเท่าน้ัน แต่ต่อลูกหลาน 

และคนรุ่นต่อๆ ไปด้วย 

พระคัมภีร์เปรียบเสมือน 

โลหิตหล่อเลี้ยงชีวิต โลหิต 

บริสุทธ์ิท่ีทำาให้สุขภาพชีวิต 

และวิญญาณ

ของเราแข็งแรง

เมื่อชาว 

อิสราเอลถูกงูพิษกัด พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้โมเสส 

ทำางูทองสัมฤทธ์ิติดไว้ท่ีปลายเสาเพ่ือให้ชาวอิสราเอล 

มองดู แต่เพราะวิธีนั้นเรียบง่ายเกินไปชาวอิสราเอล 

หลายคนจึงไม่เห็นความสำาคัญ ไม่มองดู และเสีย 

ชีวิต เรื่องนี้เปรียบได้กับการเชื่อฟังศาสดาพยากรณ์

ของเราแม้ในเรื่องเล็กน้อยที่เราอาจเห็นว่าไม่สำาคัญ

ศาสดาพยากรณ์พูดแทนพระเจ้า  เราเชื่อฟัง 

ศาสดาพยากรณ์ก็เหมือนเช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้า   

เราไม่เพียงเชื่อฟังเรื่องการอ่านพระคัมภีร์ 

 ทุกวันเท่าน้ัน แต่ในเร่ืองอ่ืนๆ ท้ังหมดของ 

 ชีวิตด้วย

ขอให้เราอย่ายุ่งเกินกว่าจะ

ฟังพระบิดาบนสวรรค์ตรัสแนะ

นำาเราผ่านศาสดาพยากรณ์ด้วย

  ความรักและความหวังดี  แล้วเรา

                      จะพบว่าชีวิตเรามีสันติและ

               พระองค์สามารถตรัสกับเราใน

วันสุดท้ายได้ว่า “ดีแล้วเจ้าเป็น [ลูก] ที่ดีและสัตย์ซื่อ…เจ้าจง

ปรีดีร่วมสุขกับเราเถิด” (ดู มัทธิว 25:23)  ¢

สดับฟังพระเจ้า
ผ่านศาสดาพยากรณ์

ม่บ่อยนักท่ีศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกของพระผู้เป็นเจ้า 

จะเดินทางมาประเทศไทย  แต่เราสามารถเรียนรู้ถ้อยคำา 

ของศาสดาพยากรณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันผ่านสื่อต่างๆ  

ของศาสนจักร ทั้งในพระคัมภีร์ นิตยสารเลียโฮนา ดีวีดีการ 

ประชุมใหญ่สามัญและการถ่ายทอดอื่นๆ และจากเว็บไซต์ของ

ศาสนจักร  สมาชิกที่สดับฟังและเอาใจใส่เสียงของ 

ศาสดาพยากรณ์สามารถบอกท่านได้ว่าพวกเขามอง 

เห็นพรจากการเชื่อฟังคำาศาสดาพยากรณ์ในชีวิต

ส่วนตัวและครอบครัวของพวกเขาอย่างไร

ศศิธร สิริพันธ์, เชียงใหม่

คริสต์มาสที่ผ่านมา ลูกชายดิฉันโทรศัพท์มา

จากสนามเผยแผ่เพื่อพูดคุยกับครอบครัว  หลังจาก

พูดคุยสักพักเขาถามดิฉันว่า “คุณแม่ยังอ่านพระ

คัมภีร์และสวดอ้อนวอนในครอบครัวทุกวันไหมครับ”  

ดิฉันตอบไปว่ายังทำาเหมือนที่เคยทำา  เขาบอกดิฉันว่า 

เมื่อสองสัปดาห์ก่อน อธิการวอร์ดที่เขารับใช้อยู่ขอให้

เขาเป็นผู้พูดในการประชุมศีลระลึกเกี่ยวกับ

พระคัมภีร์  เขาเล่าว่าเขาเห็นแม่ของ

เขาอ่านพระคัมภีร์ทุกเช้า และนั่น

เป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากอ่าน

บ้าง เวลานี้เขาหลงใหลพระคัมภีร์

มากจนขาดไม่ได้  เขาพูดได้เต็มปาก

ว่าพระคัมภีร์มีพลังมากเพียงใดในชีวิต

เขาและครอบครัว

ศาสดาพยากรณ์หลายท่านกระตุ้น

ให้เราอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน  ดิฉันเห็นคุณพ่ออ่านทุกวัน  นั่นเป็น 

ภาพติดตาดิฉันมาตั้งแต่เด็ก และทำาให้ดิฉันอยากอ่านตามท่าน   

ดิฉันรู้ว่าการเชื่อฟังศาสดาพยากรณ์ไม่เพียงส่งผลดีต่อชีวิต 
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สดับฟังพระเจ้า 
ผ่านศาสดาพยากรณ์ 
      
      ไม่บอ่ยนกัท่ีศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกของพระผู้ เป็น
เจ้าจะเดินทางมาประเทศไทย  แตเ่ราสามารถเรียนรู้ถ้อยค า
ของศาสดาพยากรณ์ทัง้ในอดีตและปัจจบุนัผา่นสื่อ
ตา่งๆ ของศาสนจกัร ทัง้ในพระคมัภีร์ นิตยสารเลียโฮนา 
ดีวีดีการประชมุใหญ่สามญัและการถ่ายทอดอ่ืนๆ และ
จากเว็บไซต์ของศาสนจกัร  สมาชิกท่ีสดบัฟังและเอาใจ
ใสเ่สียงของศาสดาพยากรณ์สามารถบอกท่านได้วา่พวก
เขามองเห็นพรจากการเชื่อฟังค าศาสดาพยากรณ์ใน
ชีวิตสว่นตวัและครอบครัวของพวกเขาอยา่งไร 

ศศิธร สิริพันธ์, เชียงใหม่ 

     คริสต์มาสท่ีผา่นมา ลกู
ชายดิฉนัโทรศพัท์มาจาก
สนามเผยแผเ่พื่อพดูคยุกบั
ครอบครัว  หลงัจากพดูคยุสกั
พกัเขาถามดิฉนัวา่ “คณุแม่ยงั
อ่านพระคมัภีร์และสวดอ้อน
วอนในครอบครัวทกุวนัไหม
ครับ”  ดิฉนัตอบไปวา่ยงัท า
เหมือนท่ีเคยท า  เขาบอกดิฉนัว่า เม่ือสองสปัดาห์ก่อน อธิการ
วอร์ดท่ีเขารับใช้อยู่ขอให้เขาเป็นผู้พดูในการประชมุศีลระลกึ
เก่ียวกบัพระคมัภีร์  เขาเลา่วา่เขาเห็นแม่ของเขาอ่านพระ
คมัภีร์ทกุเช้า และนัน่เป็นแรงบนัดาลใจให้เขาอยากอ่านบ้าง 

เวลานีเ้ขาหลงใหลพระคมัภีร์มากจนขาดไม่ได้  เขาพดูได้เต็ม
ปากวา่พระคมัภีร์มีพลงัมากเพียงใดในชีวิตเขาและครอบครัว 

       ศาสดาพยากรณ์หลายท่านกระตุ้นให้เราอ่านพระคมัภีร์
ทกุวนั  ดิฉนัเห็นคณุพอ่อ่านทกุวนั  นัน่เป็นภาพติดตาดิฉนัมา
ตัง้แตเ่ด็ก และท าให้ดิฉนัอยากอ่านตามท่าน  ดิฉนัรู้วา่การเชื่อ
ฟังศาสดาพยากรณ์ไม่เพียงสง่ผลดีตอ่ชีวิตเราเท่านัน้ แตต่อ่

ลกูหลานและคนรุ่นตอ่ๆไปด้วย  พระคมัภีร์
เปรียบเสมือนโลหิตหลอ่เลีย้งชีวิต โลหิตบริสทุธ์ิท่ีท าให้
สขุภาพชีวิตและวิญญาณของเราแข็งแรง 

       เม่ือชาวอิสราเอลถกูงพูิษกดั พระผู้ เป็นเจ้าทรง
บญัชาให้โมเสสท างทูองสมัฤทธ์ิติดไว้ท่ีปลายเสาเพื่อให้
ชาวอิสราเอลมองด ูแตเ่พราะวิธีนัน้เรียบง่ายเกินไปชาว
อิสราเอลหลายคนจงึไม่เห็นความส าคญั ไม่มองด ูและ
เสียชีวิต เร่ืองนีเ้ปรียบได้กบัการเชื่อฟังศาสดาพยากรณ์

ของเราแม้ในเร่ืองเล็กน้อยท่ีเราอาจเห็นวา่ไม่
ส าคญั 

       ศาสดาพยากรณ์พดูแทนพระเจ้า  เราเชื่อฟัง
ศาสดาพยากรณ์ก็เหมือนเชื่อฟังพระผู้ เป็นเจ้า  เรา
ไม่เพียงเช่ือฟังเร่ืองการอ่านพระคมัภีร์ทกุวนัเท่านัน้ 
แตใ่นเร่ืองอ่ืนๆ ทัง้หมดของชีวิตด้วย 

       ขอให้เราอยา่ยุง่เกินกวา่จะฟังพระบิดาบน
สวรรค์ตรัสแนะน าเราผา่นศาสดาพยากรณ์ด้วย

ความรักและความหวงัดี  แล้วเราจะพบวา่ชีวิตเรามีสนัติและ
พระองค์สามารถตรัสกบัเราในวนัสดุท้ายได้วา่ “ดีแล้วเจ้าเป็น 
[ลกู] ท่ีดีและสตัย์ซื่อ … เจ้าจงปรีดีร่วมสขุกบัเราเถิด” (ด ู
มทัธิว 25:23)  

เจนน้ีให้คุณตุ๋ย crop เอาแต่
รูปแลว้ลองจดัดูนะ 

การเช่ือฟัง
ศาสดาพยากรณ์
โดยการอ่าน
พระคมัภร์ีของ
คณุพ่อส่งผลต่อ
ศศิธรและ
อิทธิพลนัน้ส่ง
ต่อมาถงึรุ่นลูก
ของเธอ 

อ่านพระคัมภีร์ฉบับอินเทอร์เน็ต

เป็นภาษาไทยได้ที่ Scriptures.lds.org/tha
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ประเทศไทย 

ไฉทยา ทองมี, กรุงเทพฯ

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเราต้อง 

เจอกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่  ช่วงแรกๆ ดิฉัน

กับครอบครัวได้มีโอกาสไปช่วยบรรจุถุงยังชีพ

ร่วมกับหน่วยงานของศาสนจักรและหน่วยงาน 

ภาครัฐ และร่วมกันกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆ ทำาอาหาร

ไปช่วยผู้ประสบภัยที่เขตบางบัวทอง จังหวัด 

นนทบุรี เราช่วยเหลือในเขตนั้นได้เกือบหนึ่ง

สัปดาห์  แต่หลังจากนั้นครอบครัวดิฉันต้องกลาย

เป็นผู้ประสบภัยเสียเอง

ขณะนำาอาหารไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย 

ที่บางบัวทอง เราได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าคันกั้นน้ำา 

บริเวณใกล้บ้านเราแตก  ให้รีบกลับบ้านด่วน   

ความรู้สึกแรกที่เข้ามาคือตื่นเต้น แต่ไม่ได้ตกใจ

กลัว  ชั่วขณะนั้นคำาสอนของพระผู้เป็นเจ้าที่ว่า “หากเจ้าพร้อม  

เจ้าจะไม่กลัว” (คพ. 38:30) แวบเข้ามาในความคิด  แน่นอน 

ว่าครอบครัวเราเตรียมรับมือไว้ตลอดเวลาอยู่แล้ว เนื่องจาก 

ข่าวสารที่สื่อนำาเสนอ และที่สำาคัญคือสิ่งที่เราเรียนรู้จากการ

เป็นสมาชิกในศาสนจักร

การสะสมอาหารและสิ่งของจำาเป็นสำาคัญมาก ดิฉันกับ 

ครอบครัวให้ความสำาคัญแก่เรื่องนี้มาโดยตลอด  เมื่อน้ำามาถึง 

บ้าน  เราตัดสินใจไม่อพยพไปไหน เพราะมั่นใจว่าเราอยู่ได้ภาย 

ใต้สภาวการณ์เช่นนี้ และเราก็อยู่ได้จริงๆ  ขณะที่หลายคนมอง

ว่าอุทกภัยครั้งนี้เป็นหายนะ 

แต่เรากลับมองเห็นพรที่อยู่

ภายใต้ความยากลำาบากที่

เกิดขึ้น

เราเห็นพรของการเชื่อ 

ฟังว่าหากเราทำาตามสิ่งที่ผู้นำา 

พยายามสอนและกระตุ้นเตือน 

เรา เราจะดำารงชีวิตอยู่ได้อย่าง 

มีความสุขภายใต้สภาวการณ์ 

เลวร้าย   ตลอดระยะเวลาเกือบ 

หนึ่งเดือนที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ 

กับนำ้า เรามีอาหารเพียงพอรับ 

ประทาน  ไม่เพียงเท่านั้น เรา 

ยังสามารถแบ่งปันอาหาร 
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ไฉทยา ทองมี, กรงุเทพฯ 

        เม่ือปลายปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยเราต้องเจอกบัปัญหา
อทุกภยัครัง้ใหญ่  ชว่งแรกๆ ดิฉันกบัครอบครัวได้มีโอกาสไป
ชว่ยบรรจถุงุยงัชีพร่วมกบัหน่วยงานของศาสนจกัรและ
หน่วยงานภาครัฐ และร่วมกนักบัเพื่อนกลุม่เล็กๆ ท าอาหารไป
ชว่ยผู้ประสบภยัท่ีเขตบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ เรา
ชว่ยเหลือในเขตนัน้ได้เกือบหนึ่งสปัดาห์  แตห่ลงัจากนัน้
ครอบครัวดิฉนัต้องกลายเป็นผู้ประสบภยัเสียเอง 

       ขณะน าอาหารไปแจกจา่ยให้ผู้ประสบภยัท่ีบางบวัทอง 
เราได้รับโทรศพัท์แจ้งวา่คนักัน้น า้บริเวณใกล้บ้านเราแตก  ให้
รีบกลบับ้านดว่น  ความรู้สกึแรกท่ีเข้ามาคือตื่นเต้น แต่ไม่ได้
ตกใจกลวั  ชัว่ขณะนัน้ค าสอนของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีวา่ “หากเจ้า
พร้อม เจ้าจะไม่กลวั” (คพ. 38:30) แวบเข้ามาในความคิด  
แน่นอนวา่ครอบครัวเราเตรียมรับมือไว้ตลอดเวลาอยูแ่ล้ว 
เน่ืองจากขา่วสารท่ีสื่อน าเสนอ และท่ีส าคญัคือสิ่งท่ีเราเรียนรู้
จากการเป็นสมาชิกในศาสนจกัร 

       การสะสมอาหารและสิ่งของจ าเป็นส าคญัมาก ดิฉนักบั
ครอบครัวให้ความส าคญัแก่เร่ืองนีม้าโดยตลอด  เม่ือน า้มาถึง

บ้าน  เราตดัสินใจไม่อพยพ
ไปไหน เพราะมัน่ใจวา่เราอยูไ่ด้ภายใต้สภาวการณ์เชน่นี ้และ
เราก็อยู่ได้จริงๆ  ขณะท่ีหลายคนมองวา่อทุกภยัครัง้นีเ้ป็น
หายนะ แต่เรากลบัมองเห็นพรท่ีอยูภ่ายใต้ความยากล าบากท่ี
เกิดขึน้ 

       เราเห็นพรของการเชื่อฟังวา่หากเราท าตามสิ่งท่ีผู้น า
พยายามสอนและกระตุ้นเตือนเรา เราจะด ารงชีวิตอยูไ่ด้อยา่ง
มีความสขุภายใต้สภาวการณ์เลวร้าย  ตลอดระยะเวลาเกือบ
หนึ่งเดือนท่ีเราต้องใช้ชีวิตอยูก่บัน า้ เรามีอาหารเพียงพอ
รับประทาน  ไม่เพียงเท่านัน้ เรายงัสามารถแบง่ปันอาหารทกุ

มือ้ให้แก่เพื่อนบ้านท่ีประสบภยั
เชน่เดียวกบัเราได้ด้วย  เรามี
โอกาสได้ชว่ยเหลือเพื่อนบ้าน
เร่ืองการขนย้ายสิ่งของ ระบบ
ไฟฟ้า อาหารและยา ตลอดจน
ของใช้จ าเป็น หรือแม้แตส่ร้าง
มิตรภาพ ให้ก าลงัใจกนั ดแูลซึง่

บน: อาหารทีค่รอบครัวทองมี
สะสมไว้ตามค ากระตุ้นเตือน
ของศาสดาพยากรณ์ช่วยให้
ประทงัชีวติอยู่ได้ในช่วงเวลา
วกิฤติ 
 
ซ้าย: ลูกๆ สามคนของ
ครอบครัวทองมกี าลงัพายเรือ
กลบับ้านด้วยตนเองระหว่าง
น ้าท่วม 

 
พระองค์ทรงบญัชาเราด้วย
ความรักให้เรา “เตรียมส่ิงที่
จ าเป็นทุกอย่าง” (คพ. 109:8) 
เพือ่ว่าเมื่อเกดิภยัพบิติั เราจะ
ดูแลตนเองและเพือ่นบ้าน 

 
ฝ่ายประธานสูงสุด, จงเตรียมส่ิงที่

จ าเป็นทุกอย่าง: การสะสม
ส่ิงจ าเป็นของครอบครัว     

ภายในบ้าน, 2007 
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ทุกมื้อให้แก่เพื่อนบ้านที่ประสบภัยเช่นเดียวกับเราได้ด้วย  เรา 

มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านเรื่องการขนย้ายสิ่งของ ระบบ 

ไฟฟ้า อาหารและยา ตลอดจนของใช้จำาเป็น หรือแม้แต่สร้าง 

มิตรภาพ ให้กำาลังใจกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ที่สำาคัญเราได้ 

แบ่งปันคำาสอนที่ศาสนจักรสอนกับเพื่อนบ้านของเรา  สิ่งเหล่านี ้

นำาความสุขมาให้จิตวิญญาณเราอย่างแท้จริง

ดิฉันกับครอบครัวรู้สึกกตัญญูต่อคำาสอนของพระผู้เป็น 

เจ้ามาก แม้กระทั่งลูกเล็กๆ ของเราก็ไม่ได้ละเลยที่จะเชื่อฟัง 

แต่ละคนในครอบครัวกระตือรือร้นที่จะ 

ช่วยเหลือผู้อื ่นเท่าที่จะทำาได้  ดิฉันขอบ 

พระทัยพระองค์สำาหรับคำาปลอบประโลม

ที่ทรงมีให้เสมอมา ขอบพระทัยพระองค์

สำาหรับแสงสว่างของพระคริสต์ที่ส่องนำา 

ทางเรา และช่วยเรานำาแสงแห่งความรัก 

ของพระองค์ไปสู่ผู้ที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิก

ศาสนจักรเช่นกัน ¢

วงศกร จรัสอรุณฉาย, อุดรธานี 

ผมเป็นสมาชิกในสาขาเล็กๆ ที่

สมาชิกต้องช่วยกันทำาให้สาขาและท้องถิ่น 

เติบโต ผมได้รับพรจากประสบการณ์การ

เป็นผู้สอนศาสนาและการเรียนรู้จากผู้นำา 

เก่ียวกับการเช่ือฟัง เม่ือจบจากผู้สอนศาสนา 

ผมพยายามประยุกต์ใช้หลักธรรมที่ผม

เรียนรู้มา  

การทดสอบการเชื่อฟังของผมเกิด

ขึ้นในเย็นวันเสาร์หลังการประชุมใหญ่

ท้องถิ่นครั้งหนึ่งเมื่อผมได้รับโทรศัพท์จาก

ประธานท้องถิ่นเกี่ยวกับการเรียกใหม่เพิ่ม

เติมซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่ท้าทายและ

ต้องอุทิศเวลาอย่างมากเช่นเดียวกับการ 

เรียกที่ผมทำาอยู่   ขณะประธานท้องถิ่นอธิบายถึงการดลใจนี ้

ผมเกิดคำาถามมากมายขึ้นในใจ ความกลัวความไม่มั่นใจ ข้อ 

จำากัดด้านเวลาของผม รวมถึงความคิดท่ีว่าผมไม่มีความสามารถ 

พอที่จะทำาการเรียกนี้ ทำาให้ผมพยายามปฏิเสธ  ซึ่งการทำาเช่น 

นั้นทำาให้ผมไม่สบายใจ  ในที่สุดผมตัดสินใจปรึกษาประธาน 

คณะเผยแผ่ ท่านอธิบายว่านี่คือการดลใจจากพระผู้เป็นเจ้า  

พระองค์ทรงต้องการให้ผมรับใช้ในตำาแหน่งนี้ ในที่สุดผมจึง 

สวดอ้อนวอนและตัดสินใจทำาตามการเปิดเผยของผู้นำาโดย

ตอบรับการเรียกนั้น

ในชีวิตเราจะเผชิญสิ่งที่เราต้อง 

ตัดสินใจ บางคร้ังส่ิงน้ันอาจเป็นการตัดสิน 

ใจเลือกระหว่างการเชื่อฟังผู้นำาและทำา 

ตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าหรือ 

ละเลยพระบัญญัติและการเปิดเผยจาก 

พระองค์ ผมนึกถึงแบบอย่างของศาสดา 

พยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอน หน่ึงในน้ัน 

คือ ศาสดาพยากรณ์นีไฟ  หลังจากลีไฮพา 

ครอบครัวของท่านออกจากกรุงเยรูซาเล็ม  

นีไฟเห็นพี่ๆ บ่นว่าบิดาและได้ฟังบิดาของ 

ท่านตักเตือนพี่ชายทั้งสองคน ท่านกล่าว 

ว่า “และเหตุการณ์ได้บังเกิดข้ึนคือข้าพเจ้า, 

นีไฟโดยที่อายุน้อยยิ่งนัก...และมีความ

ปรารถนามากด้วยที่จะรู้ความลี้ลับของ 

พระผู้เป็นเจ้า, ดังนั้น, ข้าพเจ้าร้องทูล

พระเจ้า; และดูเถิดพระองค์เสด็จเยือน

ข้าพเจ้า, และทรงทำาให้ใจข้าพเจ้าอ่อนลง 

จนข้าพเจ้าเชื่อคำาทั้งปวงซึ่งพูดโดยบิดา 

ข้าพเจ้า” (1 นีไฟ 2:16)  

นีไฟสวดอ้อนวอนเพื่อท่านจะเชื่อ 

ฟังได้เต็มที่ยิ่งขึ้นในการทำาตามศาสดา 

พยากรณ์ของพระเจ้า และรักษาพระบัญ- 

ญัติของพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงเปิดเผย
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กนัและกนั  ท่ีส าคญัเราได้แบง่ปันค าสอนท่ีศาสนจกัรสอน
กบัเพื่อนบ้านของเรา  สิ่งเหลา่นีน้ าความสขุมาให้จิต
วิญญาณเราอยา่งแท้จริง 

       ดิฉนักบัครอบครัวรู้สกึกตญัญตูอ่ค าสอนของพระผู้ เป็น
เจ้ามาก แม้กระทัง่ลกูเล็กๆ ของเราก็ไม่ได้ละเลยท่ีจะเชื่อฟัง  
แตล่ะคนในครอบครัวกระตือรือร้นท่ีจะชว่ยเหลือผู้ อ่ืนเท่าท่ี
จะท าได้  ดิฉนัขอบพระทยัพระองค์ส าหรับค าปลอบ
ประโลมท่ีทรงมีให้เสมอมา ขอบพระทยัพระองค์ส าหรับแสง
สวา่งของพระคริสต์ท่ีสอ่งน าทางเรา และชว่ยเราน าแสงแห่ง
ความรักของพระองค์ไปสูผู่้ ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจกัร
เชน่กนั  

วงศกร  จรสัอรณุฉาย, อดุรธานี  

     ผมเป็นสมาชิกในสาขาเล็กๆ ท่ีสมาชิก
ต้องชว่ยกนัท าให้สาขาและท้องถ่ิน
เติบโต  ผมได้รับพรจากประสบการณ์
การเป็นผู้สอนศาสนาและการเรียนรู้จาก
ผู้น าเก่ียวกบัการเชื่อฟัง  เม่ือจบจาก
ผู้สอนศาสนาผมพยายามประยกุต์ใช้
หลกัธรรมท่ีผมเรียนรู้มา   

     การทดสอบการเชื่อฟังของผมเกิดขึน้
ในเย็นวนัเสาร์หลงัการประชมุใหญ่
ท้องถ่ินครัง้หนึ่ง เม่ือผมได้รับโทรศพัท์
จากประธานท้องถ่ินเก่ียวกบัการเรียก
ใหม่เพิ่มเติมซึง่เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีท้า
ทายและต้องอทิุศเวลาอยา่งมาก
เชน่เดียวกบัการเรียกท่ีผมท าอยู ่  ขณะ

ประธานท้องถ่ินอธิบายถึงการดลใจนี ้ผมเกิดค าถาม
มากมายขึน้ในใจ  ความกลวั ความไม่มัน่ใจ ข้อจ ากดัด้าน
เวลาของผม รวมถึงความคิดท่ีวา่ผมไม่มีความสามารถ
พอท่ีจะท าการเรียกนี ้ท าให้ผมพยายามปฏิเสธ  ซึง่การท า
เชน่นัน้ท าให้ผมไม่สบายใจ  ในท่ีสดุผมตดัสินใจปรึกษา
ประธานคณะเผยแผ่  ท่านอธิบายวา่น่ีคือการดลใจจากพระ
ผู้ เป็นเจ้า พระองค์ทรงต้องการให้ผมรับใช้ในต าแหน่งนี ้ ใน
ท่ีสดุผมจงึสวดอ้อนวอนและตดัสินใจท าตามการเปิดเผย
ของผู้น าโดยตอบรับการเรียกนัน้ 

     ในชีวิตเราจะเผชิญสิ่งท่ีเราต้องตดัสินใจ  บางครัง้สิ่งนัน้
อาจเป็นการตดัสินใจเลือกระหว่างการเชื่อฟังผู้น าและท า
ตามพระบญัญติัของพระผู้ เป็นเจ้า หรือละเลยพระบญัญติั
และการเปิดเผยจากพระองค์  ผมนึกถึงแบบอยา่งของ

ศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภีร์มอรมอน 
หนึ่งในนัน้คือ ศาสดาพยากรณ์นีไฟ  
หลงัจากลีไฮพาครอบครัวของท่านออก
จากกรุงเยรูซาเล็ม นีไฟเห็นพี่ๆ บน่วา่
บิดาและได้ฟังบิดาของท่านตกัเตือน
พี่ชายทัง้สองคน  ท่านกลา่ววา่ “และ
เหตกุารณ์ได้บงัเกิดขึน้คือข้าพเจ้า, นีไฟ
โดยท่ีอายนุ้อยย่ิงนกั ... และมีความ
ปรารถนามากด้วยท่ีจะรู้ความลีล้บัของ
พระผู้ เป็นเจ้า, ดงันัน้, ข้าพเจ้าร้องทลู
พระเจ้า; และดเูถิดพระองค์เสด็จเยือน
ข้าพเจ้า, และทรงท าให้ใจข้าพเจ้าอ่อน
ลงจนข้าพเจ้าเชื่อค าทัง้ปวงซึง่พดูโดย
บิดาข้าพเจ้า” (1 นีไฟ 2:16)   

“บางคร้ัง
ภารกจิที่
ท่านได้รับ
อาจดูหนัก

หนา และความท้อแท้อาจ
คบืคลานเข้ามาในชีวิตท่าน  
พระบดิาบนสวรรค์ทรงเป็น
ผู้ดลใจการเรียกของท่าน
และทรงปรารถนาให้ท่าน
ประสบความส าเร็จ” 

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, 
“Called to Serve,” Ensign 
พ.ย. 1991 
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ประเทศไทย 

ขอเชิญชมบันทึกการถ่ายทอด 

การประชุมใหญ่สามัญ หรือ

การถ่ายทอดซ้ำาผ่านระบบ 

การสื่อสารของศาสนจักรใน 

วันที่ 7-8 เมษายน  2012  

ที่อาคารประชุมของท่านตาม 

เวลากำาหนด

อีกครั้งให้นีไฟและพี่ๆ ของท่านทำางานของพระองค์ ท่านจึงเชื่อฟังและตอบรับการ 

เรียกของพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้าจะไปและทำาสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา, เพราะข้าพเจ้า 

รู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงให้บัญญัติแก่ลูกหลานมนุษย์,นอกจากพระองค์จะทรงเตรียม

ทางไว้ให้พวกเขา เพื่อพวกเขาจะทำาสำาเร็จในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงบัญชาพวกเขา”  

(1 นีไฟ 3:7)  พระองค์จะทรงเตรียมทางให้เราสามารถเชื่อฟังพระคำาของพระองค์

ซึ่งประทานผ่านพระคัมภีร์และผู้รับใช้ของพระองค์

ผมรู้ว่าศาสนจักรแห่งน้ีเป็นความจริง เราจะได้รับพรและพบกับความสุขทุก 

ครั้งที่เราเชื่อฟังพระบัญญัติและตัวแทนของพระองค์บนแผ่นดินโลกดังที่กษัตริย์ 

เบ็นจามินกล่าวไว้เกี่ยวกับคนที่เชื่อฟังและรักษาบัญญัติของพระเจ้าว่า “ดูเถิด 

พวกเขาได้รับพรในทุกสิ่ง; ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ” (โมไซยาห์ 2:41) 

ทั่วประเทศไทย
ฝ่ายประธานท้องถิ่นอุบลชุดใหม่

การประชุมใหญ่ท้องถิ่นอุบลจัดขึ้น 

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2011 โดยมี 

ประธาน ไมเคิล เอส. สมิธ ประธาน 

คณะเผยแผ่เป็นผู้ควบคุมการประชุม 

ฝ่ายประธานท้องถิ่นชุดใหม่ได้รับการ 

เสนอชื่อและสนับสนุน ได้แก่ ประธาน 

หัส เพชรดี ประธานท้องถิ่น ประวิทย์ 

สร้อยสน ที่ปรึกษาที่หนึ่ง และกิจจา 

พุฒใจบุญ ที่ปรึกษาที่สอง  ¢

ศาสนจักรช่วยผู้ประสบภัย

ศาสน จักร จัด ซ้ือ เค ร่ืองนอน 

ประกอบด้วยผ้าห่ม 20,000 ผืน หมอน  

15,000 ใบ ถุงนอน 450 ชุด และมุ้ง 10,000  

หลัง เพื่อบริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ำาท่วมและ 

ภัยหนาว โดยดำาเนินการร่วมกับหน่วยงาน 

ต่างๆ ในเขตพ้ืนท่ีทยอยแจกจ่ายส่ิงช่วยเหลือ 

ให้ผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี 

ปทุมธานี ลพบุรี อยุธยา เชียงใหม่ ลำาปาง 

น่าน และแม่ฮ่องสอน¢ 
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ประเทศไทย 

      นีไฟสวดอ้อนวอนเพื่อท่านจะเชื่อฟังได้เต็มท่ีย่ิงขึน้ในการท าตามศาสดาพยากรณ์ของพระ
เจ้าและรักษาพระบญัญติัของพระเจ้า  เม่ือพระองค์ทรงเปิดเผยอีกครัง้ให้นีไฟและพี่ๆ ของ
ท่านท างานของพระองค์ ท่านจงึเช่ือฟังและตอบรับการเรียกของพระเจ้าวา่ “ข้าพเจ้าจะไปและ
ท าสิ่งท่ีพระเจ้าทรงบญัชา, เพราะข้าพเจ้ารู้วา่พระเจ้าไม่ทรงให้บญัญติัแก่ลกูหลาน
มนษุย์, นอกจากพระองค์จะทรงเตรียมทางไว้ให้พวกเขา เพื่อพวกเขาจะท าส าเร็จในสิ่งซึง่
พระองค์ทรงบญัชาพวกเขา” (1 นีไฟ 3:7)  พระองค์จะทรงเตรียมทางให้เราสามารถเชื่อฟัง
พระค าของพระองค์ซึง่ประทานผา่นพระคมัภีร์และผู้ รับใช้ของพระองค์   

     ผมรู้วา่ศาสนจกัรแห่งนีเ้ป็นความจริง เราจะได้รับพรและพบกบัความสขุทกุครัง้ท่ีเราเชื่อฟัง
พระบญัญติัและตวัแทนของพระองค์บนแผน่ดินโลก  ดงัท่ีกษัตริย์เบ็นจามินกลา่วไว้เก่ียวกบั
คนท่ีเชื่อฟังและรักษาบญัญติัของพระเจ้าวา่ “ดเูถิดพวกเขาได้รับพรในทกุสิ่ง; ทัง้ฝ่ายโลกและ
ฝ่ายวิญญาณ” (โมไซยาห์ 2:41)  

ขอเชญิชมการถ่ายทอด การ

ประชุมใหญ่สามญั ทางดวีดีี

หรอืการถ่ายทอดซ ้าผา่นระบบ
ดาวเทยีมของศาสนจกัรในวนัที ่ 

7-8 เมษายน  2012 ที่
อาคารประชุมของท่านตามเวลา
ก าหนด 

  

ฝ่ายประธานทอ้งถ่ินอุบลชุดใหม่ 

     ในการประชมุใหญ่ท้องถ่ินอบุลซึง่จดัขึน้
เม่ือวนัท่ี 17-18 ธนัวาคม 2011 โดยมีเอ็ล
เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง ท่ีปรึกษาท่ีสองใน
ฝ่ายประธานภาคเอเชียเป็นผู้ควบคมุการ
ประชมุ  ฝ่ายประธานท้องถ่ินชดุใหม่ได้รับการ
เสนอชื่อและสนบัสนนุ ได้แก่ ประธานหสั 
เพชรดี ประธานท้องถ่ิน ประวิทย์ สร้อยสน ท่ี
ปรึกษาท่ีหนึ่ง และกิจจา พฒุใจบญุ ท่ีปรึกษา
ท่ีสอง  

ศาสนจกัรช่วยผูป้ระสบภยั 

     ศาสนจกัรจดัซือ้เคร่ืองนอนประกอบด้วย

ผ้าห่ม 20,000 ผืน หมอน 15,000 ใบ ถงุนอน 
450 ชดุ และมุ้ง 10,000 หลงั เพื่อบริจาคให้
ผู้ประสบภยัน า้ท่วมและภยัหนาว โดย
ด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานตา่งๆ ในเขต
พืน้ท่ีทยอยแจกจา่ยสิ่งชว่ยเหลือให้
ผู้ประสบภยัในเขตกรุงเทพฯ นนทบรีุ 
ปทมุธานี ลพบรีุ อยธุยา เชียงใหม่ ล าปาง 
น่าน และแม่ฮอ่งสอน  

ประชาชนต่อแถวรอรับบริจาคชุดผ้าห่ม
จากผู้สอนศาสนาอาวุโส 

ข่าวทัว่ประเทศไทย 

     สง่บทความขา่วกิจกรรมใน
สาขา/วอร์ด หรือ ท้องถ่ิน/สเตค  
เร่ืองราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
และประสบการณ์ทางวิญญาณ
ของท่านเพื่อลงในเว็บไซต์หรือเลีย
โฮนาได้ท่ี 
บรรณาธิการเนือ้หา:  
สพุนัธนิดา แก่นจกัร             

อเีมล: kaenjaksu@gmail.com 
อาจมีการแก้ไขความยาวหรือ
ความชัดเจนของเนือ้ความ 
ที่ส่งมา 
ระบ:ุ (1) ชื่อ-นามสกลุ (2) วนั
เดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา  
(4) สเตคหรือท้องถ่ิน (5) ค า
อนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรของ
ท่านให้พิมพ์ค าตอบและรูปถ่ายท่ี
สง่มา (ถ้ามี) 
หากอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ต้องมีค า
อนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ผู้ปกครอง 

ส่งบทความข่าวกิจกรรมใน

สาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  

เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส  

และประสบการณ์ทางวิญญาณ 

ของท่านเพื่อลงในเว็บไซต์หรือ 

เลียโฮนาได้ที่

บรรณา ธิการเนื้อหา: 

สุพันธนิดา แก่นจักร            

อีเมล: kaenjaksu@gmail.com

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือ

ความชัดเจนของเนื้อความ

ที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วัน

เดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา 

(4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำา

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของ

ท่านให้พิมพ์คำาตอบและรูปถ่ายที่

ส่งมา (ถ้ามี)

หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำา

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้ปกครอง



คิด พระวิญญาณทรงเป็นพยานอย่างแรง 

กล้าว่าผมควรรับใช้งานเผยแผ่ ตั้งแต่ผม 

เริ่มพูดคุยกับซิสเตอร์ผู้สอนศาสนา ทุก 

อย่างในตัวผมเปลี่ยนไป พระวิญญาณ 

ทรงเป็นพยานต่อใจผมถึงสิ่งที่ผมต้องทำา

หลายเดือนต่อมาผมพบว่าสุรเสียงสงบ 

แผ่วเบาได้บอกซิสเตอร์คูซิคว่าต้องพาผม 

เดินดูรอบๆ เธอไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด แต่ 

พระเจ้าทรงมีแผนสำาหรับผม

ผมรับใช้ในคณะเผยแผ่เวนทูรา แคลิ- 

ฟอร์เนีย—คณะเผยแผ่ที่ยอดเยี่ยมที่สุด 

ในโลก—และสร้างมิตรภาพอันแสนวิเศษ

บางอย่างที่ผมหวังว่าจะคงอยู่ชั่วนิรันดร  

ผมไม่เชื่อประธานฮันเตอร์ร่วม 10 ปี แต่

ท่านรู้ว่าท่านกำาลังพูดอะไร

ชีวิตผมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ทั้งหมดก็ 

เพราะซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาคนหนึ่งทำา

ตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์  

เนวิลล์ สเมดา, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

พระเจ้าทรงเป็น
บทเพลงของผม

เนื่องจากผมอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ  

ของแอริโซนาท่ีประชากรส่วนใหญ่เป็น 

วิสุทธิชนยุคสุดท้าย  สมาชิกศาสนจักรพูด 

กับผมบ่อยๆ เกี่ยวกับศาสนจักร  พวกเขา 

มักจะชวนผมกับลูกๆ ไปโบสถ์ อ่านพระ 

คัมภีร์ หรือทั้งสองอย่าง  ผมไม่สนใจจะ 

ยอมรับคำาเชื้อเชิญของพวกเขาเลย แต่ 

ขอบคุณพวกเขาอย่างสุภาพท่ีสนใจครอบ- 

ครัวผม

เมื่อผมรู้จักสตรีคนหนึ่งที่ผมแต่งงาน

ด้วยในเวลาต่อมา เธอบอกผมว่าเธอเป็น 

วิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ผมช่ืนชมความเข้มแข็ง 

ทางวิญญาณของเธอและตกลงจะไป 

โบสถ์กับเธอหลังจากเราแต่งงานกัน  ผม 

เริ่มไปโบสถ์เป็นประจำาตามที่ตกลงไว้ และ 

ถึงกับช่ืนชอบบรรยากาศกับความเป็นมิตร 

ที่โบสถ์  แต่ทั้งที่ผมศึกษาพระคัมภีร์ ไป 

โบสถ์ สวดอ้อนวอนตามลำาพังและกับครอบ 

ครัว ผมก็ยังสงสัยการดำารงอยู่จริงของ 

พระผู้เป็นเจ้า  ไม่ว่าจะพยายามมากเพียง 

ใด ผมรู้สึกประหน่ึงไม่สามารถทำาให้ความ 

เช่ือท่ีฝังรากลึกมานานส่ันคลอนได้  เพราะ 

ผมไม่รู้สึกใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากกว่า

ตอนเริ่มต้น ผมจึงปฏิเสธคำาเชื้อเชิญให้รับ

บัพติศมา

หลังจากไปโบสถ์นานหกปี คุณพ่อของ 

ผมที่ประจำาการในกองทัพสหรัฐจากไป 

อย่างกะทันหัน  ผมกับครอบครัวต้องการ 

ให้มีคนเป่าแตรข้างหลุมศพ  เนื่องจากผม 

เป็นนักดนตรีอาชีพ พวกเขาจึงขอให้ผม 

เป็นคนเป่าแตร  ผมเคยแสดงในงานพิธีข้าง 

หลุมศพมาแล้วหลายร้อยครั้ง แต่เพราะ

นี่เป็นพิธีศพของคุณพ่อ ผมจึงรู้ว่าครั้งนี้ไม่ 

เหมือนครั้งอื่น  ผมรู้จากพิธีศพของคุณแม่ 

ด้วยว่าความรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากของ 

ผมอาจส่งผลต่อการเล่นดนตรีได้  ผมต้ังใจ 

ว่าจะไม่ยอมให้ความสะเทือนใจมาขัด

จังหวะการเล่นดนตรีในระหว่างพิธี

ช่วงเวลาก่อนพิธีเริ่ม ผมพยายามฝึก 

เป่าเบาๆ อย่างประหม่า  พอฝึกเป่าโน้ตได้ 

ไม่กี่ตัวผมก็รู้สึกว่าผมกำาลังจะล้มเหลว 

เหมือนครั้งก่อน  ผมน้ำาตาคลอและเริ่ม 

ร้องไห้  เสียงสะอ้ืนทำาให้ผมหายใจไม่สะดวก 

ถ้าเป็นแบบนี้ผมจะเป่าแตรได้อย่างไร

ผมไม่ห่วงเรื่องชื่อเสียงของผม แต่ผม 

ต้องการให้เกียรติคุณพ่อ  ขณะเริ่มเป่า 

ผมพบว่าผมไม่สามารถหายใจได้เต็มปอด 

การขอความช่วยเหลือไม่ใช่ลักษณะนิสัย 

ของผม แต่ตอนนี้ ผมไม่รู้จะทำาอะไรได้อีก  

โน้ตตัวแรกที่เป่าออกมาไม่หนักแน่น  ผม 

ทูลวิงวอนพระบิดาบนสวรรค์ในใจว่า “ได้ 

โปรด”  ขณะเป่าโน้ตตัวที่สอง ผมหายใจ

ได้เต็มปอด และเสียงแตรที่เป่าออกมา 

ไพเราะน่าฟัง  ตลอดเพลงที่เหลือ ผมเป่า 

ได้ดีเกินความสามารถของผม  เม่ือเป่าโน้ต 

ตัวสุดท้ายจบ ลมหายใจผมหมดทันทีและ 

พยายามสูดลมหายใจผ่านม่านนำ้าตา

นักดนตรีอย่างผมทราบดีถึงจุดเด่นและ 

จุดด้อยของตนเอง  กล่าวคือ ผมอาจเป่า

ได้ไม่ดีแม้ในสภาวะการณ์ท่ีดีท่ีสุด  ผมเห็น 

ชัดเจนว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำา 

วิงวอนของผม พระองค์ประทานพรให้ผม 

มีพลังและสามารถให้เกียรติบิดาทางโลก 

ของผมได้  ผมได้รับพยานพิเศษว่าพระบิดา 

บนสวรรค์ทรงตอบเราในวิธีที่เราสามารถ 

เข้าใจได้  คำาตอบของพระองค์ในเวลาท่ีผม 

ต้องการช่วยให้ผมตระหนักว่าพระองค์

ทรงปรารถนาจะสื่อสารกับผมเสมอ

หลายเดือนหลังจากผมข้ามสิ่งกีดขวาง 

ท่ีฝังลึกมานานได้แล้ว ผมจึงเข้าร่วมศาสน- 

จักร  แม้การรับบัพติศมาจะเป็นก้าวกระโดด 

ของศรัทธา แต่ผมรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ 

จะทรงอวยพรผม  ประสบการณ์ของผม 

ขณะเป่าแตรสอนผมว่าพระองค์จะทรง 

ตอบคำาสวดอ้อนวอนของผมตามความ 

ต้องการและความเข้าใจของผม 

ทอม ซัลลิแวน, แอริโซนา สหรัฐอเมริกา
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ท่านกล่าวกับเรา

ข้
าพเจ้าพบเทพธิดาผู้กลายเป็นภรรยาของ 

ข้าพเจ้าในงานเลี้ยงสถาบันคืนที่สองหลัง 

ข้าพเจ้ากลับจากงานเผยแผ่ ถึงแม้เชลลีย์ 

กับข้าพเจ้าจะเติบใหญ่ในแคนาดาห่างกันหลาย

ร้อยไมล์และไม่เคยพบกันมาก่อน แต่เราได้รู้จักกัน 

ในช่วงหลายเดือนต่อมา เมื่อข้าพเจ้าขอแต่งงาน

สามครั้งและถูกปฏิเสธเพราะเธอตั้งใจจะรับใช้

งานเผยแผ่ สุดท้ายเธอยอมรับคำาขอแต่งงานหลัง

จากข้าพเจ้าสัญญาว่าเราจะรับใช้งานเผยแผ่ด้วย 

กันหลังจากเล้ียงดูครอบครัว เธอยอมรับแหวนหม้ัน 

ในวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1976

แต่ในวันต่อๆ มา เราท้ังคู่รู้สึกไม่สบายใจ—ไม่ใช่ 

เรื่องแต่งงานกันแต่เรื่องแหวน ข้าพเจ้าจะอธิบาย

การตัดสินใจทำาตามศาสดาพยากรณ์
ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการหม้ันของเรา ข้าพ- 

เจ้ากับเชลลีย์ใช้เวลาพูดคุยกันมากพอสมควรว่า 

เราต้องการเลี้ยงดูครอบครัวอย่างไรและเราอยาก 

ให้การแต่งงานเป็นแบบไหน เรื่องหนึ่งที่เป็นศูนย์ 

รวมของการสนทนาคือเราต้ังใจว่าจะทำาตามศาสดา 

พยากรณ์เสมอ

สองเดือนก่อนหมั้นหมาย เราฟังคำาปราศรัย 

หลายเรื่องที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม  

ค.ศ. 1976 ซึ่งสนับสนุนหลักธรรมเรื่องการพึ่งพา

ตนเอง นี่เป็นหัวข้อที่ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.  

คิมบัลล์ (1895–1985) และท่านอื่นๆ สอนมาตลอด 

ทำ�ต�ม
ศาสดาพยากรณ์

โดย เอ็ลเดอร์ 
แรนดอลล์ เค. เบนเนตต์

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

หลายปี ทั้งข้าพเจ้ากับเชลลีย์โตมากับการรู้ความ

สำาคัญของการปลูกผักสวนครัว มีเสบียงอาหาร  

และการเตรียมพร้อมโดยทั่วไป แต่ในการประชุม 

ใหญ่สามัญครั้งนั้น เรื่องการเตรียมดูเหมือนจะ 

กล่าวถึงมากเป็นพิเศษ ผู้พูดบางท่านพูดถึงน้ำาท่วม 

เขื่อนเททันที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน หนึ่งในนั้น 

คือบาร์บารา บี. สมิธ (1922–2010) ประธานสมาคม 

สงเคราะห์สามัญ เธอเน้นความสำาคัญของการพึ่ง 

พาตนเอง—โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีเสบียงอาหาร 

หนึ่งปีตามที่เราได้รับคำาแนะนำาในเวลานั้น1 ประ- 

ธานคิมบัลล์เตือนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในภาคปิด 

การประชุมใหญ่ให้นึกถึงพระคัมภีร์ใน ลูกา 6:46  

ที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “เหตุไฉนท่านทั้งหลาย

จึงเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ แต่ 

ไม่กระทำาตามที่เราบอกนั้น” ประธานคิมบัลล์จึง 

แนะนำาวิสุทธิชนว่าให้ข่าวสารของการประชุมใหญ่ 

ตามพวกเขาเข้าไปใน “บ้านและ…ชีวิตอนาคต” 

ของพวกเขา2

หลังจากการหม้ันหมาย ขณะข้าพเจ้ากับเชลลีย์ 

ครุ่นคิดถึงการเริ่มต้นชีวิตแต่งงานและชีวิตครอบ- 

ครัวของเรา ข่าวสารเหล่านี้ดังแว่วอยู่ในหูเรา เรา 

ทั้งคู่ไม่รู้ว่าเราต่างกำาลังคิดว่าจะเริ่มสะสมอาหาร 

ในครอบครัวเราอย่างไร เพื่อเชื่อฟังคำาแนะนำาครั้ง

นั้น เราต้องเริ่มจัดหาเสบียงอาหารหนึ่งปี แต่เรา 

จะทำาอย่างไร เราเป็นนักศึกษา—จะต้องเรียนอีก

หลายปี—และมีเงินไม่มาก พระวิญญาณบริสุทธิ์
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ประทานคำาตอบเดียวกันให้เรา แต่ต่างคน 

ต่างได้รับ นั่นคือ เราต้องขายแหวนหมั้น

แต่ข้าพเจ้าจะขอให้เชลลีย์ทำาเช่นนั้น 

ได้อย่างไร ข้าพเจ้า เพิ่งให้ แหวนเธอ เธอ

จะคิดอย่างไรถ้าขอให้เธอขายแหวนมา 

ซ้ือข้าวโอ๊ต แป้ง และข้าวสาร ระหว่างน้ัน 

เธอเองก็กังวลเช่นกัน เธอสงสัยว่าข้าพเจ้า 

จะคิดอย่างไรถ้าเธอมาบอกข้าพเจ้าให้ 

ขายแหวนที่ข้าพเจ้าเลือกให้เธอ นั่นจะทำา 

ร้ายความรู้สึกของข้าพเจ้าหรือไม่

แต่การกระตุ้นเตือนที่เราแต่ละคนรู้สึก 

แรงกล้ามากเกินกว่าจะเพิกเฉย และย่ิงเรา 

ต่างคนต่างคิดเรื่องนี้ แหวนเพชรวงนั้นก็ 

ยิ่งแวววาวมากขึ้น เมื่อเชลลีย์ยกเรื่องดัง 

กล่าวขึ้นมาพูดหลังคริสต์มาสผ่านไปไม่ 

กี่วัน ข้าพเจ้ารู้สึกโล่งอกที่เธอได้ข้อสรุป 

เดียวกันกับข้าพเจ้า ในหลายๆ ด้านแล้ว 

น่ันเป็นการยืนยันท่ีชัดเจนย่ิงต่อเราท้ังสอง 

เกี่ยวกับการเลือกคนที่เราจะแต่งงานด้วย  
การรู้ว่าลำาดับความสำาคัญและทัศนะ 

ของเราสอดคล้องกัน ทั้งยังสอดคล้องกับ 

ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าทำาให้ 

เราม่ันใจอย่างย่ิง ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซ้ึงท่ีเธอ 

เต็มใจเสียสละเช่นนั้นเพื่อทำาตามศาสดา

พยากรณ์

โปรดอย่าเข้าใจข้าพเจ้าผิดและโปรด 

อย่าขายแหวนของท่าน! การซื้อหรือสวม 

แหวนหมั้นไม่ผิด อันที่จริง ลูกทุกคนของ 

เราที่แต่งงานแล้วล้วนมีแหวนที่สวยงาม

และพอเหมาะ มีหลายวิธีที่เราสามารถทำา 

ตามศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกแล้ว 

ปรับใช้คำาแนะนำาของพวกท่านในชีวิตส่วน 

โดยปกติ 

แหวนหมั้นจะหมายถึงคำามั่น

สัญญา แต่สำาหรับข้าพเจ้ากับภรรยา 

การไม่มีแหวนหมั้นหมายถึงคำามั่น

สัญญาที่เรามีต่อพระเจ้าและ 

ศาสดาพยากรณ์ 

ของพระองค์

ตัวของเราได้ แต่เพราะพระวิญญาณทรง 

นำาทาง เรา ให้ทำาตามศาสดาพยากรณ์โดย 

ขายแหวนหมั้น ในกรณีของเราการเลือก 

จึงอยู่ระหว่างเก็บแหวนไว้หรือทำาตาม

ศาสดาพยากรณ์ เรื่องนี้ช่วยเราวางแบบ

ฉบับสองอย่างในบ้านเราตั้งแต่ต้น นั่นคือ 

ทำาตามศาสดาพยากรณ์และทำาตามการ 

กระตุ้นเตือนทางวิญญาณที่เราได้รับเป็น

ส่วนตัว

ตอบรับการตัดสินใจของเรา
ร้านอัญมณีที่ข้าพเจ้าซื้อแหวนมาปิด 

ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังคริสต์มาส แต่ 

ครั้งแรกหลังจากร้านเปิดอีกครั้ง ข้าพเจ้า

ไปพูดกับคนขายอัญมณี ข้าพเจ้าคาดว่า 

เขาคงไม่ยอมคืนเงินให้เพราะสวมแหวน 

วงนั้นไปแล้วและถือว่าใช้แล้ว ข้าพเจ้า

เตรียมตัวรับปฏิกิริยาตอบโต้ในลักษณะนี ้

และคิดจะขายแหวนแบบยอมขาดทุน แต่ 

ยังความประหลาดใจแก่ข้าพเจ้า คนขาย 

อัญมณีใจอ่อน ข้าพเจ้าเดินออกมาพร้อม

เงินสดในมือ—และอ้าปากค้างด้วยความ

ประหลาดใจที่พระเจ้าทรงเปิดทางให้เรา

เชื่อฟัง

ใช่ว่าทุกคนต้องตัดสินใจเช่นเดียวกับ

เรา เมื่อเพื่อนๆ ของเรา—รวมทั้งคนที่เป็น 
สมาชิกศาสนจักรทราบว่าเราทำาอะไรลง 

ไปและเห็นสายหนังเส้นเล็กที่ข้าพเจ้า

ออกแบบให้เชลลีย์สวม พวกเขาบอกว่า 

เราเสียสติ ผู้หญิงหลายคนที่อยู่วัยเดียว 

กับเชลลีย์ไม่อยากเชื่อว่าเธอยอมทำาสิ่งที่ 

ทำาลงไป น้อยคนนักท่ีให้กำาลังใจหรือสนับ- 

สนุนเรา 

เชลลีย์เข้มแข็งและรู้ว่าเธอจะไม่รู้สึก 

อะไรไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรก็ตาม เธอ 

มีความเชื่อมั่นเพราะเธอรู้ว่ากำาลังทำาตาม 
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ศาสดาพยากรณ์ และนั่นสำาคัญกว่าเรื่อง 

อ่ืนท้ังหมด แต่พระเจ้าทรงแสดงพระเมตตา 

อันละเอียดอ่อนต่อเราในรูปแบบของ

เพื่อนสองคนที่ช่วยให้เรารู้สึกว่าเราไม่โดด

เดี่ยว

ข้าพเจ้ากับเพื่อนชื่อบ็อบแนะนำาฟราน 

ให้รู้จักศาสนจักรสมัยเรียนมัธยมปลาย  

ต่อมาเราทั้งสามคนรับใช้งานเผยแผ่ และ

เมื่อฟรานกลับจากงานเผยแผ่ของเธอ  

เธอกับบ็อบหมั้นกัน เมื่อพวกเขามาบอก 

ข่าวดีให้ข้าพเจ้ากับเชลลีย์ทราบ เรารู้ว่า

แทนที่จะซื้อแหวนหมั้น พวกเขาตัดสินใจ 

ใช้เงินทุนซื้ออาหารมาสะสม น่าสนใจ 
สำาหรับเราทั้งสี่คนที่พระวิญญาณทรงนำา 

ทางเราให้ทำาคล้ายกัน การที่เราให้คำามั่น

ว่าจะทำาตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และ 

ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตเพิ่มมิติใหม่ให้

แก่มิตรภาพของเรา ซ่ึงคงอยู่นานกว่า 40 ปี

พรจากการเชื่อฟัง
ข้าพเจ้ากับเชลลีย์เริ่มซื้ออาหารจำาเป็น 

สำาหรับการสะสมในบ้านเม่ือเดือนมกราคม 

ค.ศ. 1977 และยังคงซื้อทีละเล็กละน้อยจน 

เราแต่งงานกันในเดือนเมษายนของปีนั้น 

ก่อนแต่งงาน เราสะสมอาหารไว้ท่ีบ้านพ่อ 

แม่ของข้าพเจ้า

เชลลีย์สวมสายหนังแทนแหวนหมั้นอยู ่

นานขณะข้าพเจ้าจบปริญญาตรีและเข้า 

เรียนคณะทันตแพทย์ ช่วงที่ข้าพเจ้าเรียน 

หนังสือ ครอบครัวเราย้ายหลายครั้ง เรา 

เคยชินกับการลากถังข้าวสาลีจากอพาร์ต- 

เม้นต์แห่งหน่ึงไปอีกแห่งหน่ึง จากบ้านหลัง 

หน่ึงไปบ้านอีกหลังหน่ึง และจากเมืองหน่ึง 

ไปยังอีกเมืองหน่ึง เพ่ือนๆ ของเราเร่ิมหลบ 

หน้าเราทุกคร้ังท่ีเราย้าย แต่ในปีหลังๆ เรา 
สำานึกคุณอย่างสุดซึ้งที่ได้ทำาตามคำาแนะ 

นำาของผู้นำาศาสนจักร

เมื่อข้าพเจ้าเรียนจบทันตแพทย์ และ 

เริ่มเป็นหมอฟัน ข้าพเจ้ากับเชลลีย์มีบุตร 

สองคนและไม่มีเงินเลย แต่น่ายินดีเป็น 

อย่างยิ่งที่เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วย 

อาหารท่ีเราสะสมไว้ก่อนแต่งงาน การเช่ือ 

ฟังคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์เป็นพร 

แก่ชีวิตเราอีกครั้งหลังจากเราแต่งงานได้ 

สิบกว่าปี ตอนน้ันข้าพเจ้าเรียนเพ่ิมเติมจบ 

แล้วและศึกษาต่อเฉพาะด้านทันตกรรม 

จัดฟัน เงินเราไม่เหลือ แต่แทนที่จะซื้อ 

อาหารด้วยบัตรเครดิตหรือเงินยืม เราได้ 

รับพรที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้จาก

เสบียงของเรา (ซึ่งเวลานี้เรามีบุตรสี่คน)

ในช่วงหลายปีนับจากนั้น เราได้รับพร 
อีกหลายด้านเพราะเอาใจใส่ถ้อยคำาของ 

ศาสดาพยากรณ์ เราเรียนรู้ว่าต้องไม่สงสัย 

ความถูกต้องของสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์ 

และอัครสาวกสอนหรือสงสัยว่าน่ันสมเหตุ 

สมผลหรือไม่ เราเรียนรู้ว่าโดยการลงมือ

ทำา—และทำาตาม—คำาแนะนำาของพวก 

ท่านโดยฉับพลัน ชีวิตเราได้รับพร

เรียนรู้ที่จะฟังถ้อยคำาของศาสดา
พยากรณ์

บางคนอาจเรียกการกระทำาของเรา 

ว่าการเชื่อฟังแบบหลับหูหลับตา แต่เรา 

มีสัญญาส่วนตัวของพระเจ้าว่าศาสดา 

พยากรณ์จะไม่นำาเราให้หลงผิด3 การรู้เช่น 

นี้ช่วยให้เราฟังเสียงพวกท่านเฉกเช่นที่เรา

จะฟังสุรเสียงของพระองค์ (ดู คพ. 1:38)

เราเรียนรู้เช่นกันว่าโดยปกติศาสดา

แทนที่จะซื้ออาหาร 

ด้วยบัตรเครดิตหรือเงิน 

ที่ยืมมา เราได้รับพรครั้งแล้ว 

ครั้งเล่าที่สามารถเลี้ยงครอบครัว 

เราได้จากอาหารที่สะสมไว้

44      เ ลี ย โ ฮ น า

ท่านกล่าวกับเรา



พยากรณ์ที่มีชีวิต เชื้อเชิญ เราให้ทำาสิ่ง 

ต่างๆ แต่พวกท่านมักไม่ใช้คำาพูดอย่าง 

เช่น สั่ง หรือ แนะ วิธีของพวกท่านสุภาพ 

อ่อนโยน แต่ใช่ว่าจะให้เรามีข้ออ้างเพ่ือจะ 

ไม่ทำาตาม เมื่อข้าพเจ้ากับเชลลีย์ถือคำา 

เช้ือเชิญเป็นพระบัญญัติ เราได้รับพรเสมอ

เราเรียนรู้ที่จะมองคำาแนะนำาของพวก 

ท่านให้ออกเช่นกันโดยฟังถ้อยคำาต่างๆ  

เช่น “ข้าพเจ้าได้ไตร่ตรอง…” หรือ “บาง 

สิ่งที่อยู่ในความคิดข้าพเจ้าคือ…” หรือ 

“ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องบอกท่าน…” หรือ 

“ข้าพเจ้าขอให้คำาแนะนำาบางอย่างเกี่ยว 

กับ…” หรือ “ข้าพเจ้าหวังว่า…” ถ้อย 

คำาเหล่านี้และคล้ายกันนี้เป็นคำาไขที่ช่วย 

ให้เรารู้ว่าอะไรอยู่ในความคิดและในใจ

ของผู้รับใช้ที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้า

อีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยให้เราได้ยินสุรเสียง 

ของพระเจ้าขณะที่เราฟังศาสดาพยากรณ์

และอัครสาวกคือเอาใจใส่เป็นพิเศษเมื่อ

พวกท่านอ้างคำาพูดของศาสดาพยากรณ์ 

หรืออัครสาวกท่านอื่น พระเจ้าทรงสอน

ว่าพระองค์จะทรงสถาปนาพระวจนะของ

พระองค์โดยปากของพยานสองหรือสาม

คน (ดู 2 โครินธ์ 13:1; คพ. 6:28)

เพราะข่าวสารเรื่องการพึ่งพาตนเอง 

กล่าวซ้ำาหลายครั้งในการประชุมใหญ่ 

สามัญก่อนเราหมั้นหมาย ข้าพเจ้ากับ 

ภรรยาจึงรู้สึกว่าข่าวสารดังกล่าวเก่ียวข้อง 

กับเราเป็นพิเศษ ณ เวลานั้น เราได้รับการ 

ดลใจอย่างชัดเจนให้ทำาตามคำาแนะนำา 

ดังกล่าว อย่างไรก็ดี การทำาตามศาสดา 

พยากรณ์ไม่เกี่ยวกับการแสดงความภักด ี

 

ภายนอกเสมอไป บ่อยครั้งที่การเชื่อฟัง 

มักแสดงออกด้วยวิธีที่เล็กน้อยกว่าและ 

เป็นส่วนตัวมากกว่า โดยไม่คำานึงว่าคน 

อื่นจะรู้หรือไม่ว่าเราเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟัง 

พระเจ้าทรงทราบ พระองค์จะประทานพร

สำาหรับการเชื่อฟังของเราและเปิดทางให้

ทำาได้

ปัจจุบันเชลลีย์สวมแหวนแต่งงานแบบ 

เรียบๆ แต่เธอยังเก็บสายหนังเส้นเล็กไว้ 

เตือนใจให้นึกถึงช่วงเวลาเหล่าน้ัน สำาหรับ 

เราแล้วนี่คือสัญลักษณ์ของการตัดสินใจ 

แต่เน่ินๆ ว่าจะทำาให้การทำาตามคำาแนะนำา 

ของศาสดาพยากรณ์เป็นส่วนสำาคัญของ 

ชีวิตครอบครัวเราเสมอ เวลาน้ีเม่ือเรามอง 

ดูลูกๆ ของเราเล้ียงดูลูกๆ ของพวกเขา เรา 

รู้สึกซาบซึ้งที่การทำาตามประธานโธมัส 

เอส. มอนสัน ศาสดาพยากรณ์ของพระ 

เจ้าอย่างซื่อสัตย์เป็นส่วนหนึ่งของครอบ- 

ครัวพวกเขาเช่นกัน สำาหรับเราแล้ว การ 

เชื่อฟังดังกล่าวเป็นมรดกที่วิเศษสุดและ 

เป็นเคร่ืองหมายของการรักษาพันธสัญญา 

ซึ่งจับต้องได้เช่นเดียวกับแหวนหมั้น 
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มีสองอย่างต้องจำา คือ (1) พระ 

เมตตาของพระผู้เป็นเจ้าไม่มี 

ขอบเขต และ (2) การกลับใจที่แท้ 

จริงหมายถึงการละทิ้งบาปของท่าน

ด้านหนึ่ง เพราะการชดใช้อันไม่ 

มีขอบเขตของพระเยซูคริสต์ การ 

กลับใจจึงมีผลต่อทุกคนแม้ต่อคน 

ท่ีทำาความผิดแบบเดิมหลายคร้ัง ดัง 

ที่ศาสดาพยากรณ์แอลมากล่าว “ดู 

เถิด, [พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า] ทรงส่ง 

คำาเชิญมาถึงมนุษย์ทั้งปวง, เพราะ 

 

พระพาหุแห่งพระเมตตายื่นมาให้

พวกเขา, และพระองค์ตรัส: จงกลับ 

ใจ, และเราจะรับเจ้าไว้” (แอลมา 

5:33)

อีกด้านหนึ่ง ศาสดาพยากรณ ์

โจเซฟ สมิธสอนดังนี้ “การกลับใจ 

เป็นเรื่องที่เราจะล้อเล่นทุกวันไม่ได้  

การล่วงละเมิดทุกวันและการกลับใจ 

ทุกวันไม่เป็นท่ีพอพระทัยในสายพระ 

เนตรของพระผู้เป็นเจ้า” (คำ�สอนของ 

ประธ�นศ�สน�จักร: โจเซฟ สมิธ 

[2007] หน้า 79)

แล้วอะไรคือกุญแจของการกลับ 

ใจ ดังพระเจ้าทรงเปิดเผยต่อโจเซฟ 

สมิธ “โดยสิ่งนี้เจ้าจะรู้ว่าถ้าคนกลับ 

ใจจากบาปของเขา—ดูเถิด, เขาจะ 

สารภาพและละทิ้งมัน” (คพ. 58:43)  

และดังที่แอลมาสอน “ผู้ใดก็ตามที่

กลับใจย่อมพบความเมตตา; และ 

คนที่พบความเมตตาและ อดทนจน 
กว่�ชีวิตจะห�ไม่ ผู้นั้นจะได้รับการ 

ช่วยให้รอด” (แอลมา 32:13; เน้น 

ตัวเอน)

อีกนัยหน่ึง ท่านต้องสารภาพและ 

ละทิ้งบาปของท่านและพยายาม 

ซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ถ้าท่าน 

  มี ขีดจำ�กัดของ
 ก�รกลับใจ หรือไม ่
ถ้�ฉันต้องขออภัยครั้งแล้ว
  ครั้งเล่�ในเรื่องเดิม 
 ฉันจะม�ถึงขีดจำ�กัด
 ตรงจุดใดจุดหนึ่งหรือไม่



ผู้ไม่เป็นสม�ชิก
รับ

ศีลระลึก
ได้หรือไม่่

ตามที่ท่านทราบ ขนมปังและ

น้ำาของศีลระลึกเตรียมไว้สำา- 

หรับสมาชิกศาสนจักรเพื่อเราจะ 

สามารถต่อพันธสัญญาบัพติศมา 

ของเราได้ อย่างไรก็ดี เราไม่ควรทำา 

สิ่งใดระหว่างการประชุมศีลระลึก 

เพื่อกีดกันผู้ไม่เป็นสมาชิกจากการ

รับส่วนศีลระลึก

เป็นเรื่องดีที่จะชวนเพื่อนและ 

ครอบครัวที่ไม่เป็นสมาชิกมาโบสถ์ 

เราต้องการให้พวกเขารู้สึกอบอุ่น 

สบายใจในการประชุมของเรา 

การเตรียมพวกเขาสำาหรับการ 

ประชุมศีลระลึกจะช่วยได้โดย

อธิบายจุดประสงค์ของศีลระลึก

และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระหว่าง

การประชุม ถ้าพวกเขาถามว่า

ควรรับศีลระลึกหรือไม่ บอกพวก

เขาเพียงว่าพวกเขาจะเลือกรับ

ก็ได้แต่ศีลระลึกมีไว้สำาหรับสมาชิก

สัตว์ 
มี วิญญ�ณ หรือไม่
เกิดอะไรขึ้น
    กับสัตว์เหล่�นั้น
    หลังจ�กพวกมันต�ย

สัตว์มีวิญญาณ (ดู คพ. 77:2–3) 

แน่นอนว่ามีความแตกต่าง 

อย่างมากระหว่างวิญญาณของสัตว์ 

กับวิญญาณของเรา—เราเป็นบุตร 

ธิดาที่ถือกำาเนิดจากพระบิดาบน 

สวรรค์ แต่สัตว์ไม่ใช่

มีปัญหาในการเอาชนะบาปบางอย่าง 

อย่ายอมให้ตนเองเชื่ออย่างผิดๆ ว่า 

มีขีดจำากัดของการกลับใจท่ีจริงใจ จง 

ขอความช่วยเหลือจากบิดามารดา

และอธิการหรือประธานสาขาของ

ท่าน ความรัก การสนับสนุน และ

คำาแนะนำาของพวกเขาจะช่วยท่าน

ได้ขณะที่ท่านพยายามขจัดบาป

ออกจากชีวิตท่านและใกล้ชิดพระ

บิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์

มากขึ้น 

ถ่า
ยภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

ออ
กัส

ต์ 
มิล

เล
อร

์; 
ภา

พแ
มว

 ©
 G

et
ty
 I
m
ag

es

ศาสนจักรซึ่งกำาลังต่อพันธสัญญา

บัพติศมาของพวกเขา

ดังที่เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์  

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว  

“ศาสนพิธีศีลระลึกทำาให้การประชุม 

ศีลระลึกเป็นการประชุมศักดิ์สิทธิ์ 

ที่สุดและสำาคัญที่สุดในศาสนจักร”  

(“การประชุมศีลระลึกและพิธีศีล- 

ระลึก,” เลียโฮน� พ.ย. 2008 หน้า  

21) เราควรช่วยให้ผู้ไม่เป็นสมาชิก

เข้าใจศาสนพิธีสำาคัญนี้ โดยแน่ใจ

ว่าพวกเขารู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใน

การประชุมของเราเช่นกัน 

ตามคำากล่าวของศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟ สมิธ อย่างน้อยในสวรรค์ก็มี

สัตว์อยู่บ้าง ท่านกล่าวว่า

“ยอห์นเห็นสัตว์รูปร่างหน้าตา 

แปลกๆ ในสวรรค์;…กำาลังถวาย 

เกียรติแด่พระผู้เป็นเจ้าที่นั่นจริงๆ 

…(ดู วิวรณ์ 5:13.)…
“ข้าพเจ้าคิดว่ายอห์นเห็นสิ่งมี 

ชีวิตเป็นพันชนิดที่นั่น ซึ่งรอดจาก 

โลกเหมือนเช่นนี้หลายหมื่นโลก

หลายหมื่นสมัย—สัตว์แปลกๆ ที่

เรานึกไม่ถึง เราจะเห็นทั้งหมดใน 

สวรรค์ ยอห์นเรียนรู้ว่าพระผู้เป็น

เจ้าทรงเฉลิมพระเกียรติพระองค์เอง 

โดยทรงช่วยชีวิตทั้งหมดที่พระหัตถ์ 

ของพระองค์ทรงสร้างขึ้นมา ไม่ว่า 

สัตว์สี่เท้า สัตว์ปีก สัตว์น้ำา หรือ 

มนุษย์ พระองค์จะทรงเฉลิมพระ 

เกียรติพระองค์เองด้วยสิ่งมีชีวิตทั้ง 

หมดนั้น” (ใน History of the Church, 

5:343)

ดังนั้น ถึงแม้เราไม่เข้าใจถ่องแท้ 

ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์หลังจาก 

มันตาย แต่เราเชื่อว่าสัตว์จะได้รับ 

ความรอดและความเป็นอมตะบาง

อย่าง 
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การเลือกที่ดีต่อสุขภาพทำาให้ท่านมีสุขภาพด ี
(ดู คพ. 89)
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พระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้า
“เพราะพระบิดาของเรา 

ทรงรักลูกๆ ของพระ 

องค์ พระองค์จึงไม่ทรง 

ปล่อยให้เราคาดเดาว่า 

อะไรสำาคัญที่สุดในชีวิตนี้เกี่ยวกับสิ่งที่ 

ความใส่ใจของเราจะนำาความสุขมาให้เรา 

หรือความเพิกเฉยของเราจะนำาความเศร้า 

โศกมาให้เรา บางคร้ังพระองค์จะทรงบอก 

เรื่องเช่นนี้กับบุคคลหนึ่งโดยตรงด้วยการ 

ดลใจ นอกจากน้ีพระองค์จะทรงบอกเร่ือง 

สำาคัญเหล่านี้แก่เราผ่านผู้รับใช้ของพระ 

องค์ด้วย…พระองค์ทรงทำาเช่นนี้เพื่อว่า 

แม้แต่คนที่ไม่สามารถรู้สึกถึงการดลใจก็ 

จะรู้ได้ ขอเพียงให้พวกเขาฟังเท่านั้น เพื่อ 

พวกเขาจะได้ทราบความจริงและได้รับการ 

เตือน”
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก ์ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่าย
ประธานสูงสุด “The Family,” Liahona, ต.ค. 1998, 
12; Ensign, ก.พ. 1998, 10

หมายเหตุบรรณาธิการ: หน้านี้ไม่มีเจตนา 
จะให้เป็นคำาอธิบายครอบคลุมข้อพระคัมภีร ์
ที่เลือกไว้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำาหรับการ 
ศึกษาของท่าน

ศาสดาพยากรณ์
ผู้รับใช้ของพระองค์
“พระคัมภีร์ประกาศซ้ำา 
แล้วซ้ำาเล่าว่าพระเจ้า 

ประทานพระบัญญัติ 

แก่ ลู กหลานมนุษย์

ผ่านศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ คณะ 

กรรมการ สมัชชา หรือผู้มีอำานาจใดก็ไม่มี 

สิทธิ์บงการพระเจ้าให้สอนสิ่งที่ค้านกับ 

กฎของพระองค์ พรนิรันดร์ของพระผู้เป็น 

เจ้าขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังและการปฏิบัติ 

ตามพระวจนะของพระเจ้าที่เปิดเผยให้ 

เราผ่านทางศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธ์ิของ 

พระองค์”
เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสอง, “เราเชื่อทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผย
มา” เลียโฮนา พ.ย. 2003 หน้า 105 

พระองค์ทรงเปิดเผย
พระเจ้าทรงส่ือสารกับศาสดาพยากรณ์ 

ของพระองค์อย่างไร มีหลายวิธี อาทิ

• การดลใจผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู 

2 เปโตร 1:21)

• นิมิตและความฝัน (ดู กันดารวิถี 12:6; 

1 นีไฟ 8:2)

• การเยือนโดยสัตภาวะจากสวรรค์  

(ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:16–17; 

คพ. 110:8)

ความลี้ลับของพระองค์
คำาฮีบรูดั้งเดิมที่ใช้ในพระคัมภีร์ไบเบิล 

สำาหรับ ความล้ีลับ ตามตัวอักษรหมายถึง 

“คำาแนะนำา” ด้วยเหตุน้ีจึงเก่ียวข้องกับแผน 

หรือเจตจำานงของพระเจ้า

เมื่อเร็วๆ นี้ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มี

ชีวิตขอให้เราทำาอะไร ทบทวนการประชุมใหญ่ 

สามัญครั้งล่าสุด (ดู conference.lds.org) อาจ 

เขียนในบันทึกส่วนตัวของท่านถึงสิ่งที่ท่าน

รู้สึกได้รับการกระตุ้นเตือนให้ทำาตามสิ่งที่ผู้รับ

ใช้ของพระเจ้ากล่าวไว้

มี น า ค ม   2 0 1 2           49

บรรทัดมาเติมบรรทัด

อาโมส 3:7
ข้อนี้สอนเราเกี่ยวกับบทบาทที่จำาเป็นของศาสดาพยากรณ์

7 แท้จริงแล้วพระเจ้ามิได้ 
ทรงกระทำาอะไรเลยโดยมิได้เปิดเผย 
ความลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ 
ของพระองค์คือผู้เผยพระวจนะ



แปดปีก่อน เมื่อ อเล็กซ์ เอสโกบาร์ เป็นผู้สอนในฐานะ 

ปุโรหิตแห่งอาโรน เขาให้คำามั่นว่าจะรับใช้งานเผยแผ่ 

เต็มเวลา  เวลานั้นเขาไม่คิดเลยว่าคุณพ่อจะเป็นอธิการ 

ของเขาเมื่อเขาเข้าสู่สนามเผยแผ่

นั่นเพราะคุณพ่อของอเล็กซ์ไม่ได้มาโบสถ์นานกว่าสิบปี  แต่

อเล็กซ์ซึ่งเวลานั้นมาโบสถ์ตามลำาพังไม่เคยหมดหวังในตนเอง—

หรือคนในครอบครัว

“ผมเรียนรู้ด้วยตนเองว่าแบบอย่างสำาคัญเพียงใด” เขากล่าว

ผู้นำ�ของผมม�ต�มห�ผม
เยาวชนชายคนหนึ่งแข็งขันอยู่ในศาสนจักรโดยไม่ได้รับการ 

สนับสนุนจากครอบครัวได้อย่างไร มาริโอ ซายาส ผู้เป็นอธิการ 

สมัยอเล็กซ์เป็นเด็กหนุ่มผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนถือว่า 

อเล็กซ์แข็งขันได้เพราะประจักษ์พยานและผู้นำาเยาวชนชายที่

อุทิศตนของเขา อเล็กซ์เห็นด้วย

“ถ้าผมไม่ปรากฏตัวในวันอาทิตย์ ผู้นำาจะมาตามหาผม” เขา 

 กล่าว “ผมเรียนรู้ทีละเล็กละน้อยเกี่ยวกับพระกิตติคุณจนผมมี 

ประจักษ์พยานเข้มแข็ง  เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ผมไปโบสถ์ 

เป็นประจำาคือผมรู้ว่าโดยผ่านพระกิตติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เราจะมีความสุข 

ชั่วนิรันดร์เป็นครอบครัวได้”

การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวหมายถึงการ

อยู่อย่างแข็งขันแม้เพื่อนบางคนที่โบสถ์ใน

โดย ไมเคิล อ�ร์. มอร์ริส
นิตยสารศาสนจักร

แบบอย่างที่ยอดเยี่ยม ของอเล็กซ์
สำ�หรับอเล็กซ์ เอสโกบ�ร์แล้ว ก�รชูแสงสว่�ง 
ของเข�สร้�งคว�มแตกต่�งชั่วนิรันดร ์
ให้ครอบครัว



ส่ิงท่ีทำาให้เรเน่หันกลับมาในท้ายท่ีสุดคือเหตุผลท่ีว่าแบบอย่าง 

ของเขากำาลังทำาร้ายลูกๆ  “ลูกชายผมเหมือนเด็กกำาพร้าท่ีไปโบสถ์ 

ตามลำาพังเพราะพ่อไม่แข็งขัน” เขานึก

“ผมเริ่มสำารวจชีวิตตนเองและผลกระทบจากแบบอย่างที่ผม 

มีต่อลูกๆ” เรเน่กล่าว เขารู้สึกซาบซึ้งที่พลังแห่งการชดใช้ของ 

พระเยซูคริสต์ยอมให้เขากลับใจ  “ผมตระหนักว่าผมไม่ได้ทำาหน้า 

ท่ีรับผิดชอบในฐานะบิดาเลย  ท้ังหมดน้ีช่วยให้ผมระลึกถึงพระเจ้า 

คุกเข่า และทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยผมกลับมา”

ขณะที่ความซื่อสัตย์และประจักษ์พยานของเรเน่เติบโต การ 

เรียกมากมายจึงตามมา  หลายปีหลังจากน้อมรับพระกิตติคุณ 

อีกครั้ง เขาได้รับความรู้สึกว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมเขาสำาหรับ 

การเรียกใหม่ที่สำาคัญ

“ผลคือพ่อผมเป็นอธิการของผม” อเล็กซ์กล่าว

คว�มสำ�คัญของแบบอย�่ง
ขณะอเล็กซ์รับใช้ในคณะเผยแผ่เรซิซเตนเซีย อาร์เจนตินา  

ทุกคนคิดถึงเขา แต่พวกเขารู้สึกปลาบปลื้มยินดีที่อเล็กซ์กำาลัง 

แบ่งปันแบบอย่างของเขากับผู้อื่น  พวกเขารู้สึกปลาบปลื้มยินดีที่ 

ได้รับการผนึกในพระวิหารบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินาในปี 2009

“อเล็กซ์ทำางานกับเราและกับสมาชิกวอร์ดเพื่อเราเสมอ”  

คาร์เมนกล่าว “พวกเขาบอกเราว่าเขาสวดอ้อนวอนตลอดเวลา 

เพ่ือให้พ่อแม่กลับมาโบสถ์ เราซาบซ้ึงใจท่ีเขาไม่หมดหวังในตัวเรา”

อธิการเอสโกบาร์มีความสุขที่อเล็กซ์เป็นผู้สอนศาสนาคนแรก 

ที่เขาส่งเข้าไปในสนามเผยแผ่หลังจากได้รับเรียกเป็นอธิการ  

“น่าตื่นเต้นที่มีลูกชายรับใช้” เขากล่าว  “เราทุกคนคิดถึงอเล็กซ์ 

แต่ผมเป็นคนที่คิดถึงเขามากที่สุด  เขาเป็นคนที่สนับสนุนผม”

ถ้าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นแบบอย่างที่ดี อเล็กซ์กล่าว ในที่สุด 

คนอ่ืนจะสังเกตเห็น  “ถ้าเรามีความสุขและพอใจในศาสนจักร คน 

อื่นจะอยากมีส่วนในความสุขของเรา  ถ้าเราอดทนและก้าวหน้า 

ปาฏิหาริย์ย่อมเกิดขึ้นได้” 

กอร์โดบา อาร์เจนตินาจะหวั่นไหว

“มีการล่อลวงมากมายให้ฝ่าฝืนพระคำาแห่งปัญญาและกฎ 

ความบริสุทธิ์ทางเพศ” อเล็กซ์ผู้ดึงพลังจากคำาแนะนำาที่เขาได้รับ 

จากอธิการซายาสกล่าว  “ท่านบอกว่า ‘วิธีเดียวที่จะคู่ควรกับ

ภรรยาที่มีค่าควรคือตัวคุณต้องมีค่าควร’ นั่นช่วยผมมากทีเดียว”

ประจักษ์พยานของอเล็กซ์เข้มแข็งขึ้นมากจากการทำาตาม 

ความฝันของเขาจนเขาได้รับเรียกให้ทำางานเผยแผ่เต็มเวลา  เขา 

เริ่มเตรียมแต่ไม่รอจนอายุ 19 เพื่อเริ่มแบ่งปันพระกิตติคุณ เขา

เริ่มจากครอบครัวตนเอง

“อเล็กซ์สวดอ้อนวอนและกระตุ้นครอบครัวเสมอ” อธิการ 

ซายาสกล่าว “เขาจะกระตุ้นพี่ชายให้ไปโบสถ์  การพยายามนำา

ครอบครัวของเขากลับมาประสบผลสำาเร็จเพราะอเล็กซ์”

“ผมเป็นคนหัวแข็ง”
เมื่อเรเน่พ่อของอเล็กซ์นึกย้อนไปถึงเวลา 13 ปีที่เขาใช้ชีวิต

นอกศาสนจักร เขาเสียดายสิ่งที่ขาดหายไป

“ช่วงปีเหล่านั้นยากมาก” เขากล่าว  “บางครั้งผมอดคิดไม่ได้

เกี่ยวกับเวลาที่ผมสูญเสียไปโดยไม่ได้ชื่นชมชีวิตอันน่าอัศจรรย์ที่

พระกิตติคุณมอบให้”

ครอบครัวเอสโกบาร์เข้าร่วมศาสนจักรในกอร์โดบาเมื่ออเล็กซ์ 

ยังเด็ก  พวกเขาแข็งขันจนกระทั่งย้ายกลับไปประเทศบ้านเกิดที ่

โบลิเวียหลังจากอเล็กซ์รับบัพติศมาได้ไม่นาน  ขณะอยู่ในโบลิเวีย 

พวกเขาลืมไปว่า “พระกิตติคุณมีความหมายต่อชีวิตเราอย่างไร” 

เรเน่กล่าว

เมื่อพวกเขากลับกอร์โดบาในอีกสองปีต่อมา คาร์เมนแม่ของ 

อเล็กซ์ไปโบสถ์เป็นครั้งคราวกับลูกสี่คนของพวกเขา  แต่เรเน่เป็น 

นักฟุตบอล เขาใช้วันอาทิตย์นอนพักหลังจากการแข่งขันวันเสาร์

และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง—กิจกรรมที่มักจะหมายถึงการฝ่าฝืน 
พระคำาแห่งปัญญา

“ผมเป็นคนหัวแข็ง” เขากล่าว  “บางครั้งผมคิดว่าผมหลงทาง 

โดยสิ้นเชิง ซึ่งเราคิดเช่นนั้นเมื่อเราไม่มีความเป็นเพื่อนของ 

พระวิญญาณอีกต่อไป”

แบบอย่างที่ยอดเยี่ยม ของอเล็กซ์
ภา
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จะทำ�อย่�งไรเพื่อให้เร�

ได้ประโยชน์สูงสุดจ�ก

ข้าพเจ้าสนับสนุนให้ท่านตั้งเป้าหมาย 

ของตนเองว่าจะใช้ประโยชน์จากศาสน- 

พิธีในพระวิหารที่เปิดดำาเนินการของเรา 

บ่อยเพียงใด สิ่งที่สำาคัญมากกว่าการเข้า 

ร่วมศาสนพิธีในพระวิหารคืออะไร กิจกรรม 

ที่ให้ประสิทธิผลและความปีติยินดีตลอด 

จนความสุขอย่างยิ่งแก่คู่สามีภรรยามาก 

กว่าการนมัสการด้วยกันที่พระวิหารคือ 

กิจกรรมใด

ข้าพเจ้าจะแบ่งปันคำาแนะนำาเพิ่มเติม

บางอย่างถึงวิธีที่ท่านจะได้รับประโยชน์

มากขึ้นจากการเข้าพระวิหาร

• ทำาความเข้าใจหลักคำาสอนเกี่ยวกับ 

ศาสนพิธีพระวิหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความสำาคัญยิ่งของการชดใช้ของพระ

เยซูคริสต์1

• ขณะร่วมศาสนพิธีพระวิหาร ให้ใคร่- 

ครวญความสัมพันธ์ของท่านกับพระ 

เยซูคริสต์และความสัมพันธ์ของพระ 

องค์กับพระบิดาบนสวรรค์ของเรา การ 

กระทำาที่เรียบง่ายนี้จะนำาไปสู่ความ 

เข้าใจมากขึ้นถึงลักษณะอันสูงส่งของ

ศาสนพิธีพระวิหาร

• สวดอ้อนวอนแสดงความซาบซ้ึงในพระ 

กรุณาธิคุณอยู่เสมอสำาหรับพรอันล้ำา

เลิศที่หลั่งไหลมาจากศาสนพิธีพระ 

วิหาร ดำาเนินชีวิตแต่ละวันเพื่อแสดงให้ 

พระบิดาในสวรรค์และพระบุตรที่รัก 

ของพระองค์ทรงประจักษ์ว่าพรเหล่า

นั้นมีความหมายต่อท่านมากเพียงใด

• กำาหนดแผนไปพระวิหารเป็นประจำา

• เผื่อเวลาไว้มากพอเพื่อจะไม่เร่งรีบภาย 

ในกำาแพงพระวิหาร

• ถอดนาฬิกาเม่ือท่านเข้าไปในพระนิเวศน์ 

ของพระเจ้า

• ต้ังใจฟังการนำาเสนอองค์ประกอบต่างๆ 

ของศาสนพิธีด้วยความคิดและใจที่

เปิดกว้าง

• ตั้งจิตระลึกถึงคนที่ท่านกำาลังประกอบ

ศาสนพิธีแทน บางคร้ังให้สวดอ้อนวอน 

เพ่ือท่ีบุคคลน้ันจะรับรู้ถึงความสำาคัญย่ิง 

ของศาสนพิธีและมีค่าควรหรือเตรียม 

พร้อมเพื่อจะมีค่าควรต่อการได้รับผล

จากศาสนพิธีเหล่านั้น

บางครั้งเมื่อข้าพเจ้าได้ยินคณะนักร้อง 

ประสานเสียงระหว่างพิธีอุทิศพระวิหาร  

ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกล้ำาเลิศซึ่งยกระดับ 

ความคิดและจิตใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหลับ 

ตาลงและมากกว่าหนึ่งครั้งที่มโนภาพของ 

ข้าพเจ้าคือภาพผู้คนจากจุดหนึ่งของพระ 

โดย เอ็ลเดอร์ 
ริชาร์ด จี. สก็อตต์

แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง

สมาชิกแต่ละคนของศาสนจักร 

ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายได้รับพรที่จะมีชีวิต 

อยู่ ในช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงดลใจให้ 

ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์อำานวย

ความสะดวกให้ไปพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ได้

มากขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

เนื่องจากข้าพเจ้ารักท่าน ข้าพเจ้าจะ 

พูดกับท่านด้วยความจริงใจ โดยไม่ต้องใช้ 

ถ้อยคำาสละสลวย ข้าพเจ้าเห็นหลายครั้ง 

มีหลายคนยอมเสียสละมากมายเพื่อไป 

พระวิหารที่อยู่ห่างไกล แต่เมื่อมีพระวิหาร 

สร้างไว้ใกล้ๆ ใช้เวลาเดินทางไม่นาน  

หลายคนกลับไม่เข้าพระวิหารเป็นประจำา 

ข้าพเจ้าขอแนะนำาดังนี้ เมื่อพระวิหารอยู่ 

ใกล้ไปสะดวก สิ่งเล็กๆ น้อยๆ อาจทำาให้ 

แผนไปพระวิหารของท่านหยุดชะงัก จงต้ัง 

เป้าหมายท่ีแน่นอน พิจารณาสภาพการณ์ 

ของท่านว่าจะสามารถร่วมศาสนพิธีพระ 

วิหารได้เมื่อใด แล้วอย่ายอมให้อะไรมา 

เป็นอุปสรรคต่อแผนนั้น แบบแผนนี้จะรับ 

ประกันว่าผู้ที่อยู่ภายใต้ร่มเงาพระวิหาร 

จะได้รับพรเช่นเดียวกับผู้ที่วางแผนเดิน 

ทางไกลล่วงหน้าไว้นานเพื่อเดินทางไป

พระวิหาร

การเข้า 
พระวิหาร
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วิหารแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ ขึ้นสู่เบื้องบน 

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคนเหล่านั้นหมายถึงวิญ- 

ญาณมากมายท่ีรอคอยให้ประกอบศาสน- 

พิธีแทนพวกเขาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น 

พวกเขาปีติยินดีเพราะในที่สุดมีสถานที่ 

ซึ่งสามารถปลดปล่อยพวกเขาจากโซ่ 

ตรวนที่เหนี่ยวรั้งพวกเขาไว้จากความก้าว 

หน้านิรันดร์ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นี้ 
ท่านต้องทำาศาสนพิธีแทนคนตาย ท่านต้อง 

ค้นหาบรรพชนของท่าน โปรแกรม Family- 

Search รูปแบบใหม่จะทำาให้งานนี้ง่ายขึ้น ถ่า
ยภ

าพ
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กว่าเดิม การค้นหาบรรพชนเป็นสิ่งสำาคัญ 

ขอให้เตรียมข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับพวก

เขา และมายังพระนิเวศน์ของพระเจ้าเพื่อ

ประกอบศาสนพิธีที่พวกเขารอคอย 

ช่างน่ายินดีที่เราสามารถมีส่วนในงาน

ของพระวิหาร! 

จากคำาปราศรัยการประชุมใหญ่เดือนเมษายน 2009

อ้างอิง
1.	การศึกษาพระคัมภีร์หลักคำาสอนและ 

พันธสัญญา	ภาค	88,	109,	131,	และ	132 
จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

กิจกรรมที่ให้ประสิทธิผลและ
ความปีติยินดีตลอดจนความ
สุขอย่างยิ่งแก่คู่สามีภรรยา
มากกว่าการนมัสการด้วยกัน
ที่พระวิหารคือกิจกรรมใด



ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด มีหลาย
ครั้งที่ท่านรู้สึกผิดแผกจากคน
อื่นๆ เมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนั้น 
สำาคัญที่ต้องเพ่งอยู่ที่จุดเดียว 
และทำาสิ่งถูกต้อง

ฮวน กาเบรรา วัย 18 ปีจากเมืองเกวงกา  

ประเทศเอกวาดอร์ รู้ว่าความผิดแผกเป็น 

อย่างไร เขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในจำานวน 

เพียงหยิบมือเดียวของศาสนจักรของพระเยซูคริสต ์

แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเมืองที่มีประชากรราว 

500,000 คน แรงกดดันให้ยอมอ่อนข้อแก่การล่อลวง 

สูงมาก แต่ฮวนรู้ว่ามีแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าการ 

ล่อลวงใดๆ ทั้งสิ้น

โดย โจชัว เจ. เพอร์คีย์
นิตยสารศาสนจักร

โดดเดี่ยว
แต่
ไม่
เดียวดาย



มี น า ค ม   2 0 1 2           55

สร้างจุดรวมความสนใจ
พ่อแม่ของฮวนสอนเขาสมัยเด็กให้ทำา 

ตามมาตรฐานอันเป็นพรแก่ชีวิตเขา มาตร- 

ฐานเหล่านี้ช่วยให้เขาเติบโตและพัฒนา 

พรสวรรค์ของเขา “ตั้งแต่เด็ก ผมตั้งเป้า- 

หมายในปฐมวัยและเยาวชนชายว่าจะ 

เรียนดนตรี” เขาอธิบาย “ผมเล่นไวโอลิน  

ฟลูต เปียโน และตอนนี้เล่นกีตาร์ ผมชอบ

กีตาร์มากที่สุด”

ฮวนตั้งเป้าหมายด้านสมรรถภาพทาง 

กายเช่นกันโดยใช้ สัมฤทธิผลในหน้าที่ 

ของฉันต่อพระผู้เป็นเจ้า เป็นหลัก ตลอด 

หลายปีมานี้เขาเรียนเทควันโด ว่ายน้ำา  
ยิมนาสติก และอยู่ในทีมวิ่งของโรงเรียน

ด้วย

“ผมชอบเรียนรู้ นั่นคือสาเหตุที่ผมมัก 

จะรับการท้าทายที่จะฝึกเครื่องดนตรีชิ้น

ใหม่หรือกีฬาใหม่ๆ เรียนรู้บางอย่างมาก

ขึ้น” เขากล่าว

เป้าหมายเหล่าน้ีสนับสนุนวัตถุประสงค์ 
ท่ีใหญ่กว่าด้วย “ทุกอย่างท่ีผมทำา ท้ังหมด 

ท่ีผมศึกษา การเตรียมทางร่างกายท้ังหมด 

เป้าหมายทั้งหมดที่ผมตั้งไว้—ทุกอย่าง 

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเป็นผู้

สอนศาสนา” เขาอธิบาย “และการเป็น 

ผู้สอนศาสนาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเป้า-

หมายอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ รับการผนึกใน

พระวิหารและเป็นสามีที่ดี”

เรียนรู้ที่จะตอบปฏิเสธ
แม้จะมีจุดรวมความสนใจลึกซึ้งเช่น 

นั้น แต่ฮวนรู้ว่าไม่ง่ายเลยที่จะอยู่กับเป้า- 

หมาย สองสามปีก่อนเขาได้รับกำาลังใจมาก 

จากเยาวชนชายที่อายุมากกว่าในวอร์ด  

แต่พวกเขาส่วนใหญ่ย้ายไปแล้วหรือไม่ก็ 

เริ่มเข้าร่วมการประชุมโควรัมเอ็ลเดอร์ ทิ้ง 

ฮวนไว้กับเพ่ือนไม่ก่ีคนในศาสนจักรท่ีคอย 

สนับสนุนเขาเมื่อเกิดเหตุการณ์ยุ่งยาก ใน 

ช่วงเวลาเหล่านั้น ฮวนขอกำาลังใจจากพ่อ

แม่พี่น้อง—และจากพระบิดาบนสวรรค์

ของเขา

“คุณรู้สึกโดดเดี่ยวเล็กน้อยบางครั้ง 

เพราะคุณมีมาตรฐานผิดแผก วิธีดำาเนิน 

ชีวิต วิธีปฏิบัติต่อผู้อื่น หรือวิธีแสวงหาสิ่ง 

ต่างๆ ในชีวิตผิดแผกจากผู้อื่น แต่ความ 

จริงคือ” ฮวนเสริมอย่างมั่นใจ “คุณไม่

เดียวดาย เรามีการสวดอ้อนวอนเสมอ 

และเราสามารถใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์ 

ได้เสมอ ผมสวดอ้อนวอนเสมอเพื่อให้มี 

พลังทำาสิ่งถูกต้อง กล้าขัดเพื่อนๆ เมื่อ 

พวกเขาทำาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

“คุณรู้อะไรไหมครับ” เขากล่าวต่อ “บาง 

ครั้งเพื่อนๆ บอกผมว่าพวกเขาชื่นชมแบบ

อย่างของผมและความเข้มแข็งของผมที่

จะตอบปฏิเสธ”

ยืนหยัดมั่นคง
การล่อลวงบางอย่างที่ฮวนพบเจอเป็น 

เรื่องที่ปฏิเสธได้ง่าย เขาบอกปัดได้อย่าง 

ง่ายดายเมื่อเพื่อนชวนเขาดื่มเครื่องดื่มที่ 

มีแอลกอฮอล์ นั่นคือการละเมิดพระบัญ- 

ญัติอย่างเห็นได้ชัด

“แต่มีหลายครั้งที่การล่อลวงแยบยล 

มากขึ้น” ฮวนอธิบาย “ดังที่มีกล่าวไว้ใน 

พระคัมภีร์ บางครั้งก็แฝงตัวมา [ดู มัทธิว  

7:15] การล่อลวงสามารถปรากฏประหนึ่ง 

ไม่มีอะไรเลวร้ายเพราะดูเหมือนไม่ผิด 

พระบัญญัติข้อใด นั่นคือเวลาที่คุณต้องภา
พถ

่าย
โด

ย 
โจ
ชัว

 เ
จ.
 เ
พอ

ร์ค
ีย์

สวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าจะทำาอะไรต่อไป 

เพื่อคุณจะไม่สับสน พระวิญญาณช่วยให้ 

ผมเข้าใจเช่นนี้หลายครั้งเมื่อมีบางอย่าง 

ไม่ถูกต้องหรือเมื่อมีคนพยายามให้ผมทำา

สิ่งไม่ดี”

ขณะที่ฮวนเตรียมเป็นผู้สอนศาสนา 

เขาได้ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่บางคนใน

ศาสนจักรผู้สนับสนุนเขา

“เวลาน้ีผมเป็นแบบอย่างสำาหรับเยาวชน 

คนอื่นๆ และนี่เป็นพรสำาหรับชีวิตผม” เขา 

กล่าว “น่ันช่วยให้ผมเข้าใจว่าการพยายาม 

เข้มแข็ง ซื่อสัตย์ เป็นสิ่งที่คุ้มค่า” 

บนสุด: ฮวนกับครอบครัว บน: แม่น้ำ� 
ส�ยหนึ่งในสี่ส�ยที่ไหลผ่�นเกวงก�
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เมื่อดิฉันเติบใหญ่ ดิฉันมักมองหา 

ปาฏิหาริย์เสมอเพื่อพิสูจน์ให้ตนเอง 

เห็นว่าดิฉันมีประจักษ์พยาน ดิฉันจะ 

ได้ยินเรื่องราวหลายต่อหลายเรื่องเกี่ยวกับ 

ช่วงเวลาอันน่าอัศจรรย์เมื่อผู้คนเรียนรู้  

โดยไม่สงสัยว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง  

เรื่องเหล่านั้นมีตั้งแต่การขัดขืนการล่อลวง 

หรือเผชิญอันตราย ไปจนถึงการนำาคน 

หลายร้อยคนมาสู่ศาสนจักรผ่านการกระ 

ทำาเล็กๆ และเรียบง่าย ไปจนถึงเวลาที่

พวกเขาเปิดเจอข้อพระคัมภีร์ตรงกับภาวะ 

วิกฤตของชีวิตพอดี เรื่องโปรดหลายเรื่อง 

ของดิฉันจะเกี่ยวกับคนที่เดินทางกลับบ้าน 

ตอนกลางคืน ผ่านอันตรายที่พวกเขาไม่รู้ 

จนถึงวันรุ่งขึ้น ดิฉันได้ยินหลายเรื่องเกี่ยว 

กับการรักษาอันน่าอัศจรรย์หรือเทพคุ้ม 

ครองผู้คน ดิฉันอดใจรอให้ตนมีช่วงเวลา 

แบบนั้นแทบไม่ไหว ดิฉันคาดว่าจะได้เห็น 

เหล่าเทพและแสงสว่างที่จะบอกว่าดิฉันมี 

ประจักษ์พยานเกี่ยวกับศาสนจักร

คุณพ่อคุณแม่สอนดิฉันให้สวด 

 อ้อนวอน ไปโบสถ์ อ่านพระ 

 คัมภีร์ แต่งกายสุภาพเรียบ 

ร้อย ดำาเนินชีวิตให้สะอาด 

ปราศจากอิทธิพลทาง 

โลก และวางใจใน 

 พระเจ้า ดิฉันมี 

 ความเชื่อมั่นว่า 

   ต้องดำาเนินชีวิต 

       ให้ถูกต้อง เพียง

ประจักษ์พยาน
ทุกวัน ของดิฉัน

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 แ
อน

นี 
เฮ
นร

ี

โดย สเตฟานี กัดมันด์สซัน

ประจักษ์พยานของดิฉันมาจากการดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
วันต่อวันไม่ใช่จากปาฏิหาริย์ชั่วขณะ

แต่ต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่าดิฉันมีประจักษ์

พยานและมีคนสังเกตเห็นว่าดิฉันมี
ที่การสังสรรค์ในครอบครัวหรือในโรง- 

เรียนวันอาทิตย์ เราจะฝึกพูดข้อความท่ีจะ 
ช่วยเราต่อต้านแรงกดดันจากเพ่ือนวัยเดียว 
กัน ดิฉันไม่อาจอดใจรอใช้คำาพูดเหล่าน้ีได้ 
ตัวอย่างเช่น ดิฉันจินตนาการว่ากำาลังออก 
ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ มีคนนำาเครื่องดื่มแอล- 
กอฮอล์ออกมาแล้วส่งไปรอบๆ จะต้องมี 
คนย่ืนเบียร์ให้ดิฉันแน่นอน และสายตาทุก 
คู่มองมาทางดิฉัน แรงกดดันจะเพิ่มขึ้น  
ดิฉันจะลุกขึ้นยืนพูดว่า “ไม่ค่ะ! ฉันเป็น 
มอรมอน ฉันไม่ด่ืม!” เพ่ือนทุกคนจะช่ืนชม 
และยำาเกรง ต่อให้ชักชวนมากกว่านี้ก็ไม่ 
อาจโน้มน้าวดิฉันได้ ไม่นานงานเลี้ยงก็ 
เลิก คนพิเศษในกลุ่มจะบอกดิฉันว่าดิฉัน 
ทำาให้เขาประทับใจมากกับท่าทีหนักแน่น 
ของดิฉันจนเขาอยากเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกับ 
ศาสนจักร เหล่าเทพจะร้องเพลงสรรเสริญ 
และดิฉันคงเต็มไปด้วยแสงสว่าง

เรื่องดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้น ไม่มีใคร 
ล่อลวงดิฉันแบบนั้น ดูเหมือนพวกเขารู้ 
มาตรฐานของดิฉันอยู่แล้ว ยังความผิดหวัง 
แก่ดิฉันที่ “ชั่วขณะอันน่ายินดี” นั้นไม่เคย 
เกิดขึ้น

แต่เวลาน้ีดิฉันรู้ว่าการมีประจักษ์พยาน 
ไม่ต้องมาจากการปรากฏของเทพ ประ- 
จักษ์พยานของดิฉันมาจากการดำาเนินชีวิต 
ตามพระกิตติคุณวันแล้ววันเล่า รู้สึกถึง
พยานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และได้รับ 
พรที่เรียบง่ายจากการเชื่อฟัง

ดิฉันรู้ว่าดิฉันเป็นใคร ดิฉันรู้ว่าพระผู้เป็น 
เจ้าทรงรักดิฉัน ดิฉันรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงชดใช้บาปให้ดิฉัน น่ีคือประจักษ์พยาน 
ของดิฉัน การรู้เช่นน้ีทำาให้ดิฉันเกิดสันติสุข 
ในใจ

ดิฉันพูดไม่ได้ว่าดิฉันเคยประสบช่วง 
เวลาอันน่าอัศจรรย์เม่ือดิฉันรู้ว่าศาสนจักร 
แท้จริง แต่ดิฉันมีความสุขท่ีรู้ว่าดิฉันมีประ- 
จักษ์พยาน จริงๆ ด้วยเหตุนี้ จนกว่าจะถึง 
ช่วงเวลานั้นเมื่อเหล่าเทพปรากฏต่อดิฉัน  
ดิฉันจะต้องพอใจกับการดำาเนินชีวิตท่ีค่อน 
ข้างปกติกับพรอันเรียบง่ายของการรู้ว่า
พระกิตติคุณเป็นความจริง 
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ดิ ฉันถ่ายรูปพระวิหารลอนดอน อังกฤษรูปนี้ 
เมื่อครอบครัวดิฉันไปที่นั่นกับพี่ชายของดิฉัน 

ตอนเขาไปรับเอ็นดาวเม้นท์ก่อนเป็นผู้สอนศาสนา 
ดิฉันภูมิใจมากที่เห็นพี่ชายไปพระวิหาร

ขณะพวกเขาอยู่ในพระวิหาร ดิฉันเดินรอบ
บริเวณที่เงียบสงบ ตั้งจิตระลึกถึงพระบิดาบน
สวรรค์ คุณไม่จำาเป็นต้องอยู่ในพระวิหารเพื่อจะ 
รู้สึกใกล้ชิดพระเจ้า ดิฉันใคร่ครวญว่าพระนิเวศน์
ของพระเจ้าสวยงามเพียงใดและดิฉันไม่อาจ 
อดใจรอรับพรของพระวิหารในวันข้างหน้าได้

การได้เห็นปีติบนใบหน้าพี่ชายขณะเขาเดิน
ออกจากพระวิหารเป็นประสบการณ์ที่เสริมสร้าง
ประจักษ์พยาน ดิฉันรู้สึกถึงความรักที่เขามีต่อ 
พระผู้ช่วยให้รอดและบอกได้ว่าพรพระวิหาร 

ไม่เหมือนพรอื่นๆ
รูปที่สวยมากรูปนี้เตือนใจดิฉันให้นึกถึง 

วันพิเศษดังกล่าวและช่วยให้ดิฉันจดจ่อ 
กับการทำาสิ่งถูกต้อง ดิฉันนำารูปใส่กรอบ
แขวนไว้ในห้องนอนเพื่อเตือนใจดิฉันให้ 
ระลึกอยู่เสมอถึงความสำาคัญของการ 
ดำาเนินชีวิตให้มีค่าควรเข้าพระนิเวศน ์
ของพระเจ้าในวันข้างหน้าและรับเอ็น- 

ดาวเม้นท์ของตนเอง

ดิฉันอัพโหลดรูปไว้บนหน้าเฟซบุคของดิฉัน 
ด้วย และได้รับความคิดเห็นที่ดีมากจากคน 
อื่นๆ ทุกคนที่เห็นรูปนี้จะชอบ และนั่นเปิด
โอกาสให้ได้บอกผู้คนเกี่ยวกับพระกิตติคุณ

เอมิลี เอ็ม., อังกฤษ

พระคัม
ภีร์ที่สร

้างแรง
บันดาล

ใจ

เมื่อใดก็ตามที่คุณแม่ต้องการให้ข่าวสารที่สร้างแรง
 

บันดาลใจจากพระคัมภีร์แก่เรา 
ท่านจะหยิบยก  

แอลมา 37:37
 ข้ึนมาพูด ท่านแบ่งปันข้อน้ีหลายคร้ังมาก 

จนเมื่อท่านเริ่มอ่าน เราจะพ
ูดพร้อมกับท่านเพราะเรา

จำาได้

ดิฉันสงสัยบ่อยครั้งว่าทำาไมท่านชอบแบ่งปันข้อนี้กับ 

เรา—ใช่ เรา
รู้แล้วว่าเรา

ต้องสวดอ้อนวอนและขอบพระ- 

ทัยในชีวิตประจำาวัน
ของเรา

 แต่ส่ิงท่ีทำาให้ดิฉันซาบซ้ึงใจ 

มากท่ีสุดคือเม่ือดิฉันตระหนักในท้ายท่ีสุดว่าคุณแม่เพียง 

แต่ต้องการให้เราอย่าลืมว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระ

เยซูคริสต์ทรงดูแลเราเสมอ

ทุกครั้งที่ดิฉันอยู่ท่ามกลางการล่อลวงและความยาก 

ลำาบาก ดิฉันไม่เคยลืมอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ ดิฉันจำาได้ 

เสมอว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ผู้ทรง 

เป่ียมด้วยความรักทรงเป็นอย่างไร
 ดิฉันต้องขอบ

พระทัย 

สำาหรับพรทั้งหมดของดิฉัน ดิฉันจะจำาไว
้เสมอว่าคุณแม่ 

เปลี่ยนทัศนคติของดิฉันเรื่องการสวดอ้อนวอนและการ 

ขอบพระทัยแม้ในการทดลอง

ฮันนาห
์ เอ็ม., 

ฟิลิปปิน
ส์

 
เหตุใดผมจึงรับใช้
งานเผยแผ่

งานเผยแผ่ศาสนายอดเยี่ยมมาก! เหตุผลข้อ

หนึ่งที่ผมตัดสินใจรับใช้งานเผยแผ่ก็เพราะผู้สอน

ศาสนาที่ได้รับมอบหมายให้มาสาขาที่บ้านผม ครั้ง

หนึ่งผมถามเขาว่า “เอ็ลเดอร์ครับ ทำาไมคุณรับใช้งาน

เผยแผ่ ทิ้งงานและทิ้งครอบครัว”

เขาตอบว่า “บราเดอร์ครับ มีเหตุผลสองข้อที่ผมเป็น

ผู้สอนศาสนา หนึ่ง ผมรักพระผู้เป็นเจ้า สอง ผมรักคน

ที่ยังไม่ได้ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์”  

(ดู โมไซยาห์ 28:3)

เพราะผู้สอนศาสนาคนนั้น เวลานี้ผมจึงรับใช้

งานเผยแผ่
เอ็ลเดอร์เปเรซ, คณะเผยแผ่บาเกียว 

ฟิลิปปินส์
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โดย เมลิสซา ลูอิส

และหากเป็นไปว่าเจ้าจะ…นำา, แม้จิต 

วิญญาณเดียวมาหาเรา, ปีติของเจ้า 

พร้อมกับเขาจะใหญ่หลวงเพียงใดใน 

อาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา!” (คพ. 18:15)

ขณะที่อธิการอ่านข้อนี้ ใจดิฉันลิงโลด ดิฉันเห็น

ตนเองในพิธีบัพติศมาของคนที่ดิฉันแนะนำาพระ

กิตติคุณ เพื่อนดิฉันคงมีความสุขมาก ทุกคนจะรู้

ว่าเพื่อนดิฉันรับบัพติศมาเพราะดิฉัน ปีติของดิฉัน

จะใหญ่หลวง

ช่ือของแองเจลาเข้ามาในความคิดทันที เธอเป็น 

เพื่อนที่ดีที่สุดและเธอต้องการพระกิตติคุณ ดิฉัน 

ม่ันใจว่าการได้ยินพระกิตติคุณและรู้ว่าเธอเป็นธิดา 

ของพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยตอบคำาถามของเธอและ

ทำาให้เธอมีกำาลังใจ

วันถัดมาดิฉันถามว่า “แองจ๊ะ โบสถ์ของฉันจะ 

มีบาร์บีคิววันเสาร์ อยากไปไหม”

“ไปสิ” เธอตอบ “ฟังดูน่าสนุก”

เธอเข้าร่วม และตลอดหลายเดือนนั้นดิฉันชวน

เธอเข้าร่วมกิจกรรมศาสนจักรทุกอย่างที่นึกออก 

หลังจากกิจกรรมทุกครั้งดิฉันจะถามเธอว่า “ แอง 

เธอคิดอย่างไร” น่ีนำาไปสู่การสนทนาเก่ียวกับหลัก- 

ธรรมนิรันดร์ ดิฉันมีความสุข ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

ดิฉันคงจะได้เก็บเกี่ยวพรที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง

สัญญาไว้

ภา
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ดิฉันจะแบ่งปันพระกิตติคุณกับใครดี  
ดิฉันเพิ่งมีคนหนึ่งในใจ

ปีต ิที่แท้จริง
ในคืนฤดูหนาวคืนหนึ่งก่อนคริสต์มาส ดิฉันกับ 

แองเจลาตัดสินใจเดินเล่นรอบพระวิหารวอชิงตัน 

ดี.ซี. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโอบล้อมเราขณะที่

เราเดิน ดิฉันรู้ว่าเธอรู้สึกบางอย่าง

“เธอรู้สึกอย่างไรบ้าง” ดิฉันถาม

“ฉันรู้สึกเหมือนอยากรับบัพติศมา…แต่” เธอ 

เตือนเมื่อเห็นความตื่นเต้นในสีหน้าของดิฉัน “ฉัน 

ยังรับบัพติศมาตอนนี้ไม่ได้ และฉันจะให้ผู้สอน 

ศาสนามาเยี่ยมไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่จะไม่อนุญาต 

แต่เธอจะสอนฉันทุกอย่างที่เธอรู้ได้ไหม”

ดิฉันตอบกลับไปอย่างประมาณตนว่า “ได้ ฉัน

จะพยายามสอนเธอทุกอย่างที่ฉันรู้”

คืนนั้นดิฉันนึกถึงสัญญาที่ให้ไว้ ทุกอย่างที่ฉัน 

รู้อย่างนั้นหรือ แต่จะเป็นอย่างไรถ้าดิฉันรู้ไม่พอ  

ประจักษ์พยานของดิฉันเข้มแข็งพอหรือไม่ ดิฉันรู้

จริงหรือไม่ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง

ดิฉันตัดสินใจว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ดิฉันจะเริ่มเรียน 

รู้ทุกอย่างท่ีสามารถรู้ได้เก่ียวกับพระกิตติคุณ ดิฉัน 

จะต้องมีประจักษ์พยานที่แท้จริงถึงความจริงของ

พระกิตติคุณ

ดิฉันเร่ิมอ่านพระคัมภีร์ทุกคืนด้วยความกระตือ- 
รือร้น คำาสวดอ้อนวอนของดิฉันจริงใจมากข้ึนขณะ 

ทูลขอให้ทั้งดิฉันกับแองเจลารู้ว่าพระกิตติคุณเป็น

ความจริง
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ผลเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ในการสนทนาของเราบาง 

คร้ังพระวิญญาณทรงนำาดิฉันให้พูดส่ิงท่ีดิฉันไม่เคย 

คิดมาก่อนจนกระทั่งถึงวินาทีนั้น ประจักษ์พยาน

ของดิฉันเข้มแข็งข้ึนเม่ือแบ่งปัน พระคัมภีร์เป็นจริง 

สำาหรับดิฉัน

คุณพ่อคุณแม่อยู่ช่วยดิฉันด้วย ท่านเป็นแหล่ง 

ช่วยอันทรงคุณค่า ดิฉันเรียนรู้ที่จะรักและชื่นชม 

ท่านมากขึ้น

ห้าปีต่อมาแองเจลายังไม่เป็นสมาชิกของศาสน- 

จักร ถ้าดิฉันตัดสินตนเองตามความคาดหวังสมัย 

เรียนมัธยมศึกษาปีท่ีสอง ถือว่าดิฉันล้มเหลว ดิฉัน 

ไม่ได้นั่งในพิธีบัพติศมาและได้รับ “ปีติ” จากคำา 

สรรเสริญของทุกคนเมื่อคนหนึ่งพาเพื่อนมารู้จัก 

พระกิตติคุณ แต่ความคาดหวังของดิฉันเปล่ียนไป 

ดิฉันนำาจิตวิญญาณของดิฉันเองให้มาใกล้พระ 

ผู้เป็นเจ้ามากขึ้น ถึงแม้แองเจลาจะไม่เข้าร่วม 

ศาสนจักร แต่การศึกษาและการสอนที่ดิฉันทำาไม่ 

สูญเปล่า เธอเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณ  

การแบ่งปันพระกิตติคุณกับเธอทำาให้ดิฉันเปลี่ยน 

ใจเล่ือมใส และน่ันช่วยให้ดิฉันแบ่งปันพระกิตติคุณ 

กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปีติที่สัญญาไว้ในพระคัมภีร์หลักคำาสอนและ 

พันธสัญญามิได้หมายถึงคำาสรรเสริญของโลก ปีติ

ของดิฉันใหญ่หลวงเพราะดิฉันรู้จักพระผู้ช่วยให้

รอดดีขึ้นและมีประจักษ์พยานเข้มแข็งขึ้นในพระ

กิตติคุณของพระองค์ 
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โดย แองจี เบิร์กสตรอม มิลเลอร์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

ดิฉันกำ�หมัด กัดริมฝีป�ก และ 

เตะลูกบอลที่กำ�ลังกลิ้งม�  

จ�กนั้นก็ทำ�หน้�นิ่วขณะดู 

ลูกลอยล่ิวออกนอกเขตแทนท่ีจะเข้�ประตู

เด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแนนยืนดูก�ร 

แข่งขันของเร�อยู่ริมรั้ว เธอวิ่งไปเก็บลูก 

ด้วยคว�มตื่นเต้นจนสะดุดล้ม ทุกคน 

หัวเร�ะ ไม่มีใครขอบคุณเธอขณะที่เธอ 

โยนลูกกลับม�ให้เร�

ดิฉันรู้สึกผิด ดิฉันรู้ว่�แนนอย�กเล่น 

ด้วย แต่ดิฉันไม่อย�กเป็นคนชวนเธอ

แนนเป็นคนเงียบ มีผมยุ่งสีน้ำ�ต�ล  

สวมแว่นต�หน�เตอะ และเสียงแหลม  

เธอไม่มีเพ่ือนในช้ันของเร�เลย ใช่ว่�ดิฉัน 

ไม่ชอบเธอ เพียงแต่ไม่เคยพูดคุยกับเธอ

บ่�ยวันน้ันครูของเร�ประก�ศว่�เธอจะ 

ย้�ยโต๊ะเรียนของเร� เธอจะจัดที่นั่งใหม่

ทั้งห้องกระซิบกระซ�บกันด้วยคว�ม 

ตื่นเต้น ดิฉันกับลีแอนน�เพื่อนสนิทของ 

ดิฉันส่งยิ้มให้กัน

แล้วแครอไลน์ก็ชะโงกหน้�ม�บอก 

ดิฉันว่� “ฉันได้ยินแนนบอกครูม�ร์ตินว่�

อย�กนั่งข้�งเธอ แย่เลย!”

นักฟุตบอลฝีเท้าเยี่ยม

ดิฉันนั่งตกตะลึง “ทำ�ไมต้องเป็นฉัน”  

ดิฉันสงสัย ดิฉันไม่เคยใจร้�ยต่อแนน แต่ 

ก็ไม่เคยใจดีต่อเธอเช่นกัน

“บอกครูสิว่�เธอไม่อย�กนั่งกับแนน”  

แครอไลน์กระซิบ “ไม่อย่�งน้ันจะไม่มีใคร 

อย�กนั่งใกล้เธอนะ”

ดิฉันมองแนน เธอทำ�คอตก เธอต้องรู้ 

แน่เลยว่�ทุกคนในห้องกำ�ลังคิดอะไรอยู่

ครูม�ร์ตินเรียกดิฉันไปที่โต๊ะของเธอ  

ดิฉันรู้ว่�แนนเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้� 

และพระเยซูตรัสให้รักทุกคน แต่ถ้�ดิฉัน

เป็นเพื่อนกับแนน ทุกคนจะคิดว่�ดิฉัน 

 

“พระเยซูตรัสจงรักทุกคน แบ่งปันเมตตาให้” (หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก หน้า 39 )

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 แ
บร

ด 
คล

าร
์ก



มี น า ค ม   2 0 1 2           61

นักฟุตบอลฝีเท้าเยี่ยม

เป็นคนประหล�ด

“หนูอย�กนั่งข้�งใครคะ” ครูม�ร์ติน

ถ�มดิฉัน

“ลีแอนน�ค่ะ” ดิฉันตอบ ตอบได้ง่�ยๆ

ครูม�ร์ตินย้ิม “หนูยินดีน่ังข้�งแนนด้วย 

ไหมคะ”

ดิฉันมองพื้นและกระซิบว่� “ไม่ดีกว่�

ค่ะ”

ครูม�ร์ตินมองด้วยคว�มแปลกใจ  

“แน่ใจหรือแองจี”

“ค่ะ” ดิฉันพึมพำ�

วันรุ่งขึ้นครูจัดโต๊ะของพวกเร�ใหม่  

 

“ฉันจะคบเพื่อนที่ดีและ 
มีเมตตากับผู้อื่น”
มาตรฐานพระกิตติคุณของฉัน

ดิฉันนั่งข้�งลีแอนน� แนนอยู่อีกฝั่ง เด็ก

ผู้หญิงสองคนที่นั่งข้�งเธอดันโต๊ะของ 

พวกเข�ออกห่�งจ�กโต๊ะของเธอ จึงดู

เหมือนเธอนั่งคนเดียว เธอทำ�ท่�

เหมือนกำ�ลังจะร้องไห้

สองส�มสัปด�ห์ต่อม�แนนเปลี่ยน 

โรงเรียน เด็กผู้หญิงคนหนึ่งในวอร์ดของ 

เร�ไปโรงเรียนนั้น และดิฉันถ�มว่�เธอ

เคยพบเด็กใหม่ชื่อแนนหรือยัง

“คิดว่�เคยนะ เธอมีหน้�ต�ท่�ท�ง 

อย่�งไรหรือ” เธอถ�ม

“อ๋อ เธอเป็นคนเงียบม�ก ผมยุ่งๆ สวม 

 

แว่นหน�ๆ ในห้องฉันไม่มีใครชอบเธอ”

“จริงหรือ ต้องไม่ใช่คนเดียวกันแน่เลย” 

เธอตอบ “เด็กใหม่ที่ฉันรู้จักเป็นคนสนุก 

ม�ก ทุกคนชอบเธอ เธอเป็นนักฟุตบอล

ที่เก่งม�ก”

ดิฉันนึกถึงวันที่แนนดูเร�เล่นฟุตบอล 

เธอเพียงแต่ต้องก�รโอก�สและเพื่อน 

ดิฉันน่�จะให้เธอได้ทั้งสองอย่�ง

วันนั้นดิฉันให้สัญญ�กับตัวเองว่�จะ

ใจดีต่อทุกคนเสมอและไม่ปล่อยให้เด็ก

ผู้หญิงแบบแนนถูกดิฉันมองข้�มโดยไม่

พย�ย�มเป็นเพื่อนกับเธอ 



แนสตยา แอล. อายุ 12 ปี, 
ยูเครน

การทำาตามศาสดา
พยากรณ์ทำาให้ท่าน 
มีความสุขอย่างไร

บอกเราว่าการทำาตามคำาสอน 
ของประธานโธมัส เอส.  

มอนสันทำาให้ท่านมีความสุข 
อย่างไร (ท่านสามารถอ่านหรือฟัง 
คำาปราศรัยการประชุมใหญ่ครั้งล่าสุด
ของประธานมอนสันได้ใน เลียโฮนา 
เดือนพฤศจิกายน 2011 หรือที ่
conference.lds.org) ส่งคำาตอบ 
ของท่านมาที่ liahona.lds.org  
(คลิก “Submit Material”) หรือ
อีเมลคำาตอบของท่านมาที ่liahona@
ldschurch.org โดยเขียนตรงบรรทัด 
ชื่อเรื่องว่า “Follow the Prophet” 
กรุณาระบุชื่อนามสกุล อายุ ประเทศ 
ที่ท่านอยู ่และคำาอนุญาตของ 
ผู้ปกครองด้วย

ผมชอบไปพระวิหาร ผมไม่สามารถอดใจ
รอจนกว่าจะอายุ 12 ปีเพื่อจะได้รับฐานะ
ปุโรหิตและไปพระวิหารเพื่อรับบัพติศมา
แทนคนตายได้

ฮัมเบอร์โต วี. อาย ุ11 ขวบ, เม็กซิโก

ทีนา เอ็ม. อายุ 10 ขวบ, คองโก

 
พระวิญญาณทรง 
ทำาให้ใจผมลุกไหม้

ผมชอบไปโบสถ ์ผมรู้สึกถึงพระ

วิญญาณที่นั่น วันหนึ่งในปฐมวัยเรา

คุยกันเรื่องศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน ต่อมาผมดูภาพยนตร์เรื่อง Legacy  

ที่บ้าน ผมชอบเรื่องของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ขณะดูฉากที่ชายคนหนึ่ง 

มาแจ้งข่าวการเสียชีวิตของศาสดาพยากรณ ์ผมรู้สึกเศร้ามาก จากนั้นพระวิญญาณ

ทรงทำาให้ใจผมลุกไหม ้ผมรู้สึกว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

จริงๆ และท่านฟื้นฟูศาสนจักรที่แท้จริง
ในเดือนมกราคม ผมอยู่ที่พระวิหารในไกวย์อากิล เอกวาดอร์กับสมาชิก 

หลายคนในครอบครัว ผมรู้สึกสงบและมีความสุขมากจนผมไม่อยากกลับบ้าน 
เมื่อถึงเวลากลับ

ผมรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงพระชนม์และทรงรักเรา พระเยซูทรงเป็น 
ทางให้กลับไปหาพระองค์ และโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์

แอรอน ซี. อายุ 10 ขวบ, โคลัมเบีย

 
การจ่ายส่วนสิบ 
ทำาให้ผมมีความสุข

ผมช่วยคุณพ่อทำาความสะอาดบ้าน ผมได้เงิน 
ทุกเดือนเป็นค่าช่วยงาน แทนที่จะใช้เงินทั้งหมด 

ผมกัน 10 เปอร์เซ็นต์ไว้เป็นส่วนสิบและมอบให้อธิการ ผมรู้สึก
ดีหลังจากจ่ายส่วนสิบเพราะผมรู้ว่าเงินจะใช้ดูแลโบสถ์ ซื้อหนังสือ
และอีกหลายอย่าง ผมรู้ว่าพระเยซูคริสต์ประทานทุกสิ่งให้เรา 
เมื่อเราจ่ายส่วนสิบ เราคืนให้พระองค ์ผมรู้สึกมีความสุข 
เมื่อจ่ายส่วนสิบ

นิโคลัส พี. อายุ 5 ขวบ, บราซิล

62      เ ลี ย โ ฮ น า

หน้านี้ ของหนู
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“หากดวงตาของเจ้าเห็นแก่รัศมีภาพ 
ของเราอย่างเดียว, ทั่วร่างของเจ้าจะเต็ม 
ไปด้วยแสงสว่าง, และจะไม่มีความมืด
ในเจ้า” (คพ. 88:67)

สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กเล็กๆ บาง 

ครั้งข้าพเจ้ากลัวความมืด 

ข้าพเจ้ามักได้ยินเสียงแปลกๆ

ตอนกลางคืน ก่อนเข้านอนข้าพเจ้าจะล็อก 

ประตูทุกบานและสำารวจใต้เตียง ข้าพเจ้า

ดูในตู้ด้วย ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่ากลัวอะไร แต่ 

บางครั้งก็ยังรู้สึกกลัว

เมื่อข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะสวดอ้อนวอน  

ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจและสงบมาก ข้าพ- 

เจ้าสังเกตได้ถึงความรู้สึกของแสงสว่าง  

ข้าพเจ้ารู้ว่าจะปลอดภัยและสบายดี

ความทรงจำาแรกสุดอย่างหนึ่งของ 

ข้าพเจ้าคือความทรงจำาเกี่ยวกับแสงสว่าง  

เมื่อเป็นเด็กข้าพเจ้ากับน้องชายได้รับการ 

ผนึกกับพ่อแม่ในพระวิหารซอลท์เลค ข้าพ- 

เจ้าจำาได้ว่าครอบครัวข้าพเจ้ากับคนอื่นๆ  

สวมชุดขาว จำาแสงจ้าในพระวิหาร และ

สันติสุขที่ข้าพเจ้ารู้สึกวันนั้นได้

เลือก
แสงสว่าง

ถึงแม้นี่จะเป็น 

ความทรงจำาเมื่อหลายปีก่อนแต่

ข้าพเจ้าจำาได้ว่ากลัวความมืดเป็นอย่างไร 

และจำาปีติท่ีรู้สึกในแสงสว่างของพระวิหาร 

ได้ เมื่อเราพยายามดำาเนินชีวิตตามพระ 

กิตติคุณ เราจะเต็มไปด้วยแสงสว่าง จะ 

ไม่มีความมืดในเรา แสงสว่างและศรัทธา 

อยู่ร่วมกับความมืดและความกลัวไม่ได้ 

เมื่อเราเต็มไปด้วยแสงสว่าง เราจะรู้สึกมี

ความสุข สงบ และปลอดภัย ข้าพเจ้าหวัง

ว่าเราจะเลือกแสงสว่างได้เสมอ ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เ
กร

ก 
นิว

โบ
ลด

์

โดย เอ็ลเดอร์
เกอร์ริท  

ดับเบิลยู. กอง
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น

คริสตินาดูประธานโธมัส 

เอส. มอนสันบนจอภาพใน 

ศูนย์สเตคของเธอระหว่าง 

การประชุมใหญ่สามัญ ท่านกำาลังพูด 

เรื ่องการมีเมตตาต่อผู้อื ่น คริสตินามี 

ความรู้สึกอบอุ่นขณะฟัง เธอรู้ว่าประธาน 

มอนสันเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระ 

ผู้เป็นเจ้า เธอนึกถึงเลอาห์ เด็กหญิงที่ 

 

โรงเรียนซึ่งใจร้ายต่อเธอ เธอตัดสินใจว่า

จะใจดีกับเลอาห์และพยายามเป็นเพื่อน 

กับเธอ คริสตินาต้องการทำาตามคำาสอน

ของศาสดาพยากรณ์

ก่อนพระเยซูคริสต์ถูกตรึงกางเขน 

พระองค์ทรงเรียกอัครสาวกเปโตรให้นำา

ศาสนจักรของพระองค์ เปโตรได้รับการ

เปิดเผยสำาหรับศาสนจักรและนำาผู้คน 

 

 
สอนฉันให้เลือกส่ิงดี

ของพระคริสต์ไปในเส้นทางที่ถูกต้อง 

ปัจจุบันประธานโธมัส เอส. มอนสันนำา

ศาสนจักรเช่นเดียวกับเปโตร

จงตั้งใจฟังเมื่อศาสดาพยากรณ์พูด 

คำาสอนของท่านสามารถช่วยคุณแก้ไข

ปัญหาและการท้าทายที่คุณอาจมี ท่าน

จะนำาคุณไปตามเส้นทางที่ถูกต้องเสมอ 

คุณจะได้รับพรเมื่อทำาตามท่าน 

ท่านสามารถใช้บทเรียนและกิจกรรมนี้เพื่อเรียนรู้ 
มากขึ้นเกี่ยวกับสาระสำาคัญของปฐมวัยเดือนนี้

ศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยนำ� 
โดยศ�สด�พย�กรณ์ที่มีชีวิต 15 ท่�น ประธ�นศ�สนจักร  

ที่ปรึกษ�สองคนของท่�นในฝ่�ยประธ�นสูงสุด และโควรัมอัคร 
ส�วกสิบสองทุกคนคือศ�สด�พย�กรณ์ ท่�นส�ม�รถจับคู่รูป 
ฝ่�ยประธ�นสูงสุดและอัครส�วกสิบสองให้ตรงกับชื่อของท่�น 

เหล�่นั้นได้หรือไม่ ตัดแท่นพูดในหน้� 65 และรูปด้�นล�่งออก แล้ว 
นำ�ไปติดบนกระด�ษแข็ง ตัดรอยประในเก�้อี้ สอดภ�พเจ�้หน้�ที่ชั้น 
ผู้ใหญ่ลงในช่องให้ถูกต้องต�มเก้�อี้ของท�่น

เมื่อท่�นดูก�รประชุมใหญ่ส�มัญและท่�นใดท่�นหนึ่งกล่�วคำ� 
ปร�ศรัย ท�่นส�ม�รถย้�ยภ�พนี้ออกจ�กเก�้อี้ไปที่แท่นพูดได้

เกม ลสด: ทำาความรู้จักผู้นำาศาสนจักรของเรา
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ท่านเท่านั้น

ท่�นส�ม�รถทำ�กรอบใส่รูปประธ�น 
โธมัส เอส. มอนสันได้โดยตัดรูป  

กรอบหน�้ และกรอบหลัง แล้วนำ�ไปติด 
บนกระด�ษแข็ง พับและตัดต�มเส้นบน 
กรอบหลัง ท�ก�วด้�นข�้งและด้�นล่�ง 
ของกรอบหน้�ให้ติดกับกรอบหลัง สอด 
รูปภ�พประธ�นมอนสันลงในกรอบ

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 โ
ธม

ัส 
เอ
ส.
 ไ
ชล

ด์

โธมัส เอส. มอนสัน
ประธาน

เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สอง

บอยด์ เค. แพคเกอร์ แอล. ทอม เพอร์รีย์ รัสเซลล ์เอ็ม. เนลสัน

ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด ริชาร์ด จี. สก็อตต์

โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด์ เดวิด เอ. เบดนาร์

เควนทิน แอล. คุก ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

ตัดส่วนที่เป็นสีข�วตรง
กล�งกรอบรูปออก

ท�
ก�

วต
รง

น
ี้

ท�
ก�

วต
รง

น
ี้

ตัด

พ
ับ



ตัดสินใจ 

เด๋ียวน้ี
ข้

าพเจ้าขอบพระ 

ทัยพระบิดาบน 

สวรรค์ผู้ทรงเป่ียม 

ด้วยความรักสำาหรับของ 

ประทานแห่งสิทธิ์ เสรี

หรือสิทธิในการเลือก

แก่เรา เราต่างก็มายัง

โลกนี้พร้อมด้วยเครื่องมือ

จำาเป็นทั้งหมดที่ต้องใช้ในการ 

 เลือกให้ถูกต้อง ศาสดาพยากรณ์ 

มอรมอนบอกเราว่า “พระวิญญาณ

ของพระคริสต์ประทานให้มนุษย์ทุก

คน, เพื่อเขาจะรู้ความดีจากความชั่ว” 

(โมโรไน 7:16)

เราถูกล้อมด้วยข่าวสารจากปฏิปักษ์ว่า  

“ครั้งเดียวเอง ไม่เป็นไรหรอก” “อย่าห่วง 

เลย ไม่มีใครรู้” การตัดสินใจอยู่ตรงหน้าเรา 

เสมอ การตัดสินใจอย่างฉลาดจำาเป็นต้องใช้ 

ความกล้าหาญ—กล้าพูดว่าไม่ หรือกล้าพูด

ว่าได้ การตัดสินใจกำาหนดจุดหมายปลายทาง

ข้าพเจ้าขอเล่าแบบอย่างของบราเดอร์เคลย์ตัน 

เอ็ม. คริสเต็นเซ็น สมาชิกศาสนจักรผู้เป็นศาสตรา- 

จารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

เมื่ออายุ 16 ปี บราเดอร์คริสเต็นเซ็นตัดสินใจ

ว่าจะไม่เล่นกีฬาวันอาทิตย์ หลายปีต่อมา เมื่อเข้า

เรียนมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดในประเทศอังกฤษ  

 

 

เขาเล่นตำาแหน่งกองกลางในทีมบาสเกตบอล ปี 

นั้นพวกเขาไม่แพ้เลยและไปร่วมการแข่งขันชิง

ชนะเลิศ

พวกเขาชนะการแข่งขันอย่างง่ายดายจนถึง 

รอบสุดท้าย หลังจากนั้นบราเดอร์คริสเต็นเซ็นดู 

ตารางการแข่งขันและเห็นรอบว่ารอบสุดท้ายแข่ง 

วันอาทิตย์ เขาไปหาโค้ชด้วยความรู้สึกกระอัก- 

กระอ่วน โค้ชบอกบราเดอร์คริสเต็นเซ็นว่าเขาคาด 

หวังให้บราเดอร์คริสเต็นเซ็นลงแข่ง

บราเดอร์คริสเต็นเซ็นไปที่ห้องพักในโรงแรม 

เขาคุกเข่าทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ว่าจะเป็น

อะไรไหมถ้าเขาขอแข่งในวันอาทิตย์เพียงครั้ง

เดียว เขาพูดว่าก่อนที่เขาจะจบการสวดอ้อนวอน 

เขาได้รับคำาตอบว่า “เคลย์ตัน เจ้าถามเราทำาไม 

เจ้ารู้คำาตอบอยู่แล้ว”

เขาไปหาโค้ชแล้วบอกว่าเขาเสียใจท่ีไม่สามารถ 

แข่งในรอบชิงชนะเลิศได้ จากนั้นเขาก็ไปการ

ประชุมวันอาทิตย์ของเขา

บราเดอร์คริสเต็นเซ็นเรียนรู้ว่าการรักษาพระ 

บัญญัติ 100 เปอร์เซ็นต์ง่ายกว่าการรักษาเพียง  

98 เปอร์เซนต์

ข้าพเจ้าขอให้ท่านตัดสินใจเสียแต่เด๋ียวน้ีว่าจะ 

ไม่ออกนอกเส้นทางซ่ึงจะนำาไปสู่เป้าหมายของเรา 

น่ันคือชีวิตนิรันดร์กับพระบิดาในสวรรค์ของเรา 

จากคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2010

โดย ประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน
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ปริศนา 100 เปอร์เซ็นต์

ประธานมอนสันกล่าวว่าการเลือกถูกต้อง 100 
เปอร์เซ็นต์ทุกครั้งง่ายกว่าการเลือกถูกต้องเป็น 

บางเวลา เติมตัวเลขลงในแถวทั้งแนวตั้งและแนวนอนให้ 
ได้ครบ 100 ในแต่ละแถว เลขทุกตัวที่ขาดหายไปลงท้าย
ด้วย 0 หรือไม่ก็ 5

รับหรือปฏิเสธ

ประธานมอนสันกล่าวว่าต้องใช้ความกล้าตอบรับ 
การเลือกที่ดีและตอบปฏิเสธการเลือกที่ไม่ดี สำาหรับ

สถานการณ์แต่ละอย่างข้างบน ให้เขียนคำาตอบว่า ได้ หรือ 
ไม่ได้ 

ฉันนั่งที่นี่ได้ไหม

ฉันเล่นด้วยคนได้ไหม อยากลองกาแฟไหม 
นั่นจะช่วยให้นายตื่นตัว 
ขณะเรียนหนังสือนะ

ฉันลืมทำาการบ้านมา  
ขอลอกของเธอหน่อยได้ไหม



อาบูนั่งดูคนเดินผ่านถนนหน้า 

บ้านของเขา อาบูหิวมาก  

หญิงคนหนึ่งชื่อมาเรียนขาย 

ขนมปังกรอบรสหวานอยู่ใกล้เขา

และกำาลังเดินกลับไปกลับมาตาม 

ถนน ขนมดูน่ากินในห่อสีสันสดใส  

มาเรียนวางขนมในชามใบใหญ่แล้ว

เทินไว้บนศีรษะ อาบูอยากได้สักห่อ เขา

รู้ว่าขนมน่าจะอร่อยมาก

มาเรียนแวะพักและวางขนมตรงหน้า

อาบูพอดี

“เธอรู้ว่าฉันหิวและวางขนมตรงหน้า 

ฉัน!” เขาคิด เขาหยิบขนมห่อหนึ่งขึ้นมา 

อย่างรวดเร็ว

คุณพ่อเห็นเข้าพอดี “อาบู ลูกถืออะไร 

อยู่น่ะ” เขาถาม

“พ่อครับ ผมหิวมาก! ผม

อยากกินขนม” อาบูตอบ

 พ่อดึงอาบูเข้า    

 มากอดอย่าง 

อ่อนโยน “อาบู  

พ่ออยากให้ลูกได้ 

กินขนม” เขากล่าว 

“แต่ลูกจะเอาของคนอื่น 

มาโดยไม่ขอหรือไม่จ่ายเงิน 

 ให้เขาไม่ได้ ลูกถามมาเรียนรึยัง 

ว่าลูกกินขนมของเธอได้ไหม”

“ยังครับ” อาบูตอบพลางมองพื้น

“เอาขนมห่อใหญ่ไปคืนมาเรียนนะลูก 

แล้วพ่อจะซื้อห่อเล็กให้ พ่ออยากให้ลูกรู้ 

ว่าต้องซื่อสัตย์ ลูกรู้ไหมว่าซื่อสัตย์หมาย 

ความว่าอย่างไร”

“บอกผมหน่อยสิครับพ่อ” อาบูกล่าว

“หมายถึงทำาสิ่งถูกต้อง” พ่อกล่าว  

“หมายถึงจ่ายเงินซื้อไม่ใช่ขโมย หมายถึง 

พูดความจริงไม่โกหก หมายถึงทำาสิ่งที่ลูก 

บอกว่าจะทำา เราจะจ่ายค่าขนมหนึ่ง

ห่อให้มาเรียน มาเรียนต้องใช้เงินซื้อ

อาหารให้ลูกๆ ของเธอ พ่อรักลูก

นะอาบู และพระบิดาบนสวรรค์

ทรงรักลูกเช่นกัน พระองค์ทรง

มีความสุขเมื่อลูกทำาสิ่งถูก

ต้อง”

“ผมก็รักพ่อครับ” อาบูบอก 

“ผมอยากเป็นคนซื่อสัตย์ 

เสมอ” 

โดย แอน พี. สมิธ
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“ความซื่อสัตย์เริ่มที่ตัวฉันใน
ทุกสิ่งที่ฉันพูด ทุกสิ่งที่ฉันทำา” 
(Children’s Songbook, 149 )
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อาบู
   เรียนรู้
ความซ่ือสัตย์
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หน้าระบายสี
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ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกของพระผู้เป็นเจ้าพูดกับเราในการประชุมใหญ่สามัญ

“จงเรียนรู้ปัญญาในวัยเยาว์ของลูก; แท้จริงแล้ว, จงเรียนรู้ในวัยเยาว์ของลูกที่จะรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า” 
(แอลมา 37:35)

เลียโฮนา

การประชุม
ใหญ่สามัญ
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สำ�หรับเด็กเล็ก

โดย แชด อี. ฟาเรส
เรียบเรียงต�มเรื่องจริง

“โดยอำ�น�จของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์
ท�่นจะรู้คว�มจริงของทุกเรื่อง”  
(โมโรไน 10:5)

รู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

เบ็นสัน อยู่ไหน  
ได้เวลาเข้านอนแล้วลูก

1. 

ผมไม่อยากเข้านอน
ครับ

ทำาไมล่ะลูก

2. 

เพราะมีผีในห้อง 
ของผม

ไม่มีผีในห้อง 
ของลูกหรอก

3. 

แน่ใจหรือครับ

พ่อสัญญา

นั่นเป็นคำาถามที่ดี

4. 

พ่อครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
คืออะไร
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ความช่วยเหลือสำาหรับบิดามารดา: 

พูดคุยกับบุตรธิด�เกี่ยวกับวิธีบ�ง 

อย่�งที่พวกเข�ส�ม�รถรู้สึกถึง 

อิทธิพลของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ได้ 

ถ�มพวกเข�ว่�พวกเข�รู้สึกอย�่งไร

เมื่อเลือกสิ่งดีและทำ�สิ่งที่อัญเชิญ 

พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ให้อยู่ใกล้ๆ
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พระวิญญาณบริสุทธิ์คือสมาชิกองค์หนึ่งในพระผู้เป็นเจ้า
สามพระองค์ งานของพระองค์คือช่วยให้เรารู้ว่าพระบิดา

ทรงต้องการให้เรารู้และทำาอะไร

5. 

พระองค์น่ากลัวไหมครับ

ไม่หรอกลูก พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ไม่น่ากลัวเลย เราไม่เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
แต่เรารู้สึกว่าพระองค์อยู่ใกล้ๆ พระองค์ทรง 

ช่วยให้เรารู้สึกมีความสุข

เอาละ หลับตานะลูก ได้เวลานอนแล้ว 
พ่อรักลูกนะ

6. 

ผมก็รักพ่อครับ ผมคิดว่าผมรู้สึก 
ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์
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สำ�หรับเด็กเล็ก
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ท่านสามารถทำาหลายสิ่งหลายอย่างเพื่ออัญเชิญพระวิญ- 

ญาณบริสุทธ์ิมาสถิตกับท่าน รูปข้างล่างแสดงแนวคิดส่ีข้อ 

เลือกมาหนึ่งข้อและพยายามเป็นพิเศษเพื่อทำาตามแนวคิดข้อนั้น

แล้วเล่าให้คนอื่นฟังว่าท่านรู้สึกอย่างไรขณะทำาเช่นนั้น ระบายสี

รูปภาพแนวคิดดังกล่าวและพยายามทำาข้อต่อไป

1. แบ่งปัน 2. สวดอ้อนวอน

3. ช่วยเหลือ 4. ร้องเพลง

อัญเชิญพระวิญญาณ
โดย ฮิลารีย์ วัทคินส์ เลมอน
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ทำาตามศาสดาพยากรณ์

เด็กเหล่านี้รู้ว่าการฟังและทำาตามศาสดาพยากรณ์เป็น 

เรื่องสำาคัญ มีวิธีใดบ้างที่ท่านสามารถทำาตามศาสดา 

พยากรณ์

ดูว่าท่านสามารถหาของเหล่านี้ในรูปได้หรือไม่: ดินสอ  

แปรงทาสี ตุ๊กตาหมี ส้อม หนังสือ เบสบอล เครื่องปิ้ง 

ขนมปัง ขนมอบกรอบ ไม้ตีลูกเบสบอล กุญแจ รถยนต์ เรือ 

แปรงสีฟัน แครอท และกล้วย
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“การไปพระวิหารกับครอบครัว 

ช่วยให้ประจักษ์พยานของผมเข้ม 

แข็งขึ้น” บราเดอร์กิลล์กล่าว “หลัง

จากเราไปพระวิหาร ดูเหมือนว่าผม

จะมีให้พระเจ้ามากขึ้น…การไป

พระวิหารครั้งนั้นดีมากและส่งเสริม 

ศรัทธา ยากจะเอ่ยออกมาเป็นคำา

พูดได้”

ขณะอยู่ที่นั ่น บราเดอร์กิลล์ได้

ประกอบศาสนพิธีให้คุณพ่อ คุณปู่  

และพ่อตาของเขาซึ่งล่วงลับไปแล้ว  

เขาทำางานดังกล่าวให้คุณแม่ และ 

เขาได้รับการผนึกกับพ่อแม่ของเขา

ด้วย

“นับเป็นเกียรติอันสูงส่งสำาหรับ

ผมและครอบครัวที่ได้ไปพระวิหาร”  

เขากล่าว “ผมต้องการแสดงความ 

ขอบคุณเป็นพิเศษด้วยการสวด

อ้อนวอนหลายๆ ครั้งต่อผู้นำาที่ทำา 

ให้การเดินทางไปพระวิหารครั้งนี้ 

เกิดขึ้นได้”

ตั้งแต่ปี 1992 กองทุนนี้ ซึ่งได้รับ 

เงินสนับสนุน 100 เปอร์เซ็นต์จาก 

การบริจาคของสมาชิก เป็นหนทาง

ให้สมาชิกนอกสหรัฐและแคนาดา 

ได้ไปพระวิหารหนึ่งครั้ง สำาหรับผู้ที่ 

ไม่สามารถไปได้หากไม่ได้รับความ

ช่วยเหลือ สมาชิกที่ประสงค์จะ 

บริจาคสมทบทุนเพียงแต่เขียนว่า 

“ทุนสำาหรับผู้เดินทางไปพระวิหาร” 

ลงในช่อง “อื่นๆ” ของใบบริจาค

ปกติ แต่ละบุคคลสามารถบริจาค

กองทุนช่วยเหลือสมาชิกทั่วโลกให้ได้รับพรพระวิหาร
โดย เฮเธอร์ วิทเทิล ริกลีย์
ข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักร

ใ
นปี 2007 ฟาราห์ภรรยาของ 

เขารับบัพติศมา แต่มีทุนจำากัด 

จึงไม่รู้ว่าเมื่อใดพวกเขาจะ 

สามารถเดินทางไปพระวิหารซึ่งอยู่ 

ไกลกว่า 3,500 ไมล์ (5,700 กม.)  

ได้ เมื่อแอมมอน ฟีเนฮาส บุตรชาย 

ของพวกเขาเกิดในปี 2009 ความ 

ปรารถนาจะได้รับการผนึกในพระ 

วิหารแรงกล้ายิ่งขึ้น ปลายปี 2010 

ด้วยความช่วยเหลือจากกองทุน

ทั่วไปเพื่อช่วยเหลือผู้ เดินทางไป

พระวิหาร (General Temple Patron 

Assistance Fund) ของศาสนจักร 
คำาสวดอ้อนวอนของพวกเขาจึงได้

รับคำาตอบ

ตั้งแต่เข้าพระวิหารมะนิลา ฟิลิปปินส์ในเดือนกรกฎาคม 

2001 ก่อนจะไปเป็นผู้สอนศาสนาในสิงคโปร์ ไรแอซ กิลล์ 

จากปากีสถานรู้ว่าเขาอยากกลับไปพระวิหารอีกเพื่อเขา 

จะได้มีครอบครัวนิรันดร์
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สมทบทุนผ่านมูลนิธิการกุศลต่างๆ 

ของแอลดีเอสได้เช่นกัน

ในช่วงการประชุมใหญ่สามัญ 

เดือนตุลาคม 2011 ประธานโธมัส 

เอส. มอนสันกระตุ้นสมาชิกให้บริจาค 

เข้ากองทุนท่ัวไปเพ่ือช่วยเหลือผู้เดิน 

ทางไปพระวิหาร ท่านกล่าวว่า “ยัง 

มีอีกหลายภูมิภาคของโลกที่พระ 

วิหารยังอยู่ห่างไกลจากสมาชิกที่ไม่ 

สามารถจ่ายค่าเดินทางไปได้ ด้วย

เหตุนี้คนเหล่านั้นจึงไม่สามารถได้

รับพรนิรันดร์อันศักดิ์สิทธิ์จากพระ

วิหาร” (“พบกันอีกครา” เลียโฮนา 

พ.ย. 2011 หน้า 4–6)

“จุดประสงค์ของกองทุนน้ีคือเพ่ือ 

ช่วยคนเหล่านั้นในภูมิภาคต่างๆ  

ของโลกซึ่งเห็นได้ชัดว่าการเข้าพระ 

วิหารเป็นเรื่องยากกว่า” เอ็ลเดอร์ 

วิลเลียมอาร์. วอล์กเกอร์ ผู้อำานวย

การบริหารแผนกพระวิหารกล่าว  

“ความช่วยเหลือครั้งเดียวนี้มีไว้เพื่อ 

ให้บุคคลได้รับศาสนพิธีของตนเอง”

ความต้องการมากที่สุดส่วนหนึ่ง 

มาจากทวีปแอฟริกา แปซิฟิก และ 

เอเชีย เอ็ลเดอร์วอล์กเกอร์กล่าว  

ประธานสเตคและประธานคณะ

เผยแผ่จะทำาเรื่องเสนอมาที่ฝ่าย 

ประธานภาคของพวกเขาซึ่งบริหาร 

กองทุนแยกตามแต่ละประเทศ

ในช่วงปี 2009 และ 2010 สมาชิก 

ประมาณ 4,000 คนใช้กองทุนดัง

กล่าวเดินทางไปพระวิหารเป็นครั้ง 

ดูข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักรเพิ่มเติมที่ news.lds.org
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แรก—และอาจจะเป็นเพียงคร้ังเดียว

เอ็ลเดอร์วอล์กเกอร์กล่าวว่าเพื่อ 

เป็นพรแก่ผู้คนให้มากเท่าที่จะมาก 

ได้ พวกเขา “พิจารณาไปพระวิหาร 

ที่ [พวกเขา] สามารถไปได้ด้วยค่า 

เครื่องบินประหยัดที่สุด นั่นหมาย 

ความว่าไม่จำาเป็นต้องเป็นพระวิหาร 

ใกล้ที่สุดเสมอไปหรืออาจจะอยู่ใน

เขตหรือนอกเขตของพวกเขาก็ได้”

สมาชิกแต่ละคนที่ใช้กองทุนควร

เสียสละหรือมีส่วนบริจาคในทางใด

ทางหนึ่ง

“บางแห่งการได้หนังสือเดินทาง 

มีค่าใช้จ่ายสูงและยุ่งยากมาก”  

เอ็ลเดอร์วอล์กเกอร์กล่าว “ดังน้ันใน 

บางพื้นที่ซึ่งสมาชิกต้องออกนอก

ประเทศเพื่อไปพระวิหาร พวกเขา

ต้องออกค่าหนังสือเดินทางเองจึง

จะใช้กองทุนได้ ในบางประเทศต้อง

ใช้เงินเพียงจำานวนหนึ่ง สำาหรับบาง

คนอาจดูเหมือนไม่มาก แต่สำาหรับ

พวกเขาแล้วนั่นอาจจะเป็นเงินทั้ง 

หมดที่พวกเขาเก็บหอมรอมริบได้ใน

เวลาหกเดือน”

เอ็ลเดอร์วอล์กเกอร์กล่าวว่าคนที่ 

ทำาส่วนของตนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

มักพบว่าพวกเขาเห็นคุณค่าสิ่งนั้น 

มากข้ึน “แทบทุกรายทำาส่วนของตน 

จนสุดความสามารถและได้รับพร 

มากมาย พวกเขาไม่มองข้ามคุณค่า 

แท้จริงของสิ่งนั้น” เขากล่าว

นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ 

ไปพระวิหารแล้ว ศาสนจักรยังใช้เงิน 

กองทุนซื้อการ์เม้นท์ให้คนละเจ็ดชุด 

ด้วยเพื่อพวกเขาจะสามารถรักษา

พันธสัญญาของตนเมื่อกลับบ้าน

พระวิหารและไม่มีโอกาสไปพระ

วิหารได้ในทันที”

เอ็ลเดอร์วอล์กเกอร์กล่าวว่าคำา

ประกาศของประธานมอนสันเรื่อง

กองทุนดังกล่าวเกิดจากความรักที่

ท่านมีต่อพระวิหารและความเห็นใจ

ที่มีต่อวิสุทธิชนผู้รับประโยชน์หลัก

จากกองทุน

“เม่ือท่านไปสถานท่ีห่างไกลเหล่า 

นี้ ท่านจะเห็นใจผู้คนและเข้าใจการ 

ท้าทายที่พวกเขามี” เอ็ลเดอร์วอล์ก 

เกอร์กล่าว “เงินทุนส่วนนี้จะเป็นพร

แก่ผู้คนมากมาย”

ไรแอซ กิลล์ กับฟาราห์ภรรยา และ 

แอมมอน ฟีเนฮาสบุตรชาย สามารถ 

เข้าพระวิหารมะนิลา ฟิลิปปินส์ และ 

รับการผนึกเป็นครอบครัวในปี 2010  

ได้ก็เพราะกองทุนทั่วไปเพื่อช่วย 

เหลือผู้ เดินทางไปพระวิหารของ

ศาสนจักร 

คำากล่าวของประธานมอนสันใน 

ช่วงการประชุมใหญ่ถือเป็นครั้งแรก 

ที่ศาสดาพยากรณ์ประกาศเรื่อง 

กองทุนดังกล่าวบนแท่นพูด คาดว่า 

การประกาศน้ีประกอบกับความต้อง 

การเงินทุนที่เพิ่มมากขึ้นจะทำาให้มี

เงินบริจาคเพิ่มขึ้น เอ็ลเดอร์วอล์ก

เกอร์กล่าว

“เรามีคนเข้ามาในศาสนจักรอยู่ 

เรื่อยๆ และเรายังสนองความต้อง 

การได้ไม่ดีพอในหลายพื้นที่” ท่าน 

กล่าว ท่านอ้างคำาแนะนำาจากประ- 

ธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์  

(1907–1995) ในปี 1994 ให้สมาชิก

ที่มีค่าควรทุกคนถือใบรับรองพระ

วิหาร (ดู “The Great Symbol of Our 

Membership,” Tambuli, พ.ย. 1994, 6; 

Ensign, ต.ค. 1994, 2) และกล่าวต่อ 

ไปว่า “เรามีสมาชิกท่ีซ่ือสัตย์จำานวน 

มากในศาสนจักรผู้ถือใบรับรองพระ 

วิหารที่เป็นปัจจุบันแต่ยังไม่ได้ไป

พระวิหาร
มะนิลา 
ฟิลิปปินส์

©
 IR

I



76      เ ลี ย โ ฮ น า

โปรแกรมเซมินารีทั่วโลกยึดเหนี่ยว 
นักเรียนไว้ในพระกิตติคุณ
โดย เมลิสซา เมอร์ริลล์
ข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักร

มิ
ลตัน รีส์ จากโปรตุเกสไปท่ีโบสถ์ 

ในท้องที่ ฟราเซอร์ คลัฟฟ์ จาก 

แทสเมเนีย ออสเตรเลีย เรียน 

ที่บ้านโดยมีคุณแม่เป็นครูของเขา ลอเร็น  

โฮเมอร์ จากยูทาห์ สหรัฐอเมริกาเดินข้าม 

ถนนไปเรียนวันเว้นวันในช่วงคาบเรียนที่ 

สองของโรงเรียนมัธยมปลาย เบ็น กิลเบิร์ต 

จากเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกาไปเรียน 

สัปดาห์ละครั้งก่อนสหกิจกรรม และใน 

แอละแบมา สหรัฐอเมริกา แม็คเคนซี  

มอร์ริลล์ เรียนทุกวันผ่านการประชุมทาง 

เว็บ ดอน ปาร์ก จากเกาหลีเรียนเวลาสี่

ทุ่ม ขณะที่ เจมี กรีนวูด จากนิวเม็กซิโก 

สหรัฐอเมริกาตื่นตีสี่เพื่อจะไปเรียนให้ทัน

เวลาตีห้าสิบห้านาที

เริ่มไปเรียนเซมินารีเป็นครั้งแรก เยาวชน 

กลุ่มเล็กๆ รวมตัวกันทุกวันเสาร์เพราะหลาย 

คนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนอก 

หลักสูตรท่ีต้องฝึกซ้อมและต้องทำากิจกรรม 

อื่นๆ เป็นประจำาทุกวัน

แต่เวลานี้มิลตันเรียนเซมินารีระหว่าง 

สัปดาห์—บางครั้งก่อนเริ่มโรงเรียนและ 

บางครั้งหลังโรงเรียนเลิก  สำาหรับมิลตัน 

แล้วน่ันหมายถึงการต่ืนเช้าข้ึน และในบาง 

กรณีต้องยอมเสียโอกาสทางสังคมในช่วง

เย็นเพื่อเข้าชั้นเรียน

ถึงอย่างนั้นมิลตันก็ไม่คิดว่าเซมินารี 

เป็นการเสียสละ  “เป็นสิทธิพิเศษมากกว่า” 

เขากล่าว  มิลตันหวังเดินตามรอยเท้าพ่ีสาว 

ของเขาที่กำาลังรับใช้งานเผยแผ่ เซมินารี

เป็นวิธีหน่ึงท่ีเขากำาลังเตรียมตัว  “โดยผ่าน 

การท้าทายทั้งหมดเหล่านี้ ผมรู้ว่าเป็นสิ่ง 

ที่คุ้มค่า” เขากล่าว

ดิเอ แลคโน วัย 18 ปี จากฟิลิปปินส์  

รับบัพติศมาเมื่ออายุ 14 ปีและเริ่มเรียน 

เซมินารีไม่นานหลังจากนั้น  เธอคิดว่าชั้น 

เรียนคงเหมือนหลักสูตรทั่วไปที่โรงเรียน  

มีการบ้าน การบรรยาย พร้อมกับความ 

กดดันที่มาด้วยกัน  แทนที่จะเป็นเช่นนั้น

เธอกล่าวว่า “เซมินารีทำาให้ดิฉันมีความ 

เข้มแข็งที่จะเอาชนะภาระเหล่านั้นที่ได้ 

จากโรงเรียน  เมื่อใดก็ตามที่ดิฉันเรียน 

เซมินารี ดิฉันรู้สึกอิ่มเอมและสบายใจ”

อ่านเรื่องราวการเสียสละและความ 

สำาเร็จของนักเรียนเซมินารีทั่วโลกโดยค้น 

หา “Seminary Program Anchors Students 

in the Gospel” ที่ news.lds.org 

อ่านเกี่ยวกับไฟร์ไซด์ฉลองเซมินารีครบ 100 ปี 
กับประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัม
อัครสาวกสิบสอง ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 
ได้ที่ news.lds.org

นักเรียนเข้าชั้นเรียนเซมินารีในเวตเตอรู เยอรมนี
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วัยรุ่นทั้งหมดนี้—และเช่นเดียวกับพวก 

เขาอีกราว 370,000 คน—กำาลังทำาตาม

คำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์ให้จัด 

เซมินารีไว้เป็นอันดับแรกในชีวิตพวกเขา

โปรแกรมเซมินารีซึ่งปีนี้ฉลองครบรอบ 

100 ปีได้จัดชั้นเรียนต่างกันไปตลอดช่วง 

เวลาท่ีผ่านมา และแม้กระท่ังปัจจุบันความ 

ต้องการของแต่ละบุคคลและสภาวการณ ์

ในท้องที่มักทำาให้ต้องปรับเปลี่ยนตาม 

ความเหมาะสม แต่ไม่ว่าจะด้วยเวลาและ 

ระยะทาง สิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนกันคือ การ 

ศึกษาพระกิตติคุณกำาลังช่วยยึดเหนี่ยว

วัยรุ่นไว้ในประจักษ์พยานถึงพระผู้ช่วยให้

รอดและพระกิตติคุณของพระองค์

เมื่อมิลตัน รีส วัย 17 ปี จากโปรตุเกส 
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คำาปราศรัยวันนี้

ศาสดาพยากรณ์ 
กระตุ้นคนหนุ่มสาว 
ให้เป็นแสงสว่าง

เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 ในการ 

ให้ข้อคิดทางวิญญาณที่มหาวิทยาลัย 

บริคัมยังก์–โพรโว ประธานโธมัส เอส.  

มอนสันเตือนผู้ฟังให้ “เป็นแบบอย่างที่

ชอบธรรม”

โดยอ้างคำาพูดของอัครสาวกเปาโลจาก 

พันธสัญญาใหม่—“จงเป็นแบบอย่างแก่ 

คนที่เชื่อทั้งปวง ทั้งในทางวาจาและการ 

ประพฤติ ในความรัก ในความเชื่อ และใน

ความบริสุทธิ์” (1 ทิโมธี 4:12)—ประธาน

มอนสันแสดงความปรารถนาให้สมาชิก

ของศาสนจักรเป็นแสงสว่างต่อโลก

“แสงสว่างคืออะไร” ท่านถาม “ข้าพเจ้า 

ขอให้ความหมายง่ายๆ ว่า ‘สิ่งที่ให้ความ 

สว่าง’ การเป็นแบบอย่างของความชอบ 

ธรรม…จะช่วยให้ความสว่างแก่โลกท่ีมืด 

ลงทุกวัน”

ท่านยอมรับว่าสำาหรับหลายคนแล้ว 

แสงสว่างริบหรี่จนแทบดับ ท่านกล่าวว่า  

ความรับผิดชอบของเราคือทำาให้แสงของ 

เราส่องสว่างอยู่เสมอเพื่อผู้อื่นจะมองเห็น 

และเดินตาม ซึ่งเรียกร้องว่าเราต้องเชื่อ

“พวกเราแต่ละคนมีหน้าที่ต้องพัฒนา 

ศรัทธาอันจำาเป็นต่อการอยู่รอดทางวิญ- 

ญาณและฉายแสงของเราให้ผู้อื่นมอง 

เห็น” ท่านกล่าว “จำาไว้ว่าศรัทธาและความ 

สงสัยจะอยู่ท่ีเดียวกันในเวลาเดียวกันไม่ได้”

ประธานมอนสันอธิบายว่า วิธีที่ดีที่สุด 

บางวิธีของการทำาให้เกิดศรัทธาและจรรโลง 

ศรัทธาคืออ่านและศึกษาพระคัมภีร์ สวด

อ้อนวอนบ่อยๆ และสม่ำาเสมอ

ระหว่างปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณที่

มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์–โพรโว ประธาน 

มอนสันกระตุ้นสมาชิกให้อ่านพระคัมภีร์ 

มอรมอนและค้นพบความจริงของพระคัมภีร์

ดังกล่าวด้วยตนเอง
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“ท่านอ่านพระคัมภีร์มอรมอนหรือยัง  

ท่านทำาการทดสอบสัญญาท่ีพบในโมโรไน 

แล้วหรือยัง” ท่านถาม ท่านกระตุ้นผู้เข้า 

ร่วมประชุมให้เจียดเวลาในแต่ละวันไว้ 

เพ่ือค้นพบด้วยตนเองว่าพระคัมภีร์มอรมอน 

จริงหรือไม่ “เพราะสิ่งนั้นจะเปลี่ยนใจท่าน 

และจะเปลี่ยนชีวิตท่าน” ท่านกล่าว

โดยอ้างจาก 3 นีไฟ 12:16—“จงให้ 

แสงสว่างของเจ้าส่องเช่นนั้นต่อหน้าคน 

เหล่านี้, เพื่อพวกเขาจะเห็นงานดีของเจ้า 

และสรรเสริญพระบิดาของเจ้าผู้ทรงสถิต 

อยู่ในสวรรค์”—ประธานมอนสันอธิบาย 

ว่าพระคริสต์ทรงเป็น “‘ความสว่างแท้ที่ 

ทำาให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงน้ันได้ แม้ 

ขณะนั้นกำาลังเข้ามาในโลก’ (ยอห์น 1:9)  

ความสว่างที่ ‘ส่องเข้ามาในความมืด’” 

(ยอห์น 1:5)

ท่านสรุปว่า “โอกาสให้เราส่องสว่างไร้ 

ขีดจำากัด…ขณะที่เราทำาตามแบบอย่าง

ของพระผู้ช่วยให้รอด แบบอย่างของเราจะ 

เปิดโอกาสให้เราเป็นแสงสว่างในชีวิตคน

รอบข้าง” 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำาปราศรัยล่าสุดและ
การเดินทางเยือนสถานที่ต่างๆ ของสมาชิกฝ่าย
ประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ได้ที่ prophets.lds.org และ news.lds.org

ทั่วศาสนจักร

สมาชิกและผู้สอนศาสนาในเมือง 

อาดดิสอาบาบา เอธิโอเปียช่วยรวบรวม 

ชุดสุขอนามัย 5,000 ชุดเพื่อมอบให้ 

เพื่อนชาวเอธิโอเปียที่ประสบภัยแล้ง 

ในจงอยแอฟริกา

ภา
พถ

่าย
โด

ย 
ซิส

เต
อร

์โร
บิน

 โ
อค

รอ
ว์ล

ีย์

สมาชิกชาวเอธิโอเปีย
รวบรวมชุดสุขอนามัย

สมาชิกศาสนจักรกว่า 70 คนมารวม 

กันท่ีอาคารประชุมเมกานากนาในเมือง 

อาสดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปียเม่ือ 

วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2011 เป็นเวลา 

ประมาณห้าชั่วโมงเพื่อรวบรวมชุดสุข 

อนามัย 5,000 ชุดสำาหรับเพื่อนชาว 

เอธิโอเปียที่ประสบภัยแล้งในจงอย

แอฟริกา

โครงการดังกล่าวของศาสนจักรเป็น 

ส่วนหนึ่งของการพยายามช่วยคนที่อยู่ 

ในเขตแดนเอธิโอเปีย
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ข่าวสั้นทันโลก

ผู้นำากล่าวคำาปราศรัยกับวิสุทธิชน
ชาวลาตินในการถ่ายทอดเดือน
พฤศจิกายน

เอ็ลเดอร์คลอดิโอ ดี. ซิวิค แห่งสาวก 
เจ็ดสิบ และ เอ็ลเดอร์แกรีย์ บี. ด็อกซีย์ 
สาวกเจ็ดสิบภาคยูทาห์ใต้ พูดท่ีการประชุม 
ให้ข้อคิดทางวิญญาณของศาสนจักรสำาหรับ 
สมาชิกชาวลาตินอเมริกาในหัวข้อเรื่อง  
“En la luz de Su amor” (“ในแสงแห่ง
รักของพระองค์”) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์
ที่ 13 พฤศจิกายน 2011

สมาชิกศาสนจักรหลายพันคนที่พูด 
ภาษาสเปนและโปรตุเกสพร้อมเหล่ามิตร 
สหายเข้าร่วมการให้ข้อคิดทางวิญญาณที่ 
ศูนย์การประชุมใหญ่และอาคารประชุมใน 
อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้

เป็นเวลาแปดปีท่ีศาสนจักรจัดงานสร้าง 
แรงบันดาลใจประจำาปีโดยมุ่งเน้นชุมชน 
วิสุทธิชนชาวลาตินที่กำาลังเติบโต งานนี้ม ี
ทั้งคอนเสิร์ตคริสต์มาส การให้ข้อคิดทาง 
วิญญาณ และละครเวที การให้ข้อคิดทาง 
วิญญาณปี 2011 ถือเป็นครั้งแรกที่โปร- 
แกรมประจำาปีถ่ายทอดสดไปยังอาคาร 
ประชุมนอกสหรัฐ

สตรีหมายเลขหนึ่งของฮอนดูรัส
เข้าพบฝ่ายประธานสูงสุด

สตรีหมายเลขหนึ่งของฮอนดูรัส โรวา 
เอเลนา โบนิลลาเดโลโบ เข้าพบประธาน 
โธมัส เอส. มอนสันและประธานเฮนรีย ์
บี. อายริงก์ ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธาน 
สูงสุด เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน  
2011 เธอเรียกการพบปะครั้งนี้ว่าเป็น 
“เกียรติอันสูงส่ง”

ระหว่างการเยือนสำานักงานใหญ่ของ 
ศาสนจักร เธอดูงานที่เทมเปิลสแควร์ หอ 
สมุดประวัติครอบครัว ศูนย์การประชุมใหญ่ 
ศูนย์มนุษยธรรมของศาสนจักร และเวล-
แฟร์สแควร์ด้วย

เธออธิบายว่าเมื่อเร็วๆ นี้ศาสนจักรให้ 
ความช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ใน 
ช่วงอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ฮอนดูรัส “สอง
สัปดาห์ก่อนคุณส่งอาหาร 90,000 ตัน  
[81,600 ตัน] ให้ผู้ประสบภัยจากฝนและ 
น้ำาท่วม และนี่เป็นหนึ่งในหลายๆ สิ่งที ่
คุณทำา” เธอกล่าว “เวลานี้ดิฉันมีศรัทธา 
ว่าศาสนจักรไม่มีพรมแดนหรือขีดจำากัด 
ในความสามารถ [และ] ความมุ่งมั่นที่จะ

ช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก” 

สตรีหมายเลขหนึ่งของฮอนดูรัส โรวา เอเลนา โบนิลลาเดโลโบ ดูงานที่อาคารต่างๆ  
ของศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011

©
 IR

I

คลังวีดิทัศน์ 
การอบรมผู้นำาชุดใหม ่
มีออนไลน์แล้ว

เพื่อเป็นส่วนเสริม คู่มือเล่ม 2: การ

บริหารงานศาสนจักร ฉบับล่าสุดแผนก

ฐานะปุโรหิตของศาสนจักรได้ประกาศ 

คลังค้นคว้าการอบรมผู้นำา ชุดวีดิทัศน์การ 

อบรมสั้นๆ ทางออนไลน์ที่เน้นหลักธรรม

ตามที่สอนในคู่มือ ดูแหล่งช่วยใหม่นี้ได้ที่ 

leadershiplibrary.lds.org คลังค้นคว้าหลาย

ส่วนจะมี 11 ภาษาในปีนี้

ชิลีฉลองงานเผยแผ่ 
ศาสนาครบ 50 ปี

ในช่วงเดือนตุลาคม 2011 ชิลีจัดงาน

หนึ่งสัปดาห์เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีของ

งานเผยแผ่ศาสนาอย่างเป็นทางการของ

ศาสนจักรที่นั่น

ฝ่ายประธานภาคชิลีเป็นผู้สนับสนุน

การเฉลิมฉลองดังกล่าวและพูดที่งานเมื่อ

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคมซึ่งเป็นจุดสูงสุดของ

งานฉลอง

สมาชิกประมาณ 20,000 คนมาร่วม

งานที่สนามกีฬาซานตาลอรา ซึ่งจัดให้มี 
คำาปราศรัย บทเพลง การแสดง และระบำา 

พื้นเมืองเพื่อเฉลิมฉลองการยอมรับพระ 

กิตติคุณของชาวชิลีและการเติบโตของ

ศาสนจักร 
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“ฉันทำาความดีบ้างหรือไม่ในโลกวันน้ี” 
หน้า 14: ท่านอาจเปิดการสังสรรค์โดยร้องเพลง 
“เราขอบพระทัยสำาหรับศาสดา” (เพลงสวด บท 
เพลงที่ 10) อ่านบทความด้วยกันหรือเลือกหัวข้อที ่
ชื่นชอบไว้ล่วงหน้าก่อนอ่าน ถามสมาชิกครอบครัว 
ว่าพวกเขาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน แจกดินสอและกระดาษให้ทุกคนจดประ- 
จักษ์พยานของตนเกี่ยวกับประธานมอนสันใน 
ฐานะศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ เชิญชวนสมาชิก
ครอบครัวให้เสริมสร้างประจักษ์พยานผ่านการ
สวดอ้อนวอนที่จริงใจ ท่านอาจปิดการสังสรรค์โดย
ร้องเพลง “ฉันทำาความดีบ้างหรือไม่?” (เพลงสวด 
บทเพลงที่ 109)

“ต้องการคนทำาดัชนีทั่วโลก” หน้า 34: 
อ่านบทความล่วงหน้า ระหว่างการสังสรรค์ใน 
ครอบครัวให้อธิบายว่าเหตุใดการทำาดัชนี Family 
Search จึงเป็นส่วนสำาคัญของงานประวัติครอบครัว 
และเหตุใดจึงต้องการคนทำาดัชนีเพิ่มขึ้น หากท่าน 
มีคอมพิวเตอร์และใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านได้ให้ลง 
ชื่อเข้าไปใน indexing.familysearch.org สร้างบัญชี 
สำาหรับสมาชิกครอบครัวที่ไม่เคยทำาดัชนีมาก่อน
และใช้เวลาทำาดัชนีด้วยกัน

แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัว

นิตยสารฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถนำาไปใช้ได้กับการสังสรรค ์
ในครอบครัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้

“ทำาตามศาสดาพยากรณ์” หน้า 42:  
สรุปบทความให้ครอบครัวฟัง ท่านอาจอ่านหัวข้อ 
สุดท้ายของบทความด้วยกัน “เรียนรู้ที่จะฟังถ้อย 
คำาของศาสดาพยากรณ์” ทบทวนวลีที่เอ็ลเดอร ์
เบนเนตต์กล่าวว่าสามารถช่วยให้เรามองคำาแนะนำา 
ของศาสดาพยากรณ์ออก เชื้อเชิญสมาชิกครอบ- 
ครัวให้คอยฟังวลีเหล่านี้ในการประชุมใหญ่สามัญ 
เดือนหน้า ท่านอาจปิดการสังสรรค์ด้วยประจักษ์
พยานของท่านเก่ียวกับการทำาตามศาสดาพยากรณ์

“โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดาย” หน้า 54: 
เริ่มโดยถามสมาชิกครอบครัวว่าเคยรู้สึกโดดเดี่ยว
หรือไม่ขณะพยายามดำาเนินชีวิตตามมาตรฐาน
ของพระเจ้า พวกเขาต่อสู้กับความรู้สึกเหล่านี้
อย่างไร เล่าเรื่องของฮวน กาเบรรา ท่านอาจเชิญ
บางคนเล่าว่าเขารักษาพระบัญญัติอย่างไรเมื่อคน
อื่นไม่รักษาและเขาได้รับพรจากการเชื่อฟังนั้น
อย่างไร

“ตัดสินใจเดี๋ยวนี้” หน้า 66: หลังจากอ่าน 
บทความให้ตอบคำาถามใต้หัวข้อ “รับหรือปฏิเสธ”  
กับลูกๆ ของท่าน จากนั้นให้นึกถึงเหตุการณ์ที่
เรียกร้องการเลือกระหว่างถูกกับผิดและถามว่า
พวกเขาจะทำาอะไรในสถานการณ์แต่ละอย่าง 

ได้รับแรงบันดาลใจจากคู่มือบริบาล
การสังสรรค์ในครอบครัวท่ีดิฉันจำาได้แม่นท่ีสุดเร่ิมจากกิจกรรมในคู่มือบริบาล ดิฉันและสามีกับลูกสาว 

ตัวน้อยของเราทำาท่าประกอบร้อยกรองกิจกรรม เราอ่านว่า “ถ้าหนูตัวสูงมาก พระบิดาบนสวรรค์ทรง 
รู้จักและรักหนู ถ้าหนูตัวเล็กมาก พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักและรักหนู ตัวสูง ตัวเล็ก ตัวสูง ตัวเล็ก พระ 
บิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักและรักเราทุกคน” ขณะอ่าน เราจะย่อตัวลงหรือยืดตัวขึ้นและชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าเรา 
จะมีรูปร่างอย่างไร พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเรา (ดู จงดูเด็กเล็กๆ ของเจ้า [2008] หน้า 9)

จากนั้นลูกสาวกับสามีดิฉันไปนำาพายผลไม้มารับประทานด้วยกัน ลูกสาวสนุกมากจนพวกเขาอยาก
ทำากิจกรรมตัวเล็กตัวสูงในระหว่างสัปดาห์อีก

ข้อดีของการสังสรรค์ในครอบครัวคือความยืดหยุ่น การสังสรรค์ของเรามักจะสั้นและเรียบง่ายสำาหรับ
ครอบครัวที่มีลูกเล็กๆ แบบเรา แต่เราพยายามสอนลูกสาวให้รู้หลักธรรมพื้นฐานเช่น ความรัก ความ
เมตตา และการสวดอ้อนวอนด้วยกัน 
วาเลนตินา ปอร์โตลัน ซิโมโนวิช, อิตาลี

ข้อคิดเห็นทั่วไป

ถ้อยคำาจับใจ
เลียโฮนา นำาถ้อยคำาของศาสดาพยา- 

กรณ์มาให้สมาชิกศาสนจักรที่กระจัด 

กระจายอยู่ทั่วโลก เมื่อดิฉันอ่าน เลีย-

โฮนา ดิฉันรู้สึกถึงพระวิญญาณและได้ 

รับการนำาทาง ช่วยให้ดิฉันรู้สิ่งที่ดิฉัน 

ควรทำา ดิฉันขอบคุณสำาหรับนิตยสาร

ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของดิฉันผ่านถ้อยคำา

จับใจในนั้น
มาเรียนนา ดากราซา ออกัสโต, โมซัมบิก

ข่าวสารทำาให้เข้มแข็งและ 
มีชีวิตชีวา

ผมชอบอ่านนิตยสาร เลียโฮนา—

ประจักษ์พยานของผมเข้มแข็งขึ้นและ 

มีชีวิตชีวาเมื่อผมไตร่ตรองข่าวสารของ 

ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต พระวิญญาณ 

ทรงเป็นพยานต่อผมว่าข่าวสารของ 

พวกท่านเป็นการเปิดเผยและเป็นพระ 

ประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 

ผมรู้ว่าพระองค์ทรงเรียกศาสดาพยา- 
กรณ์ให้นำาเราในช่วงเวลานี้
เจมส์ รัสเซลล์ ครูซ, ฟิลิปปินส์

ไปช่วยชีวิต
ผมเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจในคำา 

แนะนำาของประธานโธมัส เอส. มอนสัน 

ให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายไปช่วยชีวิตคน 

ที่แข็งขันน้อย ผมรู้สึกถึงอิทธิพลของ 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิเพราะข่าวสารของ 

ศาสดาพยากรณ์
กิลล์เลอร์โม วาสเควซ โอแกมโป

โปรดส่งคำาติชมหรือคำาแนะนำาของท่านมา
ที่ liahona@ldschurch.org อาจมีการแก้ไข
ความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่
ส่งมา 



80      เ ลี ย โ ฮ น า

จนกว่าเราจะพบกันอีก

ดิฉันเพิ่งประสบความปวดร้าวใจพอ

สมควรจากการออกเดทและใช้เวลา

ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านพี่สาว เรามักจบลง

ด้วยการกินอาหารขยะ ดูทีวี แล้วก็งีบ หลังตื่นจาก 

การงีบครั้งหนึ่งดิฉันให้ความเห็นว่า “น้องไม่คิดว่า 

เราจะดีต่อกันมากขนาดนี้” เราหัวเราะ แต่คืนนั้น 

ดิฉันขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงทำาให้ 

ดิฉันตระหนักว่าดิฉันกำาลังใช้พี่สาวเป็นเหมือนผ้า 

ห่มกันภัยและสวดอ้อนวอนขอให้เข้าใจมากขึ้นว่า 

ดิฉันควรทำาอย่างไรเพื่อให้ชีวิตเดินหน้าต่อไป ดิฉัน 

ได้รับคำาตอบการสวดอ้อนวอนตลอดช่วงสองสาม

เดือนติดต่อกันขณะเข้าใจแนวคิดทีละอย่าง

วันถัดมา ขณะเข้าร่วมการประชุมสมาคมสง- 

เคราะห์ ดิฉันสังเกตเห็นพระคัมภีร์ข้อหนึ่ง “คนอื่น 

น้ันเขาจะปลอบโยน, และกล่อมพวกเขาไปในความ 

ม่ันคงทางเน้ือหนัง, จนพวกเขาจะกล่าวว่า: ทุกอย่าง 

ดีในไซอัน; แท้จริงแล้ว, ไซอันรุ่งเรือง, ทุกอย่างดี  

… ฉะนั้น, วิบัติจงมีแก่เขาซึ่งนิ่งนอนใจในไซอัน!”  

(2 นีไฟ 28:21, 24) ดิฉันมักจะอ่านข้อพระคัมภีร์ 

เหล่านี้เหมือนกำาลังพูดถึงคนจองหองที่ผ่านการ

นมัสการแบบต่างๆ ดิฉันไม่เคยคิดว่าตนเองกำาลัง

นิ่งนอนใจในไซอันโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ขลุกอยู่กับ

พี่สาว ดิฉันเริ่มตระหนักว่าแทนที่จะแสวงหาการ 

เยียวยา ดิฉันกลับแสวงหาความสบาย ดิฉันตั้งใจ

แน่วแน่ในขณะนั้นว่าจะพยายามมากขึ้นเพื่อออก

จากเขตความสบาย

ความตั้งใจแน่วแน่เช่นนั้นช่วยดิฉัน แต่การก้าว 

ออกจากเขตความสบายทำาให้ดิฉันรับรู้มากขึ้นถึง 

ความไม่คู่ควรของตน ซึ่งทำาให้ดิฉันตำาหนิตนเอง 

มากขึ้น เมื่อดิฉันบอกความรู้สึกเหล่านี้กับเพื่อนคน 

หนึ่ง เขาแสดงความเห็นว่า “ให้อภัยตัวเองไม่ดี 

หรอกหรือ” ความเห็นของเขาช่วยให้ดิฉันปรารถนา 

จะให้อภัยข้อบกพร่องของตนเองมากขึ้น—โดยไม่ 

ชะล่าใจเหมือนคนที่ “นิ่งนอนใจในไซอัน”

วันหนึ่ง มอรมอน 2:13–14 ทำาให้ดิฉันฉุกคิดขึ้น 

ได้ “โทมนัสของพวกเขาหาใช่เพ่ือการกลับใจ, เพราะ 

พระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้าไม่; แต่แท้ที่จริง 

เป็นโทมนัสของผู้ที ่อัปมงคล, เพราะพระเจ้าจะมิ 

ทรงยอมให้พวกเขาได้รับความสุขในบาปเสมอไป.  

และพวกเขาไม่ได้มาหาพระเยซูด้วยใจที่ชอกช้ำา 
และวิญญาณที่สำานึกผิด” ดิฉันเข้าใจได้ว่าความ 

รู้สึกล้มเหลวของดิฉันกำาลังหยุดยั้งการเติบโตของ 

ดิฉัน และดิฉันเริ่มไตร่ตรองว่าโทมนัสที่เหมาะสม 

หมายถึงอะไร ในโรงเรียนวันอาทิตย์นั่นเองที่ดิฉัน

พบคำาตอบ

ครูของเราลากเส้นบนกระดานโดยเขียนตรง 

ปลายด้านหนึ่งว่า “เข้มงวดกับตนเองมากเกินไป” 

และปลายอีกด้านหน่ึงเขียนว่า “กิน ด่ืม และร่ืนเริง” 

เราพูดคุยกันเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความสุดโต่ง 

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดิฉันสงสัยว่าคำาตรงกลางเส้น 

นั้นคือคำาว่าอะไร และพระวิญญาณทรงนำาความ

คิดดิฉันให้นึกถึงวลี “ใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่ 

สำานึกผิด” สำาหรับดิฉันแล้วดูเหมือนวิธีแก้ไขแนวโน้ม 

ของการเข้มงวดกับตนเองมากเกินไปน่าจะเป็น 

วิญญาณท่ีชอกช้ำา—วิญญาณท่ีกลับใจ โดยยอมรับ 

ความช่วยเหลือของพระเจ้า และสำานึกในพระเมตตา 

ของพระองค์ การแก้ไขความน่ิงนอนใจในไซอันอาจ 

เรียกว่าใจที่ชอกช้ำา—ใจที่ได้รับการกระตุ้นอย่าง

เหมาะสมให้เปลี่ยนแปลงและรักษา

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “เจ้าจะถวายใจที่ 

ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิดแก่เราเป็นเครื่อง 

พลีบูชา” (3 นีไฟ 9:20) ดิฉันรู้สึกขอบพระทัยที่รู้ว่า 

เมื่อดิฉันแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อ

หลีกเลี่ยงการเป็นคนนิ่งนอนใจในไซอันและหลีก

เลี่ยงการตัดสินตนเองรุนแรงเกินไป ดิฉันกำาลัง 

ถวายเครื่องพลีบูชาที่พระองค์ทรงยอมรับ—เครื่อง

พลีบูชาที่ช่วยให้ดิฉันเดินหน้าต่อไปในชีวิต 

จงไปต่อและ 

เดินหน้าต่อไป
โดย มิเชลล์ กูเอร์รา
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ดิฉันสวดอ้อนวอน 
ขอความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีเยียวยา
ใจที่ชอกช้ำา ดิฉัน
เห็นทีละน้อยว่าใจ
ที่ชอกช้ำาอีกแบบ
หนึ่งคือคำาตอบ



ภาพบุคคลและสิ่งของในพระคัมภีร์มอรมอน

ปี นี้ เลียโฮนา หลายฉบับ 

 จะมีชุดภาพบุคคลและ 

 สิ่ ง ของ ในพระคัมภี ร์  

มอรมอน เพื่อทำาให้ภาพเหล่านี้แข็ง 

แรงและใช้ง่าย ให้ตัดภาพออกมา ทา 

กาวหรือใช้เทปแปะติดกับกระดาษ 

แข็ง ถุงกระดาษถุงเล็กๆ หรือแผ่นติด 

งานประดิษฐ์ เก็บแต่ละชุดไว้ในซอง

หรือถุงพร้อมแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมที่

บอกว่าจะหาเรื่องราวพระคัมภีร์เกี่ยว

กับภาพบุคคลและสิ่งของเหล่านั้นได้ 

ที่ไหน

อบินาไดและกษัตริย์โนอาห์
โมไซยาห์ 11–17
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อบินาได แอลมา

กษัตริย์โนอาห์และพวกปุโรหิตของเขา
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ขยายเจตนาของผู้นำาองค์กร เมื่อนั้นความ 
ปรารถนาที่จะพยุง  ให้กำาลังใจ  มีส่วนร่วม 

เกี่ยวข้อง  และช่วยเหลือผู้อื่นทีละคนย่อมเป็นข้อ 
บังคับสำาหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคน  การดำาเนิน 
ชีวิตลักษณะน้ีสะท้อนแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด 
ผู้  “เสด็จไปกระทำาคุณประโยชน์” (กิจการ 10:38) 
เรียนรู้มากข้ึนเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ของเราและ
ความสามารถที่ท่านแสดงน้ำาใจช่วยเหลือได้ใน  
ไฮดี เอส. สวินตัน “ฉันทำาความดีบ้างหรือไม่ในโลก 
วันนี้  ประสบการณ์ชีวิตของประธานโธมัส  เอส. 
มอนสัน,” หน้า 14
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