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คุณธรรม โดย เจมส์ คริสเต็นเซ็น

“ให้คุณธรรมประดับความนึกคิดของท่านไม่เสื่อมคลาย, เมื่อนั้นความมั่นใจของท่านจะแข็งแกร่งขึ้นในการประทับอยู่ 
ของพระผู้เป็นเจ้า; และ … พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของท่าน” (คพ. 121:45–46)

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน กล่าวถึงคุณธรรมดังนี้ “ท่านต้องกล้าหาญมากเมื่อท่านจะรักษาความสะอาดบริสุทธิ์
ท่ามกลางค่านิยมยุคปัจจุบัน” (“ขอให้ท่านกล้าหาญ” เลียโฮนา พ.ค. 2009 หน้า 151)
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12 รับใช้ในศาสนจักร: ศักยภาพ 
  ของการรับใช้ที่เยาวชนเป็นผู้นำา

โดย นอร์แมน ซี. ฮิลล์

16 เรื่องราวประทับใจใน 
  พระกิตติคุณ: สิทธิ์เสรีและ 
  การดลใจ

โดย เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี

24 บ้านเรา ครอบครัวเรา: หารือกัน 
  ในชีวิตแต่งงาน

โดย แรนดี คีเยส

38 เสียงวิสุทธิชน

74 ข่าวศาสนจักร

79 แนวคิดสำาหรับการสังสรรค ์
  ในครอบครัว

80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:  
  เสียงของฟ้าร้อง เสียงของ 
  ความเงียบ

โดย คริสติน บอยซ์

ข่าวสาร
 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:  
  ได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าและ 
  สนับสนุนโดยสมาชิก

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

 7 ข่าวเยี่ยมสอน: การเยี่ยมสอน— 
  งานมอบหมายอันศักดิ์สิทธิ์

บทความพิเศษ
13 ปีติของการถือปฏิบัติวันสะบาโต

โดย เอ็ลเดอร์มาร์คอส เอ. ไอดูเคียทิส

เพราะเราไม่เคยพลาดการไปโบสถ์ 
ช่วงหยุดพักร้อน สิ่งมหัศจรรย์จึงเกิดขึ้น

20 ทำาตามการกระตุ้นเตือน
ท่านรู้ซึ้งถึงอิทธิพลของพระวิญญาณ 
ในชีวิตท่านหรือไม่

28 เกียรติและระเบียบของฐานะปุโรหิต
โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์

คำาสอนและประจักษ์พยานของอัครสาวก
เกี่ยวกับฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์

ปกิณกะ
 8 เรื่องเล็กและเรียบง่าย

 10 สิ่งที่เราเชื่อ: การอดอาหาร 
  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เรา 
  ทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายโลก

ภาพปก
ปกหน้า: ถ่ายภาพประกอบโดย เครก ไดมอนด์  
หลัง: การฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 
โดย วอลเตอร์ เรน © IRI

เลียโฮนา มิถุนายน 2012
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42 รวมกลุ่มกันด้วยความเป็น 
  หนึ่งเดียวในศรัทธา

โดย สเตฟานี เจ. เบิร์นส์

ศูนย์สำาหรับคนหนุ่มสาวกลายเป็น
สถานที่รวมกลุ่ม—ให้พบปะสังสรรค์ 
ประสบความเป็นหนึ่งเดียว เรียนรู้
และแบ่งปันพระกิตติคุณ

34 หน้าที่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
  ของท่าน

โดย พอล แวนเดนเบิร์จ

หน้าที่รับผิดชอบของมัคนายก  
ผู้สอน และปุโรหิตมีอะไรบ้าง

46 คำาถามและคำาตอบ
บางครั้งฉันรู้สึกหนักใจเมื่อนึกถึง 
ทุกอย่างที่ต้องทำาเพื่อดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณ ฉันจะเริ่มตรงไหนดี

48 ท่านรู้มากพอ
โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

ถ้าท่านรู้สึกว่าความรู้ทางวิญญาณของ
ท่านมีจำากัด ท่านอาจจะรู้มากกว่าที่ท่าน
เข้าใจ

50 หยุดพักชั่วคราวเพื่อทำางานเผยแผ่
โดย เอลีเซ อเล็กแซนเดรีย โฮลเมส

วิลเลียม โฮโปอาเต วัย 18 ปีได้รับ 
ข้อเสนอให้ทำาสัญญาเล่นรักบี้อาชีพ  
เขามีเรื่องให้ตัดสินใจ

53 จากสนามเผยแผ่: ปาฏิหาริย์ของ 
  การบำาบัดรักษาทางวิญญาณ

โดย เอลิซาเบธ สติทท์

54 โปสเตอร์: คุกเข่าอย่างนอบน้อม

55 บรรทัดมาเติมบรรทัด: หลักคำา 
  สอนและพันธสัญญา 135:3

56 การเลือกของฉันจะนำาไปที่ใด
โดย อาดัม ซี. โอลสัน

การเลือกในอดีตของคารินาทำาให้เธอ 
เหินห่าง แต่การเลือกใหม่ๆ นำาเธอ 
กลับมา

58 แบบอย่างที่ดีขึ้น
โดย ชานีน โคลวาร์ด

ประสบการณ์ที่เจ็บปวดสอนดิฉันให้
เต็มใจเชื่อฟังผู้นำาศาสนจักรมากขึ้น

60 เพื่อนแท้
โดย ซาราห์ โชว์

เพื่อนแท้ช่วยกันรักษาพระบัญญัติ

62 หน้านี้ของหนู

63 พรของการทำางานหนัก
โดย เอ็ลเดอร์แพร์ จี. มาล์ม

การทำางานทางโลกอย่างซื่อสัตย์ 
เป็นวิธีทำาสิ่งถูกต้องวิธีหนึ่ง

64 นำาปฐมวัยกลับบ้าน: ฉันเลือกสิ่งด ี
  โดยดำาเนินชีวิตตามหลักธรรม 
  พระกิตติคุณ

66 สนามเด็กเล่นสำาหรับคาร์ลี
โดย แชด อี. ฟาเรส

คาร์ลีเก่งเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่น และ
เพื่อนบางคนของเธอตัดสินใจช่วยเธอ
เช่นกัน

68 บทเรียนจากลีกเล็กๆ
โดย ลินด์เซย์ สตีเวนส์

ลินด์เซย์เรียนรู้ที่จะให้กำาลังใจน้องชาย

70 สำาหรับเด็กเล็ก

81 ภาพบุคคลและสิ่งของในพระคัมภีร์ 
  มอรมอน

ดูว่าท่านจะหา 

เลียโฮนาที่ซ่อนอยู่

ในฉบับนี้ได้หรือไม่  

คำาใบ้: ต้องทำางาน

หนักจึงจะพบ

คนหนุ่มสาว เยาวชน เด็ก



หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
กลับใจ, การ, 56
ครอบครัว, 68
ความเป็นหนึ่งเดียว, 42
ความรัก, 66, 68
ความสำาคัญอันดับแรก, 46, 50, 56
งาน, 63
งานเผยแผ่ศาสนา, 40, 50, 53
เชื่อฟัง, การ, 13, 56, 58, 60
ฐานะปุโรหิต, 28, 34, 70
ดลใจ, การ, 16, 20, 38, 39, 41
แต่งงาน, การ, 24
ประจักษ์พยาน, 48
ผู้นำาศาสนจักร, 4, 28, 58
พร, 70, 72
พระคัมภีร์มอรมอน, 81
พระคำาแห่งปัญญา, 60
พระวิญญาณบริสุทธิ,์ 16, 20, 80
มิตรภาพ, 60, 66
เยาวชน, 12
เยี่ยมสอน, การ, 7
รับใช้, การ, 12, 66
ศรัทธา, 48, 70
สนับสนุน, การ, 4
สภา, 24
สมิธ, โจเซฟ, 54, 55
สวดอ้อนวอน, การ, 54
ส่วนสิบ, 64, 73
สิทธิ์เสร,ี 16, 56
อดอาหาร, การ, 10

ถ้าท่านชอบบทความของเอ็ลเดอร์นีล แอล. 
แอนเดอร์เซ็นในหน้า 48 ท่านสามารถฟัง 
คำาปราศรัยท้ังเร่ืองได้ท่ี conference.lds.org  
ค้นหาคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ 
เดือนตุลาคม 2008

สำาหรับเยาวชน

อ่านเรื่องคาร์ลี (หน้า 66) และดูการ
เล่นในสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ของเธอที่ 
liahona.lds.org

สำาหรับเด็ก

ในภาษาของท่าน

เลียโฮนา และหนังสือเล่มอื่นๆ ของ
ศาสนจักรมีให้อ่านหลายภาษาที่  
www.languages.lds.org

มิถุนายน 2012 ปีที่ 36 เล่มที่ 6
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นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย

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 โบว์ธอร์พ  
บริดจ์, ฮาเวิร์ด จี. บราวน์, จูลี เบอร์เดทท์, ไบรอัน ดับเบิลยู. กีกิ,  
แคธลีน ฮาเวิร์ด, เดนิส เคอร์บี, จินนีย์ เจ. นิลสัน  
งานก่อนพิมพ์: เจฟฟ์ แอล. มาร์ติน

ผู้อำานวยการฝ่ายจัดพิมพ์: เครก เค. เซดจ์วิค
ผู้อำานวยการฝ่ายจัดจำาหน่าย: อีวาน ลาร์เซ็น

สำาหรับการสมัครสมาชิกและราคานอกสหรัฐและแคนาดาให้ไปที่  
store.lds.org หรือติดต่อศูนย์หนังสือศาสนจักรในท้องที่หรือผู้นำาวอร์ด
หรือผู้นำาสาขา

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

เลียโฮนา (คำาศัพท์ในพระคัมภีร์มอรมอน หมายถึง “เข็มทิศ” หรือ 
“เครื่องชี้ทาง”) จัดพิมพ์ในภาษาแอลเบเนีย อาร์เมเนีย บิสลามา 
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ใ
นฐานะสมาชิกศาสนจักร เราได้รับการเชื้อเชิญบ่อยครั้งให้ 

สนับสนุนผู้อื่นในการเรียกให้รับใช้  หลายปีก่อนนักศึกษา 

วัย 18 ปีแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นว่าการสนับสนุนผู้รับใช้ของ
พระเจ้าหมายความว่าอย่างไร  ข้าพเจ้ายังคงได้รับพรจากแบบ
อย่างอันนอบน้อมของเขา

เขาเพ่ิงเร่ิมเรียนวิทยาลัยปีหน่ึง  เขารับบัพติศมายังไม่ถึงปีก่อน 

ออกจากบ้านไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง  ที่นั่น

ข้าพเจ้ารับใช้เป็นอธิการของเขา

เมื่อเริ่มต้นปีการศึกษา ข้าพเจ้าสัมภาษณ์เขาสั้นๆ ในห้อง 

ทำางานของอธิการ  ข้าพเจ้าจำาการสนทนาครั้งแรกของเราได้เล็ก 

น้อยไม่นับที่เขาพูดถึงการท้าทายในสถานที่ใหม่  แต่ข้าพเจ้าจะ 

ไม่มีวันลืมการสนทนาครั้งที่สองของเรา

เขาขอพบข้าพเจ้าในห้องทำางาน  ข้าพเจ้าแปลกใจเมื่อเขาถาม 

ว่า “เราจะสวดอ้อนวอนด้วยกันได้ไหมครับ ผมขอเป็นผู้สวด”   

ข้าพเจ้ากำาลังจะบอกว่าข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนแล้วและคาดว่าเขา

คงสวดอ้อนวอนแล้วเช่นกัน แต่ข้าพเจ้าตกลง

เขาเริ่มคำาสวดอ้อนวอนด้วยประจักษ์พยานว่าเขารู้ว่าอธิการ 

ได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า  เขาทูลขอพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงบอก 

ข้าพเจ้าว่าเขาควรทำาอย่างไรในเร่ืองท่ีส่งผลอย่างมากทางวิญญาณ 

ชายหนุ่มทูลพระผู้เป็นเจ้าว่าเขามั่นใจว่าอธิการทราบความต้อง 

การของเขาแล้วและจะให้คำาแนะนำาที่เขาจำาเป็นต้องได้ยิน

ขณะท่ีเขาพูด อันตรายบางอย่างท่ีเขาจะพบเจอเข้ามาในความ 

คิดข้าพเจ้า  คำาแนะนำาท่ีให้เรียบง่ายแต่ชัดเจนมาก สวดอ้อนวอน 

เสมอ เชื่อฟังพระบัญญัติ และไม่ต้องกลัว
ชายหนุ่มผู้เป็นสมาชิกหนึ่งปีในศาสนจักรสอนโดยแบบอย่าง 

ถึงสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำากับผู้นำาได้เมื่อเขาได้รับการสนับ- 

สนุนโดยศรัทธาและการสวดอ้อนวอนของคนที่เขาได้รับเรียกให้ 
นำา  ชายหนุ่มคนนั้นแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นพลังของกฎแห่งความ
เห็นชอบร่วมกันในศาสนจักร  (ดู คพ. 26:2)  ถึงแม้พระเจ้าทรง
เรียกผู้รับใช้ของพระองค์โดยการเปิดเผย แต่พวกเขาจะปฏิบัติ
หน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากคนที่พวกเขาได้รับเรียก
ให้รับใช้

โดยเสียงสนับสนุนของเรา เราทำาสัญญาศักดิ์สิทธิ์  เราสัญญา 
ว่าจะสวดอ้อนวอนให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าและขอให้พระองค์ทรง 
นำาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พวกเขา (ดู คพ. 93:51)  เรา
ปฏิญาณว่าเราจะเฝ้าคอยและคาดหวังว่าจะรู้สึกถึงการดลใจ
จากพระผู้เป็นเจ้าในคำาแนะนำาของพวกเขาและเมื่อใดก็ตามที่
พวกเขาทำาหน้าที่ในการเรียกของตน (ดู คพ. 1:38)

สัญญาดังกล่าวจะต้องต่อใหม่ในใจเราบ่อยๆ  ครูโรงเรียน
วันอาทิตย์ของท่านจะพยายามสอนโดยพระวิญญาณ แต่เช่น 
เดียวกับที่ท่านจะทำา ครูของท่านอาจทำาผิดพลาดหน้าห้องเรียน  
อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถตัดสินใจที่จะฟังและมองหาช่วงเวลา
ที่ท่านจะรู้สึกได้ว่าการดลใจเกิดขึ้น  ในที่สุดท่านจะสังเกตเห็น
ความผิดพลาดน้อยลงและเห็นพยานหลักฐานบ่อยขึ้นว่าพระผู้
เป็นเจ้าทรงสนับสนุนครูคนนั้น

เมื่อเรายกมือสนับสนุนบุคคลหนึ่ง เราให้คำามั่นว่าจะทำางาน 
เพื่อจุดประสงค์ใดก็ตามที่พระเจ้าทรงเรียกบุคคลนั้นมาทำาให้ 
ลุล่วง  เมื่อลูกๆ ของเรายังเล็ก ภรรยาข้าพเจ้าได้รับเรียกให้สอน 
เด็กเล็กในวอร์ดของเรา  ข้าพเจ้าไม่เพียงยกมือสนับสนุนเธอ 
เท่านั้น แต่สวดอ้อนวอนให้เธอด้วยและขออนุญาตช่วยเธอ บท 
เรียนท่ีข้าพเจ้าได้รับเก่ียวกับความสำานึกในส่ิงท่ีสตรีทำาและ 
ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเด็กๆ ยังคงเป็นพรแก่ครอบครัวและ 
ชีวิตข้าพเจ้า

ได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า 

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์

ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

และสนับสนุนโดยสมาชิก
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เมื่อเร็วๆ นี้ข้าพเจ้าพูดกับชายหนุ่มคนนั้นที่สนับสนุน 
อธิการของเขาเมื่อหลายปีก่อน  ข้าพเจ้าได้ทราบว่าพระเจ้า 
และผู้คนสนับสนุนเขาเมื่อเขาได้รับการเรียกเป็นผู้สอน
ศาสนา เป็นประธานสเตค และเป็นบิดา  เขากล่าวเม่ือเรา
จบการสนทนาของเราว่า “ผมยังคงสวดอ้อนวอนให้ท่าน
ทุกวัน”

เราสามารถตกลงใจได้ว่าจะสวดอ้อนวอนทุกวันให้คน 
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกมารับใช้เรา  เราสามารถขอบคุณ 
คนที่การรับใช้ของเขาเป็นพรแก่เรา  เราสามารถตัดสินใจ
ได้ว่าจะก้าวออกมาเมื่อคนที่เราสนับสนุนขออาสาสมัคร1

คนที่สนับสนุนผู้รับใช้ของพระเจ้าในอาณาจักรของ
พระองค์จะได้รับการค้ำาจุนด้วยเดชานุภาพอันหาใดเทียบ
ได้ของพระองค์ เราทุกคนต้องการพรนั้น 

อ้างอิง
1. ดู คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร:โจเซฟ เอฟ. สมิธ (1998) หน้า 

234–235

การสอนจากข่าวสารนี้

หลังจากแบ่งปันข่าวสาร ท่านอาจจะอ่านข้อความอ้างอิง 

ต่อไปนี้ “พระเจ้าจะทรงทำาให้ท่านเป็นเครื่องมือในพระ 

หัตถ์ของพระองค์ถ้าท่านเป็นผู้ที่ถ่อมใจ ซื่อสัตย์ และพากเพียร 

…ท่านจะได้รับพลังเพิ่มเติมเมื่อท่านได้รับการสนับสนุนจากที่ 

ประชุมและการวางมือมอบหน้าที่” (ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่ 

กว่าการสอน, [1999] หน้า 20)  ให้ครอบครัวมายืนรอบของ 

หนักชิ้นหนึ่งและขอให้คนหนึ่งลองยก  เชื้อเชิญสมาชิกครอบ- 

ครัวคนอ่ืนๆ ให้ช่วยยกของช้ินน้ันโดยเพ่ิมเข้ามาทีละคน  สนทนา 

ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนช่วยกัน  ท่านอาจจะเน้นคำาแนะนำา

ของประธานอายริงก์เกี่ยวกับวิธีท่ีเราสามารถสนับสนุนผู้อื่น

ในการเรียกของพวกเขา
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ช้ั
นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ของผมไม่ค่อยมีความคารวะ  

ผมชอบฟังบทเรียนทุกสัปดาห์ แต่บางครั้งดูเหมือนว่า 

คนอื่นในชั้นไม่ชอบ  บ่อยครั้งที่พวกเขาพูดคุยกันหรือไม่ก็ 

เล่นเกมบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขณะครูกำาลังพยายาม

สอนเรา  น่าเสียใจท่ีบางคร้ังผมเองก็เป็นส่วนหน่ึงของปัญหา

สัปดาห์หนึ่งเราทำาตัวแย่กว่าปกติ เมื่อใกล้จบชั้นเรียน  

ครูของเราถึงกับน้ำาตาไหลเพราะไม่มีใครฟังบทเรียนของ

เธอ  ขณะเราเดินออกจากห้องเรียน ผมรู้สึกเห็นใจเธอมาก

วันอาทิตย์ถัดมา ครูของเราอธิบายว่าสัปดาห์นั้นเธอ 

สวดอ้อนวอนมากเพื่อทูลขอการนำาทาง และได้รับการนำา 

ทางว่าต้องฉายภาพยนตร์ของศาสนจักรให้เราดู  เธอเริ่ม 

ฉายภาพยนตร์ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระชนม์ชีพของ

พระเยซูคริสต์และปาฏิหาริย์ที่พระองค์ทรงกระทำา

เย็นวันนั้นขณะที่ผมนึกถึงภาพยนตร์ดังกล่าว ผมรู้สึก 

ต่างจากเดิม  ผมตระหนักโดยฉับพลันว่าผมกำาลังรู้สึกถึง 

พระวิญญาณมากกว่าท่ีผมเคยรู้สึก  ผมตัดสินใจทันทีว่าต้อง 

เปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตเพื่อจะเป็นเหมือนพระผู้ช่วย

ให้รอดมากขึ้น  ผมทราบดีว่าประสบการณ์ในโรงเรียนวัน 

อาทิตย์วันนั้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประจักษ์พยาน 

ของผมอย่างมาก  ผมขอบคุณครูโรงเรียนวันอาทิตย์ของผม 

และทุกอย่างที่เธอทำาเพื่อชั้นเรียนของเราทุกสัปดาห์ 

เยาวชน เด็ก

ขอบคุณครูโรงเรียนวันอาทิตย์ของผม
สงวนนาม

การสนับสนุนหมายถึงการช่วยเหลือ

ประธานอายริงก์กล่าวว่าเมื่อเรายกมือสนับสนุนใครก็ตาม 

เราสัญญาว่าจะช่วยพวกเขาทำาสิ่งที่พวกเขาได้รับเรียกให้ทำา

เด็กคนใดในภาพด้านบนกำาลังสนับสนุนผู้นำาหรือครู

คนบางคนที่เราสนับสนุนได้แก่ ศาสดาพยากรณ์ ฝ่าย 

อธิการหรือฝ่ายประธานสาขา หัวหน้าเผยแผ่วอร์ดหรือสาขา  

ครูปฐมวัย ผู้นำาปฐมวัย

จดหรือสนทนากับบิดามารดาถึงสิ่งที่ท่านทำาได้เพื่อ

สนับสนุนคนเหล่านี้
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ศรัทธา  ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

ข่าวเยี่ยมสอน

การเย่ียมสอน—งาน
มอบหมายอันศักด์ิสิทธ์ิ

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม ใช้คำาถามช่วยท่าน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน

จากประวัติของเรา
เอไลซา อาร์. สโนว์ประธาน

สมาคมสงเคราะห์สามัญคนที่ 
สองสอนว่า “ดิฉันถือว่าตำาแหน่ง 
ครูเป็นตำาแหน่งศักดิ์สิทธิ์และ
สูงส่ง”  เธอแนะนำาผู้เยี่ยมสอน 
“ให้เปี่ยมด้วยพระวิญญาณของ
พระผู้เป็นเจ้า ปัญญา ความอ่อน 
น้อมถ่อมตน และความรัก”  
ก่อนไปเยี่ยมบ้าน ทั้งนี้เพื่อพวก 
เธอจะสามารถรู้แน่ชัดและสนอง
ความจำาเป็นฝ่ายวิญญาณเช่น
เดียวกับฝ่ายโลก  เธอกล่าวว่า 
“ท่านอาจรู้สึกอยากกล่าวถ้อยคำา
ที่เป็นสันติสุขและความสบายใจ 
ถ้าท่านพบพี่น้องสตรีที่กำาลังรู้สึก
หนาว จงพาเธอมาอยู่ใกล้หัวใจ
ท่านเหมือนท่านพาเด็กมาอยู่
แนบอกและให้ความอบอุ่นแก่ 
[เธอ]”5

ขณะที่เราออกไปด้วยศรัทธา
เหมือนพี่น้องสตรีสมาคม
สงเคราะห์สมัยเริ่มแรก เราจะมี
พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเรา
และได้รับการดลใจให้รู้วิธีช่วย
พี่น้องสตรีแต่ละคนที่เราเยี่ยม  
“ขอให้ [เรา] แสวงหาปัญญา 
แทนพลังอำานาจ” ซิสเตอร์สโนว ์
กล่าว “และ [เรา] จะมีพลัง 
อำานาจทั้งหมดที่ [เรา] มีปัญญา
ใช้”6

ในฐานะผู้เยี่ยมสอน เรามีพันธกิจสำาคัญ
ทางวิญญาณที่ต้องทำาให้เกิดสัมฤทธิผล  

“อธิการผู้เป็นเมษบาลที่ได้รับแต่งตั้งประจำา
วอร์ดไม่สามารถดูแลแกะทั้งหมดของพระเจ้า
ได้พร้อมกัน  เขาต้องให้ผู้เย่ียมสอนท่ีได้รับการ 
ดลใจช่วยเขา”1  การแสวงหาและรับการเปิด
เผยว่าควรจะมอบหมายใครดูแลพี่น้องสตรี
แต่ละคนเป็นส่วนสำาคัญยิ่ง

การดลใจเร่ิมข้ึนเม่ือสมาชิกในฝ่ายประธาน 

สมาคมสงเคราะห์สนทนาถึงความจำาเป็นของ 

แต่ละบุคคลและครอบครัวร่วมกับการสวด 

อ้อนวอน  จากนั้น ด้วยความเห็นชอบของ 

อธิการ ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ให้งาน 

มอบหมายในวิธีที่จะช่วยให้พี่น้องสตรีเข้าใจ

ว่าการเยี่ยมสอนเป็นความรับผิดชอบทาง

วิญญาณที่สำาคัญ2

ผู้เยี่ยมสอนทำาความรู้จักและรักพี่น้องสตรี 

แต่ละคนด้วยความจริงใจ ช่วยเธอเสริมสร้าง 

ศรัทธา และให้การรับใช้เมื่อจำาเป็น  พวกเธอ 

แสวงหาการดลใจส่วนตัวเพ่ือให้รู้วิธีตอบสนอง 

ความจำาเป็นฝ่ายวิญญาณและฝ่ายโลกของพี่

น้องสตรีแต่ละคนที่พวกเธอไปเยี่ยม3

“การเยี่ยมสอนเป็นงานของพระเจ้าเมื่อ 

เราเน้นผู้คนมากกว่าเปอร์เซ็นต์  ความจริงแล้ว 

การเยี่ยมสอนไม่มีวันเสร็จสิ้น เป็นวิถีชีวิต

มากกว่าภาระหน้าที่”4

จากพระคัมภีร์
มัทธิว 22:36–40; ยอห์น 13:34–35;  
แอลมา 37:6–7

อ้างอิง
1.	 จูล	ีบี.	เบค,	“สมาคมสงเคราะห์:	งานศักดิ์สิทธิ์,”	

เลียโฮนา,	พ.ย.	2009	หน้า	140
2.	 ดู	คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร	(2010)	,	

9.5;	9.5.2
3.	 ดู	คู่มือเล่ม 2,	9.5.1
4.	 จูล	ีบี.	เบค,	เลียโฮนา,	พ.ย.	2009	หน้า	140
5.	 เอไลซา	อาร์.	สโนว์,	ใน Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society	(2011)	,	108

6.	 เอไลซา	อาร์.	สโนว์,	ใน	Daughters in My 
Kingdom,	45–46

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง
1. ฉันจะปรับปรุงความสามารถเพื่อให้มี 

สัมฤทธิผลในหน้าที่รับผิดชอบสำาคัญของการเป็น 

ผู้เยี่ยมสอนได้อย่างไร

2. ในฐานะผู้เยี่ยมสอนคนหนึ่ง ฉันจะช่วย 
พี่น้องสตรีคนอื่นๆ ให้มีสัมฤทธิผลในหน้าที่รับ 
ผิดชอบของพวกเธอในฐานะผู้เยี่ยมสอนได้อย่างไร

ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี reliefsociety.lds.org
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“โดยเรื่องเล็กและเรียบง่ายสิ่งสำาคัญจะเกิดขึ้น”  
(แอลมา 37:6)

ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกคุ้นเคย
กับบทเพลงของคณะนักร้อง

ประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล 
ไม่ว่าจะโดยผ่านการแสดงของคณะ
นักร้องประสานเสียงในการประชุม
ใหญ่สามัญหรือผ่านรายการต่างๆ 
เช่น บทเพลงและรจนาสาร การ
แสดงรายสัปดาห์นาน 83 ปี  แต่ที่
คุ้นเคยน้อยกว่าคือรายละเอียดวัน
ต่อวันเกี่ยวกับนักร้องกลุ่มนี้

คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอน 
แทเบอร์นาเคิลประกอบด้วยนักร้อง 
อาสาสมัคร 360 คนที่มีอายุ 25 ถึง 
60 ปี ตลอดหลายปีที่ผ่านมาคณะนัก
ร้องเดินทางไป 28 ประเทศ เปิดการ 
แสดงใน 37 รัฐ และวอชิงตัน ดี.ซี.   
พวกเขามักโดยสารเครื่องบินเป็นกลุ่ม 
ไปยังภูมิภาคที่จะแสดง  จากนั้นขึ้นรถ 
โดยสารนำาเที่ยว 11 คันตามด้วยรถ 
โดยสารบรรทุกกระเป๋าเดินทาง 4 คัน 

เหตุการณ์สำาคัญของคณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล

และรถกึ่งพ่วงที่ใช้ลำาเลียงอุปกรณ์  
4 คัน  แล้วเดินทางไปตามเมืองต่างๆ 
บางคร้ังห่างออกไป 6 ถึง 10 ช่ัวโมง

ขณะเดินทาง สมาชิกแต่ละ

คนในคณะนักร้องจะติดป้ายชื่อสี

ฟ้าที่พิมพ์โลโก้คณะนักร้องและชื่อ

ของเขา  คณะนักร้องและสมาชิกวง 

ออร์เคสตราทุกคนได้รับการวางมือ

มอบหน้าที่ให้เป็น “ผู้สอนศาสนาด้าน

ดนตรี” พวกเขาเป็นตัวแทนศาสนจักร

ไม่ว่าจะไปที่ใด

เมื ่อสมาชิกคณะนักร้องประสาน 

เสียงไม่ได้เดินทาง สัปดาห์ปกติของ 

พวกเขาประกอบด้วยการฝึกซ้อมวัน 

ธรรมดาอย่างน้อยหน่ึงวัน พร้อมกับการ 

ผลิต บทเพลงและรจนาสาร ซึ่งเป็น

รายการออกอากาศระหว่างประเทศ

ทางโทรทัศน์และวิทยุทุกเช้าวันอาทิตย์

ข้อเท็จจริงสนุกๆ 
เกี่ยวกับคณะนักร้อง
ประสานเสียง
•	 ชุดสตรีในคณะนักร้อง

ออกแบบและตัดเย็บโดย	
คณะกรรมการแผนกเสื้อผ้า	
นักแสดง

•	 มีคู่สมรสประมาณ	20	คู่ใน
คณะนักร้องประสานเสียง
และในวงออร์เคสตราแอท-
เทมเปิลสแควร์

•	 คณะนักร้องประสานเสียงได้รับ
รางวัลแผ่นเสียงทองคำาขาว	
สองครั้งและแผ่นเสียงทองคำา	
ห้าครั้ง

•	 คณะนักร้องประสานเสียงเคย
แสดงในพิธีสาบานตนเข้ารับ
ตำาแหน่งของประธานาธิบดี
สหรัฐห้าท่าน
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สมาชิกศาสนจักรที่เข้ามาในคณะ

นักร้องประสานเสียงจะปฏิบัติเหมือน

เป็นการเรียกอย่างหนึ่ง  เมื่อพวกเขา 

ร่วมวงคณะนักร้องประสานเสียง พวก

เขาจะต้องทุ่มเทเวลาเท่ากับการรับ

ใช้เป็นประธานโควรัมเอ็ลเดอร์หรือ

ประธานสมาคมสงเคราะห์ในวอร์ด  

เมื่อรับเข้ามาในคณะนักร้องประสาน

เสียงแล้ว สมาชิกอาจจะอยู่นานถึง 20 

ปีหรือจนกว่าจะอายุ 60 ปี
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การเลอืกเพลงสำาหรบั
การประชุมต่างๆ 
ของศาสนจักร
•	 สำาหรับการประชุมศีลระลึก	

พึงพิจารณาวิญญาณที่เพลง
สวดแต่ละเพลงจะนำามา		
เพลงสวดเปิดในการประชุม
ศีลระลึกแสดงการยกย่อง
สรรเสริญ	แสดงความกตัญญู
ต่อพระผู้เป็นเจ้าและการฟื้นฟู
พระกิตติคุณ		เพลงสวดศีล
ระลึกสะท้อนถึงศีลระลึกหรือ
การพลีบูชาของพระผู้ช่วยให้
รอด		เพลงสวดปิดสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้า
ร่วมประชุมผูกมัดตนอีกครั้ง
ต่อพันธสัญญาที่พวกเขาต่อ
ใหม่และสามารถเป็นพยาน
ถึงหลักธรรมพระกิตติคุณที่
สมาชิกเรียนรู้

•	 สำาหรับสมาคมสงเคราะห์	
หรือการประชุมฐานะปุโรหิต	
ให้หารือกับผู้แนะนำาบทเรียน
ซึ่งอาจต้องการเสนอเพลงสวด
ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน	ถ้าผู้
แนะนำาบทเรียนไม่มีเพลงใด
เป็นพิเศษ	ผู้นำาอาจเสนอ	
เพลงสวดที่จะเสริมหัวข้อ	
ของบทเรียน

•	 ก่อนการประชุม	ต้องให	้
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประชุม
อนุมัติดนตรีที่เลือกไว้

•	 ติดต่อผู้บรรเลงดนตรีล่วงหน้า
หลายๆ	วัน	เพื่อแจ้งให้ทราบ
ว่าจะฝึกเพลงสวดเพลงใด
สำาหรับการประชุม

ดู	Hymns, 380-381; คู่มือเล่ม 2:  
การบริหารงานศาสนจักร (2010),  
14.4; 14.6 

ดูว่าท่านสามารถจับคู่คำาบรรยายของสตรีจากพระคัมภีร์ 

กับช่ือพวกเธอได้หรือไม่  ใช้พระคัมภีร์อ้างอิงถ้าท่านต้อง 

การความช่วยเหลือ

ท่านรู้จักสตรี
ในพระคัมภีร์หรือไม่

1. สามีปลอบใจฉันเมื่อฉันเศร้าโศกเพราะ
ลูกชายอยู่ระหว่างการเดินทางที่เป็น 
อันตราย (ดู 1 นีไฟ 5:1, 6)

2. ฉันเป็นคนรับใช้ในบ้านของกษัตริย์ลาโมไน 
และเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้ามาหลายปี 
ก่อนกษัตริย์จะเปลี่ยนใจเลื่อมใส  
(ดู แอลมา 19:16)

3. เมื่อสามีฉันสิ้นชีวิต ฉัน “เกาะ” แม่สามี 
และบอกเธอว่าฉันจะทำาให้ผู้คนของเธอเป็น
ผู้คนของฉันและพระผู้เป็นเจ้าของเธอเป็น
พระผู้เป็นเจ้าของฉัน (ดู นางรูธ 1:14, 16) 

4. ชื่อของฉันกล่าวไว้ในพันธสัญญาใหม่และ
พระคัมภีร์มอรมอน  พระคัมภีร์บรรยาย
ว่าฉัน “งดงามและขาวยิ่งนัก” และเป็น 
“ภาชนะอันมีค่าและเลือกสรรแล้ว”  
(ดู 1 นีไฟ 11:13; แอลมา 7:10)

5. ฉัน “เลือกเอาส่วนดีนั้น” โดยฟังพระวจนะ
ของพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จเยือน
ครอบครัวของฉันในเบธานี (ดู ลูกา 10:42)

6. ผู้คนของฉันอดอาหารให้ฉันเมื่อฉันเสี่ยง
ชีวิตเข้าไปอ้อนวอนกษัตริย์ให้ไว้ชีวิตพวก
เขา (ดู เอสเธอร์ 4:16) 

7. ชื่อของฉันหมายถึง “มารดาของปวงชน 
ที่มีชีวิต” (ดู ปฐมกาล 3:20)

8. ในหลักคำาสอนและพันธสัญญาเรียกฉันว่า 
“สตรีที่เลือกไว้” และฉันเป็นผู้ “เลือกเพลง
สวดอันศักดิ์สิทธิ์” (ดู คพ. 25:3, 11)

9. ฉันเป็นม่ายมาประมาณ 84 ปีเมื่อฉัน
ต้อนรับพระกุมารเยซูที่พระวิหาร  
(ดู ลูกา 2:36–38)

10. เมื่อพระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อสามีฉัน 
พระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อฉันเป็นชื่อที่มี 
ความหมายว่า “เจ้าหญิง” (ดู ปฐมกาล 
17:15)

ก. มารีย์ 
มารดาของพระเจ้า

ข. ซาไรยาห์ ค. อันนา ง. เอวา จ. เอบิช

ฉ. ซาราห์ ช. เอสเธอร์ ซ. มารีย์ 
น้องสาวของมารธา

ฌ. เอมมา สมิธ ญ. นางรูธ
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และความต้องการของผู้อื่น  อย่างไรก็ดี  

ท่านไม่ควรอดอาหารบ่อยเกินไปหรือนาน

เกินไป”1  คนเจ็บป่วยที่การอดอาหารอาจ

ทำาให้อาการทรุดหนักควรใช้ปัญญาและ

ปรับวิธีการของตนเอง

สมาชิกศาสนจักรอดอาหารเพื่อจุด

ประสงค์หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น เรา

สามารถอดอาหารและสวดอ้อนวอนให้

สมาชิกครอบครัวที่เจ็บป่วย  เราสามารถ 

อดอาหารเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระ 

ผู้เป็นเจ้า เพื่อให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

 

การอดอาหารเป็นส่วนหน่ึงใน 

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 

ต้ังแต่สมัยพันธสัญญาเดิม 

(ดูตัวอย่างใน ดาเนียล 9:3; โยเอล 2:12) 

การอดอาหารเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ฝ่ายวิญญาณและเพิ่มประสิทธิภาพของ 

การสวดอ้อนวอน (ดู อิสยาห์ 58:6–11) 

ปัจจุบันสมาชิกศาสนจักรของพระเยซู

คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอดอาหาร

และบริจาคเงินที่พวกเขาจะใช้จ่ายเป็นค่า

อาหารให้ศาสนจักรไว้ช่วยคนยากจนและ

คนขัดสน

“ศาสนจักรกำาหนดให้วันอาทิตย์วัน

หนึ่งของแต่ละเดือนเป็นวันอดอาหาร โดย

ปรกติจะเป็นวันอาทิตย์แรก  การปฏิบัติที่

ถูกต้องในวันอาทิตย์อดอาหารได้แก่ ไม่

กินและดื่มสองมื้อติดต่อกัน [ในช่วงเวลา 

24 ชั่วโมง] เข้าร่วมการประชุมอดอาหาร 

แสดงประจักษ์พยาน และบริจาคเงินอด 

อาหารเพื่อช่วยดูแลคนทุกข์ยาก

“เงินบริจาคอดอาหารของท่านอย่าง

น้อยควรเท่ากับค่าอาหารสองมื้อที่ท่านไม่

ได้รับประทาน ถ้าอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ จง

เผื่อแผ่และบริจาคมากกว่าเงินค่าอาหาร

“นอกจากจะอดอาหารในวันที่ผู้นำา 

ศาสนจักรกำาหนดแล้ว ท่านอดอาหารใน 

วันอื่นได้ด้วยตามความต้องการของท่าน 

 

 

 

 

สิ่งที่ เราเชื่ิอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้ใน  
มัทธิว 6:16–18; แอลมา 5:46; 6:6

การอดอาหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เรา 

ท้ังฝ่ายวิญญาณและฝ่ายโลก

มากข้ึน เพ่ือเอาชนะความอ่อนแอหรือบาป 

เพื่อรับการดลใจสำาหรับหน้าที่รับผิดชอบ 

ของเราในศาสนจักร และอื่นๆ  การอด 

อาหารช่วยให้เรารู้สึกเห็นอกเห็นใจคนที่

ประสบความหิวโหยเป็นประจำา  การอด

อาหารช่วยให้วิญญาณของเรามีชัยชนะ

เหนือร่างกายเช่นกัน 

อ้างอิง
1. แน่วแน่ต่อศรัทธา (2004) หน้า 90–93
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เราได้รับการกระตุ้นให้
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการบริจาค
อดอาหาร ศาสนจักรใช้เงิน
นั้นช่วยคนยากจนและ 
คนขัดสน

การอดอาหารมีประสิทธิผล
มากขึ้นเมื่อทำาร่วมกับการ
สวดอ้อนวอน

ผู้มีความเชื่อที่แท้จริงนำาการ 
อดอาหารมาปฏิบัติเสมอ  
ตัวอย่างเช่น ชาวยิวสมัยโบราณ
อดอาหารให้เอสเธอร์เพื่อเธอ
จะสามารถทูลขอให้พระราชา
คุ้มครองผู้คนของเธอ  
(ดู เอสเธอร์ 4:16)

วันอาทิตย์อดอาหารรวมถึง 
การแสดงประจักษ์พยานใน 
การประชุมศีลระลึกด้วย

“[การอดอาหาร] เรียบง่ายและ
สมบูรณ์แบบ โดยตั้งอยู่บนหลัก
เหตุผลและความรู้แจ้ง และไม่
เพียงพิสูจน์วิธีแก้ไขปัญหาใน 
การจัดหาให้คนยากจนเท่านั้น  
แต่จะเกิดผลดีต่อคนที่รักษากฎ 
นี้ นั่นคือ…จะทำาให้วิญญาณม ี
อิทธิพลเหนือร่างกายและส่งเสริม 
การอยู่ร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
และรับประกันถึงความเข้มแข็งและ 
พลังทางวิญญาณซึ่งประชาชาติ
ต้องการเป็นอย่างมาก ขณะที่ 
การอดอาหารมักจะทำาร่วมกับ 
การสวดอ้อนวอน กฎนี้จึงทำาให้
ผู้คนเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น”

ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ  
(1838–1918), คำ�สอนของ
ประธ�นศ�สน�จักร: โจเซฟ เอฟ. 
สมิธ (1998) หน้า 219

การอดอาหารหมายถึงการสมัคร
ใจไม่กินอาหารหรือดื่มโดยมี 
จุดประสงค์เพื่อให้ใกล้ชิดพระเจ้า
มากขึ้นและขอพรจากพระองค์
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ชาวไนจีเรียชอบพูดว่าพวกเขามี 

ชีวิตอยู่ใต้ “แสงแดดแผดเผาของ 

แอฟริกา” อุณหภูมิใกล้เส้นศูนย์ 

สูตรเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยไม่ว่าฤดูกาล 

ใด ดังน้ันเม่ือเรามีโครงการรับใช้ท่ัวแอฟริกา 

ในเดือนสิงหาคม เราจึงเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมง

เช้าเพื่อให้งานลุล่วงมากที่สุดในช่วงเช้าที่

อากาศเย็นกว่า

เราใช้พล่ัว คราด และพร้าแผ้วถางวัชพืช 

และลากขยะออกจากพื้นที่ว่างใกล้อาคาร 

วอร์ดยาบาของเราในสเตคลากอส ไนจีเรีย 

หลังจากทำางานสามชั่วโมง เราแผ้วถาง

วัชพืชได้ประมาณสามเอเคอร์ (7.5 ไร่) 

จากทั้งหมดสี่เอเคอร์ (10 ไร่)

“พวกคุณคิดอย่างไรถ้าเราจะทำาให้พื้น

ที่เล็กๆ ตรงนี้โล่งเตียนและนัดอีกวันมา

ทำาให้เสร็จทั้งหมด” อธิการถาม

เม่ือได้ยินอธิการพูดแบบน้ี เอมมานูเอล 

ประธานโควรัมผู้สอนแสดงอาการผิดหวัง

“ถ้าเราปล่อยตรงนี้ไว้ไม่ทำาให้เสร็จ 

เยาวชนคงรู้สึกว่าวันนี้พวกเขาไม่ได้ทำา

อะไรมากนัก” เขากล่าว “ให้เราช่วยกัน

ทำาจนเสร็จเถอะครับ”

เพราะวัชพืชในพื้นที่ส่วนใหญ่สูงประ- 

มาณหกฟุต (1.8 เมตร) บดบังทัศนวิสัย

และมองไม่ค่อยออกว่ายังเหลืออีกเท่าไร

“บราเดอร์ฮิลล์ครับ ลองดูสิครับว่าคุณ 

กับผมจะใช้เวลาแผ้วถางทางเดินแคบๆ 

นานแค่ไหน ให้กว้างแค่สองฟุตพอ” เอม- 

มานูเอลบอก “ถ้าเราทำาได้เร็ว คนอื่นอาจ

เห็นว่าพวกเขาน่าจะทำาเสร็จเร็วกว่าที่คิด”

เยาวชนชายแบ่งออกเป็นสองกลุ่มและ

ทำางานคนละฝั่งมาทั้งวัน ยังไม่มีใครแผ้ว

ถางจนทะลุถึงกัน ผมปวดหลังจึงคุกเข่า

เพื่อให้พอทุเลาลงบ้างขณะยังคงใช้พร้า

ถางวัชพืชต่อไป เยาวชนบางคนมาดูด้วย 

ความกังวลว่าพวกเขาจะช่วยได้หรือไม่ 

จากนั้นจึงลงมือช่วยเมื่อเห็นผมกับเอม- 

มานูเอลเข้ามาใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆ ภาย 

ในไม่กี่นาทีเราก็ทะลุถึงกัน พร้อมกับเสียง 

เชียร์เล็กๆ เกิดขึ้น เมื่อเห็นดังนั้นคนอื่นๆ 

จึงเริ่มจับคู่ทำาแบบเดียวกัน

ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง เราทำางานเสร็จ ยิ้ม

ย่องผ่องใสด้วยความพอใจและแสดง

ความยินดีต่อกัน—โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ

เอมมานูเอลผู้ปูทางให้คนอื่นๆ เดินตาม

ผมกับอธิการคิดว่าด้วยวัยและสติ 

ปัญญาของเรา เรารู้ว่าเยาวชนชายเหล่า 

นี้สามารถทำาอะไรให้สำาเร็จได้บ้าง เราเห็น 

เพียงเด็กผู้ชายที่ร้อนและเหนื่อย แต่เอม- 

มานูเอลเห็นโอกาสให้เพื่อนๆ สร้างศักดิ์- 

 

เปิดโอกาส 
ให้เยาวชน 
ได้รับใช้
“มีฝ่ายประธานโควรัม 

มคันายกและฝา่ยประ- 

ธานโควรัมผู้สอนกี่คนที่เพียงแต่ขอให้บาง

คนกล่าวคำาสวดอ้อนวอนหรือส่งผ่านศีล

ระลึก พี่น้องชายทั้งหลาย คนเหล่านี้เป็น

วิญญาณพิเศษจริงๆ และพวกเขาสามารถ

ทำาเรื่องสำาคัญๆ ได้ถ้ามีโอกาส!”

เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “Unto the Rising 
Generation,” Ensign, เม.ย. 1985, 11

ศรีและความมั่นใจ เขารู้ว่าการทุ่มเทเต็ม 

ที่จะนำาความพอใจมาให้พวกเขามากกว่า

ผัดไว้คราวหน้าค่อยทำาให้เสร็จ เขาเตือน

เราให้นึกถึงพลังของเยาวชนในศาสนจักร 

และเราทุกคนได้ประโยชน์อย่างไรเมื่อ

พวกเขามีส่วนช่วยเหลือและนำา

ผมตระหนักว่าเราไม่จำาเป็นต้องรอให้

เยาวชนโตเป็นผู้ใหญ่—พวกเขาสามารถ

สร้างสรรค์สิ่งพิเศษได้ เดี๋ยวนี้ ถ้าเราให้

พวกเขาทำา 
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รับใช้ในศาสนจักร

ศักยภาพของ

การรับใช้ท่ี 
เยาวชนเป็นผู้นำา
โดย นอร์แมน ซี. ฮิลล์



ปีติ
การเติบใหญ่ในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีไม่ใช่แอลดีเอส 

เป็นประสบการณ์รื่นรมย์อย่างหนึ่งใน 

ชีวิตช่วงแรกๆ ของข้าพเจ้า  สิ่งที่ข้าพเจ้าจำาได้มาก 

ที่สุดคือการได้อยู่รวมกันกับครอบครัวและมิตร 

สหายเนื่องในวันเกิด วันหยุด เกมการแข่งขัน 

ฟุตบอล และ churrasco (บาร์บีคิว) กับครอบครัว 

ในบางโอกาส ความทรงจำาอีกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้า 

ชอบเป็นพิเศษคือการไปโบสถ์ด้วยกันเป็นครอบครัว 

ในวันอาทิตย์

การรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์และการ

นมัสการพระบิดาในสวรรค์กับพระบุตรของ

พระองค์ พระเยซูคริสต์ เป็นเรื่องพื้นฐานตาม

ธรรมชาติสำาหรับครอบครัวเรา  สมัยเป็นเยาวชนใน

ศาสนจักร ข้าพเจ้าตั้งตาคอยที่จะได้เล่นฟุตบอล 

ในคืนวันอังคารเสมอ แต่ก็ตั้งตาคอยที่จะไปการ

ประชุมศีลระลึก โรงเรียนวันอาทิตย์ และฐานะ

ปุโรหิตในวันอาทิตย์เช่นกัน  ข้าพเจ้ารู้สึกดีมากที่ 

ได้อยู่กับพี่น้องชายหญิงในพระกิตติคุณจนไม่รีบ

ร้อนที่จะกลับบ้านหลังจากนั้น

จนกระทั่งแต่งงานและมีครอบครัวของตนเอง 

ข้าพเจ้าจึงได้รู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงถึงแบบ

อย่างที่ดีซึ่งคุณพ่อคุณแม่ทำาไว้ระหว่างช่วงเวลา

สำาคัญของการเติบโต  ในฐานะบิดาของครอบครัว 

ข้าพเจ้าเข้าใจมากขึ้นถึงความสำาคัญของการ “ไป

ยังบ้านแห่งการสวดอ้อนวอนและถวายศีลระลึก 

[ของเรา] ในวันศักดิ์สิทธิ์ [ของพระเจ้า]” (คพ. 59:9) 

ข้าพเจ้าเข้าใจมากขึ้นถึงพรที่พระองค์ทรงสัญญา

ไว้กับผู้ที่รักษาพระบัญญัติข้อนี้

ข้าพเจ้าจำาได้แจ่มชัดว่าข้าพเจ้ากับเพ่ือนมีความ 

สุขมากเพียงใดสมัยเป็นเยาวชนเมื่อเราเล่าสู่กัน 

ฟังได้ว่าเราไม่เคยพลาดการประชุมศาสนจักรเลย 

แม้แต่ครั้งเดียวตลอดทั้งปี  เราอาจไม่รู้ตัวเท่าใด

นักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอันเป็นผลจากการเข้าร่วม 

การประชุมอย่างซื่อสัตย์ คือเรากำาลังรักษาตัวให้ 

หมดจดจากโลก  นอกเหนือจากนี้ ใจเรายินดี สี 

หน้าเรารื่นเริง และปีติของเราเต็มเปี่ยม (ดู คพ. 

59:9, 13–15)

ประเพณีวันสะบาโต
เป็นเวลาหลายปีที่ข้าพเจ้ากับภรรยาและลูกๆ  

มีประเพณีใช้ช่วงพักฤดูร้อนไปชายหาดเล็กๆ ใกล้ 

บ้านเราในภาคใต้ของบราซิล  บางครั้งเราย้ายบ้าน 

เพราะงาน แต่ไม่ว่าเราจะอยู่ไกลจากชายหาดเล็กๆ 

น้ันเพียงใด เราต้องเดินทางไปท่ีน่ันทุกปีด้วยความ 

ตื่นเต้นและมีความสุขอย่างมาก  ในทำานองเดียว 

กันญาติมิตรของเราจะเดินทางมาจากที่ไกลๆ 

เพื่อมาอยู่ด้วยกันปีละครั้ง  ทุกคนเดินทางมาล่วง

หน้าให้เร็วที่สุดและอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำาได้

ที่ชายหาดเล็กๆ แห่งนั้น ครอบครัวเรามีโอกาส 

ดีๆ มากมายที่จะเติบโตทางวิญญาณและสอน 

พระกิตติคุณ  ญาติพี่น้องส่วนใหญ่ของเราไม่ใช่

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่า

ปีติและพรมาจากการ

นมัสการพระผู้เป็นเจ้า

ในวันศักดิ์สิทธิ์ของ

พระองค์รวมถึงพรที่ 

เราไม่อาจมองเห็นได้ 

ในเวลานี้

โดย เอ็ลเดอร์มาร์คอส เอ. 
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สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายและไม่ได้มีความเชื่อทางศาสนาแบบ

เดียวกับเรา  พวกเขาคิดว่าวันของพระเจ้าเป็น 

เพียงอีกวันหนึ่งให้เล่นสนุกสนาน  เนื่องจากคน 

ส่วนใหญ่ในครอบครัวจะอยู่ที่ชายหาดช่วงสุด 

สัปดาห์มากกว่าวันอื่นๆ พวกเขา—รวมทั้งลูกๆ  

ของเราจึงไม่เพียงคาดหวังแต่ยังยืนกรานขอให้เรา

อยู่ร่วมทำากิจกรรมในวันอาทิตย์

ลูกๆ ของเรายังเล็กและเพิ่งเรียนรู้ที่จะประยุกต์ 

ใช้ความจริงของพระกิตติคุณ  พวกเขาคิดว่าการ 

ล่อลวงให้ร่วมกิจกรรมกับลูกพี่ลูกน้องและเพื่อนๆ 

ในวันอาทิตย์เป็นสิ่งที่ดี  การใช้เวลากับครอบครัว 

เป็นส่วนสำาคัญในพระกิตติคุณ และคงเป็นเรื่อง 

ง่ายที่จะใช้เป็นเหตุผลอ้างเพื่อละเมิดวันสะบาโต 

อย่างไรก็ตาม หน่วยศาสนจักรที่อยู่ใกล้ที่สุดเวลา

นั้นอยู่ไกลเกิน 60 ไมล์ (96 กม.) จากชายหาด  

มิตรสหายและเพื่อนบ้านในโบสถ์ดั้งเดิมของเรา 

อยู่ไกลออกไป และคงไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ท่ีชายหาด 

แทนที่จะขับรถไปโบสถ์เพื่อเข้าร่วมการประชุมวัน 

อาทิตย์  เราไปโบสถ์มาตลอดทั้งปี แต่ญาติๆ ของ

เราอยู่ด้วยกันได้เพียงปีละไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น

กระนั้นก็ตาม เรายังไม่เคยพลาดการไปโบสถ์
วันอาทิตย์—แม้แต่คร้ังเดียว!  เราจดจำาคำาสอนของ 

พระเจ้าที่ว่า

“และเพื่อเจ้าจะรักษาตัวให้หมดจดจากโลก 

ได้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน, เจ้าจงไปยังบ้านแห่งการสวดอ้อน 

วอนและถวายศีลระลึกของเจ้าในวันศักดิ์สิทธิ์ของ

เรา;

“เพราะตามจริงแล้ว นี่คือวันที่กำาหนดไว้ให้เจ้า 

เพ่ือพักผ่อนจากการทำางานของเจ้า, และเพ่ือแสดง 

ความจงรักของเจ้าแด่พระผู้สูงสุด; …

“แต่จำาไว้ว่าในวันนี้, วันของพระเจ้า, เจ้าจง

ถวายเครื่องสักการะของเจ้า และศีลระลึกของเจ้า

แด่พระผู้สูงสุด …

“และในวันนี้ เจ้าจะไม่ทำาสิ่งใดอื่น, เพียงให้ 

อาหารของเจ้ามีเตรียมไว้ด้วยใจมุ่งอย่างเดียวเพื่อ

การอดอาหารของเจ้าจะสมบูรณ์, หรือ, อีกนัย

หนึ่ง, เพื่อปีติของเจ้าจะเต็มเปี่ยม” (คพ. 59:9–13)

การละเมิดวันสะบาโต

คงหาข้ออ้างที่สมเหตุ

สมผลได้ง่ายระหว่าง

ช่วงพักร้อนประจำาปี

ของเราที่ชายหาด แต่

เราไม่เคยพลาดการ 

ไปโบสถ์วันอาทิตย์

14      เ ลี ย โ ฮ น า



เราเลือกรักษาพระบัญญัติข้อน้ี และเราสอนลูกๆ  

ของเราว่าพวกเขาควรรักษาเช่นเดียวกัน  ไม่นาน 

พวกเขาก็เข้าใจว่าการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าใน 

วันศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์สำาคัญมากกว่าการเอาใจ 

ครอบครัวและมิตรสหายหรือสนองความพึงพอใจ

ของตนเอง

ได้รับพรจากการเช่ือฟัง
ในวันอาทิตย์ที่ชายหาด เราจะตื่นแต่เช้า แต่ง 

ตัวเพื่อไปนมัสการวันอาทิตย์ และขับรถยนต์ไป 
โบสถ์หลังใกล้ที่สุด  ระหว่างเดินทางและตลอดทั้ง 
วัน เราจะมีความสงบและปีติท่ีพระเจ้าทรงสัญญา
ไว้ต่อผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระองค์  เราเรียน
รู้ว่าความรู้สึกถึงความสงบและปีติเช่นนี้ไม่ได้มา
จากโลก

หลังจากทำาเช่นนี้เป็นประจำาหลายปี สิ่งมหัศ- 
จรรย์บางอย่างเกิดขึ้น  ลูกๆ ของเราเลิกสงสัย
ความสำาคัญของการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าในวัน 
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และลูกพี่ลูกน้องของพวก
เขาเริ่มขอไปโบสถ์กับเราด้วย!  เราพอรู้บ้างว่า
ความรู้สึกสงบและปีติที่เราสัมผัสได้ หลานๆ ของ
เราก็สัมผัสได้เช่นกันหลังจากที่เรากลับจากการ
ประชุม  ในที่สุดพรยิ่งใหญ่ก็บังเกิดผล  หลังจาก
เด็กเหล่านั้นหลายคนเติบโตเป็นหนุ่มสาว สองคน
บอกคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาว่า “พวกเราอยาก
เป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”  ไม่นานทั้งครอบครัวก ็
รับบัพติศมา  เมื่อเร็วๆ นี้ เด็กคนหนึ่งในสองคน
นั้นซึ่งเวลานี้เป็นอดีตผู้สอนศาสนาแต่งงานใน

พระวิหาร 

เรายังคงไปชายหาดนั้นทุกปี แต่ทุกคนรู้ว่าใน 

วันอาทิตย์ครอบครัวเราจะไม่อยู่เล่นที่นั่น  แต่เรา

จะไปโบสถ์และนมัสการพระผู้เป็นเจ้ากับสมาชิก

ครอบครัวที่มาสมทบกับเรา—กลุ่มที่ใหญ่ขึ้นๆ  

ทุกปี!
เมื่อเรามองย้อนกลับไปช่วงปีเหล่านั้นและ

นึกถึงการเลือกที่เราทำา เราขอบพระทัยพระผู้เป็น
เจ้าที่ทรงช่วยให้เรากล้าทำาสิ่งถูกต้องและกล้า 
สอนให้ลูกของเราทำาเช่นเดียวกัน  เราไม่สงสัยเลย 
แม้แต่นิดเดียวว่าการตัดสินใจนั้นเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้ลูกๆ และญาติพี่น้องของเราด้วย  
นอกจากนี้ยังให้ความสงบที่พระเจ้าทรงสัญญา
ไว้ มีบทบาทสำาคัญในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ
สมาชิกครอบครัว และเป็นพรแก่เราด้วยความพึง
พอใจอันหาไม่ได้จากกิจกรรมอื่นในวันอาทิตย์ซึ่ง
ไม่เติมเต็มจิตวิญญาณ

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าปีติและพรมาจากการ
นมัสการพระผู้เป็นเจ้าในวันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
—รวมถึงพรที่เราไม่อาจเห็นได้ในเวลานี้  และ 
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่า “ชนชาติซึ่งพระเจ้าของเขา
คือพระเยโฮวาห์ ก็เป็นสุข” (สดุดี 144:15) 

เรายังคงไปชายหาด

ทุกปี แต่ทุกคนรู้ว่า

ครอบครัวเราจะไม่อยู่

เล่นที่นั่นในวันอาทิตย์  

แต่เราจะไปโบสถ์และ

นมัสการพระผู้เป็นเจ้า

กับสมาชิกครอบครัว

ที่มาสมทบกับเรา
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เมื่อเราพำานักในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 

พระบิดาบนสวรรค์ของเรา เราได้รับการประ- 

สาทพรด้วยสิทธิ์เสรี สิ่งนี้เปิดโอกาส เอกสิทธิ์  

ให้เราเลือกว่าเราจะทำาอะไร—เลือกได้อย่างเสรี 

ไม่ถูกจำากัด … ขอให้เราใช้ของประทาน พรสวรรค์ 

ความสามารถพิเศษ สติสัมปชัญญะและวิจารณ- 

ญาณ ตลอดจนสิทธิ์เสรีที่ประสาทให้เรา

แต่อีกนัยหน่ึง เราได้รับบัญชาให้แสวงหาพระเจ้า 

ปรารถนาพระวิญญาณของพระองค์ ได้รับวิญญาณ 

แห่งการเปิดเผยและการดลใจในชีวิตเรา เรามาสู่ 

ศาสนจักรและผู้ปฏิศาสนกิจโดยชอบธรรมวางมือ 

บนศีรษะเราและกล่าวว่า “จงรับพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์” นี่คือการมอบของประทานแห่งพระวิญ- 

ญาณบริสุทธิ์ให้เรา ซึ่งคือสิทธิ์ที่จะมีความเป็น 

เพื่อนอันยั่งยืนของสมาชิกพระองค์นั้นในพระผู้

เป็นเจ้าสามพระองค์ ตามความซื่อสัตย์ของเรา

ด้วยเหตุนี้จึงมีข้อเสนอสองประการตรงหน้าเรา 

ประการแรกคือเราควรมีวิญญาณแห่งการดลใจ  

วิญญาณแห่งการเปิดเผยนำาทางเรา อีกประการ 

หนึ่งคือ เราอยู่ที่นี่ภายใต้คำาแนะนำาให้ใช้สิทธิ์เสรี 

เพื่อตัดสินใจว่าเราจะทำาอะไรในส่วนของเรา และ 

เราต้องสร้างสมดุลให้ดีระหว่างข้อเสนอสองข้อนี้ 

…
ถ้าทำาได้ข้าพเจ้าใคร่ขอนำาเสนอกรณีศึกษา

สามกรณี ซึ่งเราสามารถดึงเอาข้อสรุปบางอย่าง

ที่ดีและใช้ได้จริงออกมาเกี่ยวกับสิ่งที่เราพึงเป็นใน

ชีวิต ข้าพเจ้าจะนำาตัวอย่างเหล่านี้ออกมาจากการ

เปิดเผยที่พระเจ้าประทานแก่เรา

“เจ้าไม่เข้าใจ”
กรณีศึกษา 1: มีชายคนหนึ่งชื่อ ออลิเวอร์ คาว- 

เดอรี … เขาจดคำาที่ศาสดาพยากรณ์บอกให้จด

ขณะพระวิญญาณสถิตกับท่านในระหว่างแปล 

(ขณะนั้นกำาลังแปลพระคัมภีร์มอรมอน) เวลานั้น 

บราเดอร์คาวเดอรีไม่ค่อยมีวุฒิภาวะทางวิญญาณ 

เขาแสวงหาและปรารถนาจะทำาบางสิ่งบางอย่าง 

เกินความสามารถทางวิญญาณที่เขามีขณะนั้น  

ตัวเขาต้องการแปล ด้วยเหตุนี้จึง [ขอ] ศาสดา

พยากรณ์ ท่านศาสดาพยากรณ์นำาเรื่องนี้ทูลพระ 

เจ้า และพวกท่านได้รับการเปิดเผย พระเจ้าตรัส

ว่า “ออลิเวอร์ คาวเดอรี, ตามจริงแล้ว, ตามจริง

แล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้

เป็นเจ้าของเจ้าและพระผู้ไถ่ของเจ้า, ทรงพระชนม์

อยู่จริงแท้แน่นอนฉันใด, แม้ฉันนั้นเจ้าจะได้รับ

ความรู้อย่างแน่นอนถึงสิ่งใดก็ตามที่เจ้าจะขอ 

ด้วยศรัทธา, ด้วยใจซื่อสัตย์, โดยเชื่อว่าเจ้าจะได้ 

รับ” ต่อจากนั้น มีระบุไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้รับ 

เป็น “ความรู้เกี่ยวกับอักขระของบันทึกเก่าแก่, ที่

โบราณ, ซึ่งมีพระคัมภีร์ส่วนต่างๆ เหล่านั้นของเรา

เกี่ยวกับสิ่งที่มีพูดไว้โดยการแสดงให้ประจักษ์ของ

พระวิญญาณของเรา” ภา
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ขอให้เราทำา 

ทุกอย่างเต็มกำาลัง 

ความสามารถแล้ว

แสวงหาคำาตอบ 

จากพระเจ้า ผนึก

การยืนยันว่าเราได้

ข้อสรุปที่ถูกต้อง

บรูซ อาร์. แมคคองกี เกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1915 

ในรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ท่านได้รับการสนับสนุนเข้าสู่

สภาที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบในปี ค.ศ. 1946 และได้รับแต่ง

ตั้งเป็นอัครสาวกเมื่อปี ค.ศ. 1972 ท่านถึงแก่กรรมวันที่ 19 

เมษายน ค.ศ. 1985 คำาปราศรัยครั้งนี้ท่านกล่าวที่มหาวิทยาลัย

บริคัมยังก์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1973

โดย เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี (1915–1985)
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

สิทธ์ิเสรี 
และ 

การดลใจ
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หลังจากแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านแล้ว พระเจ้า 

ทรงเปิดเผยหลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ได้กับสถาน- 

การณ์นั้นและกับสถานการณ์อื่นทั้งหมดที่คล้าย 

กัน “แท้จริงแล้ว, ดูเถิด, เราจะบอกเจ้าในความ 

นึกคิดเจ้าและในใจเจ้า, โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ, 

ซึ่งจะเสด็จมายังเจ้าและซึ่งจะสถิตอยู่ในใจเจ้า.  

บัดนี้, ดูเถิด, นี่คือวิญญาณแห่งการเปิดเผย” 

(คพ. 8:2–3) …
… และเขาทลูขอดงันัน้ ดงัทีท่า่นทราบ เขาลม้ 

เหลว      เขาไมส่ามารถแปลไดเ้ลย … มกีารนำาเรือ่ง 

นี้กลับไปทูลพระเจ้าผู้ที่พวกเขามุ่งหมายให้เป็น

ไปตามสัญญาของพระองค์ และคำาตอบมาถึง 

เหตุผลมาถึง ว่าทำาไมเขาจึงแปลไม่ได้ “เจ้าไม่

เข้าใจ; เจ้าคิดเอาว่าเราจะให้สิ่งนี้แก่เจ้า, เมื่อเจ้า

ไม่ใช้ความคิดนอกจากจะถามเรา” (คพ. 9:7)

บัดนี้ ดูเหมือนว่าทั้งหมดที่เขาได้รับคำาแนะนำา

ให้ทำาคือทูลขอด้วยศรัทธา แต่การทูลขอด้วย

ศรัทธามีนัยอยู่ในข้อกำาหนดก่อนหน้านี้ นั่นคือ 

เราต้องทำาทุกอย่างในอำานาจของเราเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายที่เราแสวงหา เราใช้สิทธิ์เสรีซึ่งประสาท

ให้เรา เราใช้สติปัญญาพลังความรู้ความสามารถ

ทุกอย่างที่เราครอบครองเพื่อให้เกิดเหตุการณ์ที่

อาจเกี่ยวข้อง บัดนี้ นี่ใช้ได้กับการแปลพระคัมภีร์

มอรมอน การเลือกภรรยา การเลือกงานอาชีพ 

การทำาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากเรื่องสำาคัญ 10,000 

เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา…

“เจ้าถามเราทำาไม”
กรณีศึกษา 2: … [ชาวเจเร็ด] มาถึงผืนน้ำาที่

พวกเขาจะข้าม และพระเจ้าตรัสกับ [พี่ชายของ

เจเร็ด] ให้ “ต่อเรือ” …
[เรือ] จะใช้ภายใต้สภาวการณ์ที่ยุ่งยากและ
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พิเศษบางอย่าง และ [พี่ชายของเจเร็ด] ต้องการ

บางอย่างมากกว่าที่มีอยู่ขณะนั้น เขาต้องการ

อากาศ และนี่คือปัญหาใหญ่เกินตัว ด้วยเหตุนี้

เขาจึงนำาเรื่องดังกล่าวไปทูลพระเจ้า เพราะเขาไม่

สามารถแก้ไขได้ พระเจ้าจึงทรงแก้ปัญหาให้เขา

และตรัสว่า “จงทำาดังนี้และถ้าทำาเช่นนั้นและเจ้า

จะมีอากาศ”

แต่จากนั้นพี่ชายของเจเร็ด—โดยมีความเชื่อ

มั่นเพราะเขากำาลังสนทนากับพระเจ้า เพราะเขา

กำาลังสื่อสารและได้รับคำาตอบ—จึงทูลถามอีกข้อ

หนึ่ง … “พวกข้าพระองค์จะทำาอย่างไรเพื่อให้มี

แสงสว่างในพาหนะ”

พระเจ้ารับสั่งกับท่านเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

และตรัสกับท่านว่า “เจ้าอยากให้เราทำาอะไรเพื่อ

เจ้าจะมีแสงสว่างในพาหนะของเจ้า?” (อีเธอร์ 2:23) 

อีกนัยหนึ่งคือ “ … เราให้สิทธิ์เสรีแก่เจ้าแล้ว เจ้า 

ได้รับประสาทพรด้วยพลังความสามารถ จงออก

ไปแก้ไขปัญหา”

พี่ชายของเจเร็ดเข้าใจข่าวสาร เขาขึ้นไปบนเขา

ชื่อเชเล็ม บันทึกกล่าวว่าเขา “หลอมก้อนหินเล็กๆ 

สิบหกก้อนออกจากศิลาก้อนหนึ่ง; และมันขาว

และใส, แม้ดังแก้วโปร่งแสง” (อีเธอร์ 3:1) …
พระเจ้าทรงทำาสิ่งที่พี่ชายของเจเร็ดขอ คราว 

นี้เองที่ท่านเห็นนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า และขณะ 

ที่ท่านเปิดใจรับ ท่านได้รับการเปิดเผยยิ่งกว่าที่ 

ศาสดาพยากรณ์ท่านใดเคยได้รับจนถึงบัดนั้น 

พระเจ้าทรงเปิดเผยพระบุคลิกลักษณะของพระ 

องค์ต่อท่านมากกว่าที่เคยเปิดเผยจนถึงเวลานั้น  

ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะท่านได้ทำาทุกอย่างที่ทำาได้

และเพราะท่านปรึกษาพระเจ้า

มีสมดุลที่ดีระหว่างสิทธิ์เสรีกับการดลใจ ขอให้ 

เราทำาทุกอย่างเท่าท่ีเราสามารถทำาได้แล้วแสวงหา 

คำาตอบจากพระเจ้า ผนึกการยืนยันว่าเราได้ข้อ 

สรุปที่ถูกต้อง นอกจากนี้บางครั้งเรายังได้รับความ

จริงและความรู้เพิ่มเติมอย่างพอเหมาะพอดีโดยที่

เราไม่คาดคิดมาก่อน

“พวกเขาจะปรึกษาระหว่างตนเองกับเรา”
กรณีศึกษา 3: ในประวัติศาสตร์สมัยเร่ิมแรกของ 

ศาสนจักร พระเจ้าทรงบัญชาวิสุทธิชนให้ชุมนุมกัน 

ในสถานที่แห่งหนึ่งในมิสซูรี … ลองสังเกตสิ่งที่เกิด

ขึ้น พระเจ้ากำาลังตรัสว่า

“ดังที่เราพูดเกี่ยวกับผู้รับใช้ของเรา เอดเวิร์ด  

พาร์ทริจ, แผ่นดินนี้คือแผ่นดินอันเป็นถิ่นพำานัก 

ของเขา, และคนเหล่าน้ันท่ีเขาแต่งต้ังไว้เป็นท่ีปรึกษา; 

และแผ่นดินอันเป็นถิ่นพำานักของคนที่เราแต่งตั้ง

ให้รักษาคลังของเราด้วย; 

“ดังนั้น, ให้พวกเขาพาครอบครัวมายังแผ่นดิน 

นี้, [และตรงจุดนี้] ดังที่พวกเขาจะปรึกษาระหว่าง

ตนเองกับเรา” [คพ. 58:24–25; เน้นตัวเอน] …

ท่านเห็นแล้ว พระเจ้าตรัสให้ไป “ชุมนุมกัน” ยัง 

ไซอัน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดและการเตรียม

การ อย่างไร และ เมื่อใด และ สภาวการณ์ต่างๆ 

ต้องถูกกำาหนดโดยสิทธิ์เสรีของคนที่ได้รับเรียกให้

มาชุมนุมกัน แต่พวกเขาต้องหารือกับพระเจ้า …

บัดนี้ หลังจากพระเจ้าตรัสเช่นนี้กับฝ่ายอธิการ

ควบคุมของศาสนจักร พระองค์ประทานหลักธรรม

ไว้ปกครองในสถานการณ์นั้น และปกครองในทุก 

สถานการณ์ นี่คือความจริงอันรุ่งโรจน์ประการ 

หนึ่งที่เราได้รับการเปิดเผย พระองค์ตรัสว่า

“เพราะดูเถิด, หาบังควรไม่ที่เราจะบัญชาไปทุก 

เรื่อง; เพราะคนที่ถูกบีบบังคับในทุกเรื่อง, คนคน 

นั้นเป็นผู้รับใช้ที่เกียจคร้านและไม่ฉลาด; ดังนั้น

เขาจึงไม่ได้รับรางวัล.

เมื่อเรามีวุฒิภาวะ

ทางวิญญาณ เรา

เรียนรู้ที่จะสร้าง

สมดุลระหว่างการ

ใช้สิทธิ์เสรีของเรา

ตัดสินใจในสิ่งที่

ควรทำากับการให้

วิญญาณแห่งการ 

ดลใจนำาทางเรา
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“ตามจริงแล้ว เรากล่าว, มนุษย์ควรทำางานอย่าง 

ทุ่มเทในอุดมการณ์ดี, และทำาสิ่งสารพันด้วยเจต- 

จำานงอิสระ, และทำาให้เกิดความชอบธรรมยิ่ง” 

[คพ. 58:26, 27; เน้นตัวเอน] …

นั่นคือกรณีศึกษาสามกรณี ขอให้เรามาสู่ข้อ

สรุปที่ได้รับการเปิดเผย…

… ถ้าท่านเรียนรู้วิธีใช้สิทธิ์เสรีที่พระผู้เป็นเจ้า

ประทานแก่ท่าน และถ้าท่านพยายามตัดสินใจ

ด้วยตัวของท่านเอง ถ้าท่านได้ข้อสรุปที่ดีและ

ถูกต้อง ท่านปรึกษาพระเจ้าและได้รับผนึกการ

รับรองความเห็นชอบจากพระองค์กับข้อสรุปที่

ท่านได้ แสดงว่าท่านได้รับการเปิดเผยแล้ว นี่

อย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งคือ ท่านจะมีรางวัล

ใหญ่แห่งชีวิตนิรันดร์ ได้รับการยกขึ้นในวัน

สุดท้าย…

พระผู้เป็นเจ้าประทานปัญญาให้เราในเรื่อง

เหล่านี้ พระผู้เป็นเจ้าประทานความกล้าหาญ 

และความสามารถให้เรายืนอยู่ด้วยลำาแข้งของ

เราเองและใช้สิทธิ์ เสรีตลอดจนพลังความรู้

ความสามารถที่เราครอบครอง จากนั้นขอให้เรา

อ่อนน้อมถ่อมตนและอยู่ภายใต้พระวิญญาณ

มากพอที่จะยอมให้ความประสงค์ของเราเป็น

ไปตามพระประสงค์ของพระองค์ เพื่อให้ได้รับ

ผนึกการรับรองและการยืนยันความเห็นชอบจาก

พระองค์ เพื่อให้ได้รับวิญญาณแห่งการเปิดเผย

ในชีวิตในวิธีนั้น และถ้าเราทำาเช่นนี้ ย่อมไม่มีข้อ

กังขาเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น เราจะมีสันติสุขใน

ชีวิตนี้ เราจะมีรัศมีภาพ เกียรติ และศักดิ์ศรีใน

ชีวิตที่จะมาถึง 
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ผมต้องเลี้ยวกลับ

คืนหนึ่ง ขณะรับใช้เป็นผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิตสเตค 

ในลูเล โปรตุเกส ผมพ�เย�วชนบ�งคนกลับ 

บ้�นหลังเลิกกิจกรรมสเตค ตอนนั้นดึกม�กและ 

ขณะขับรถกลับบ้�นหลังจ�กไปส่งพวกเข�แล้ว ผม

เลี้ยวไปต�มถนนมืดในเขตชนบทที่มีรถแล่นอยู่ไม่

กี่คัน ระหว่�งท�งผมขับรถข้�มสะพ�นเล็กๆ และ

เห็นแสงวูบว�บท�งขว�มือช�ยฝั่งแม่น้ำ�ด้�นล่�ง

ร�วกับเกิดเพลิงไหม้

เนื่องด้วยคว�มชื้นย�มค่ำ�คืน ผมจึงคิดว่�แม้จะ

เกิดเพลิงไหม้ แต่คว�มชื้นก็คงจะทำ�ให้ไฟดับอย่�ง 

รวดเร็ว ผมจึงกลับม�สนใจถนนข้�งหน้�เหมือนเดิม

แต่ผมขับไปได้ไม่กี่ เมตรก็ได้ยินเสียงบอกว่� 

“หยุด!” ผมแปลกใจเนื่องจ�กผมเดินท�งคนเดียว 

แต่ผมไม่สนใจและขับต่อ จ�กน้ันก็มีเสียงดังกึกก้อง 

บอกว่� “หยุดและกลับไป!” ผมเลี้ยวรถกลับทันที  

ขณะทำ�เช่นนั้น ผมถ�มพระบิด�บนสวรรค์ว่� “ข้� 

แต่พระเจ้� นี่อะไร” ทันทีที่ขับม�ถึงสะพ�น ผมลง

จ�กรถ คำ�ตอบของพระเจ้�ม�โดยฉับพลัน เพร�ะ

ผมได้ยินคนร้องตะโกนอยู่ข้�งล่�งว่� “ช่วยเร�ด้วย!”

แทบไม่มีแสงสว่�ง ผมมองไม่เห็นอะไรนอกจ�ก 

แสงไฟดวงเล็กสีส้มอ่อนที่กำ�ลังวูบว�บอยู่ด้�นล่�ง  

มีเหวลึกอยู่ใต้สะพ�น และเนื่องจ�กแสงไม่พอ ผม 

จึงไม่ทร�บจะช่วยอย่�งไร ผมรีบโทรหม�ยเลขฉุกเฉิน 

ไม่น�นหน่วยกู้ภัยก็ม�ช่วย

แสงไฟดวงเล็กๆ น้ันม�จ�กรถยนต์ซ่ึงมีผู้โดยส�ร 

ห้�คนท่ีตกลงข้�งท�ง สองคนเสียชีวิต แต่คงเลวร้�ย 

กว่�นั้นถ้�ผมไม่เอ�ใจใส่สุรเสียงของพระวิญญ�ณ

บริสุทธิ์

ผมเป็นพย�นว่�พระเจ้�ตรัสกับเร�ผ่�นพระวิญ- 

ญ�ณ ไม่ว่�โดยสุรเสียงนุ่มนวลหรือเสียงดังกึกก้อง  

ผมขอบพระทัยที่คืนนั้นผมฟัง ผมรู้ว่�พระเจ้�ทรง

พระชนม์ พระองค์ทรงรักเร� และพระวิญญ�ณ

ทำ�ต�ม

การกระตุ้นเตือน
เอกสิทธิ์ของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนคือได้รับการดลใจทุกวันผ่านพระวิญญาณ เราจะได ้

รับการนำาทางที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์จะประทานพรเราเมื่อเรามีค่าควรและยินดี 

ใส่ใจการกระตุ้นเตือนทางวิญญาณ ต่อไปนี้สมาชิกสามท่านจะบอกเราว่าพวกเขาฟังและ 

ตอบรับการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณ และได้รับพรมากมายเป็นการตอบแทนอย่างไร
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บริสุทธิ์ทรงสื่อส�รกับเร� เร�เพียงแต่ต้องเอ�ใจใส่

สุรเสียงของพระองค์ 
เนสตอร์ เควราเลส, โปรตุเกส

ดิฉันตัดสินใจฟัง

หล�ยปีก่อนดิฉันเร่ิมมีคว�มรู้สึกท่ีรบกวนจิตใจ 

ตลอดเวล�ว่�ต้องรวบรวมตำ�ร�อ�ห�รของ 

ครอบครัว รวมทั้งสูตรอ�ห�รจ�กญ�ติพี่น้อง ดิฉัน 

เลิกล้มคว�มคิดนั้น ดิฉันคิดในใจบ่อยๆ ว่� “ฉัน 

ไม่มีเวล�ทำ�ตำ�ร�อ�ห�รไร้ส�ระ! ฉันมีลูกจอมยุ่ง 

หกคน! ก�รเขียนตำ�ร�อ�ห�รเป็นเรื่องของแม่ๆ ทั้ง

หล�ยที่ชอบอบขนมปังและทำ�ซินน�มอนโรล ฉัน

ไม่มีเวล�ทำ�เรื่องนั้น!”

คว�มรู้สึกนั้นบีบคั้นดิฉันอยู่หล�ยปีจนกระทั่ง 

วันหน่ึงดิฉันตัดสินใจในท้�ยท่ีสุดว่�จะพิจ�รณ�เร่ือง 

นี้อย่�งจริงจัง แต่ดิฉันสงสัยว่�ใครในครอบครัว

อย�กมีส่วนร่วมบ้�ง ดิฉันเป็นสม�ชิกศ�สนจักร

เพียงคนเดียวในครอบครัว คุณพ่อคุณแม่สิ้นชีวิต

แล้ว ไม่มีพี่น้อง และญ�ติส่วนใหญ่อยู่ไกล อย่�งไร

ก็ดี ดิฉันตัดสินใจฟังก�รกระตุ้นเตือน

ดิฉันติดต่อครอบครัวของดิฉันโดยอธิบ�ยว่� 

ดิฉันกำ�ลังรวบรวมตำ�ร�อ�ห�รครอบครัวและชวน 

พวกเข�ส่งสูตรอ�ห�รม�ให้ดิฉัน ตลอดปีถัดม�  

ดิฉันได้รับสูตรอ�ห�รหล�ยสูตร ญ�ติบ�งคนถึงกับ

ส่งเรื่องร�วและภ�พถ่�ยของครอบครัวม�ให้ด้วย 

สิ่งเหล่�นี้กระตุ้นให้ดิฉันไปสัมภ�ษณ์ญ�ติสูงวัย

ที่สุดที ่ยังมีชีวิตอยู่และรวบรวมประวัติครอบครัว

ของเร� ซึ่งดิฉันตัดสินใจจะรวมไว้ในหนังสือเล่มนั้น

ด้วย

ในก�รรวมเล่ม ดิฉันยอมรับว่�ไม่รู้จักสม�ชิก

หล�ยคนในครอบครัวที่ส่งสูตรอ�ห�รม� ด้วยเหตุ

นี้จึงตัดสินใจรวมแผนภูมิวงศ์ตระกูลไว้ด้วย ดิฉัน

ขอข้อมูลของทุกคน เขียนแผนภูมิวงศ์ตระกูลออก

ม� แล้วใส่ลงไปในต้นฉบับภา
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ขณะมองดูหนังสือท่ีเสร็จสมบูรณ์เป็นคร้ังสุดท้�ย 

ดิฉันเปิดไปที่หน้�แผนภูมิวงศ์ตระกูลและท่วมท้น 

ด้วยพระวิญญ�ณ น้ำ�ต�ไหลอ�บแก้มเมื่อดิฉันรู้ 

แน่ชัดว่�เหตุใดดิฉันจึงต้องรวบรวมตำ�ร�อ�ห�ร 

“ไร้ส�ระ” เล่มนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องน้อยม�กกับสูตร

อ�ห�ร ดิฉันรวบรวมร�ยชื่อและวันที่ต่�งๆ ของ

บรรพชนหล�ยรุ่น ดิฉันทำ�ง�นพระวิห�รให้คนเหล่�

นี้ครบทุกคนแล้ว นอกจ�กนี้ดิฉันยังได้เก็บรักษ�

เรื่องร�วอันแสนวิเศษไว้ให้คนรุ่นต่อๆ ไปด้วย

เวล�นี้ดิฉันติดต่อกับลูกพี่ลูกน้องหล�ยคนเป็น 

ประจำ�และมีคว�มสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับญ�ติพี่น้อง 

ของดิฉัน เมื่อดิฉันมองดูตำ�ร�อ�ห�ร ดิฉันมักจะ

นึกถึงพระคัมภีร์ที่ว่� “ดังนั้น, อย่�เบื่อหน่�ยใน 

ก�รทำ�ดี, เพร�ะเจ้�กำ�ลังว�งร�กฐ�นของง�นอัน 

สำ�คัญยิ่ง. และจ�กสิ่งเล็กน้อยบังเกิดเป็นสิ่งที่ยิ่ง 

ใหญ่” (คพ. 64:33) ดิฉันยังคงพิศวงเมื่อดิฉันนิ่ง

คิดถึงเรื่องร�วอันน่�ยินดีและยอดเยี่ยมทั้งหล�ยที่

เกิดจ�กก�รใส่ใจก�รกระตุ้นเตือนให้รวบรวมตำ�ร�

อ�ห�รที่เรียบง่�ย 

แนนซี วิลเลียมสัน กิบส์, โคโลราโด 
สหรัฐอเมริกา

แค่รู้สึกว่าใช่

พระวิญญ�ณทรงสื่อส�รหล�ยวิธี ผมประสบ

ช่วงเวล�แห่งสันติสุข คว�มรู้สึกสบ�ยใจ และ 

คว�มคิดปลอดโปร่งแจ่มใส คว�มรู้สึกแรงกล้�ท่ีสุด 

บ�งครั้งเป็นเพียงคว�มรู้สึกว่�จริงและถูกต้อง  

คว�มรู้สึกนั้นอธิบ�ยได้ย�ก แต่เกิดขึ้นเมื่อคุณรู้

เพียงว่�บ�งอย่�งถูกต้องหรือคุณต้องทำ�

ประสบก�รณ์อันทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมมีกับ 

คว�มรู้สึกนี้เกิดขึ้นระหว่�งห�ซื้อบ้�น ผมเป็นคน 

โสดและคิดจะซื้อบ้�นสักหลังม�หล�ยปีแล้ว ผม

บอกน�ยหน้�ว่�ผมกำ�ลังห�บ้�นลักษณะใดและ

เธอทำ�ง�นได้ดีเยี่ยมเพื่อห�บ้�นที่ผมส�ธย�ยให้ฟัง 

เธอจะให้ผมดูบ้�นหล�ยหลังแต่ผมจะปฏิเสธข้อ

เสนอเพร�ะรู้สึกว่�ไม่ใช่ เธอเริ่มถ�มว่�ผมไม่ชอบ

ตรงไหนเผื่อเธอจะห�ให้ได้ดีกว่�นี้ตรงต�มที่ผม

ต้องก�ร น่�เสียด�ยที่ผมบอกชัดเจนไม่ได้ว่�อะไร

ข�ดห�ยไป

ในที่สุด บ่�ยวันหนึ่งเร�เดินผ่�นบ้�นที่ไม่สวย 

เท่�บ้�นหลังอื่นที่เร�เห็นม�และแพงกว่�เล็กน้อย  

แต่ตรงกับร�ยละเอียดที่ผมบอกว่�อย�กได้ถึงแม้ 

จะไม่สมบูรณ์แบบเท่�บ�งหลังท่ีเร�เคยเห็น กระน้ัน 

ก็ต�ม หลังจ�กเดินผ่�นบ้�นหลังนั้น ผมบอกน�ย

พระวิญญาณจะ
ทรงนำาทางท่าน
“ของประทานแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะนำาทาง
และปกป้องท่าน แม้กระทั่ง
แก้ไขการกระทำาของท่าน 
หากท่านยอมให้ทำาเช่นนั้น 
เสียงทางวิญญาณนั่นเองที่
เข้ามาสู่จิตใจในลักษณะของ
ความคิดหรือความรู้สึกที่ใส่
ไว้ในใจท่าน…ไม่มีใครคาด
หวังว่าท่านจะดำาเนินชีวิต
โดยปราศจากข้อผิดพลาด 
แต่ท่านจะไม่ทำาข้อผิดพลาด
ใหญ่ๆ โดยไม่ได้รับการ 
กระตุ้นเตือนล่วงหน้าจาก
พระวิญญาณ คำาสัญญานี้
ใช้ได้กับสมาชิกทุกคนใน
ศาสนจักร”
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์, 
ประธานโควรัมอัครสาวก
สิบสอง, “คำาแนะนำาสำาหรับ
เยาวชน,” เลียโฮนา พ.ย. 
2011 หน้า 21
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หน้�ว่�ผมอย�กให้เสนอร�ค�ไป ดูเหมือนเธอค่อน

ข้�งแปลกใจที่ผมยอมให้ดำ�เนินก�รโดยเร็ว เธอ 

เห็นผมลังเลตลอดหล�ยเดือนที่ผ่�นม�จึงสมควรที่

เธอจะแปลกใจ แต่คว�มรู้สึกว่�นี่คือบ้�นที่ผมต้อง

อยู่แทบต้�นท�นไม่ไหว ผมไม่รู้สึกว่�จะต้องหยุด

คิดเรื่องนี้

ผมเสนอร�ค�และผู้ข�ยยอมรับร�ค�นั้น ถึงแม้

จะไม่ใช่ข้อเสนอสูงสุดเท่�ที่พวกเข�เคยได้รับ ผม

บอกครอบครัวว่�ผมรู้ว่�ผมน่�จะอยู่บ้�นหลังนั้น

แม้ไม่รู้ว่�ทำ�ไม

ผมพบส�เหตุที่ต้องอยู่บ้�นหลังนั้นอย่�งรวดเร็ว  

 

จุดประสงค์แปดประการของการเปิดเผย

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง สอนว่าพระ 
วิญญาณทรงสื่อสารเพื่อจุดประสงค์แปดประการคือ
เพื่อเป็นพยาน: พระวิญญาณทรงเป็นพยานได้ว่าพระเยซูคือพระ 

คริสต์และพระกิตติคุณเป็นความจริง
เพื่อพยากรณ์: ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของบุคคลนั้น เขา 

อาจได้รับการดลใจให้ทำานายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ศาสดาพยากรณ์ 
ผู้ประสาทพร และแม้กระทั่งเราเองก็สามารถรับการเปิดเผยอันเป็น 
การพยากรณ์ได้

เพื่อปลอบโยน: พระวิญญาณทรงปลอบโยนเราได้เฉกเช่นพระองค ์
ทรงปลอบโยนโจเซฟ สมิธในคุกลิเบอร์ตี้ “สันติสุขจงมีแก่จิตวิญญาณ 
เจ้า; ความยากลำาบากของเจ้าและความทุกข์ของเจ้าจะอยู่เพียงชั่วครู่”  
(คพ. 121:7–8) นอกจากน้ี การปลอบโยนยังเกิดข้ึนเก่ียวเน่ืองกับพร 
ฐานะปุโรหิต นิมิตถึงบุคคลอันเป็นท่ีรักผู้ตายจาก และการให้อภัยบาป

เพื่อยกระดับจิตใจ: พระวิญญาณสามารถยกเราขึ้นจากความเศร้า 
หมอง ความรู้สึกไม่คู่ควร หรือความชะงักงันทางวิญญาณ พระองค์ 
เสด็จมาเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์หรือเพลิดเพลินกับดนตรี ศิลปะ และ
วรรณกรรมที่ดีงาม

ผมพบผู้หญิงคนหนึ่งในวอร์ดคนโสดภ�ยในหนึ่ง

เดือนที่ย้�ยเข้�ม� ปีเศษต่อม� เร�คุกเข่�หันหน้�

เข้�ห�กันตรงแท่นในพระวิห�ร เร�ได้รับก�รผนึก

เป็นส�มีภรรย�ที่นั่น

พระเจ้�ทรงดำ�เนินก�รในวิธีที่ลี้ลับจริงๆ ผมไม่ 

คิดว่�พระองค์ทรงกำ�ลังนำ�ผมไปสู่ก�รแต่งง�น 

นิรันดร์เมื่อพระองค์ทรงช่วยผมเลือกบ้�น เท่�ที่ 

ทร�บคือพระองค์ทรงนำ�ท�งผมให้เดินม�ถึงจุดนี้ 

และเวล�นี้ผมเห็นแล้วว่�ก�รนำ�ท�งนั้นม�จ�กพระ

วิญญ�ณของพระองค์ 

เจฟฟรีย์ สต็อกเคทท์, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เพื่อให้ข้อมูล: พระวิญญาณอาจประทานคำาพูดให้ท่านพูดใน 

โอกาสนั้นๆ พระเจ้ารับสั่งกับโจเซฟ สมิธและซิดนีย์ ริกดันว่า 

“เพราะจะให้มันแก่เจ้าในโมงนั้นนั่นเอง, แท้จริงแล้ว, ในชั่วขณะนั้น

นั่นเอง, สิ่งที่เจ้าจะกล่าว” (คพ. 100:6) ในโอกาสศักดิ์สิทธิ์บาง

โอกาส อติรูปจากสวรรค์ให้ข้อมูลต่อหน้า หลายครั้งสุรเสียงกระซิบ

แผ่วเบาของพระวิญญาณจะถ่ายทอดข้อมูลที่จำาเป็น

เพื่อยับยั้ง: การเปิดเผยลักษณะนี้จะคุ้มกันเราจากสิ่งที่เราไม่ควร

ทำา มักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราไม่ได้ขอการนำาทางในเรื่องนั้นๆ

เพ่ือยืนยัน: ท่านสามารถรับการยืนยันผ่านพระวิญญาณหลังจาก 

คิดจะดำาเนินการบางอย่างและสวดอ้อนวอนให้รู้ว่าการเลือกนั้นถูก

ต้องหรือไม่

เพ่ือกระตุ้นให้ทำา: การเปิดเผยลักษณะน้ีไม่ต้องแสวงหาแต่เกิดข้ึน 

เพ่ือขอให้บุคคลหน่ึงดำาเนินการบางอย่างท่ีไม่ได้คิดจะทำา การส่ือสาร 

จากพระวิญญาณในลักษณะนี้เกิดขึ้นน้อยมาก ด้วยเหตุนี้จึงสำาคัญ

จาก “Revelation” ใน Brigham Young University 1981–82 Fireside and 
Devotional Speeches (1982), 20–26
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บ้านเรา ครอบครัวเรา

ใ
นฐานะนักบำาบัดชีวิตแต่งงานและครอบครัว 

ในวิกตอเรีย แคนาดา ผมให้คำาปรึกษากับสามี 

ภรรยาคู่หนึ่งคือบ็อบกับแมรีย์ (นามสมมติ)

ที่มักมีความเห็นไม่ตรงกันเมื่อพยายามตัดสิน 

ใจร่วมกัน ในระหว่างพบกันคร้ังหน่ึง บ็อบบอกผม 

ว่า “ผมพยายามควบคุมและทำาให้ทุกอย่างเรียบร้อย 

แต่เมื่อผมเสนอแนวคิดว่าเราต้องทำาอะไร เธอไม่ 

โดย แรนดี คีเยส

ชีวิตแต่งงาน
หารือกันใน 

สนับสนุนฐานะปุโรหิตเลย!”

จากความเห็นของเขาผมบอกได้ว่าเขาไม่เข้าใจ

เลยว่าควบคุมหมายถึงอะไร เมื่อชายหญิงแต่งงาน

กัน พวกเขาสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน

เพื่อพยายามตัดสินใจร่วมกันด้วยจิตใจที่เป็นหนึ่ง

เดียว

ผมแบ่งปันหลักธรรมบางประการกับสามีภรรยา

คู่นี้เกี่ยวกับการหารือกันที่ผมเรียนรู้จากต้นแบบ

ของสภาฐานะปุโรหิต ถึงแม้สภาในบ้านจะทำางาน

ค่อนข้างต่างจากสภาในศาสนจักร แต่นำาหลักธรรม

หลายข้อมาประยุกต์ใช้ได้ ขณะที่เราพยายามใช้ 

หลักธรรมเหล่านี้ในบ้าน หลักธรรมเหล่านั้นจะช่วย

เราเสริมสร้างความมั่นคงให้ชีวิตแต่งงานในวิธีที่

พระเจ้าพอพระทัย
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หลักธรรม 1: การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์

ในสภาฐานะปุโรหิต
ฝ่ายประธาน สภา และฝ่ายอธิการล้วนทำางาน 

บนหลักธรรมแห่งความเห็นพ้องต้องกันอย่างเป็น
เอกฉันท์ เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด อธิบาย
ว่าโควรัมอัครสาวกสิบสองต้องตัดสินใจตรงกัน
ก่อนดำาเนินการเรื่องใดก็ตาม “เราถกประเด็นต่างๆ 
มากมาย ตั้งแต่การบริหารงานศาสนจักรไปจนถึง
เหตุการณ์ต่างๆ ในโลก และเราถกกันอย่างเปิด
เผยตรงไปตรงมา บางครั้งถกปัญหากันนานหลาย
สัปดาห์ หลายเดือน และบางครั้งหลายปีก่อนจะ
ตัดสินใจ”1 ความเป็นหนึ่งเดียวสำาคัญมากถึงขนาด
ว่าพวกท่านจะไม่ดำาเนินการใดๆ จนกว่าการตัดสิน
ใจจะเป็นหนึ่งเดียว

พระเจ้าทรงสอนหลักธรรมของความเป็นหนึ่ง 
เดียวในสภาต่อโจเซฟ สมิธ “และคำาตัดสินทุกเรื่อง 
ที่กระทำาโดยโควรัมใดก็ตามในโควรัมเหล่านี้ต้อง 
เกิดขึ้นโดยเสียงเอกฉันท์ของโควรัมเหล่านี้; กล่าว 
คือ, สมาชิกทุกคนในแต่ละโควรัมต้องเห็นพ้องกัน 
กับคำาตัดสินของโควรัม, เพื่อทำาให้คำาตัดสินของ
โควรัมเหล่านั้นต่างฝ่ายต่างมีอำานาจหรือผลบังคับ
เท่ากันในแต่ละโควรัม” (คพ. 107:27)

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวก 

สิบสองเสริมน้ำาหนักหลักธรรมนี้เมื่อท่านสอนว่า 

“เราจะรับการดลใจไม่ได้ถ้าเราไม่เป็นหนึ่งเดียว”2 

เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวในจุดประสงค์และการสวด

อ้อนวอน เราย่อมเชื้อเชิญการนำาทางและการดลใจ

จากพระวิญญาณบริสุทธิ์

ในบ้าน
หลักธรรมแห่งความเป็นหนึ่งเดียวเป็นจริงกับ 

สภาฐานะปุโรหิต และเป็นจริงกับชีวิตแต่งงาน เจ้า 
หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เคยสอนว่าสภาครอบครัวเป็นสภา 
พื้นฐานของศาสนจักร3 สังเกตว่าพวกท่านไม่ได้
สอนว่าสามีเป็นสภาพื้นฐานที่สุดหรือภรรยาเป็น
สภาพื้นฐานที่สุด สภาดังกล่าวประกอบด้วยทั้ง

สองฝ่าย

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สามีภรรยาต้องพยายามให้

ได้คำาตัดสินที่เป็นเอกฉันท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

เป็นเรื่องใกล้ตัว นอกจากนี้ เมื่อคู่สมรสเป็นห่วง

ความถูกต้องมากกว่าความเห็นพ้องต้องกัน “การ 

สื่อสารกับพระบิดาบนสวรรค์จะขาดลง [และ] การ 

สื่อสารระหว่างคู่สมรสจะขาดลงด้วย และพระบิดา 

บนสวรรค์จะไม่ทรงก้าวก่าย โดยปกติพระองค์ไม่ 

ทรงแทรกแซงถ้าเราไม่เชื้อเชิญ”4 หัวใจคือการเชื้อ- 

เชิญพระบิดาบนสวรรค์เข้ามาในการสนทนาของเรา 

—ไม่ใช่ตัดออก ถ้าเราทำางานร่วมกันด้วยความอ่อน 

น้อมและรับฟังกัน เราจะได้รับพรที่จำาเป็นของการ 

นำาทางจากพระเจ้า

การตัดสินใจที่เป็นหนึ่งเดียวด้วยการนำาทางของ

พระวิญญาณเป็นเรื่องสำาคัญ—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ถ้าการตัดสินใจนั้นดูเหมือนไม่น่าจะเป็นการเลือกที่

ดีที่สุด ประธานจอร์จ คิว. แคนนอน (1827–1901) 

ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดอธิบายว่า

พระเจ้าทรงสนับสนุนคำาแนะนำาของผู้นำาที่เป็นหนึ่ง

เดียว พระองค์จะทรงปรับปรุงแผนที่ยังไม่สมบูรณ์

แบบของพวกเขา และจะทรง “เสริมด้วยพระปรีชา-

ญาณและเดชานุภาพของพระองค์และทรงทำาให้

เกิดผล”5 คำาสัญญาดังกล่าวนี้มอบให้สภาทุกสภา 

รวมทั้งคู่สามีภรรยา

อย่างไรก็ดี เราไม่จำาเป็นต้องตัดสินใจตามขั้น

ตอนเป็นกิจลักษณะเสมอไป เอ็ลเดอร์บัลลาร์ด

สอนว่า “เมื่อสามีภรรยาพูดคุยกัน พวกเขากำาลัง

จัดสภาครอบครัว”6

เฉกเช่นสภาฐานะ
ปุโรหิตพยายาม 
เป็นหนึ่งเดียวในการ
ตัดสินใจของพวกเขา 
ความเป็นหนึ่งเดียว
ในชีวิตแต่งงานก็
จำาเป็นเช่นกัน
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บ้านเรา ครอบครัวเรา

นอกจากนี้ เฉกเช่นพระเจ้าไม่ทรงบัญชาเราในทุกสิ่ง คู่สมรส 
ไม่จำาเป็นต้องจัดสภาสำาหรับการตัดสินใจทุกเร่ือง สามีภรรยาควร 
ไว้เนื้อเชื่อใจกันในการตัดสินใจประจำาวันที่ส่งผลเล็กน้อยต่อ 
นิรันดร พระคัมภีร์และถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์พร้อมด้วย 
การนำาทางจากพระเจ้าจะช่วยพวกเขากำาหนดการตัดสินใจเหล่า
นั้นที่จำาเป็นต้องสนทนากัน

หลักธรรม 2: การมีส่วนร่วมเต็มที่

ในสภาฐานะปุโรหิต
ในการประชุมอบรมผู้นำาทั่วโลกเดือนพฤศจิกายน 2010 จูลี 

บี. เบค ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญแบ่งปันพระคัมภีร์ต่อ 
ไปนี้ “จงกำาหนดผู้สอนในบรรดาพวกเจ้า, และอย่าให้ทุกคนเป็น 
ผู้พูดพร้อมกัน; แต่ให้พูดทีละคนและให้ทุกคนฟังคำากล่าวของเขา, 
เพื่อว่าเมื่อทุกคนพูด เพื่อทุกคนจะรับการจรรโลงใจจากทุกคน, 
และเพื่อมนุษย์ทุกคนจะมีอภิสิทธิ์เท่าเทียมกัน” (คพ. 88:122) 
เอ็ลเดอร์วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ แห่งฝ่าย 
ประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบพูดต่อจากความ
เห็นของเธอด้วยข้อสังเกตที่ว่าการมีส่วนร่วมส่ง
เสริมการดลใจ7 เมื่อทุกคนมีโอกาสช่วยเท่ากัน 
แนวคิดของแต่ละคนรวมกันจะมีน้ำาหนักมากข้ึน

ในบ้าน
หลักธรรมแห่งการมีส่วนร่วมสอนเราให้รู้

ความสำาคัญของการให้คู่ครองมีส่วนในขั้น
ตอนการตัดสินใจ การให้คู่ครองคนเดียวตัดสิน
ใจทั้งหมดและให้อีกคนเห็นชอบเท่านั้นไม่เพียง
พอ คู่สามีภรรยาประสบความสำาเร็จมากขึ้น
เมื่อทั้งคู่แสวงหาการดลใจแล้วฟังความคิดและ
ความรู้สึกของกันและกัน

ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907– 
1995) กล่าวว่า “ชายผู้ดำารงฐานะปุโรหิตยอม 
รับภรรยาเป็นหุ้นส่วนในการนำาบ้านและครอบครัวโดยรู้ทั้งหมด 
และมีส่วนร่วมเต็มที่ในการตัดสินใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง…พระ 
เจ้าทรงประสงค์ให้ภรรยาเป็นคู่ชีวิตของสามี (คู่ หมายถึงเท่า 
เทียมกัน)—กล่าวคือ เป็นคู่ที่เท่าเทียมกันและจำาเป็นในการเป็น 
หุ้นส่วนโดยสมบูรณ์”8 พระเจ้าทรงรังสรรค์เราไว้ให้ช่วยกัน เมื่อ
เราเชื้อเชิญและยอมรับการมีส่วนร่วมของคู่ครอง เราย่อมได้รับ
ประโยชน์อันสำาคัญยิ่งประการหนึ่งของการแต่งงาน

หลักธรรม 3: ควบคุมอย่างชอบธรรม

ในสภาฐานะปุโรหิต
การเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของคำาว่า ควบคุม สำาคัญยิ่ง

ต่อการดำาเนินสภาฐานะปุโรหิตให้เกิดประสิทธิผล คนที่ควบคุม
จะ “ดูแลศาสนจักร” (แอลมา 6:1) และต้องรับผิดชอบต่อการ
ทำาให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว การมีส่วนร่วมเท่าเทียมกัน และ 
ปฏิบัติหลักธรรมอื่นของการปรึกษาหารือ เอ็ลเดอร์บัลลาร์ด
เตือนเราว่า “คนที่ดำารงฐานะปุโรหิตต้องไม่ลืมว่าพวกเขาไม่มี 
สิทธิ์กวัดแกว่งสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตเหมือนกวัดแกว่งไม้
ตะบองเหนือศีรษะผู้อื่น…ฐานะปุโรหิตมีไว้เพื่อการรับใช้ ไม่ใช่
การใช้ผู้อื่นเยี่ยงทาส ความเห็นอกเห็นใจ ไม่ใช่การบีบบังคับ 
การดูแล ไม่ใช่การควบคุม คนที่คิดนอกเหนือจากนี้กำาลังปฏิบัติ
หน้าที่นอกกรอบของสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต”9

ในบ้าน
หน้าที่ปิตุของสามีเมื่อเขาเป็นหัวหน้า 

ครอบครัวคือไม่ปกครองผู้อื่นแต่ทำาให้ชีวิต 
แต่งงานและครอบครัวเจริญรุ่งเรือง ประธาน 
เดวิด โอ. แมคเคย์ (1873–1970) อธิบายว่า 
วันหนึ่งชายทุกคนจะมีการสัมภาษณ์ฐานะ 
ปุโรหิตส่วนตัวกับพระผู้ช่วยให้รอด “อันดับ 
แรก พระองค์จะทรงขอให้รายงานภาระรับ 
ผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับ
ภรรยา ท่านทุ่มเทเต็มที่เพื่อทำาให้เธอมีความ
สุขและให้เธอได้รับตามความจำาเป็นของเธอ
หรือไม่”10

สามีมีภาระรับผิดชอบต่อความเจริญและ 
ความสุขในชีวิตแต่งงานของเขา แต่ภาระรับ 
ผิดชอบดังกล่าวมิได้ให้เขามีสิทธิอำานาจ
เหนือภรรยา ทั้งคู่ต้องรับผิดชอบชีวิตแต่งงาน 
ในสภาการแต่งงานที่ชอบธรรมทั้งคู่ต่างก็มี

คุณธรรมจำานวนหนึ่งที่ต้องนำามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้พวกเขา
ใส่ใจกันและกัน

เราสามารถศึกษาคุณธรรมบางประการเหล่านี้ได้ใน หลักคำา 
สอนและพันธสัญญา 121:41: “ไม่มีอำานาจหรืออิทธิพลใดสามารถ 
หรือจะธำารงไว้ได้โดยอาศัยฐานะปุโรหิต, นอกจากโดยการชักชวน, 
โดยความอดกลั้น, โดยความสุภาพอ่อนน้อมและความอ่อนโยน, 
และโดยความรักที่ไม่เสแสร้ง”

เอ็ลเดอร์บัลลาร์ด 
เตือนเราว่า “คนที่
ดำารงฐานะปุโรหิตต้อง 
ไม่ลืมว่าพวกเขาไม่มี
สิทธิ์กวัดแกว่งสิทธิ
อำานาจฐานะปุโรหิต
เหมือนกวัดแกว่งไม้
ตะบองเหนือศีรษะ 
ผู้อื่น”
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เราจะใช้ฐานะปุโรหิตแสดงอำานาจและอิทธิพล 
ไม่ได้ ด้วยเหตุน้ีเราจึงไม่สามารถใช้วิธีท่ีไม่ชอบธรรม 
สร้างอิทธิพลครอบงำาชีวิตแต่งงานได้ อำานาจที่แท้
จริงเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำางานด้วยกันในความชอบ
ธรรมและด้วยเหตุนี้จึงมีคุณสมบัติคู่ควรรับพรจาก
พระเจ้า

สร้างการแต่งงานนิรันดร์
คู่สามีภรรยาที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมหรือ 

ความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องวิธีจัดการกับเวลา เงิน 
ทอง ลูกๆ ญาติๆ ของทั้งสองฝ่าย หรือเรื่องใด 
ก็ตามควรประเมินหลักธรรมพื้นฐานที่พวกเขา 
เลือกทำาตามในชีวิตแต่งงานอีกคร้ัง พวกเขาจะปรับ 
ปรุงชีวิตแต่งงานโดยสร้างแบบฉบับที่พวกเขา
ปรึกษาหารือกันด้วยความรักที่ไม่เสแสร้งได้หรือไม่

หลักธรรมแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน การมีส่วน 
ร่วม และการควบคุมในความชอบธรรมช่วยให้เรา 
มีความเห็นตรงกับคู่ครองและอัญเชิญพระวิญญาณ 
เข้ามาในชีวิตเรา การประยุกต์ใช้คุณธรรมแห่งความ 
รักและความเมตตาจะทำาให้ข้อโต้แย้งหลายๆ  
เรื่องอ่อนลง นำาไปสู่ความพึงพอใจมากขึ้นในชีวิต

แต่งงาน และสร้างสัมพันธภาพท่ียืนยงช่ัวนิรันดร 
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ในสภาการแต่งงาน 
ที่ชอบธรรม ทั้งคู่ 
พยายามสร้างความ
สัมพันธ์และแสวงหา 
ความเป็นหนึ่งเดียว— 
ผ่านความเคารพ  
ความอ่อนโยน และ 
การมีส่วนร่วมเต็มที่
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โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง
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กุญแจของฐานะปุโรหิต

 
ใ

นปี ค.ศ. 1976 การประชุมใหญ่สามัญระดับ 
ภาคจัดขึ้นในโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก  
หลังจบภาคปิดการประชุมใหญ่ ประธาน 

สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ [1895–1985] ต้อง 
การไปเยือนโบสถ์วอร์ฟรูซึ่งที่นั่นมีรูปปั้น พระคริสต์  
และรูปปั้นอัครสาวกสิบสองฝีมือธอร์วัลด์เซ็นตั้ง 
อยู่ …

“ด้านหน้าโบสถ์ หลังแท่นนมัสการ มีรูปปั้นที ่
คุ้นตาของ พระคริสต์ พระพาหุยื่นมาข้างหน้าและ 
กางออกเล็กน้อย พระหัตถ์แสดงรอยตะปู และ
บาดแผลที่พระปรัศว์เห็นได้ชัดเจนมาก สองข้าง 
ประกบด้วยรูปป้ันของเหล่าอัครสาวก เปโตรอยู่แถว 
หน้าด้านขวามือและอัครสาวกท่านอื่นๆ ตามลำาดับ

“กลุ่มของเราส่วนใหญ่อยู่ใกล้ด้านหลังของห้อง 
นมัสการกับคนดูแลสถานท่ี ข้าพเจ้ายืนอยู่ด้านหน้า 
กับประธานคิมบัลล์หน้ารูปปั้นของเปโตรพร้อมกับ

เอ็ลเดอร์เร็กซ์ ดี. พีนีเกอร์ และ โจฮัน เฮลจ์ เบนธิน 
ประธานสเตคโคเปนเฮเกน

“ในมือเปโตร สลักไว้ในหินอ่อนเป็นกุญแจพวง 

ใหญ่ ประธานคิมบัลล์ชี้ไปที่กุญแจเหล่านั้นและ 

อธิบายสัญลักษณ์ของกุญแจ จากนั้น ด้วยการ 

กระทำาที่ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืม ท่านหันไปที่ประธาน 

เบนธินและด้วยความหนักแน่นซึ่งแปลกไปจาก 

ธรรมดา ท่านช้ีไปท่ีประธานเบนธินและกล่าวว่า ‘ผม 

ต้องการให้คุณบอกทุกคนในเดนมาร์กว่าผมถือ 

กุญแจ! เราถือกุญแจ ที่แท้จริง และเราใช้กุญแจ 

เหล่านั้นทุกวัน’

“ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมคำาประกาศนั้น ประจักษ์ 

พยานจากศาสดาพยากรณ์ อิทธิพลอันเปี่ยมด้วย

พลังทางวิญญาณ ความประทับใจสัมผัสได้จริง
“เราเดินไปด้านหลังห้องนมัสการซึ่งที่นั่นคน

อื่นๆ ในกลุ่มยืนอยู่ ประธานคิมบัลล์ชี้ไปยังรูปปั้น

เกียรติและระเบียบของ

ฐานะปุโรหิต
“สิทธิอำ�น�จและพลังอำ�น�จของฐ�นะปุโรหิตว�งร�กฐ�นของสิ่งทั้งปวงที่เร�ทำ�ใน
ศ�สนจักร” ประธ�นบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธ�นโควรัมอัครส�วกสิบสองกล่�ว1 ใน 
ช่วงปฏิบัติศ�สนกิจเป็นสม�ชิกอัครส�วกสิบสองม�น�นกว่� 40 ปี ประธ�นแพคเกอร์ 
บรรย�ยข้อคว�มดังกล่�วอย่�งละเอียด โดยพูดกว้�งๆ เกี่ยวกับฐ�นะปุโรหิต—คว�ม 
สำ�คัญ ก�รใช้ให้ถูกต้อง และกุญแจของฐ�นะปุโรหิต บทคัดลอกต่อไปนี้เน้นคำ�สอน 
สำ�คัญบ�งประก�รของท่�นเกี่ยวกับฐ�นะปุโรหิต รวมไปถึงพย�นของท่�นในฐ�นะ 
อัครส�วกของพระเจ้�พระเยซูคริสต์
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ต่างๆ พลางพูดกับคนดูแลสถานที่ผู้ใจดีว่า ‘ท่าน 
เหล่านี้คืออัครสาวกที่ล่วงลับไปแล้ว’ ท่านชี้มาทาง 
ข้าพเจ้าและพูดว่า ‘ที่นี่เรามีอัครสาวก ที่มีชีวิต 
เอ็ลเดอร์แพคเกอร์เป็นอัครสาวก เอ็ลเดอร์โธมัส เอส. 
มอนสัน และเอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์เป็นอัคร 
สาวก ผมเป็นอัครสาวก เราเป็นอัครสาวกที่มีชีวิต
อยู่

“‘คุณอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสาวกเจ็ดสิบในพันธ- 
สัญญาใหม่ และนี่คือสาวกเจ็ดสิบที่มีชีวิตสองคน 
เอ็ลเดอร์เร็กซ์ ดี. พินีการ์ และเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. 
เฮลส์’

“ผู้ดูแลสถานท่ี ซ่ึงก่อนหน้าน้ันไม่ได้แสดงอารมณ์ 
อย่างใดออกมา น้ำาตาไหลทันที

“ข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้รับประสบการณ์อันหาได้ยาก 
ยิ่ง”2

ฐานะปุโรหิตแบ่งแยกไม่ได้
“ฐานะปุโรหิตย่ิงใหญ่กว่าตำาแหน่งใดๆ ของฐานะ 

ปุโรหิต เมื่อบางคนได้รับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
หรือฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคครั้งแรก เขาจะได้ 
รับการประสาทฐานะปุโรหิตนั้นโดยการวางมือ  
หลังจากประสาทฐานะปุโรหิตให้เขาแล้ว เขาจะได้
รับแต่งตั้งสู่ตำาแหน่งในฐานะปุโรหิต ทุกตำาแหน่งได้

รับสิทธิอำานาจจากฐานะปุโรหิต
“ฐานะปุโรหิตแบ่งแยกไม่ได้ เอ็ลเดอร์ดำารงฐานะ 

ปุโรหิตมากเท่ากับอัครสาวก (ดู คพ. 20:38) เมื่อ 
ชายคนหน่ึงได้รับฐานะปุโรหิต เขาได้รับท้ังหมดของ 
ฐานะปุโรหิต อย่างไรก็ดี มีตำาแหน่งภายในฐานะ 
ปุโรหิต—การแบ่งสิทธิอำานาจและความรับผิดชอบ 
คนๆ หนึ่งจะใช้ฐานะปุโรหิตตามสิทธิ์ของตำาแหน่ง 
ที่เขาได้รับแต่งตั้งหรือวางมือมอบหน้าที่…

“ใครก็ตามที่ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 
หรือฐานะปุโรหิตระดับสูงกว่าย่อมดำารงสิทธิอำานาจ 
ท้ังหมดของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนหรือฐานะปุโรหิต 
ที่ต่ำากว่าด้วย”3

ฐานะปุโรหิตขั้นเตรียม
“การที่เราเรียกว่าฐานะปุโรหิตที่ต่ำากว่ามิได้ลด 

ความสำาคัญของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนแต่อย่างใด 
พระเจ้าตรัสว่าฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจำาเป็นต่อ
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค (ดู คพ. 84:29) ผู้ดำารง
ฐานะปุโรหิตระดับสูงกว่าควรรู้สึกเป็นเกียรติอย่าง
ยิ่งที่ได้ประกอบศาสนพิธีของฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรนเพราะศาสนพิธีเหล่านั้นมีความสำาคัญยิ่ง
ทางวิญญาณ

“ข้าพเจ้าเคยส่งผ่านศีลระลึกในฐานะสมาชิก
โควรัมอัครสาวกสิบสอง ข้าพเจ้ายืนยันกับท่านว่า
ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและอ่อนน้อมเกินบรรยายที่
ได้ทำาสิ่งซึ่งบางคนอาจคิดว่าเป็นงานจำาเจ…

“สมัยโบราณพวกเขาตั้งตาคอยการชดใช้ของ
พระคริสต์ผ่านพิธีพลีบูชา เราหวนนึกถึงเหตุการณ์
เดียวกันผ่านศาสพิธีของศีลระลึก

“ท้ังการพลีบูชาก่อนหน้าน้ี และศีลระลึกหลังจาก 
นั้นต่างมีศูนย์รวมอยู่ในพระคริสต์ การหลั่งพระ 
โลหิตของพระองค์ และการชดใช้ที่ทรงทำาเพราะ
บาปของเรา ทั้งสมัยนั้นและสมัยนี้ สิทธิอำานาจใน 
การประกอบศาสนพิธีเหล่าน้ันเป็นของฐานะปุโรหิต 
แห่งอาโรน

“โดยแท้แล้วนี่คือความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ 
และรวมท่านไว้ในภราดรภาพกับผู้รับใช้สมัยโบราณ 
เหล่านั้นของพระเจ้า ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะรู้สึก
อ่อนน้อมถ่อมตนมากเมื่อเรามีส่วนร่วมในศาสนพิธี
ที่มอบหมายให้ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน …

ฐ�นะปุโรหิตไม่มี
คว�มเข้มแข็งอย่�ง
ที่ควรจะมีและจะ
ไม่มีจนกว่�พลัง
ของฐ�นะปุโรหิต
จะมั่นคงถ�วรใน
ครอบครัวอย่�ง 
ที่ควรจะเป็น
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“พวกท่านบางคนซ่ึงน่ังอยู่ท่ีน่ันในฐานะมัคนายก 
ผู้สอน และปุโรหิต สักวันจะน่ังท่ีน่ีในฐานะอัครสาวก 
และศาสดาพยากรณ์ และจะเป็นประธานดูแล
ศาสนจักร ท่านต้องพร้อม

“การเรียกฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนว่าฐานะปุโรหิต 
ขั้นเตรียมถือว่าถูกต้องโดยแท้”4

คำาเชื้อเชิญถึงผู้หวังเป็นเอ็ลเดอร์
“ตำาแหน่งเอ็ลเดอร์เป็นการเรียกแห่งศักดิ์ศรีและ 

เกียรติ สิทธิอำานาจทางวิญญาณและพลังอำานาจ  
การตั้งชื่อว่า ‘ผู้หวัง’ บอกเป็นนัยถึงความหวัง การ 
มองโลกในแง่ดี และความเป็นไปได้ ข้าพเจ้าพูดกับ
พวกเขาวันนี้โดยรู้ว่าอาจมีอีกหลายคนที่ข่าวสาร
ดังกล่าวจะประยุกต์ใช้กับพวกเขาได้ …

“ถ้าท่านจะหวนคืนสู่สภาพแวดล้อมที่พูดถึง 
ความจริงทางวิญญาณ จะมีหลายอย่างที่ท่านคิด 
ว่าหายไปพร่ังพรูเข้ามาในความคิดท่าน ส่ิงท่ีถูกซ่อน 
ไว้ไม่ได้ใช้และอยู่เฉยๆ มานานหลายปีจะปรากฏ 
ความสามารถในการเข้าใจส่ิงเหล่าน้ันจะกลับคืน…

“ถ้าท่านจะทำาให้เส้นทางศาสนาของท่านกลับ 

มาอยู่ในหมู่วิสุทธิชน ไม่นานท่านจะเข้าใจภาษา 

แห่งการดลใจอีกครั้ง และเร็วกว่าที่ท่านรู้ มันจะดู 

เหมือนว่าท่านไม่เคยไปที่อื่นเลย โอ้ สำาคัญเพียง

ใดที่ท่านจะตระหนักว่าถ้าท่านจะกลับมา นั่นจะดู

คล้ายกับว่าท่านไม่เคยไปที่อื่นเลย…
“ไม่นานท่านจะรู้สึกสมบูรณ์และดีพอในศาสน- 

จักรและในอาณาจักรของพระองค์ จากนั้นท่านจะ 

รู้ว่าที่นี่ต้องการท่านมากเพียงใดและเสียงแห่ง 

ประสบการณ์ของท่านจะมีอิทธิพลมากเพียงใดใน

การไถ่ผู้อื่น”5

การเรียกในฐานะปุโรหิต
“การเรียกเป็นมากกว่าการเชื้อเชิญหรือขอร้อง  

การเรียกมาจากพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ที่พระองค์ทรง 
เลือก หลายปีก่อน ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 
คิมบัลล์มีประสบการณ์ในการมอบหมายการเรียก 
ตอนน้ันท่านเป็นประธานสเตคในแอริโซนา ตำาแหน่ง 
ประธานองค์การเยาวชนชายในสเตคยังว่างอยู่ 
ประธานคิมบัลล์ลุกจากโต๊ะทำางานที่ธนาคารเดิน 
ไปตามถนนผ่านย่านธุรกิจเข้าไปในตึกหลังหนึ่ง 

และพูดว่า ‘แจ็ค คุณอยากเป็นประธานเยาวชน
ชายในสเตคไหมครับ’

“แจ็คพูดว่า ‘โอ สเป็นเซอร์ คุณคงไม่ได้หมาย
ถึงผมหรอกนะ’

“ท่านตอบว่า ‘คุณนั่นแหละ คุณยังหนุ่มแน่น 
และเข้ากับเยาวชนได้ดี คุณจะต้องเป็นประธานที่
ดีมากแน่ๆ’

“แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ประธานคิมบัลล์คิดว่า 
เป็นการสนทนาที่ไม่ถูกใจเอามากๆ เพราะแจ็ค 
ปฏิเสธการเรียก ท่านกลับไปธนาคาร น่ังท่ีโต๊ะทำางาน 
และอัดอั้นกับความล้มเหลวของตน ในที่สุดท่านจึง
คิดได้ ท่านลุกจากโต๊ะ เดินไปตามถนน—ไปที่ตึก
หลังเดิม ไปหาผู้ชายคนเดิม—ท่านเรียกชื่อเต็มของ
เขาและพูดว่า ‘วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ฝ่ายประธาน
สเตคประชุมกันเพื่อพิจารณาตำาแหน่งประธาน
เยาวชนชายที่ยังว่างอยู่ เราสวดอ้อนวอนและคุย
กันเรื่องนี้ สุดท้ายเราคุกเข่า เราทูลถาม และได้รับ
การดลใจจากพระเจ้าว่าควรเรียกคุณ ในฐานะผู้รับ
ใช้ของพระเจ้า ผมอยู่ที่นี่เพื่อมอบการเรียกนั้น’

“แจ็คพูดว่า ‘เอาละ สเป็นเซอร์ ถ้าคุณเสนอมา
อย่างนี้’

“และพูดอีกว่า ‘ผมก็ยินดีรับข้อเสนอ’”6

“เอ็ลเดอร์ทุกคนควรรู้ว่าการเรียกเป็นมากกว่า 
การเชื้อเชิญหรือการขอร้อง แม้กระทั่งเป็นมากกว่า 
การมอบหมาย บ่อยเหลือเกินท่ีเราได้ยินคำาพูดอย่าง 
เช่น ‘ผมได้รับการขอร้องให้รับใช้เป็นที่ปรึกษาใน 
ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์’ แต่พูดแบบน้ีจะเหมาะ 
กว่า ‘ผมได้รับการเรียกให้รับใช้เป็นที่ปรึกษา’

“เราไม่ได้เรียกตนเองสู่ตำาแหน่งต่างๆ ในศาสน- 
จักร แต่เราตอบรับการเรียกจากผู้ควบคุมสูงกว่าเรา 
ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมคือหารือกับพระเจ้า 
ร่วมกับการสวดอ้อนวอนในเรื่องพระประสงค์ของ 
พระองค์เกี่ยวกับตำาแหน่งในศาสนจักร จากนั้น 
หลักธรรมแห่งการเปิดเผยจึงจะเกิดผล ต่อจากนั้น
เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ทำาการแทนพระเจ้าจะมอบการ
เรียก”7

ความสำาคัญของการแต่งตั้ง
“เราประสาทฐานะปุโรหิตผ่านการแต่งตั้ง ไม่ 

เพียงผ่านการทำาพันธสัญญาหรือการรับพรเท่านั้น 

ฐ�นะปุโรหิตแบ่ง
แยกไม่ได้ เอ็ลเดอร์
ดำ�รงฐ�นะปุโรหิต
ม�กเท่�กับอัคร
ส�วก เมื่อช�ยคน
หนึ่งได้รับฐ�นะ
ปุโรหิต เข�ได้รับ
ทั้งหมดของฐ�นะ
ปุโรหิต อย่�งไรก็
ดี มีตำ�แหน่งภ�ยใน
ฐ�นะปุโรหิต— 
ก�รแบ่งสิทธิอำ�น�จ
และคว�มรับผิดชอบ
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เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ต้น ไม่ว่าพวกเขาจะคิดเอาเอง 
หรือบอกเป็นนัยหรือลงความเห็นจากสิ่งที่กล่าว 
หรือเขียนไว้ อดีตหรือปัจจุบัน แต่การแต่งตั้งที่
แน่ชัดสู่ตำาแหน่งในฐานะปุโรหิตเป็นวิธีเดียวที่ใช้
ประสาทฐานะปุโรหิตทั้งในอดีตและปัจจุบัน

“และพระคัมภีร์กล่าวไว้ชัดเจนมากว่าการ 
ประสาทฐานะปุโรหิตอย่างถูกต้องมีเพียงวิธีเดียว
คือ จาก ‘คนใดคนหนึ่งที่มีสิทธิอำานาจ, และเป็น
ที่ รู้แก่ศาสนจักรว่าเขามีสิทธิอำานาจและได้รับ
แต่งตั้งตามระเบียบโดยผู้นำาของศาสนจักร’ [คพ. 
42:11] …

“อย่าพลาดหลักการที่ชัดเจนและเรียบง่ายนี้  
นั่นคือ พระเจ้าประสาทฐานะปุโรหิตโดยการแต่ง 
ตั้งโดยผู้มีสิทธิอำานาจที่ถูกต้องเสมอ และเป็นที่รู้ 
แก่ศาสนจักรว่าเขามีสิทธิอำานาจดังกล่าว แม้เมื่อ
ประสาทฐานะปุโรหิตแล้ว บุคคลไม่มีสิทธิอำานาจ
นอกเหนือที่เป็นของตำาแหน่งซึ่งเขาได้รับแต่งตั้ง ข้อ
จำากัดดังกล่าวประยุกต์ใช้ได้เช่นกันกับตำาแหน่งซึ่ง
คนๆ นั้นได้รับการวางมือมอบหน้าที่ การแต่งตั้ง
หรือการวางมือมอบหน้าที่โดยไม่มีสิทธิอำานาจมิได้
ถ่ายทอดสิ่งใดเลย ไม่ทั้งพลังหรือสิทธิอำานาจของ
ฐานะปุโรหิต”8

พลังอำานาจของฐานะปุโรหิต
“เราทำาได้ดีทีเดียวในการกระจาย สิทธิอำานาจ ของ 

ฐานะปุโรหิต เรามีสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตสถาปนา 

ขึ้นเกือบทุกหนทุกแห่ง เรามีโควรัมเอ็ลเดอร์และ 

โควรัมมหาปุโรหิตทั่วโลก แต่เมื่อมีการกระจาย 

สิทธิอำานาจ ของฐานะปุโรหิตอย่างรวดเร็ว ข้าพเจ้า 

คิดล่วงหน้าไปถึงการกระจาย พลังอำานาจ ของ

ฐานะปุโรหิต ฐานะปุโรหิตไม่มีความเข้มแข็งอย่าง

ที่ควรจะมีและจะไม่มีจนกว่า พลังอำานาจ ของ

ฐานะปุโรหิตจะมั่นคงถาวรในครอบครัวอย่างที่ควร

จะเป็น …
“สิทธิอำานาจของฐานะปุโรหิตอยู่กับเรา หลังจาก 

ที่เราได้ประสานงานและจัดระเบียบมาแล้ว จากนี้ 
ไปเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราในการทำาให้เกิด
พลังอำานาจ ของฐานะปุโรหิตในศาสนจักร สิทธิ
อำานาจ ในฐานะปุโรหิตมาโดยการแต่งต้ัง ส่วน พลัง 

อำานาจ ในฐานะปุโรหิตมาจากการดำาเนินชีวิตอย่าง 
ซื่อสัตย์และเชื่อฟังในการให้เกียรติพันธสัญญา 
พลังนี้เพิ่มขึ้นโดยการฝึกใช้ฐานะปุโรหิตในความ
ชอบธรรม

“บิดาทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอเตือนท่านถึงลักษณะ 
อันศักด์ิสิทธ์ิในการเรียกของท่าน ท่านมีพลังอำานาจ 
ของฐานะปุโรหิตโดยตรงจากพระเจ้าเพื่อคุ้มครอง
บ้านของท่าน จะมีช่วงเวลาซึ่งมีเพียงพลังอำานาจนี้
เท่านั้นที่ยืนเป็นเกราะกำาบังระหว่างครอบครัวท่าน
กับอันตรายของปฏิปักษ์ ท่านจะได้รับการนำาทาง
จากพระเจ้าโดยของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์”9

“พลังอำานาจ ที่ท่านได้รับจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่าน
ทำากับของประทานอันศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นนี้

“สิทธิอำานาจของท่านผ่านมาทางการแต่งตั้ง 
พลังอำานาจของท่านผ่านมาทางการเชื่อฟังและ
ความมีค่าควร …

“พลังอำานาจในฐานะปุโรหิตมาจากการทำาหน้า 
ที่ของท่านในเรื่องปรกติธรรมดา เช่น เข้าร่วมการ 
ประชุม ยอมรับงานมอบหมาย อ่านพระคัมภีร์ 
รักษาพระคำาแห่งปัญญา”10

ผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้า
“เราไม่ได้ยินว่ามีการใช้กุญแจฐานะปุโรหิตใน 

บรรดาคริสตจักรของชาวคริสต์อื่นๆ ดูเหมือนเป็น 
เรื่องแปลกที่บางคนบอกว่าเราไม่ใช่ชาวคริสต์ใน
เมื่อเราเป็นศาสนจักรเดียวที่มีสิทธิอำานาจและมี
องค์กรที่พระองค์ทรงสถาปนา

“อัครสาวกสิบสองในปัจจุบันเป็นคนธรรมดา

มาก พวกท่านมิได้เป็นบุคคลที่โดดเด่นดังที่อัคร- 

สาวกสิบสองรุ่นแรกก็มิได้เป็น แต่โดยรวมแล้วอัคร

สาวกสิบสองคือพลังอำานาจ

“เรามาจากหลากหลายสาขาอาชีพ เราเป็นนัก

วิทยาศาสตร์ นักกฎหมาย ครู

“เอ็ลเดอร์ [รัสเซลล์ เอ็ม.] เนลสันเป็นศัลยแพทย์

หัวใจรุ่นบุกเบิก …
“หลายท่านในโควรัมนี้เคยเป็นทหาร—กะลาสี 

ทหารเรือ นักบิน
“พวกท่านเคยดำารงตำาแหน่งต่างๆ ในศาสนจักร 

พลังในฐ�นะปุโรหิต
ม�จ�กก�รดำ�เนิน
ชีวิตอย�่งซื่อสัตย์
และเชื่อฟังขณะให้
เกียรติพันธสัญญ� 
เพิ่มพูนโดยก�รฝึก
ใช้ฐ�นะปุโรหิต 
ในคว�มชอบธรรม
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เช่น ผู้สอนประจำาบ้าน ครู ผู้สอนศาสนา ประธาน
โควรัม อธิการ ประธานสเตค ประธานคณะเผยแผ่ 
และที่สำาคัญที่สุด สามีและบิดา

“ทุกท่านเป็นนักเรียนและครูสอนพระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์ สิ่งที่รวมเราเป็นหนึ่งเดียวคือ 
ความรักที่เรามีต่อพระผู้ช่วยให้รอดกับลูกๆ ของ 
พระบิดาของพระองค์ และพยานของเราว่าพระองค์ 
ทรงยืนในตำาแหน่งประมุขของศาสนจักร

“อัครสาวกสิบสองเกือบทุกท่านมาจากภูมิหลัง
ท่ีต่ำาต้อย เหมือนกับสมัยท่ีพระองค์ทรงอยู่ท่ีน่ี อัคร- 
สาวกสิบสองที่มีชีวิตหล่อหลอมเข้าด้วยกันใน
ศาสนกิจแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เมื่อ
การเรียกมาถึง อาจพูดได้ว่า ทุกคนวางแหของตน
แล้วตามพระเจ้าไป”11

“ข้าพเจ้ายืนยันต่อท่านว่าชาย 14 คนที่ข้าพเจ้า
ร่วมรับการแต่งตั้งอยู่ด้วยนี้เป็นอัครสาวกที่แท้จริง  
ในการประกาศเช่นนี้ ข้าพเจ้ามิได้กล่าวเกินกว่าสิ่ง 
ที่พระเจ้าทรงสอน ไม่ได้กล่าวเกินกว่าสิ่งที่ทรงเปิด 
เผยให้แก่ผู้ใดก็ตามท่ีแสวงหาด้วยใจจริง ด้วยเจตนา 
แท้จริงเพื่อจะรับประจักษ์พยานส่วนตัวของพระ
วิญญาณ

“คนเหล่านี้เป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้า จง

เอาใจใส่คำาแนะนำาของพวกท่าน”12

คำาพยานของอัครสาวก
“ข้าพเจ้ายังขาดคุณสมบัติอีกหลายประการ ยัง 

มีอีกหลายอย่างในงานรับใช้ของข้าพเจ้าที่ยังไม่ 

ดีพอ มีอย่างเดียวเท่านั้น คุณสมบัติหนึ่งอย่างที่

สามารถอธิบายได้ เฉกเช่นเปโตรและทุกคนที่ได้รับ

การวางมือแต่งตั้งมาแล้ว คือ ข้าพเจ้ามีพยาน นั้น
“ข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาของเรา  

พระองค์ทรงแนะนำาพระบุตรของพระองค์ พระเยซ ู
คริสต์ต่อโจเซฟ สมิธ ข้าพเจ้าประกาศแก่ท่านว่า 
ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระ 
องค์ทรงพระชนม์ พระองค์ประสูติในความเรืองโรจน์ 
แห่งเวลา พระองค์ทรงสอนพระกิตติคุณของพระ 
องค์และทรงได้รับการทดสอบ พระองค์ทรงทนทุกข์ 
ทรมานและถูกตรึงกางเขน และฟื้นคืนพระชนม์ใน 
วันที่สาม พระองค์ทรงมีพระวรกายแห่งเนื้อหนัง

และกระดูกเช่นเดียวกับพระบิดาของพระองค์ 
พระองค์ทรงกระทำาการชดใช้ของพระองค์ ข้าพเจ้า
กล่าวคำาพยานถึงพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง

พระองค์”13  

อ้างอิง
1.	 “การประสาทฐานะปุโรหิต:	คำาสอน	หลักธรรม	และ 

การปฏิบัติ,”	ก�รประชุมอบรมผู้นำ�ทั่วโลก,  
21	มิ.ย.	2003	หน้า	1

2.	 “อัครสาวกสิบสอง,”	เลียโฮน�	พ.ค.	2008	หน้า	102
3.	 “What	Every	Elder	Should	Know—and	Every	Sister	

as	Well:	A	Primer	on	Principles	of	Priesthood	
Government,”	Tambuli,	พ.ย.	1994,	17;	ดู	Ensign,  
ก.พ.	1993,	8	ด้วย

4.	 “The	Aaronic	Priesthood,”	Ensign,	พ.ย.	1981,	30–31
5.	 “An	Appeal	to	Prospective	Elders,”	Ensign,	พ.ค.	1975,	

104,	105,	106
6.	 “การประสาทฐานะปุโรหิต,”	ก�รประชุมอบรมผู้นำ� 

ทั่วโลก,	21	มิ.ย.	2003	หน้า	1–2
7.	 “What	Every	Elder	Should	Know,”	Tambuli,	พ.ย.	

1994,	21–22
8.	 “The	Temple,	the	Priesthood,”	Ensign,	พ.ค.	1993,	20
9.	 “พลังอำานาจของฐานะปุโรหิต,”	เลียโฮน�	พ.ค.	2010	

หน้า	8,	11
10.	“The	Aaronic	Priesthood,”	Ensign,	พ.ย.	1981,	32,	33.
11.	“อัครสาวกสิบสอง,”	เลียโฮน�	พ.ค.	2008	หน้า	103–104
12.	“อัครสาวกสิบสอง,”	เลียโฮน�	ม.ค.	1997	หน้า	8
13.	“อัครสาวกสิบสอง,”	เลียโฮน�	พ.ค.	2008	หน้า	104

บิด�ทั้งหล�ย 
ข้�พเจ้�ขอเตือน
ท่�นถึงลักษณะอัน
ศักดิ์สิทธิ์ในก�รเรียก
ของท่�น ท่�นมีพลัง
ของฐ�นะปุโรหิต
โดยตรงจ�กพระเจ้�
เพื่อคุ้มครองบ้�น
ของท่�น

ถ่า
ยภ

าพ
ปร

ะก
อบ

 ©
 IR

I

ม ิถุ น า ย น   2 0 1 2           33



โดย พอล แวนเดนเบิร์จ
นิตยสารศาสนจักร

ท่
านอาจจะเป็นมัคนายกคนใหม่ 

ล่าสุด เพิ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวัน 

อาทิตย์ที่ผ่านมา หรือผู้สอนที่ 

ช่วยเตรียมศีลระลึกทุกสัปดาห์ หรือท่าน 

อาจจะเป็นปุโรหิตท่ีมีประสบการณ์ เฉลียว 

ฉลาดในโครงการรับใช้หลายด้าน ทั้งใน 

การแนะแนวผู้สอนและมัคนายกรุ่นน้อง

ในความรับผิดชอบใหม่ของพวกเขา แต่ผู้ 

ดำารงฐานะปุโรหิตทุกคนมีการเรียกเหมือน 

กันจากพระเจ้า นั่นคือ “ให้ทุกคนพึงเรียน

รู้หน้าที่ของตน, และกระทำาในตำาแหน่งซึ่ง

ตนได้รับการกำาหนดไว้, ด้วยความขยัน

หมั่นเพียรจนสุดความสามารถ” (คพ. 

107:99)

แต่ท่านสามารถเรียนรู้หน้าที่นี้ได้ที่ไหน 

บ้าง แห่งแรกที่ต้องมองหาควรจะเป็นพระ

คัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะต้อง 

ศึกษาพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธ-

สัญญาภาคต่างๆ ที่สรุปหน้าที่ของฐานะ

ปุโรหิตแห่งอาโรนไว้ ได้แก่ ภาค 20:46–60, 

72–79; และภาค 84:111

แหล่งสำาคัญอีกแหล่งหนึ่งคือจุลสาร  

สัมฤทธิผลในหน้าที่ของฉันต่อพระผู้เป็น 

เจ้า: สำาหรับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 

จุลสารเล่มนี้แบ่งความรับผิดชอบฐานะ

หน้าท่ี ฐานะปุโรหิต 
แห่งอาโรน ของท่าน

ปุโรหิตของท่านออกเป็นสามส่วนได้แก่  

(1) “ปฏิบัติศาสนพิธีฐานะปุโรหิต” (2) 

“รับใช้ผู้อื่น” และ (3) “เชื้อเชิญให้คนทั้ง 

ปวงมาหาพระคริสต์” ในส่วน “หน้าท่ีฐานะ 

ปุโรหิต” ของแต่ละตำาแหน่ง—มัคนายก 

ผู้สอน และปุโรหิต—ท่านจะพบข้อพระ

คัมภีร์เพิ่มเติมให้ศึกษาและข้อเสนอแนะ

สำาหรับการวางแผนของท่านเองเพื่อช่วย

ให้ท่านเข้าใจหน้าที่ฐานะปุโรหิตของท่าน

มากขึ้น

เราจะสรุปพอสังเขปเกี่ยวกับหน้าที่

หลักบางประการของผู้ดำารงฐานะปุโรหิต

แห่งอาโรน

มัคนายก
มัคนายกเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อน

สมาชิกในโควรัมและสมาชิกศาสนจักร

คนอื่นๆ เขาดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม

และดำารงตนให้มีค่าควรใช้ฐานะปุโรหิต

อยู่เสมอ

เขาส่งผ่านศีลระลึก นี่เป็นหน้าที่ศักดิ์- 

สิทธิ์ที่สุดประการหนึ่งของมัคนายก ขณะ 

มัคนายกปฏิบัติหน้าที่นี้ เขาคือตัวแทน 

ของพระเจ้า เขาพึงมีค่าควรส่งเคร่ืองหมาย 

ของศีลระลึกให้สมาชิกศาสนจักร เขาควร

แต่งกายและประพฤติปฏิบัติในขอบเขตที่

ท่านได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน  
เวลานี้ท่านควรจะทำาอะไร

การแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
นำามาซึ่งสิทธิ์ ความรับผิดชอบ และ 
หน้าที่เฉพาะด้าน เพื่อให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือ 
อะไร อันดับแรกให้เปิดอ่านพระคัมภีร์  
แหล่งช่วยสำาคัญอีกแหล่งหนึ่งคือจุลสาร 
สัมฤทธิผลในหน้าที่ของฉันต่อพระผู้เป็น
เจ้า: สำาหรับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรน
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จะสะท้อนถึงลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของศีล

ระลึก หากอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ เขาควรสวม

เสื้อเชิ้ตสีขาว
มัคนายกรับใช้เป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 

ประจำาท่ีได้รับการ “กำาหนดให้…ดูแลศาสน- 
จักร” (คพ. 84:111) อีกทั้งต้อง “เตือน,  
อรรถาธิบาย, แนะนำา, และสอน, และเชื้อ 
เชิญให้คนทั้งปวงมาหาพระคริสต์” (คพ.  
20:59) ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึง 
การผูกมิตรสมาชิกโควรัมและเยาวชน 
ชายคนอื่นๆ แจ้งสมาชิกศาสนจักรเรื่อง 
การประชุมต่างๆ พูดในการประชุม แบ่ง
ปันพระกิตติคุณ และแสดงประจักษ์พยาน

เขาช่วยอธิการใน “การปฏิบัติเร่ืองฝ่าย 
โลก” (คพ. 107:68) ความรับผิดชอบนี้อาจ 
รวมถึงการรวบรวมเงินบริจาคอดอาหาร  
ดูแลคนยากจนและคนขัดสน ดูแลอาคาร 
ประชุมและสนาม และรับใช้เป็นผู้ส่งสาร 
ให้อธิการในการประชุมต่างๆ ของศาสน- 
จักร

เขามีส่วนร่วมในการสอนของโควรัม 
โดยเป็นนักเรียนพระกิตติคุณที่กระตือ- 
รือร้น หน้าที่อื่นๆ ได้แก่ช่วยสมาชิกตาม 
ความจำาเป็นฝ่ายโลกของคนเหล่านั้น 
เตรียมและรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา สนับ- 
สนุนและช่วยประธานโควรัม ทำาให้เยาว- 
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ชนชายในวัยโควรัมแข็งขัน และเรียนพระ
กิตติคุณ

ผู้สอน
ผู้สอนมีความรับผิดชอบทั้งหมดของ

มัคนายก อีกทั้งมีความรับผิดชอบดังต่อ
ไปนี้

เขาเตรียมศีลระลึก ความรับผิดชอบ 
ของผู้สอนคือมีศีลระลึกพร้อมเสมอสำาหรับ 
การประชุมศีลระลึก การเตรียมศีลระลึก 
เป็นตัวอย่างที่ดีของการรับใช้โดยไม่คาด 
หวังคำาสรรเสริญสำาหรับการทำาเช่นนั้น  
สมาชิกมักไม่ทราบว่าผู้สอนเตรียมศีลระลึก 
แต่มีการรับใช้เช่นนั้นและพระเจ้าพอพระ 
ทัยเพราะนั่นคือการรับใช้ที่แท้จริง

“หน้าที่ของผู้สอนคือดูแลศาสนจักร
เสมอ, และอยู่กับพวกเขาและทำาให้พวก
เขาเข้มแข็งขึ้น” (คพ. 20:53) วิธีหนึ่งที่
เขาทำาสิ่งนี้คือ การรับใช้เป็นผู้สอนประจำา
บ้าน

เขาต้อง “ดูว่าไม่มีความชั่วช้าสามานย์ 
ในศาสนจักร, ทั้งไม่โกรธเคืองกัน, ทั้งไม่ 
พูดเท็จ, ลอบกัด, หรือพูดให้ร้าย” (คพ. 
20:54) ความรับผิดชอบนี้รวมถึงการเป็นผู้
สร้างสันติโดยช่วยให้สมาชิกมีความสนิท
สนมกลมเกลียวกัน เขาควรกระตุ้นคน 
รอบข้างให้มองส่วนดีในผู้อื่นเสมอ

เขาต้อง “ดูว่าศาสนจักรประชุมกันบ่อยๆ, 
และดูด้วยว่าสมาชิกทุกคนทำาหน้าที่ของ
พวกเขา’ (คพ. 20: 55) ส่วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบดังกล่าวคือชวนผู้อื่นมาโบสถ์

ปุโรหิต
ปุโรหิตมีความรับผิดชอบทั้งหมดของ

มัคนายกและผู้สอน อีกทั้งมีความรับผิด
ชอบดังต่อไปนี้

เขาปฏิบัติหน้าที่ที่โต๊ะศีลระลึก เกียรติ

เติบโตสู่ความมีศักด์ิศรี
“เราจึงเรียกพ่ีน้องชายรุ่นเยาว์ท่ียอดเย่ียม 
ให้มานะบากบ่ันท่ีจะ ‘เกิดใหม่’ จงสวด 
อ้อนวอนให้ได้รับการเปล่ียนแปลงอันลึก
ซ้ึงน้ีในชีวิตท่าน จงศึกษาพระคัมภีร์ จง
ปรารถนาย่ิงกว่าส่ิงใดให้ได้รู้จักพระผู้เป็น
เจ้าและเป็นเหมือนพระบุตรผู้บริสุทธ์ิของ
พระองค์ จงช่ืนชมความเยาว์วัยของท่านแต่
จง ‘เลิกอาการเด็กเสีย’

“หลีกเล่ียงวาจาหยาบคายและคำาพูด
ไร้สาระ

“หลบเล่ียงความช่ัวร้ายท้ังปวง
“หลีกเล่ียงความขัดแย้ง
“กลับใจเม่ือต้องทำา
“ท้ังหมดน้ีจะช่วยให้ท่านเติบโตเป็นลูก

ผู้ชายท่ีมีศักด์ิศรีและวุฒิภาวะ ท่านจะมี
ความกล้าหาญ คู่ควรแก่ความไว้วางใจ  
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ศรัทธา และ
คุณความดี มิตรสหายจะช่ืนชมท่าน บิดา
มารดาจะชมเชยท่าน พ่ีน้องชายฐานะ
ปุโรหิตจะพ่ึงพาท่าน เยาวชนหญิงจะนิยม
ชมชอบท่านและเป็นคนดีข้ึนเพราะท่าน 
พระผู้เป็นเจ้าจะประทานเกียรติแก่ท่าน 
และประสาทพรการรับใช้ฐานะปุโรหิต 
ของท่านด้วย อำ�น�จจ�กเบ้ืองบน”

อธิการคีธ บี. แมคมุลลิน, ที่ปรึกษาที่สองใน
ฝ่ายอธิการควบคุม, “พลังอำานาจของฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรน,” เลียโฮนา พ.ย. 2011 
หน้า 62

ของการปฏิบัติศีลระลึกมอบให้ปุโรหิต 
ผู้กล่าวคำาสวดอ้อนวอนศีลระลึก ปุโรหิต 
ควรรู้จักคำาสวดอ้อนวอนศีลระลึกเป็น
อย่างดี แต่งกายเหมาะสม และล้างมือ 
ก่อนปฏิบัติศาสนพิธีน้ี เหนือส่ิงอ่ืนใด ปุโร- 
หิตพึงมีค่าควรต่อการปฏิบัติศาสนพิธี
ศักดิ์สิทธิ์นี้ในฐานะตัวแทนของพระผู้ช่วย
ให้รอด

หน้าที่อีกประการหนึ่งของปุโรหิตคือ

ให้บัพติศมาเมื่อได้รับมอบอำานาจจาก

อธิการหรือประธานสาขา (ดู คพ. 20:46) 

บัพติศมาโดยสิทธิอำานาจที่ถูกต้องเป็น 

ศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์และสำาคัญที่สุดพิธี

หนึ่งในศาสนจักร เพราะนี่คือศาสนพิธีซึ่ง

เราจะได้เป็นสมาชิกของศาสนจักร ได้รับ

ยกโทษบาปของเรา และเข้ามาในเส้นทาง

สู่อาณาจักรซีเลสเชียล
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“หน้าที่ของปุโรหิตคือสั่งสอน, สอน, 
อรรถาธิบาย, [และ] แนะนำา” (คพ. 20:46) 
นี่หมายความว่าปุโรหิตได้รับเรียกให้สอน
หลักธรรมของพระกิตติคุณแก่ผู้อื่น และ
เพื ่อจะสอนหลักธรรมของพระกิตติคุณ 
แน่นอนว่าเขาต้องเรียนรู้ก่อนว่าหลักธรรม 
เหล่าน้ันคืออะไร ความรับผิดชอบดังกล่าว 
จะเป็นประโยชน์มากขณะเขาเตรียมรับใช้
งานเผยแผ่เต็มเวลา

เขาต้อง “เยี่ยมบ้านสมาชิกแต่ละคน, 
และแนะนำาพวกเขาให้สวดอ้อนวอนโดย 
ออกเสียงและในที่ลับตาและปฏิบัติหน้าที่ 
ทุกอย่างในครอบครัว” (คพ. 20:47) ปุโรหิต 
ทำาสิ่งนี้เมื่อเขาทำาหน้าที่รับผิดชอบในการ 
เป็นผู้สอนประจำาบ้านและไปเยี่ยมครอบ- 
ครัวที่ได้รับมอบหมาย

เขามีสิทธิอำานาจในการประสาทฐานะ 
ปุโรหิตแห่งอาโรนและแต่งตั้งปุโรหิต ผู้ 
สอน และมัคนายกคนอื่นๆ แต่เฉพาะใน 
กรณีที่ได้รับมอบอำานาจจากอธิการหรือ 
ประธานสาขาเท่านั้น (ดู คพ. 20:48)  
อำานาจในการประสาทฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนเป็นอำานาจศักดิ์สิทธิ์

เยาวชนหญิงและฐานะปุโรหิต
แม้จะมอบสิทธิอำานาจของฐานะปุโรหิต 

ให้เฉพาะสมาชิกชายท่ีมีค่าควรของศาสน- 
จักร แต่พรของฐานะปุโรหิตมีผลต่อทุกคน 
—และพรเหล่านี้เหมือนกันสำาหรับชาย
และหญิง เด็กหญิงและเด็กชาย คนร่ำารวย 
และคนยากจน ลูกทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า 
มีเอกสิทธ์ิของการได้รับศาสนพิธีแห่งความ 
รอดเดียวกันของฐานะปุโรหิต

ในฐานะธิดาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือก 
เยาวชนหญิงทุกคนที่รับบัพติศมาแล้วได้
รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
เช่นกัน พวกเธอมีสิทธิ์แสวงหาและได้รับ 

พรโดยของประทานฝ่ายวิญญาณ เช่น 
“ของประทานแห่งการพูดภาษา, การ 
พยากรณ์, การเปิดเผย, นิมิต, การบำาบัด
รักษา, การแปลภาษา, และอื่นๆ” (หลัก
แห่งความเชื่อข้อ 7) เมื่อเยาวชนหญิง
ดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและพยายาม
รับใช้ผู้อื่นโดยรับและพัฒนาของประทาน
เหล่านี้ของพระวิญญาณ แบบอย่างอัน
ดีของพวกเธอจะเป็นอิทธิพลแรงกล้าต่อ
เยาวชนชายรอบข้างพวกเธอ

เยาวชนหญิงจะช่วยให้เยาวชนชายเป็น 

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตที่มีค่าควรได้อย่างไร  

เยาวชนชายคนหนึ่งตอบว่า “ผมคิดว่า 

เรื่องใหญ่สุดสองเรื่องที่พวกเธอทำาคือแต่ง

กายสุภาพเรียบร้อยและมีเมตตาต่อทุก

คน การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยช่วยผม

ควบคุมความคิด และผมสามารถมอง

พวกเธอได้ขณะพูดคุยกัน!”

พระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยท่าน
เมื่อมัคนายก ผู้สอน และปุโรหิตอย่าง 

ท่านเข้าใจและเกิดสัมฤทธิผลในหน้าที่ 

ฐานะปุโรหิตของท่าน ท่านจะประสบปีติ 

อันเกิดจากการปฏิบัติศาสนพิธีฐานะปุโรหิต 

จากการรับใช้ผู้อื่น และจากการเชื้อเชิญ 

ให้คนทั้งปวงมาหาพระคริสต์ ในข่าวสาร 

ถึงผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ฝ่าย 

ประธานสูงสุดเขียนว่า “พระบิดาบนสวรรค์ 

ทรงไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวท่านมาก  

และทรงมีพันธกิจสำาคัญให้ท่านทำา พระ 

องค์จะทรงช่วยท่านเมื่อท่านหันไปพึ่งพระ 

องค์ในการสวดอ้อนวอน ฟังการกระตุ้น 

เตือนของพระวิญญาณ เชื่อฟังพระบัญ- 

ญัติ และรักษาพันธสัญญาที่ท่านทำาไว้” 

(สัมฤทธิผลในหน้าที่ของฉันต่อพระผู้เป็น

เจ้า [2010], หน้า 5)

แม้จะมอบสิทธิอำานาจของฐานะปุโรหิต
ให้เฉพาะสมาชิกชายที่มีค่าควรของ
ศาสนจักร แต่พรของฐานะปุโรหิต 
มีผลต่อทุกคน ไม่ว่าชายหรือหญิง

หน้าที่ฐานะปุโรหิตเพิ่มเติม
ดูข้อมูล วีดิทัศน์ และเรื่องราวเกี่ยวกับ
หน้าที่ฐานะปุโรหิตและหน้าที่ต่อ 
พระผู้เป็นเจ้าได้ที่ DutytoGod.lds.org
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เช้าหลังกลับจากงานเผยแผ่ในไอโวรีโคสต์ 

มาบ้านที่กานา ผมตื่นหกโมงเช้า ยังไม่ 

ถึงเวลานัดสัมภาษณ์ปลดกับประธาน 

สเตคจนกว่าจะบ่าย ผมจึงตัดสินใจหลับ 

ต่อ ขณะม่อยหลับ ความรู้สึกหนึ่งแวบเข้า 

มาในความคิด “ไปบ้านพักคณะเผยแผ่ 

เคปโคสต์” ผมรู้จักบ้านพักคณะเผยแผ่ 

เคปโคสต์ กานา แต่ไม่รู้ว่าทำาไมจึงต้องไป

ที่นั่นในเช้าวันนั้น

หลังจากมีความคิดเหล่านี้ ผมเริ่มรู้สึก 

กระวนกระวายใจกับความรู้สึกดังกล่าว 

ผมจึงตรงไปบ้านพักคณะเผยแผ่ ระหว่าง 

ทางผมกังวลว่าจะพูดอะไรกับประธาน

ไปบ้านพักคณะเผยแผ่!
คณะเผยแผ่ ผมรู้ว่าท่านจะถามจุดประ- 

สงค์ที่ผมมา ผมจึงพยายามคิดหาคำาตอบ

ที่เหมาะสม

เม่ือไปถึงผมยังไม่ทราบคำาตอบ ประธาน 

คณะเผยแผ่เมลวิน บี. ซาเบย์เชิญผมเข้า 

ไปในห้องทำางานของเขาเพราะคิดว่าผม 

มาที่นี่เพื่อให้เขาปลดผม หลังจากถามคำา 

ถามสองสามข้อประธานซาเบย์บอกผม 

ให้ไปพบประธานสเตคเพื่อรับการปลด

“ผมทราบครับประธาน” ผมตอบ

เขาหยุดครู่หนึ่ง จากนั้นจึงถามคำาถาม

ที่ผมพยายามคิดหาคำาตอบมาตลอด 

“เช้านี้คุณมาที่นี่ทำาไมเอ็ลเดอร์โมบิโอ”

“ประธานซาเบย์ครับ ผมไม่มีคำาตอบที่ 

เหมาะกับคำาถามนั้น” ผมบอก “แค่เช้านี้ 

ผมมีความรู้สึกแรงกล้าว่าต้องมาที่นี่”

เขาหยุดครู่หนึ่งอีกครั้งและบอกผม

อย่างนุ่มนวลว่า “เอ็ลเดอร์มาบิโอ การ

ปรากฏตัวของคุณที่นี่คือความช่วยเหลือ

ท่ีผมสวดอ้อนวอนขอเม่ือวาน” เขาอธิบาย 

ว่าผู้ช่วยของเขาเพิ่งมาถึงพร้อมผู้สอน 

ศาสนาคนใหม่ หนึ่งในนั้นเป็นชาวไอโวรี  

ผู้สอนศาสนาพูดภาษาฝรั่งเศสคนแรกที่ 

เขาเคยได้รับ และเขาไม่รู้ว่าจะสื่อสารกัน

อย่างไร เขาประกาศต่อจากนั้นว่า “ผม

แน่ใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินข้อ

กังวลของผมเมื่อคืน”

ในท่ีสุดผมก็รู้เหตุผลของความรู้สึกตอน 

เช้าวันนั้น เราไปสมทบกับผู้สอนศาสนา

คนใหม่ทันที และผมเป็นล่ามให้เอ็ลเดอร์

ชาวไอโวรีขณะที่เขาเริ่มงานเผยแผ่ของ

เขา

เจ็ดเดือนต่อมาผมเดินทางกลับไป 

ไอโวรีโคสต์เพื่อต่ออายุหนังสือเดินทาง 

และเล่าประสบการณ์ที่วิเศษสุดนั้นกับ

ประธานคณะเผยแผ่ของผม เขาบอกผม

ว่า “เราเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระ 

เจ้า พระองค์ทรงทราบว่าจะใช้เราในงาน

ของพระองค์อย่างไรและเมื่อใด”

ผมรู้ว่าถ้าเราตั้งอกตั้งใจทำางานอันทรง 

เกียรติของพระบิดาบนสวรรค์ เราไม่ต้อง 

กังวล ขอเพียงแต่เอาใจใส่การกระตุ้นเตือน 

ของสุรเสียงสงบแผ่วเบาและให้พระเจ้า

ทรงนำาทางเรา 
เฟลิกิเอน ด็อกโบ โมบิโอ, กานา

ประธานคณะเผยแผ่ถามคำาถามที่ผม
พยายามหาคำาตอบมาตลอด “เช้านี ้
คุณมาที่นี่ทำาไม”
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ผมกำาลังจะเข้านอนในคืนก่อนการ 

เดินทางเมื่อผมมีความรู้สึกว่าต้อง 

ซื้อขอบวงล้อกับยางนอกสำาหรับรถมินิ-

แวนอายุ 15 ปีของผม ซึ่งไม่มียางอะไหล่ 

วันรุ่งขึ้นผมมีงานยุ่งจนลืมความรู้สึกนั้น 

เราพาลูกสามคนของเราขึ้นรถ เข้าเกียร์ 

และบ่ายหน้าไปบ้านคุณพ่อของผมซึ่งอยู่

ไกลออกไปสี่ชั่วโมง

ระหว่างทาง ยางรถแวนล้อหนึ่งแบน 

เราให้คนมาลากรถแวนไปยังเมืองที่อยู่

ใกล้สุดเพื่อเปลี่ยนยาง เราเสียสามเท่า

ของเงินที่ต้องซื้อขอบวงล้อกับยางนอก

ที่บ้าน และเราเสียเวลารอ 90 นาที ผม

เห็นคุณค่าของการกระตุ้นเตือนจากพระ

วิญญาณและตัดสินใจว่าจะทำาตามมาก

ขึ้นในอนาคต

ส่ีปีต่อมาและลูกอีกสองคน เราวางแผน 

ไปเยี่ยมคุณพ่อของผมอีกครั้งซึ่งเวลานี้ 

อยู่ห่างออกไป 13 ชั่วโมง ตอนนั้นเราใช้ 

รถแวนอีกคัน คันนี้อายุ 14 ปี ราวหนึ่ง 

สัปดาห์ก่อนเดินทาง ผมรู้สึกว่าต้องเปล่ียน 

ยางอะไหล่ของรถแวน เพราะจำาประสบ- 

การณ์ครั้งก่อนได้ผมจึงทำาตามการกระ-

ตุ้นเตือน สองวันต่อมาผมรู้สึกว่าต้องซื้อ

สายรัดเฟืองล้อซึ่งก่อนนั้นเราใช้เชือกผูก  

ผมต้องการซื้อสองเส้นแต่เขาขายยกชุด

สี่เส้น ผมเก็บอีกสองเส้นที่เหลือไว้ในชุด

ฉุกเฉินของผม

ระหว่างกลับจากเยี่ยมคุณพ่อ เราแวะ 

ซ้ืออาหารค่ำา ขณะท่ีผมกำาลังหยิบของบาง 

อย่างออกจากภาชนะใส่ของบนหลังคา 

รถแวน ลูกสาววัยสามขวบของผมจับ 

ประตูเลื่อน และประตูร่วงลงไปบนพื้น!  

 

ผมฟังครั้งที่สอง
เราขอบพระทัยที่ประตูไม่โดนเธอ เราอยู่

ไกลบ้านราว 500 ไมล์ (805 กิโลเมตร) 

ตอนเย็นวันศุกร์ ด้วยเหตุนี้ผมจึงยกประตู

เข้าที่เพื่อเราจะเดินทางต่อ แต่ประตูอยู่ไม่

ตรงรางเลื่อนเราจึงได้ยินเสียงถนนขณะ

ขับรถ ผมจอดรถชิดขอบทางอีกครั้งและ

ใช้สายรัดที่เหลือมัดประตู

หลายชั่วโมงต่อมารถแวนเริ่มสั่นอย่าง 

แรง เสียงกระแทกดังมาจากประตูที่กำาลัง 

โคลงเคลง แต่สายรัดยังยึดประตูให้อยู่ 

กับที่ ผมจอดรถชิดขอบทางและพบว่า 

เข็มขัดรัดหน้ายางล้อหนึ่งของเราหายไป 

 

ผมรีบเอายางอะไหล่ที่ผมซื้อเมื่อไม่กี่สัป- 

ดาห์ก่อนมาเปลี่ยนทันที และเราออกเดิน

ทางอีกครั้ง

ผมรู้สึกขอบพระทัยสำาหรับการกระตุ้น 

เตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทำาให้ 

เราปลอดภัยระหว่างการเดินทาง ผมรู้ว่า 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงดูแลเราถ้าเราฟัง 

“สุรเสียงสงบแผ่วเบา” (1 พงศ์กษัตริย์  

19:12; ดู 1 นีไฟ 17:45; คพ. 85:6 ด้วย) เอาใจ 

ใส่การกระตุ้นเตือนของพระองค์ และทูล

ขอความช่วยเหลือเมื่อเราต้องการ 
แมทธิว ดี. ฟลิททัน, นิตยสารศาสนจักร

รถแวนเริ่มสั่นอย่างแรง ผมจอดรถ 
ชิดขอบทางและพบว่าเข็มขัดรัด 
หน้ายางล้อหนึ่งหายไป
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ในวิชาจริยศาสตร์ธุรกิจสำาหรับโปรแกรม 

ปริญญาโทของผมที่มหาวิทยาลัย 

นานาชาติชิลเลอร์ในไฮเดลแบร์ก เยอรมนี 

อาจารย์ขอให้นักศึกษาแต่ละคนนำาเสนอ 

ปากเปล่า 20 นาทีตอนจบเทอม ท่านถาม 

ผมว่าผมอยากพูดเรื่องจริยธรรมจากมุม

มองของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหรือไม่

ผมรับบัพติศมาเมื่ออายุ 18 ปีและได้ 

รับเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่ในบราซิลอีก 

หน่ึงปีต่อมา ผมยังคงแบ่งปันพระกิตติคุณ 

ผมกำาลังหว่านเมล็ด
กับหลายคนนับแต่นั้น

ผมรู้ว่าการถกประเด็นศาสนาในมหา- 

วิทยาลัยเป็นเรื่องท้าทาย แต่ผมยอมรับ

การท้าทายนั้น ผมตัดสินใจเตรียมการนำา

เสนอครอบคลุมข้อมูลจาก Mormon.org

มหาวิทยาลัยของผมมีนักศึกษาจาก 

ทั่วโลก วิชาจริยศาสตร์ของผมสะท้อนให้ 

เห็นความหลากหลายนั้น เนื่องด้วยมีนัก 

ศึกษา 18 คนจากประเทศต่างๆ

การนำาเสนอจริยธรรมเร่ิมด้วยนักศึกษา 

สองคนจากอินเดียตามด้วยนักศึกษาคน 

หนึ่งจากพม่า ผมนำาเสนอเป็นคนสุดท้าย  

ผมพูดถึง “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” 

หลักแห่งความเชื่อ และหัวข้อพระกิตติ- 

คุณอื่นๆ นักศึกษาส่วนใหญ่ได้ยินเรื่อง 

ศาสนจักรเป็นครั้งแรก

ผมทิ้งท้ายด้วยประจักษ์พยานของผม 

ในพระกิตติคุณและความสำาคัญของการ 

ทำาสิ่งถูกต้องแม้จะมีแรงกดดันรอบตัว 

สุดท้ายผมแจกพระคัมภีร์มอรมอนให้ 

หลังจากการนำาเสนอพวกเขาป้อน
คำาถามกันทุกรูปแบบ การนำาเสนอ  
20 นาทีของผมกลายเป็นหนึ่งชั่วโมง



ข่าวสารจากผู้นำาภาค

 

“เพราะจิตวิญญาณเรา
เบิกบานในเพลงจากใจ” 
(คพ. 25:12)
โดย เอ็ลเดอร์โจชัว สุบรันดรีโย
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

นับตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิมจนถึงสมัยการประทาน 

ยุคสุดท้าย บทเพลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าเป็นส่วน 

หนึ่งของพระกิตติคุณมาโดยตลอด  พระคัมภีร์ข้อหนึ่ง 

ในพันธสัญญาเดิมขอให้เรา “เปล่งเสียงช่ืนบานถวายแด่พระเจ้า 

เปล่งเป็นเสียงเพลงชื่นบานและร้องเพลงสรรเสริญ” (สดุดี 98:4)   

ในพันธสัญญาใหม่ เปาโลแนะนำาวิสุทธิชนในโคโลสีว่า “จงให้ 

พระวาทะของพระคริสต์ดำารงอยู่ในตัวท่าน … จงสั่งสอนและ

เตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น  จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ  

และเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า” (โคโลสี 

3:16)

ในเดือนกรกฎาคม 1830 เพียงสามเดือนหลังจากจัดตั้ง

ศาสนจักร พระเจ้าทรงแนะนำาผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

ถึงเอมมาภรรยาของท่านดังนี้ “และจะให้แก่เจ้า, เช่นกัน, ที่จะ

เลือกเพลงสวดอันศักดิ์สิทธิ์, ดังที่จะให้แก่เจ้า, ซึ่งเป็นที่พอใจ

แก่เรา, ที่จะให้มีในศาสนจักรของเรา. เพราะจิตวิญญาณเรา

เบิกบานในเพลงจากใจ; แท้จริงแล้ว, เพลงจากคนชอบธรรม

เป็นคำาสวดอ้อนวอนต่อเรา, และจะได้รับตอบด้วยพรบนศีรษะ

พวกเขา.” (คพ. 25:11-12) พระคัมภีร์ข้อนี้พิสูจน์ให้เราเห็นว่า

เพลงสวดเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูพระกิตติคุณ

คำานำาของฝ่ายประธานสูงสุดในหนังสือเพลงสวดของเรา 

กล่าวว่า “ดนตรีอันให้การดลใจเป็นส่วนสำาคัญของการประชุม

ศาสนจักรของเรา  เพลงสวดทูลเชิญพระวิญญาณพระเจ้า สร้าง

ความรู้สึกแห่งความคารวะ ให้ความสามัคคีแก่เราในฐานะ 

สมาชิก และจัดหาหนทางให้เราที่จะถวายการสรรเสริญแด่

พระเจ้า

“คำาเทศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางอย่างเป็นการเทศนาโดย 

การร้องเพลงสวด  เพลงสวดนำาเราไปสู่การกลับใจและงานดี 

สร้างประจักษ์พยานและศรัทธา ปลอบโยนผู้เหน่ือยหน่าย ปลอบ 

ประโลมผู้โศกเศร้า และดลใจให้เราอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ 

…

“ดนตรีมีพลังอันไม่มีขอบเขตที่จะช่วยให้ครอบครัวมี 

ความเข้มแข็งทางวิญญาณมากขึ้นและอุทิศตนมากขึ้นต่อพระ 

กิตติคุณ  วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะทำาให้บ้านของพวกเขาเต็มไป 

ด้วยเสียงดนตรีที่มีค่าควร…

“สอนลูกๆ ของท่านให้รักเพลงสวด  ร้องเพลงสวดใน

วันสะบาโต ในคืนสังสรรค์ในครอบครัว ระหว่างการศึกษาพระ 

คัมภีร์ ในเวลาสวดอ้อนวอน  ร้องเพลงขณะทำางาน ขณะเล่น  

และขณะท่ีท่านเดินทางร่วมกัน  ร้องเพลงสวดเพ่ือกล่อมเด็ก เพ่ือ 

สร้างศรัทธาและประจักษ์พยานในลูกเล็กๆ ของท่าน

“นอกจากเป็นพรแก่เราในฐานะสมาชิกศาสนจักรและ 

ครอบครัวแล้ว เพลงสวดสามารถเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ 

เราในฐานะส่วนบุคคลได้ด้วย  เพลงสวดสามารถยกวิญญาณ 

ประเทศไทย

เอ็ลเดอร์โจชัว สุบรันดรีโย

มิ ถ ุน า ย น   2 0 1 2        ท1      



ประเทศไทย 

ของเรา ให้ความกล้าหาญและ 

นำาเราไปสู่การกระทำาที่ชอบ- 

ธรรม เพลงสวดสามารถทำาให้ 

จิตวิญญาณของเราเต็มไปด้วย 

ความคิดแห่งสวรรค์และนำา

วิญญาณแห่งสันติมาให้เรา

“ เพลงสวดสามารถ

ช่ วย เ ราให้ ยื นหยัดต่ อการ

ล่อลวงของปฏิปักษ์ …” (ดู 

เพลงสวดของศาสนจักรของ

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน

ยุคสุดท้าย, 1985, หน้าคำา

กล่าวของฝ่ายประธานสูงสุด)

ข้าพเจ้าเร่ิมพัฒนาความ 

รักที่มีต่อการร้องเพลงสวด

ของศาสนจักรหลังจากแต่งงานได้ไม่นาน เมื่อ

ครอบครัวเรามีลูก การร้องเพลงสวดก่อนสวดอ้อน 

วอนที่การสังสรรค์ในครอบครัวกลายเป็นประเพณี 

ของครอบครัว  ข้าพเจ้าได้รับพรที่สัญญาไว้จากการ 

ร้องเพลงสวด

เม่ือไม่นานมาน้ีเราไปเย่ียมครอบครัวเปล่ียนใจ 

เล่ือมใสใหม่ในซีบู มาเลเซียตะวันออก  หลังจากแนะ- 

นำาตัว เราตัดสินใจร้องเพลงสวด  ก่อนร้องเพลง ผู้ 

เป็นมารดาบอกเราว่าเธอมีแผ่นซีดีเพลงสวดของ 

ศาสนจักรในภาษาท้องถิ่น ซึ่งจัดทำาโดยผู้สอนศาสนา 

เธอเปิดเพลงสวดที่ครอบครัวเธอชื่นชอบ “บ้านเป็น

สวรรค์บนโลกได้” (เพลงสวด, 1985, หน้า 146)  เรา

นั่งลงกับพื้นและเริ่มร้องเพลง  ขณะร้องเรารู้สึกถึง 

วิญญาณแห่งความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันใน

บ้านเล็กๆ หลังนี้

แอลมาซ่ึงสอนสมาชิกใหม่ของศาสนจักรใน 

เซราเฮ็มลาต้ังคำาถามว่า “…พ่ีน้องข้าพเจ้า, หากท่าน

ประสบกับการเปล่ียนแปลงใน 

ใจแล้ว, และหากท่านรู้สึกอยาก 

ร้องเพลงสดุดีความรักที่ ไถ่ , 

ข้าพเจ้าจะถาม, ท่านรู้สึกเช่น 

น้ันขณะน้ีได้หรือไม่?” (แอลมา 

5:26) ขณะร้องเพลงสวดใน 

ศาสนจักรหรือในครอบครัวหรือ 

เป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะออกเสียง

หรือร้องในใจ เราจะรู้สึกได้ถึง

ความรักของพระผู้ช่วยให้รอด  

ความรักอันบริสุทธิ์ของพระ

คริสต์ที่ไหลผ่านเข้ามาในใจเรา

จะนำาสันติสุข การปลอบโยน 

และกำาลังใจให้เรารับมือกับ

การท้าทายในชีวิต

เพลงสวดสามารถเป็นคู่มือการเรียนรู้ได้เช่น 

กัน  เพลงสำาหรับเด็กซ่ึงรู้จักกันดี “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” 

มีหลักคำาสอนรากฐานของพระกิตติคุณซึ่งเรียบง่าย 

และเข้าใจได้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดหรือมีภูมิหลัง 

ทางการศึกษาอย่างไร ซิสเตอร์เจนิซ แคปป์ เพอร์รีย์ 

ขณะบรรยายที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสนจักร 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2011 อ้างคำาสอนของ 

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ที่ว่า “เรารู้สึกและเรียนรู้

ได้อย่างรวดเร็วผ่านดนตรี … สิ่งทางวิญญาณบาง 

อย่างที่เราคงเรียนรู้ได้ช้ามากผ่านวิธีอื่น”

ข้าพเจ้ารู้ว่าการร้องเพลงสวดของศาสนจักร

หรือเพลงสำาหรับเด็กนำาความรู้สึกสวรรค์มาสู่ใจเรา  

ความรู้สึกที่นำาเราเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์และ

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา และ “นำาเรากลับบ้านใน

สวรรค์ ที่เราฝันใฝ่เนา” (เพลงสวด, 1985, หน้า 146)  

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

การร้องเพลงสวดของ

ศาสนจักรหรือเพลง 

สำาหรับเด็กนำาความรู้สึก 

สวรรค์มาสู่ใจเรา  ความ

รู้สึกที่นำาเราเข้าใกล้ 

พระบิดาบนสวรรค์ 

และพระผู้ช่วยให้รอด

ท2      เ ลี ย โ ฮ น า



บทความพิเศษ

จนกว่าเราจะพบกันอีก

—โดย ประธานไมเคิล เอส. สมิธ และ ซิสเตอร์เจนิส เจ. สมิธ

 

เมื่อถึงช่วงสุดท้ายของงานเผยแผ่  

ข้าพเจ้ากับซิส เตอร์สมิธลาด้วย 

ความรู้สึกหลายอย่างระคนกัน  เรา 

มีความสุขทุกช่วงเวลาที่อยู่ประเทศไทย  

เรารักสมาชิกศาสนจักรทุกคน ทั้งใน 

ประเทศไทย ลาว และพม่า ศาสดา

พยากรณ์เจคอบอธิบายได้ดีที่สุดเมื่อ

ท่านกล่าวว่า “ชีวิตเราที่ล่วงไปดุจดังฝัน” 

(เจคอบ 7:26)

เป้าหมายหนึ่งของเราคือไปเยี่ยม 

และรับส่วนศีลระลึกกับทุกวอร์ดทุกสาขา 

ในคณะเผยแผ่  ทั้งหมดใช้เวลาสามปี 

แต่เราทำาเป้าหมายนั้นสำาเร็จ  การได้พบ 

กับสมาชิกในวอร์ดและสาขาของพวกเขา 

เป็นประสบการณ์ที่สัมผัสจิตวิญญาณ

มากที่สุดประสบการณ์หนึ่งของเรา

ท่านเป็นแรงบันดาลใจให้ เรา 

เพราะศรัทธาและความเต็มใจรับใช้ 

พระเจ้าของท่าน แม้หลายครั้งจะตกอยู่

ในสภาวการณ์ยากลำาบาก  เราประสบ 

โศกนาฏกรรมการจลาจลด้วยกันในปี 

2009 และอีกครั้งช่วงน้ำาท่วมปี 2011  แต่ 

เราได้เห็นถึงศรัทธาที่หลั่ง 

ไหลมาอย่างมากมายของ 

สมาชิกและผู้สอนศาสนา 

ขณะทำางานด้วยกันเพื่อรับใช้ผู้อื่น โดย 

ไม่คำานึงว่าพวกเขาเป็นสมาชิกศาสนจักร 

หรือไม่

เราได้เห็นถึงพรของอัครสาวกที่     

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัม  

อัครสาวกสิบสอง ให้แก่ประเทศไทยช่วง

ท้ายการประชุมอบรมผู้นำาฐานะปุโรหิต

สำาหรับฝ่ายประธานสเตคและฝ่าย

ประธานท้องถิ่น

เป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่ได้เห็นความ  

ก้าวหน้าของศาสนจักรเมื่อจำานวนผู้เข้า 

ร่วมการประชุมศีลระลึกเพิ่มขึ้นอย่างต่อ 

เนื่อง  สมาชิกได้ช่วยเหลืองานเผยแผ่

ศาสนาอย่างมากโดยเชื้อเชิญมิตรสหาย

กับเพื่อนบ้านให้มาโบสถ์และเรียนรู้พระ

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์

การเติบโตที่แท้จริงในศาสนจักร 

เห็นได้จากการจัดตั้งท้องถิ่นกรุงเทพ 

เหนือภายใต้การนำาของประธานศราวุธ 

กัญญาพันธุ์ 

(ประธาน 

สเตค

กรุงเทพ) 

และประธาน

สาธิต ไกวัล-

วรรธนะ 

(ประธานท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ)  วิสัย

ทัศน์ที่ผู้นำาเรามองเห็นคือเสริมสร้าง

แต่ละหน่วยเพื่อให้เราสามารถมุ่งหวังถึง

ความเป็นไปได้ที่จะมีสเตค 3 แห่งใน

ภาคกลางในอนาคต

เรามุ่งหวังให้มีการแบ่งสาขาใน

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทยเพื่อจะนำาไปสู่สเตคอีก

หลายสเตคในอนาคตเช่นกัน

เราได้รับเกียรติให้ทำางานกับผู้สอน 

ศาสนาที่ดีที่สุดในโลก ในที่นี้รวมถึงผู้

สอนศาสนาชาวไทยและชาวลาวหลาย

คนที่เป็นสมาชิกศาสนจักรรุ่นที่ 2 และ

รุ่นที่ 3  อนุชนรุ่นหลังซึ่งเป็นเยาวชนที่ 

ซื่อสัตย์ในวอร์ดและสาขาของเราเป็น 

ความหวังอันสดใสให้การเติบโตใน

อนาคตของศาสนจักรในประเทศไทย 

ลาว และพม่า 

เราหวังด้วยใจจริงว่าวันหน่ึงจะได้ 

กลับมาประเทศไทยและรับใช้เป็นผู้สอน

ศาสนาในพระวิหาร  ขอขอบคุณสมาชิก

ทั้งหลายที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกัน  ขอ

พระเจ้าประทานพรท่านและคุ้มครอง

ท่านจนกว่าเราจะพบกันอีก 

ประธานและซิสเตอร์สมิธที่งานคริสต์มาสโอเพ่นเฮาส์
สาขาร้อยเอ็ด
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ประธานและซิสเตอร์สมิธกับสมาชิก 
สาขาสกลนคร



ประเทศไทย 

“เอ็มทีซีแจ้งวัฒนะ” ต้อนรับอนาคตผู้สอนศาสนากว่าห้าสิบคน
—โดย สุพันธนิดา แก่นจักร

เ พ่ือตอบรับคำาเช้ือเชิญของฝ่ายประธาน 

 ภาคเรื่องการเตรียมเยาวชนให้มีค่า 

 ควรรับใช้งานเผยแผ่  เมื่อวันที่ 7 

มีนาคม 2012 ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ ประ- 

เทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมจำาลองอาคาร 

ประชุมแจ้งวัฒนะเป็น “ศูนย์ฝึกอบรม  

[หลักสูตรเตรียมตัวเป็น] ผู้สอนศาสนา  

(เอ็มทีซี)” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเตรียมรับ 

ใช้งานเผยแผ่  เยาวชนกว่า 50 คนสมัคร 

เข้าร่วมกิจกรรมจาก 7 สาขาในท้องถิ่น 

ในจำานวนนี้มีผู้สนใจ 3 คนรวมอยู่ด้วย  

กิจกรรมนี้เคยจัดขึ้นอย่างประสบความ

สำาเร็จมาแล้วที่สาขาปากเกร็ดเมื่อปีที่

ผ่านมา

จำ�ลองประสบก�รณ์จริง

การได้กรอกใบสมัครจริงของผู้สอน 

ศาสนาทำาให้เยาวชนตระหนักถึงความ 

พร้อมของตนเอง หมายเรียกส่งไปที่บ้าน 

ของแต่ละคนเพื่อแจ้งประเทศที่ได้รับเรียก 

ไปรับใช้ แนะนำามาตรฐานการแต่งกาย  

แจ้งกำาหนดการ พร้อมด้วยจดหมายถึง

ผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการ 

เตรียมเยาวชนแต่เนิ่นๆ ตามคำาแนะนำา

ของผู้นำาศาสนจักร

เวลา 6.00 น. ผู้ปกครองมาส่งเยาวชน 

ที่อาคารแจ้งวัฒนะเพื่อรับการปฐมนิเทศ   

เยาวชนต้องเตรียมแนะนำาตนเองในภาษา

ของประเทศที่ได้รับเรียก  จากนั้นได้รับ 

มอบหมายเป็นคู่ๆ เพื่อร่วมกิจกรรมใน

ชั้นเรียน โดยเยาวชนต้องรักษามาตรฐาน

เดียวกันกับผู้สอนศาสนาเต็มเวลาทั่วไป

ตลอดกิจกรรม 

หลักสูตรเน้นก�รเตรียมท�งโลกและ

ท�งวิญญ�ณ

หลักสูตรพื้นฐานประกอบด้วยการ 

เรียนรู้ต่างๆ ที่จะช่วยเยาวชนเตรียมตัวได้ 

ดียิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นวิธีวางแผนประจำาวัน 

โดยใช้สมุดพกผู้สอนศาสนา แหล่งช่วย 

ต่างๆ ท่ีจำาเป็นสำาหรับงานเผยแผ่ วิธีศึกษา 

ส่วนตัว วิธีออมเงินสำาหรับงานเผยแผ่  

การวางแผนงบประมาณ วิธีทำาอาหารเมนู 

ง่ายๆ ตลอดจนวิธีแสดงประจักษ์พยาน 

แบ่งปันข้อพระคัมภีร์ และเขียนบันทึก

ประจำาวัน 

ผู้ปกครองเข้าร่วมฟังการให้ข้อคิดทาง 

วิญญาณในช่วงเย็นจากประธานไมเคิล  

เอส. สมิธ คณะเผยแผ่ประเทศไทย ซึ่ง 

ให้ข้อคิดเกี่ยวกับพรสำาคัญสามประการ 

จากพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเรารับใช้งานเผยแผ่ 

ด้วยสุดจิตวิญญาณว่าบาปของเราจะได้ 

รับการให้อภัย เราจะเก็บเกี่ยวพรในงาน

ของเรา และครอบครัวเราจะได้รับการดูแล 

(ดู คพ. 31:5)  นอกจากนี้ประสบการณ์จาก 

การเป็นผู้สอนศาสนาจะ “เปรียบเสมือน

ทั่งตีเหล็กที่หล่อหลอมศรัทธาของเรา” 

ประธานสมิธกล่าว

กิจกรรมไม่เพียงเน้นให้เยาวชนเตรียม 

ตนเองเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้ผู้ปกครอง 

จริงจังมากขึ้นกับการเตรียมบุตรหลานให้

พร้อมเป็นทหารของพระคริสต์  “ชั้นเรียน 

เซมินารีมีส่วนช่วยอย่างมาก”   ซิสเตอร์ 
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รำาไพ วัฒนวงศ์วรกุล มารดาของผู้สอน

ศาสนาสองคนจากสาขาปากเกร็ดให้ความ

เห็น

ประจักษ์พย�นจ�กเย�วชน  

บทเพลงพิเศษจากคณะเยาวชนและ

จากคณะนักร้องสาขาแจ้งวัฒนะนำาพระ

วิญญาณสัมผัสใจผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งมี

ทั้งบิดามารดา ผู้นำา และผู้สนใจหลายท่าน  

ปิดท้ายด้วยประจักษ์พยานของเยาวชนสี่

คน  

“ผมไม่เคยคิดจะเป็นผู้สอนศาสนาเลย 

จนกระทั่งได้ร่วมกิจกรรมนี้เมื่อปีที่แล้ว  ตั้ง 

แต่นั้นผมพยายามเปลี่ยนแปลงตนเอง  

และเริ่มมีเป้าหมายมากขึ้น ผมรู้ว่าพระกิต- 

ติคุณเป็นความจริง ผมพยายามอ่านพระ 

คัมภีร์ คู่มือ สั่งสอนกิตติคุณของเรา และ

ท่องผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์เพื่อเตรียมตัว

เป็นผู้สอนศาสนา”—จักรพันธ์ เชื้อทอง

“คุณพ่อคุณแม่อยากให้ผมเป็นผู้สอน 

ศาสนา ขณะที่ผมคิดว่าเป็นการเสียเวลา 

ไปถึงสองปี  แต่เมื่อได้เรียนรู้ด้วยตนเองว่า 

ศาสนจักรแห่งนี้ให้ความสุขที่แท้จริงแก่

ชีวิตผม  ทำาให้ผมได้รับความรักจากพระผู้ 

เป็นเจ้าและมีครอบครัวที่มีความสุข  ผมจึง 

คิดได้ว่าเมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ มา เราก็มีหน้า- 

ท่ีออกไปแบ่งปันกับคนอ่ืน”—ไชยา จรุงเกียรติ- 

สกล

“หนึ่ง ผมรู้สึกว่าต้องเป็นผู้สอนศาสนา 

เพื่อพ่อแม่ สองเพราะเป็นหน้าที่ และสาม 

ผมต้องทำาเพื่อพระผู้เป็นเจ้า  กิจกรรมนี้ทำา 

ให้ผมรู้สึกเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น  รู้สึก

สบายใจเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนที่ดีทาง 

วิญญาณ  ผมรู้สึกม่ันคงมากข้ึนในเป้าหมาย 

ของการเป็นผู้สอนศาสนา”—ฎาวิล วิศาล-

บรรณวิทย์

“ผมรู้สึกว่าควรเป็นผู้สอนศาสนาตั้งแต่ 

มาร่วมกิจกรรมครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วสมัย 

เป็นผู้สนใจ  กิจกรรมนี้ช่วยยกระดับจิตวิญ- 

ญาณและเตรียมผมให้พร้อมมากขึ้น  ผม 

รู้ว่าเราทุกคนจะเป็นผู้สอนศาสนาที่ดีได้ 

และรู้ว่าผู้สอนศาสนาเป็นตัวแทนของพระ

ผู้เป็นเจ้าจริงๆ”—คมสุภัฐ สิริจุฑาลักษณ์ 

ดูภาพและอ่านประจักษ์พยานเพิ่มเติม

ที่ Lds.or.th








  




 
 
   







 
  
 

 
   

 


  
 
 



  
 

 
 
  
 
  



  
 
   
   
 
   

   
   
 
   
  
   









 
 

 















 

 






จากบนสุด: เยาวชนเรียนรู้ 

เมนูผู้สอนศาสนา; อนาคตเอ็ลเดอร์ 

นำาเสนอสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษา 

ส่วนตัว ; เยาวชนสวดอ้อนวอนกับคู่

ล่าง: ศึกษาพระกิตติคุณ 

ด้วยกันกับคู่
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เยาวชน 49 คน  
ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม



นำาจิตวิญญาณมาสู่พระคริสต์ ประเทศไทย





พระกิตตคิณุบานสะพรัง่ใน    พระกิตตคิณุบานสะพรัง่ใน    พระกิตตคิณุบานสะพรัง่ใน    พระกิตตคิณุบานสะพรัง่ใน    

ชุมชนหนองจกิโคกสงูชุมชนหนองจกิโคกสงูชุมชนหนองจกิโคกสงูชุมชนหนองจกิโคกสงู    
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เริ่มจากหนึง่ครอบครวัเริ่มจากหนึง่ครอบครวัเริ่มจากหนึง่ครอบครวัเริ่มจากหนึง่ครอบครวั    


 
  
 
 
 
  
 

 

เริ่มจากการรบัใชของสมาชกิเริ่มจากการรบัใชของสมาชกิเริ่มจากการรบัใชของสมาชกิเริ่มจากการรบัใชของสมาชกิ
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ที่
สาขาร้อยเอ็ด หลังจากสมาชิกมาต่อพันธสัญญากับ 

พระผู้เป็นเจ้าและเรียนชั้นเรียนต่างๆ เสร็จแล้ว ผู้คน 

ต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน  รถกระบะคันหนึ่งวิ่งมา 

จอดรับสมาชิกและผู้สนใจจนเต็มที่นั่งด้านหน้าและกระบะ

ท้ายรถ  นับดูแล้วน่าจะประมาณ 15-16 คน  ผมถามเจ้าของ

รถคันนั้นว่า “เหนื่อยไหมครับกับงานรับใช้” เขายิ้มแล้วตอบ

ว่า “ไม่เหนื่อยครับ งานรับใช้ยิ่งทำามากเท่าไร ยิ่งได้รับพร

มากเท่านั้น ผมมีความสุขมาก”  นั่นคือคำาตอบจากบราเดอร ์

เลอสรร โทนหงสา ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานท้องถิ่น 

ขอนแก่น  ทุกวันอาทิตย์และวันที่มีกิจกรรมสาขา เขามักจะ 

อาสาขับรถไปรับสมาชิกและผู้สนใจจากชุมชนบ้านหนองจิก 

โคกสูงมาร่วมการประชุม  เนื่องจากการเดินทางที่ยากลำาบาก

เพราะมียานพาหนะไม่เพียงพอ 

เริ่มจ�กชั้นเรียนภ�ษ�อังกฤษ

ชุมชนบ้านหนองจิกโคกสูงเป็นชุมชนเล็กๆ ในตำาบลดงลาน 

อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวเมืองไปกลับ 

ประมาณ 22 กิโลเมตร  ปัจจุบันมีสมาชิกแข็งขันสิบกว่าคน  

และมีผู้สนใจจำานวนหนึ่งกำาลังเรียนพระกิตติคุณกับผู้สอน

ศาสนา  ความสำาเร็จนี้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งปี โดยเริ่ม

ต้นจากเอ็ลเดอร์โควลีกับเอ็ลเดอร์แมโรสอนพระกิตติคุณให้

แก่ครอบครัวนิยมพงษ์  

ครอบครัวนี้เริ่มรู้จักศาสนจักรด้วยการอนุญาตให้ลูกชาย 

และลูกสาวมาเรียนภาษาอังกฤษที่โบสถ์ จากนั้นเยาวชนสอง

คนนี้สนใจพระกิตติคุณจึงเริ่มเรียนรู้  ทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่ 

มารับกลับบ้าน พวกเขาได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้สอนศาสนา  

จากนั้นทั้งครอบครัวจึงเริ่มเรียนพระกิตติคุณด้วยกันและรับ

บัพติศมาในที่สุด 

เริ่มจ�กหนึ่งครอบครัว

พระกิตติคุณขยายออกไปในชุมชนเริ่มจากครอบครัวเล็กๆ  

น้ี  ลูกของครอบครัวนิยมพงษ์ชักชวนเพ่ือนท้ังในและนอกชุมชน 

มาช้ันเรียนภาษาอังกฤษ  พวกเขามีโอกาสเรียนรู้พระกิตติคุณ 

เช่นกัน  ผู้สอนศาสนาทำางานกับครอบครัวเยาวชนเหล่านั้น 

โดยมีบราเดอร์เลอสรรคอยช่วยสอนและรับส่งมาโบสถ์เป็น 

ประจำา  ผู้สนใจเริ่มมีมากขึ้นในชุมชนจากการเป็นแบบอย่างที่ 

ดีของเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกใหม่ในศาสนจักรของพระเยซู 

คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ผู้คนต่างแปลกใจสงสัยเม่ือเห็น 

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของเพื่อนบ้านแต่ละครอบครัว

ที่รับบัพติศมาเข้ามาในศาสนจักร

เริ่มจ�กก�รรับใช้ของสม�ชิก  

เมื่อผู้สนใจในชุมชนมีมากขึ้น ทำาให้ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 

ต้องการความช่วยเหลือจากสมาชิกมากขึ้นเช่นกัน   บราเดอร์ 

สุเทพ สายโสภา ประธานสาขาร้อยเอ็ดและภรรยาเป็นอีก 

พระกิตติคุณบานสะพรั่งใน   
ชุมชนหนองจิกโคกสูง

—โดย เดชติพงษ์ คำาเขื่อน
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สมาชิกและผู้สนใจจากชุมชนหนองจิกบนรถกระบะของ

สมาชิกที่อาสารับส่งเมื่อมีกิจกรรมและการประชุมต่างๆ



การที่พระกิตติคุณ 

จะเบ่งบานในชุมชน

ได้หรือไม่นั้น  ไม่

ได้มาจากการทำางาน

ของผู้สอนศาสนา

เพียงอย่างเดียว





พระกิตตคิณุบานสะพรัง่ใน    พระกิตตคิณุบานสะพรัง่ใน    พระกิตตคิณุบานสะพรัง่ใน    พระกิตตคิณุบานสะพรัง่ใน    
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เริ่มจากหน่ึงครอบครวัเริ่มจากหน่ึงครอบครวัเริ่มจากหน่ึงครอบครวัเริ่มจากหน่ึงครอบครวั    
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ครอบครัวหนึ่งที่ออกไปช่วยสอนและรับส่งสมาชิกกับผู้สนใจ 

จากชุมชนนี้อย่างแข็งขัน  นอกจากนี้ยังมีสมาชิกในสาขาอีก 

หลายคนที่ทำางานช่วยผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเช่นกัน  หาก

ปราศจากความช่วยเหลือจากสมาชิก งานเผยแผ่คงไม่ราบร่ืน

ก่อนจบงานเผยแผ่ เอ็ลเดอร์โควลีกล่าวถึงความสำาเร็จที่ 

เกิดขึ้นในชุมชนหนองจิกโคกสูงว่า “นี่คืองานของพระผู้เป็น 

เจ้า เป็นงานสำาคัญที่สุดซึ่งคนไม่ค่อยเข้าใจ … ความเปลี่ยน 

แปลงจะเกิดขึ้นเมื่อเราเสียสละ … การเสียสละคือการที่เรา

จะก้าวจากสิ่งที่พอใช้ได้ (ซึ่งไม่ค่อยดีสักเท่าไร) ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า  

ยอดเยี่ยมกว่า … ในชีวิต เราเสียสละความเป็นมนุษย์ปุถุชน 

เพื่อให้ได้รับความรอด … เพราะครอบครัวนี้รู้ว่าเป้าหมาย 

ของครอบครัวคืออะไร พวกเขาจึงตั้งใจทำาตามเป้าหมายนั้น

เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่า นั่นคือ ชีวิตนิรันดร์  

“ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวนิยมพงษ์ซึ่งเป็น 

สมาชิกครอบครัวแรกในชุมชนหนองจิก  พวกเขาอ่านพระ 

คัมภีร์และสวดอ้อนวอนทุกวันจนมีศรัทธาด้วยตนเองและ 

พวกเขารับบัพติศมา  สิ่งสำาคัญที่สุดในงานเผยแผ่คือคนที่ 

เปลี่ยนใจเลื่อมใสจริงๆ ไม่ใช่จำานวนคนที่รับบัพติศมา”

องค์ประกอบหลายอย่างมีส่วนทำาให้พระกิตติคุณเบ่ง 

บานในชุมชนแห่งน้ี มิได้มาจากการทำางานของผู้สอนศาสนา 

เพียงอย่างเดียว  หากรวมถึงแบบอย่างของผู้เปล่ียนใจเล่ือมใส 

ใหม่ การเชื้อเชิญของสมาชิก และสมาชิกผู้ยินดีรับใช้อย่าง 

แข็งขัน  “วันนี้ผมมีโอกาสเป็นผู้ให้ก่อน ผมจึงขอรับใช้พวก 

เขาก่อน  การรับใช้ทางโลกจะช่วยสนับสนุนทางวิญญานให้ 

เข้มแข็งข้ึน  งานเผยแผ่พระกิตติคุณสำาคัญมากสำาหรับสมาชิก 

แต่ละคน” บราเดอร์เลอสรรกล่าว 

ในนิตยสาร   Ensign  ฉบับมีนาคม 

2003   เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ 

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองให้คำา

แนะนำาว่า “สมาชิกต้องมีบทบาท 

อย่างแข็งขันมากขึ้นในงานเผยแผ ่

ศาสนาทุกขั้นตอน” ดังต่อไปนี้

 ผูกมิตรกับผู้คนศาสนาอื่น

 แบ่งปันสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ 

ของศาสนจักร

 แบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวกับ 

พระกิตติคุณ

 เชิญเพื่อนมาร่วมกิจกรรมและ

การประชุมที่โบสถ์

 แนะนำาผู้สอนศาสนาให้รู้จักกับ

เพื่อน

 เชื้อเชิญให้เพื่อนเหล่านั้นมา

เรียนพระกิตติคุณที่บ้าน

 ผูกมิตรและเสริมสร้างความเข้ม- 

แข็งให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่

ล่าง: ผู้รับบัพติศมาบางคนจากชุมชนบ้านหนองจิกโคกสูง ผู้สอนศาสนา และสมาชิกสาขาร้อยเอ็ด

ประเทศไทย
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ทั่วประเทศไทย

สมทบทุนสร้าง “อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี” 

ตัวแทนศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง      

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมด้วย ม.ร.ว. เบญจาภา 

ไกรฤกษ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ และ

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ

วิทยาลัย มอบเงิน 1 ล้านบาทแก่ พญ.ศิราภรณ์ 

สวัสดิวร ผู้อำานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่ง

ชาติมหาราชินี เพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี” 

เงินจำานวน

นี้เป็นรายได้ 

จากการแสดง 

ที่ศาลาเฉลิม

กรุงเมื่อปี 

2011 ชุด “Capture the Magic” โดยบีวายยู 

บอลรูมแดนซ์คอมพานี มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ 

ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา  

ผู้สอน 
ศาสนา 
แอลดีเอส 
อาสา 
สมัครที่  
สคร. 6 ขอนแก่น

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้สอนศาสนา

สองคนจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับเชิญในรายการเสียง

ตามสายประจำาสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 

6 จังหวัดขอนแก่นเพื่อสนทนากับเจ้าหน้าที่ใน

องค์กรเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ

ในท่ีน้ีผู้สอนศาสนามีโอกาสประชาสัมพันธ์ 

เกี่ยวกับชั้นเรียนภาษาอังกฤษซึ่งผู้สอนศาสนา

ดำาเนินการสอนที่อาคารประชุมศาสนจักรทั่ว

ประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการของหน่วยบริการข้อมูลการจ้างงาน (อีอาร์เอส)

พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรท่านด้วยพรสวรรค์และความสามารถที่จะหาเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัว การอบรมเชิงปฏิบัติการของอีอาร์เอสจัดขึ้นทุกเดือนตาม

หน่วยต่างๆ ของศาสนจักรทั่วประเทศเพื่อช่วยสมาชิกและบุคคลทั่วไป

ฟื้นฟูทักษะความสามารถและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง ผู้

เชี่ยวชาญในวอร์ดและสาขาของท่านสามารถช่วยท่านในเรื่องต่อไปนี้:

 เตรียมประวัติการเรียนและการทำางานให้น่าประทับใจ

 รู้จักวิธีสร้างเครือข่าย  

 แนะนำาการเลือกอาชีพและชี้แจงทักษะที่ต้องใช้ประกอบอาชีพนั้นๆ

 ช่วยตั้งเป้าหมายและวิธีพัฒนาแผนปฏิบัติการ 

 รู้วิธีสร้างความประทับใจและวิธีสัมภาษณ์เข้าทำางานหรือเข้าเรียนใน 

 สถาบันการศึกษา 

 สร้างความประทับใจแรกพบ และแนะนำาตนเองในวิธีที่ได้ผล “30 วินาทีนี่คือฉัน”

 วิธีเขียนจดหมายขอบคุณและจดหมายสมัครงาน

ติดต่อขอตารางการอบรมได้จากผู้เชี่ยวชาญอีอาร์เอสในวอร์ดหรือสาขาของท่าน หรือทางอีเมลที ่

lds.jobbangkok1@ldsmail.net; หรือโทรศัพท์หมายเลข 088-874-5657  ท่านสามารถเข้าร่วม

     การอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมใน 

สาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  

เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และ

ประสบการณ์ทางวิญญาณของท่าน

เพื่อลงในเว็บไซต์หรือ 

เลียโฮนาได้ที่

บรรณ�ธิก�รเนื้อห�: 

สุพันธนิดา แก่นจักร            

อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อ�จมีก�รแก้ไขคว�มย�วหรือ

คว�มชัดเจนของเนื้อคว�ม 

ที่ส่งม�

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปี

เกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตค 

หรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลาย

ลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ 

คำาตอบและรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี)

หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำา

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

จากผู้ปกครอง

อ่�นบทคว�มเพิ่มเติมที่ Lds.or.th

มาร์ก อลัน 

เบิร์นไฮเซิล และ 

จูลี เคิร์กแฮม 

เบิร์นไฮเซิล จาก

วอร์ดริเวอร์วิว 

สเตคแบรนดอน ฟลอริดา จะรับ

ตำาแหน่งประธานคณะเผยแผ่ 

กรุงเทพ ประเทศไทยต่อจากประธาน

ไมเคิล เอส. สมิธ ในเดือนกรกฎาคม

นี้  บราเดอร์เบิร์นไฮเซิลเป็นอดีตผู้

สอนศาสนาคณะเผยแผ่เอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้
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คุณรู้ได้อย่างไรว่าต้องมา

เมื่อดิฉันอายุ 33 ปี สามีดิฉันเสียชีวิต 

ด้วยโรคเนื้องอกในสมอง ดิฉันจึงเป็น 

แม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างกะทันหันและต้อง

เลี้ยงดูลูกสามคนตามลำาพัง นั่นเป็นช่วง 

เวลาท้าทายในชีวิต แต่คำาแนะนำาของพระ 

เจ้าที่ว่า “สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะ

เป็นประสบการณ์แก่เจ้า, และจะเกิดขึ้น

เพื่อความดีของเจ้า” (คพ. 122:7) ช่วยให้

ดิฉันกล้าเดินต่อไป

ต่อมาดิฉันแต่งงานใหม่และย้ายไปอยู่ 

วอร์ดใหม่ ท่ีน่ันดิฉันได้รับเรียกเป็นประธาน 

สมาคมสงเคราะห์ วันหนึ่งขณะกำาลังทำา 

ความสะอาดบ้าน ดิฉันมีความรู้สึกชัดเจน 

ว่าต้องไปเยี่ยมสตรีแข็งขันน้อยคนหนึ่งผู้

สูญเสียสามีได้ไม่นาน ดิฉันไม่สนใจความ 

คิดน้ัน พลางคิดว่าดิฉันมีงานต้องทำาหลาย 

อย่างในวันนั้น ดิฉันละอายใจที่ต้องพูดว่า

ดิฉันได้รับความรู้สึกเดียวกันอีกสองครั้ง

ก่อนจะทำาตามในที่สุด

เมื่อดิฉันมาถึงบ้านของเธอวันนั้นพลบ 

ค่ำาแล้ว ดิฉันกดกริ่งและรอ ดิฉันเคาะ 

ประตูเสียงดังและรออีก

ขณะเอี้ยวตัวกลับ ไฟระเบียงก็สว่าง  

ประตูค่อยๆ แง้ม สตรีคนนั้นโผล่หน้าออก 

มาอย่างลังเล ดิฉันไม่มีวันลืมส่ิงท่ีเธอถาม 

“คุณรู้ได้อย่างไรว่าต้องมา” เธอบอกดิฉัน

ว่าเธอร้องไห้ทั้งวันและรู้สึกว่าเธอจะมี 

ชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้โดยไม่มีสามีของเธอ

คืนนั้นเราคุยกันสองชั่วโมง ดิฉันจำาได้ 

ไม่มากว่าเราคุยกันเรื่องอะไร แต่จำาสิ่งที่

ดิฉันบอกเธอได้ “ดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าคุณ 

กำาลังประสบอะไร” ดิฉันให้ความม่ันใจกับ 

 

เธอคราวน้ันว่าจะเป็นเพ่ือนเธอและพระเจ้า 

จะทรงดูแลเธอ ขณะพูดคุยกัน ดิฉัน

สังเกตว่าสีหน้าเศร้าหมองของเธอเปลี่ยน

เป็นสีหน้าสงบ

ช่วงท้ายของการสนทนา ดิฉันสวมกอด 

เธอด้วยความจริงใจ ดิฉันรู้สึกขอบพระทัย 

อย่างย่ิงท่ีได้รับการกระตุ้นเตือนให้ไปเย่ียม 

เธอ ดิฉันรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรัก

เราทรงยอมให้ดิฉันช่วยพระองค์ช่วยสตรี

ที่อ่อนหวานคนนี้ในยามที่เธอต้องการ 
เชอร์รี เอช. กิลเลทท์, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ทุกคนในภาษาของเขา หลังจากการนำา

เสนอพวกเขาป้อนคำาถามกันทุกรูปแบบ  

การนำาเสนอ 20 นาทีของผมกลายเป็น

หนึ่งชั่วโมง

วันต่อมา เพื่อนจากอินเดียบอกผมว่า 

เขาประทับใจการนำาเสนอของผมและอ่าน 

พระคัมภีร์มอรมอนไปบ้างแล้ว เพื่อนของ 

เขาจากอินเดียขอเล่มหน่ึงด้วย ต่อมาเพ่ือน 

คนหนึ่งจากพม่าบอกผมว่าเธอมีความ 

สุขที่ได้ยินเกี่ยวกับศาสนจักร โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งคำาสอนเกี่ยวกับครอบครัวและกฎ 

ความบริสุทธิ์ทางเพศเพราะเธอเชื่อหลัก

ธรรมเหล่านั้น เธอสัญญาว่าจะอ่านพระ

คัมภีร์มอรมอน

เพื่อนๆ ของผมจากกานาขอบคุณผม 

ที่เล่าเรื่องการฟื้นฟูให้พวกเขาฟัง โดย 

สัญญาว่าพวกเขาจะพยายามมองดูพระ

วิหารในอักกรา เพื่อนจากไลบีเรียบอกผม 

ว่าข่าวสารของผมสร้างแรงบันดาลใจและ 

ทำาให้เขามีความหวังสำาหรับอนาคต

ผมพอใจที่พระวิญญาณของพระเจ้า 

ยืนยันข่าวสารของผม เราอาจไม่ได้เห็น 

ผลจากคำาพูดของเราเสมอไป แต่ผมรู้ว่า 

การนำาเสนอในชั้นเรียนคราวนั้นจะเกิดผล 

ในอนาคต ผมหวังว่าบางคนในห้องเรียน 

นั้นสักวันจะยอมรับพระกิตติคุณและเป็น 

เครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพื่อเผย 

แพร่ข่าวสารแห่งการฟื้นฟูต่อทุกประชา- 

ชาติ ตระกูล ภาษา และผู้คน (ดู คพ. 

133:37) 
อาเบล ชาเวส, เยอรมนี

ขณะเอี้ยวตัวกลับ ไฟระเบียงก็สว่าง  
ประตูค่อยๆ แง้ม สตรีคนนั้นโผล่หน้า 
ออกมา 



โดย สเตฟานี เจ. เบิร์นส์

บาร์บารา มาโตวูจากยูกันดา แซม บาส- 

เน็ตจากเนปาล และเอลิซาเบธ โอล- 

เซ็นจากนอร์เวย์ สามคน สามประเทศ  

แต่บาร์บารา แซม และเอลีซาเบธมารวมตัวกันใน

สถานที่แห่งหนึ่ง คือที่ศูนย์สำาหรับคนหนุ่มสาวใน

ออสโล นอร์เวย์ ภายใต้ความจริงประการหนึ่ง นั่น

คือ พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์

ทั้งสามคนเข้าร่วมศาสนจักรในออสโล โดยได้

รับบทเรียนของผู้สอนศาสนาที่ศูนย์สำาหรับคนหนุ่ม

สาว อาคารเช่นที่อยู่ในออสโลได้รับการอุทิศให้เป็น

สถานที่พบปะสังสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ เรียนชั้น

เรียนสถาบัน ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อ่าน

หนังสือเรียน แม้กระทั่งทำาอาหารเย็น

บาร์บาราย้ายจากยูกันดามาอยู่นอร์เวย์ในปี  

ค.ศ. 1998 เมื่อเธออายุเก้าขวบ สิบปีต่อมาขณะอยู่

ในออสโล ผู้สอนศาสนาสองคนเชื้อเชิญเธอให้เรียน

รู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู โดยบอก 

เธอว่าพวกเขาจะพบกันในศูนย์สำาหรับคนหนุ่มสาว 

บาร์บาราได้แต่สงสัย

“ดิฉันนึกในใจ ‘ยังมีศูนย์เยาวชนอีกแห่ง’” เธอ 

รวมกลุ่มกันด้วยความ 
เป็นหนึ่งเดียวในศรัทธา

Gathering  
IN A Unity OF THE FAITH

ยอมรับ “ดิฉันเคยไปที่แบบนั้นมาแล้วหลายแห่ง 

บอกตามตรงว่าดิฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยเมื่ออยู่ในที่

แบบนั้น”

แต่ศูนย์แห่งน้ีพิสูจน์ให้เห็นว่าต่างจากท่ีอ่ืน “ดิฉัน 

รู้สึกแปลกใจเมื่อเดินเข้าประตูก้าวแรก” บาร์บารา

จำาได้ “ดิฉันยืนนิ่งชั่วครู่ พยายามจับความรู้สึกของ

ตนเอง ดิฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นและความรัก รู้สึก

มั่นใจว่าดิฉันอยู่ในสถานที่ถูกต้อง กับคนที่ถูกต้อง 

เพื่ออุดมการณ์ที่ถูกต้อง”

รวมกลุ่มกันในศูนย์สำาหรับคนหนุ่มสาว
โครงการสร้างศูนย์สำาหรับคนหนุ่มสาวเริ่มต้น 

ในปี ค.ศ. 2003 ศูนย์หลายแห่งขยายขอบเขตของ 

สถาบันโดยไม่เพียงเปิดชั้นเรียนศึกษาศาสนาเท่า 

น้ัน แต่หนุ่มสาวโสดยังมีโอกาสรับใช้ในสภากิจกรรม 

ของศูนย์ ทำางานกับผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเพื่อช่วย 

สอนและทำาให้เพื่อนวัยเดียวกันแข็งขัน และร่วม 

งานกับคู่สามีภรรยาอาวุโสผู้ดำาเนินงานทั้งหมด ผู้ 

นำาฐานะปุโรหิตในท้องท่ีกำาหนดการสร้างศูนย์ในเขต 

ของตนภายใต้การกำากับดูแลของสาวกเจ็ดสิบภาค

ศูนย์ 4 แห่งแรกอยู่ในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศ 

เดนมาร์ก ในเมืองเบอร์ลิน ฮัมบูร์ก และไลพ์ซิก  

ประเทศเยอรมนี ศูนย์เริ่มแรก 4 แห่งนี้เติบโตเป็น  

141 แห่งในปี ค.ศ. 2011 ในที่ต่างๆ เช่นเดียวกับที่ 

สวีเดนและไซปรัส อีกหลายแห่งอยู่ระหว่างพัฒนาใน 

ภูมิภาคอื่นๆ ของโลก รวมทั้งในสหรัฐและแอฟริกา

เจอราลด์และแนนซี โซเรนเซ็น รับใช้ท่ีศูนย์สำาหรับ 

คนหนุ่มสาวในเมืองทรอนด์เฮม ประเทศนอร์เวย์ 

ศูนย์สำ�หรับคนหนุ่มส�วให้โอก�สสำ�หรับ
ก�รเรียนรู้พระกิตติคุณ กิจกรรมท�งสังคม 
ง�นเผยแผ่ศ�สน� และคว�มพย�ย�มทำ�ให้
แข็งขัน

บน จากบนสุด:  
บาร์บารา มาโตวู,  
แซม บาสเน็ต,  
เอลิซาเบธ โอลเซ็น
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ที่นั่นพวกเขาพบคนหนุ่มสาวจากหลายประเทศทั่ว

โลก รวมทั้ง อัฟกานิสถาน จีน กานา อิหร่าน อิรัก 

โมซัมบิก เนเธอร์แลนด์ ไนจีเรีย รัสเซีย ตุรกี และ

ยูเครน

“มีภาษา ขนบธรรมเนียม ภูมิหลังด้านการศึกษา 

และศาสนามากมาย” บราเดอร์โซเรนเซ็นต้ังข้อสังเกต 

“แต่คนหนุ่มสาวทั้งหมดนี้มีข้อตกลงร่วมกันคือ

ต้องการรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์ของ 

พวกเขาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ 

เมื่อเราได้รู้จักพวกเขา ความฝันและการท้าทาย 
ส่วนตัวของพวกเขา ทำาให้มองกันในฐานะลูกของ

พระผู้เป็นเจ้าง่ายขึ้น เห็นชัดว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง

ตอบคำาสวดอ้อนวอนและนำาทางย่างก้าวของพวก

เขา โดยทรงแสดงความรักอย่างมากต่อพวกเขา”

ประธานอาร์มานด์ โจฮานเซ็น ของคณะเผยแผ่ 

ออสโล นอร์เวย์รู้สึกว่าคนหนุ่มสาวได้รับการนำาทาง 

ให้มาศูนย์แห่งนี้เพราะมีจุดประสงค์ รวมถึงการ 

อบรมให้รู้ความรับผิดชอบในอนาคต “ศาสนจักร

ในนอร์เวย์จะหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ” เขากล่าว 

“ศูนย์ช่วยให้คนหนุ่มสาวรู้วิธีรับมือกับความหลาก

หลายนั้น ตระหนักว่าศาสนจักรสำาคัญเพียงใดใน

ฐานะองค์ประกอบของการเชื่อมวัฒนธรรมและ

ผู้คนทั้งหมดเข้าด้วยกัน” ประธานโจฮานเซ็นกล่าว 

“ผมเห็นศูนย์เป็นเหมือนสถานที่สร้างความเป็น

หนึ่งเดียวกันอันสำาคัญยิ่ง ซึ่งท่านจะพบอุปสรรค

และอคติทางสังคมน้อยกว่าที่อื่น”

การเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์
บาร์บารา มาโตวู จำาครั้งแรกที่ผู้สอนศาสนาพา 

เธอไปร่วมกิจกรรมที่ศูนย์เพื่อพบกับหนุ่มสาวโสด

คนอื่นๆ ได้ เธอคิดว่าเธอรู้ว่าจะคาดหวังอะไร

“ตลอดชีวิตดิฉันมักจะมีกลุ่มเข้าเป็นสมาชิก

เสมอ” บาร์บาราอธิบาย “กลุ่มเหล่านั้นมักจะมี

เอกลักษณ์บางอย่าง—คุณเป็นกลุ่มสนใจกีฬาหรือ

กลุ่มนานาชาติหรือกลุ่มอื่น ดังนั้นเมื่อคนเริ่มเข้ามา 

ในศูนย์ จะรู้สึกแปลกมากเพราะดูเหมือนไม่มีใคร

คนหนุ่มสาวมีโอกาส 
รับใช้ในสภากิจกรรม 
ของศูนย์ ทำางานกับ 
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
เพื่อช่วยสอนและ 
ทำาให้คนวัยเดียวกัน 
แข็งขัน และร่วมงาน
กับคู่สามีภรรยา 
อาวุโส
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แสดงท่าทีว่า ‘ฉันอยู่ในกลุ่มยอดนิยมนะ ฉันคุยกับ

คุณไม่ได้หรอก’
“ตอนแรก ดิฉันคิด ‘พวกเขาแสร้งทำาหรือเปล่า 

นี่เป็นการแสดงใช่ไหม’ แต่ครู่หนึ่งหลังจากนั้นดิฉัน
จึงรู้แน่แก่ใจว่าการที่เราเป็นใครหรือเรามาจาก
ไหนหรือเราพูดภาษาอะไรนั้นไม่สำาคัญเลย ความ 
รักของพระบิดาบนสวรรค์มีให้ทุกคน ปกติดิฉันจะ 
ใช้เวลาเล็กน้อยเพื่อหากลุ่ม แต่คราวนี้ดิฉันรู้สึก 
เหมือนไม่ต้องการกลุ่ม ดิฉันเป็นเพียงบาร์บารา และ 
ดิฉันเป็นบาร์บาราสำาหรับทุกคน”

เอลิซาเบธ โอลเซ็น กล่าวว่าเธอรู้สึกอ่อนน้อมถ่อม 
ตนเมื่อเห็นที่ของเธอในครอบครัวสวรรค์ของเธอ 
“เมื่อคุณพบคนต่างวัฒนธรรมหรือต่างสังคม ง่าย
มากที่คุณจะตั้งฉายาให้พวกเขา ดิฉันเรียนรู้ว่าต้อง 
เบิกตาให้กว้างขึ้นและมองผู้คนผ่านพระเนตรของ 
พระคริสต์” เธอกล่าว “ที่ศูนย์เราทุกคนมีภูมิหลัง 
ทางวัฒนธรรมต่างกัน แต่เราทุกคนมีอย่างหนึ่ง
เหมือนกัน นั่นคือ เราต้องการอยู่กับพระเยซูคริสต์
และพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้ง”

เป็นหนึ่งเดียวแต่ไม่เหมือนกัน
บางคนอาจระแวดระวังแนวคิดเรื่องความเป็น 

หน่ึงเดียวกันเพราะพวกเขาคิดว่าต้องเสียสละความ 
เป็นปัจเจกไปมากทีเดียว “คนจำานวนมากกลัวเรื่อง

ศาสนาเพราะพวกเขาคิดว่าศาสนาทำาให้เราทุกคน
เหมือนกัน เพราะเราดำาเนินชีวิตตามพระบัญญัติ
เดียวกัน” เอลิซาเบธอธิบาย “แต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลย 
พระผู้เป็นเจ้าทรงทำาให้เราทุกคนเป็นปัจเจกบุคคล 
เราอาจมีความเชื่อเหมือนกัน แต่เรามีคุณสมบัติ
และของประทานต่างกัน นั่นคือสิ่งที่ทำาให้เราเป็น
ปัจเจกบุคคล พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราทุก
คนต่างกันเพราะเราทุกคนมีพันธกิจต่างกัน”

แซม บาสเน็ต เป็นอีกคนท่ีต้องรับมือกับข้อกังวล 
จากเพื่อนๆ ที่เชื่อว่ากฎเกณฑ์ทางศาสนาเป็นข้อ 
จำากัด “เพื่อนคนหนึ่งบอกผมว่า ‘ถ้าคุณไปโบสถ์ 
คุณต้องทำาตามกฎเกณฑ์ของคนอื่น’” เขาเล่า แต่ 
แซมทำาตามมาตรฐานของศาสนจักรเพราะเขา
แสวงหาการเปิดเผยส่วนตัวร่วมกับการสวดอ้อน 
วอนเพื่อยืนยันการกระทำาของเขา

แซมอธิบายว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทำาให้ลูกๆ ของ 
พระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันโดยตรัสกับพวกเขาเป็น 
รายบุคคล เขากล่าวดังนี้ “พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าทุก
ประชาชาติและทุกภาษาจะนมัสการพระองค์” (ดู  
โมไซยาห์ 27:31) “การพบปะผู้คนมากหน้าหลาย
ตาทำาให้ผมเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
แต่การประสบความหลากหลายเช่นนั้นทำาให้ผม
รู้สึกเช่นกันว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนสำาคัญให้เรา
เป็นหนึ่งเดียวกันในความสงบสุข”

มาถึงสถานที่รวมกลุ่มแห่งสุดท้าย
เนื่องด้วยคนหนุ่มสาวเหล่านี้เห็นคุณค่าของ

พลังแห่งการรวมกลุ่มกันที่ศูนย์สำาหรับคนหนุ่มสาว 
ผู้นำาในอนาคตเหล่านี้ของศาสนจักรจึงเข้าใจว่านี่
เป็นเพียงการเริ่มต้น ดังที่เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบด- 
นาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง สอนว่าสถาน
ที่สำาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในการรวมกลุ่มกันคือพระ
วิหาร1

แซมเตรียมเข้าพระนิเวศน์ของพระเจ้าโดยทำาให้
ตัวเขาแวดล้อมไปด้วยเพื่อนดีๆ ที่ศูนย์ “การได้
รู้จักคนจากที่ต่างๆ ช่วยให้ผมรู้สึกมองโลกในแง่ดี” 
เขากล่าว “ผมต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนๆ 
และนี่ทำาให้ผมเหมาะสำาหรับพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น

พลังในการรู้ว่าเราทุกคน 
เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า
“มีพลังแม้ในความหลากหลายมากของเรา แต่มี
พลังยิ่งกว่าในข้อบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน
แก่เราแต่ละคนให้ทำางานเพ่ือยกระดับจิตใจและ
เป็นพรแก่บุตรธิดาทั้งหลายของพระองค์ โดยไม่
คำานึงถึงเผ่าพันธุ์หรือชาติกำาเนิดหรือความแตก
ต่างอื่นๆ”
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008), 
Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 664

ศูนย์เริ่มแรก 4 แห่ง
สำาหรับคนหนุ่มสาว
เติบโตเป็น 141 แห่ง  
โดยมีแผนจะเพิ่มอีก 
หลายแห่งในภูมิภาค 
อื่นๆ ของโลก
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และเหมาะจะเข้าพระวิหารของพระองค์มากขึ้น”

หนึ่งเดือนหลังจากรับบัพติศมา เป็นครั้งแรกที่

บาร์บาราเริ่มนึกถึงการเข้าพระวิหารขณะเรียนบท

เรียนสังสรรค์ในครอบครัวที่ศูนย์ หลังจากบทเรียน

นั้นเธอเริ่มตั้งคำาถาม

“การมีเพื่อนที่เข้าใจถึงสิ่งที่พระวิหารมีความ 

หมายต่อพวกเขาช่วยให้ดิฉันเข้าใจถึงส่ิงท่ีพระวิหาร 

จะมีความหมายต่อดิฉัน เมื่อพวกเขาอธิบายเรื่อง 

พระวิหารให้ดิฉันฟัง ดิฉันรู้สึกถึงพระวิญญาณศักด์ิ- 

สิทธ์ิ” บาร์บารานึก “ดิฉันตระหนักว่าทุกแห่งท่ีดิฉัน 

คิดจะไปแต่งงาน—โบสถ์สวยๆ หรือชายหาด— 

เทียบกับพระวิหารไม่ได้เลย นับจากวินาทีนั้นพระ

วิหารไม่ได้เป็นแค่อาคารหลังหนึ่งอีกต่อไป แต่เป็น

สถานที่ซึ่งดิฉันตั้งตาคอยจะเข้าไปที่นั่นสักวันกับ

สามีในอนาคต”

เอลิซาเบธรวมพระวิหารเป็นเป้าหมายสำาคัญที่ 

สุดอย่างหนึ่งของเธอเช่นกัน “ทุกครั้งที่ต้องเดินทาง 

ไปพระวิหาร ดิฉันย้ิมเหมือนดิฉันได้เงินล้านเหรียญ” 

เธอกล่าว “ดิฉันรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให ้

ทุกคนไปที่นั่นเพื่อรับพรและของประทานทั้งหมดที่

พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เรา การไปพระวิหารและ

มีค่าควรเข้าพระวิหารคือความสำาเร็จจริงๆ ดิฉัน

สามารถเข้าพระวิหารและใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้า

มากที่สุด—ใกล้ชิดบ้านมากที่สุด—เท่าที่จะใกล้ชิด

ได้บนโลกนี้”

แน่นอนว่าอาณาจักรซีเลสเชียลเป็นสถานที่รวม 

กลุ่มแห่งสุดท้าย สถานที่ซึ่งบาร์บาราไม่ต้องการให้ 

มีที่นั่งว่าง “พระคริสต์ตรัสว่าโดยผ่านพระองค์เท่า 

นั้นที่เราจะสามารถมาหาพระบิดาบนสวรรค์ได้ แต่ 

พระองค์ตรัสเช่นกันว่าเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งที่เรา 

ทำาได้ในชีวิตนี้คือรับใช้กัน [ดู ยอห์น 21:15–17] การ 

รับใช้กันคือการช่วยให้บางคนกลับบ้านไปหาพระ

บิดาบนสวรรค์ เพราะคุณไม่อยากไปคนเดียว” 

อ้างอิง
1.	 ดู	เดวิด	เอ.	เบดนาร์,	“มีชื่อและฐานะอย่างมีเกียรติ,”	 

เลียโฮน�	พ.ค.	2009	หน้า	119

แอฟริกา
สาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยคองโก
แอฟริกาใต้
ซิมบับเว
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การรวมกลุ่มทั่วโลก

ศูนย์สำาหรับคนหนุ่มสาวของศาสนจักรจัดตั้งภายใต้การกำากับ 
ดูแลของผู้มีสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต ซ่ึงมักจะอยู่ในระดับสาวก 

เจ็ดสิบภาค นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 ศาสนจักรตั้งศูนย์ไปแล้ว 3  
ประเทศในแอฟริกา, 28 ประเทศในยุโรป, 7 รัฐในสหรัฐ, และ 
สาธารณรัฐโดมินิกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอธิการหรือ
ประธานสาขาของท่าน

ประเทศที่มีศูนย์สำาหรับคนหนุ่มสาว
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“บางคร้ังฉันรู้สึกหนักใจเม่ือนึกถึงทุกอย่าง
ท่ีต้องทำาเพ่ือดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 
ฉันจะเร่ิมตรงไหนดี”

ชี
วิตจะน่าหนักใจเมื่อท่านพยายามทำาหลายอย่างเกินไป 
ในคราวเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านพยายามไปเซมินารี  
โรงเรียน ทำางาน พระวิหาร และสหกิจกรรมทั้งหมดใน 
หนึ่งวัน ท่านจะรู้สึกหนักใจ แต่ถ้าท่านจัดลำาดับความ
สำาคัญของกิจกรรมพระกิตติคุณและวางแผนเวลาทำา

สิ่งเหล่านั้น ท่านจะก้าวหน้า กิจกรรมพระกิตติคุณเช่น เซมินารี การสวด
อ้อนวอน และหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือความก้าวหน้าส่วนบุคคลเป็นเรื่อง
สำาคัญที่สุดบางเรื่องที่ท่านทำาได้เมื่อเป็นวัยรุ่น แน่นอนว่าใช้เวลามากเป็น 
พิเศษ แต่ท่านจะได้รับพรเพราะการเสียสละทุกอย่างที่ท่านทำาเพื่อเชื่อฟัง

เพื่อให้รู้วิธีจัดเวลาทำากิจกรรมเหล่านี้ จงแสวงหาการดลใจผ่านการสวด
อ้อนวอนและพิจารณาว่าท่านจะใช้เวลาอย่างไร วันอาทิตย์เป็นวันดีที่จะวาง 
แผนกิจกรรมพระกิตติคุณและกิจกรรมสำาคัญอ่ืนๆ สำาหรับสัปดาห์น้ัน จะช่วย 
ได้เช่นกันถ้าสนทนาปัญหานี้กับผู้ปกครองและผู้นำาศาสนจักร

เมื่อท่านพิจารณาทุกอย่างที่ต้องทำา พึงระลึกว่าชั้นเรียน โปรแกรม และ 
กิจกรรมศาสนจักรได้รับการดลใจ—ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยท่านเสริมสร้างประจักษ์ 
พยาน รักษาพระบัญญัติ เตรียมรับใช้งานเผยแผ่ และแต่งงานในพระวิหาร

เมื่อท่านพยายามซื่อสัตย์ในพระกิตติคุณ พระเจ้าจะทรง “เตรียมทาง” 
(1 นีไฟ 3:7) เพื่อช่วยท่านรักษาพระบัญญัติของพระองค์ แม้ท่านจะรู้สึก 
หนักใจก็ตาม การรักษาพระบัญญัติจะอัญเชิญพระวิญญาณเข้ามาในชีวิต 
ท่าน การรู้สึกถึงพระวิญญาณจะให้ท่านรู้ว่าท่านอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องทาง
วิญญาณ

ทำ�สิ่งเล็กน้อยและเรียบง่�ย
พระเจ้าไม่ทรงคาดหวังให้เราดีพร้อมในทุกส่ิง แต่พระองค์ทรง 

ต้องการให้เราทำามากเท่าที่เราทำาได้ ถ้านั่นหมายถึงการเริ่ม 

ต้นจากเรื่องพื้นฐาน เช่น การศึกษาพระคัมภีร์และสวดอ้อน 

วอนทุกวัน พระองค์จะพอพระทัยกับความพยายามของเรา 

เมื่อเราเต็มใจดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและทำาสิ่งเล็กน้อย 

และเรียบง่ายท่ีเรียกร้องจากเรา ท้ังหมดท่ีดูเหมือนเป็นเร่ืองหนักใจซ่ึงพระองค์ 

ทรงขอให้เราทำาจะไม่น่าหนักใจอีกต่อไป
ฮันเตอร์ ดี. อายุ 17 ปี, เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา

ดำ�เนินชีวิตต�มพระกิตติคุณกับ
ครอบครัวของคุณ

สำาคัญมากที่จะดำาเนินชีวิตตามพระ 

กิตติคุณร่วมกับครอบครัวของเรา  

เราเริ่มดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 

พร้อมกับพวกเขาได้โดยผ่านการ 

สวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว ศึกษา

พระคัมภีร์เป็นครอบครัว สังสรรค์ในครอบครัว และ 

ทำาประวัติครอบครัว หลักธรรมพื้นฐานเหล่านี้ช่วย 

ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าพระกิตติคุณของพระเยซู 

คริสต์ทำาอะไรในชีวิตเราได้บ้าง
เชอร์รี โอ. อายุ 19 ปี, ดาเวา ฟิลิปปินส์

ทำ�ให้ดีที่สุด
ฉันเรียนรู้ว่าเมื่อคุณพยายามทำาทุก 

อย่าง คุณจะเครียดได้ ถ้าคุณแค่

พยายามทำาแต่ละวันให้ดีที่สุด คุณ

จะไม่เครียด ถ้าคุณฟังพระวิญญาณ

บริสุทธิ์และอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าผ่าน 

การสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร์ ทุกอย่าง 

จะเข้าที่และไม่นานคุณจะเป็นคนอย่างที่พระเจ้า

ทรงมุ่งหวังให้คุณเป็น ฉันพยายามเป็นคนที่เกือบ

จะดีพร้อมและกังวลที่ยังไม่ดีพอ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่

พระเจ้าทรงต้องการ ความรู้สึกไม่คู่ควรและดูถูก

ตนเองไม่ได้มาจากพระเจ้า ฉะนั้นจงถวายส่วนดีที่

สุดของคุณแด่พระองค์ คุณจะพบสันติสุขและปีติ

ในชีวิต
แซนดี ซี. อายุ 16 ปี, ไวโอมิง สหรัฐอเมริกา

คำ�ตอบมีเจตน�จะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นก�รประก�ศ 
หลักคำ�สอนอย�่งเป็นท�งก�รของศ�สนจักร
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แสวงห�คว�มช่วยเหลือจ�ก
พระเจ้�

อ่านพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอนทุกวัน  

พยายามปรับให้เข้ากับพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์เสมอ พระบิดาบนสวรรค์จะทรง

ช่วยให้คุณดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  

แสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์เสมอ 

ทูลขอการนำาทางเพื่อคุณจะสามารถทำา 

ในสิ่งที่พระองค์ทรงหวังให้คุณทำา เมื่อคุณ 

เลือกถูกต้องทุกครั้ง คุณจะรู้สึกถึงการ 

ประทับอยู่ของพระวิญญาณ ซึ่งจะทำาให้

คุณปรารถนาจะเลือกให้ถูกต้องมากขึ้น
ธาอิส เอส. อายุ 15 ปี, ริอูกรันดีดูซูล บราซิล

ว�งใจในพระเจ�้
พระกิตติคุณมีไว้เพื่อช่วย 

เราไม่ใช่ทำาให้เราวิตกกังวล 

ถ้าเราวางใจพระเจ้า เราจะ 

มีความวางใจในพระกิตติ-

คุณของพระองค์ เมื่อคุณ

มีความวางใจ การดำาเนินชีวิตตามพระ

กิตติคุณจะไม่น่าหนักใจเลยเพราะคุณ

เข้าใจว่าทำาไมคุณดำาเนินชีวิตตามนั้น
ชาร์ลอตต์ อาร์. อายุ 14 ปี, ยูทาห์ 
สหรัฐอเมริกา

จดจ่อกับง�นที่ทำ�อยู่
อย่าคิดว่าต้องทำาทุกอย่าง 

ให้เสร็จในช่วงชีวิตของคุณ  

แต่คิดว่าต้องทำาอะไรขณะ 

นี้ คุณทำาสุดความสามารถ 

และพระบิดาบนสวรรค์จะ

ทรงทำาให้เกิดผล ตัวอย่างเช่น ขณะที่ฉัน

เตรียมสอนบทเรียนเซมินารี เกี่ยวกับ

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ฉันสงสัยว่า

ฉันจะทำาให้เด็กเจ็ดคน (ทุกคนอายุมาก 

เริ่มจ�กเรื่อง 
พื้นฐ�น
“ประติมากรและศิลปิน 

ฝีมือฉกาจใช้เวลานับ 

ไม่ถ้วนชั่วโมงเพื่อให้พร 

สวรรค์ของตนดีเลิศ พวก 

เขาไม่ได้จับสิ่วหรือพู่กันและจานสีขึ้นมาแล้ว

คาดหวังให้ดีเลิศบัดเดี๋ยวนั้น พวกเขา 

ตระหนักว่าจะมีข้อผิดพลาดมากมายขณะ 

ที่เรียนรู้ แต่พวกเขาเริ่มต้นที่พื้นฐาน หลัก 

พื้นฐานสำาคัญต้องมาก่อน

“เป็นดังนั้นกับเราด้วย

“เรากลายเป็นเจ้าชีวิตเราเองในวิธี 

เดียวกัน—โดยมุ่งไปยังสิ่งสำาคัญที่สุดก่อน 

สิ่งอื่นใด เราต่างค่อนข้างรู้ดีว่าการตัดสินใจ 

ที่สำาคัญที่สุดซึ่งเราต้องทำาคืออะไร—การ 

ตัดสินใจปรับปรุงชีวิตเราและนำาความสงบ 

มาสู่เรามากขึ้น ตรงนั้นเองคือจุดที่เราควร 

เริ่มต้น ตรงนั้นเองคือจุดที่เราควรทุ่มเท 

ความพยายามของเราให้มากที่สุด”

เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน (1917–2008)  
แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสอง, “เลือกทำ�ส�มสิ่ง” 
เลียโฮนา พ.ย. 2003 หน้� 95
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ศาสนจักรอาจแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของคำาตอบ 
ที่ส่งมา

ระบุข้อมูลและคำาอนุญาตต่อไปนี้: (1) ชื่อนามสกุล (2)  
วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น 
(5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน และถ้าท่าน 
อายุต่ำากว่า 18 ปีต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
ของผู้ปกครองให้พิมพ์คำาตอบและรูปถ่าย (ส่งทางอีเมลได้)

กว่าฉัน) ฟัง เรียน และสนใจได้อย่างไร 

ฉันตัดสินใจว่าจะพยายามและให้พวกเขา

มีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำาได้ ผล 

ออกมาดี! แค่ทำางานที่อยู่ตรงหน้าคุณให้

ดีที่สุดก็พอ
เบธานี เอฟ. อายุ 15 ปี, เคนทักกี สหรัฐอเมริกา

ค่อยๆ ดีขึ้น
พระเจ้าตรัสไว้ว่าพระองค์จะประทานหลัก 

คำาสอน “บรรทัดมาเติมบรรทัด, กฎเกณฑ์ 

มาเติมกฎเกณฑ์, ที่นี่นิดและที่นั่นหน่อย”  

(2 นีไฟ 28:30) เราคาดหวังไม่ได้ว่าจะเข้า 

ใจพระกิตติคุณทั้งหมดในคราวเดียว แต่ 

เมื่อเราเริ่มจากเรื่องพื้นฐาน—จิตกุศล 

ศรัทธา และความหวัง—เม่ือเราศึกษาพระ 

คัมภีร์ ประยุกต์ใช้ทุกวัน และสวดอ้อนวอน 

เสมอ เราจะค่อยๆ ดีขึ้นและพบว่าตัวเรา

ใกล้ชิดพระคริสต์มากขึ้น
ไรลีย์ ซี. อายุ 16 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

คำ�ถ�มครั้งต่อไป

“น้องชายฉันมีปัญหาเรื่องสื่อลามก 
เขากำาลังทำางานกับอธิการเพื่อแก้ไข
เรื่องนี้ ฉันจึงอยากสนับสนุนเขา 
แต่นั่นส่งผลต่อความไว้วางใจที่ 
ฉันมีในตัวเขา ฉันจะจัดการ 
เรื่องนี้อย่างไร”



นานกว่า 40 ปีมาแล้วขณะข้าพเจ้าหวน 

คิดถึงการท้าทายของงานเผยแผ่ ข้าพ- 

เจ้ารู้สึกว่าไร้ความสามารถอย่างมาก 

และไม่พร้อม จำาได้ว่าข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนดังนี้ 

“พระบิดาบนสวรรค์ ข้าพระองค์จะสามารถรับใช้ 

งานเผยแผ่ได้อย่างไรเมื่อข้าพระองค์รู้เพียงเล็ก 

น้อย” ข้าพเจ้าเชื่อในศาสนจักร แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่า 

ความรู้ทางวิญญาณมีจำากัดมาก ขณะข้าพเจ้าสวด 

อ้อนวอน มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่า “เจ้าไม่รู้ทุกสิ่งแต่ 

เจ้ารู้มากพอ” ความม่ันใจน้ันทำาให้ข้าพเจ้ากล้าก้าว 

เข้าไปสู่สนามเผยแผ่

การเดินทางทางวิญญาณของเราเป็นกระบวน 

การตลอดชีวิต เราไม่รู้ทุกสิ่งในตอนเริ่มต้นหรือแม้ 

ในระหว่างทาง การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเรามาที 

ละขั้นทีละตอน บรรทัดมาเติมบรรทัด ก่อนอื่นเรา

สร้างพื้นฐานของศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ 

เราให้ความสำาคัญต่อหลักธรรมและศาสนพิธีของ

การกลับใจ บัพติศมา และรับของประทานแห่งพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ รวมถึงคำามั่นสัญญาว่าจะสวด

อ้อนวอนต่อไป เต็มใจเชื่อฟัง และเป็นพยานถึงพระ

คัมภีร์มอรมอนต่อไป

จากนั้นเราจะมีความมั่นคงและอดทนขณะที่ 

เราก้าวหน้าผ่านชีวิตมรรตัย บางครั้งคำาตอบของ 

พระเจ้าคือ “ท่านไม่รู้ทุกสิ่งแต่ท่านรู้มากพอ”—

มากพอที่จะรักษาพระบัญญัติและทำาสิ่งที่ถูกต้อง 

จงจำาคำาพูดของนีไฟ “ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงรัก 

ลูกๆ ของพระองค์; กระน้ันก็ตาม, ข้าพเจ้าไม่รู้ความ 

หมายของเรื่องทั้งหมด” (1 นีไฟ 11:17)

เราทุกคนมีช่วงเวลาแห่งพลังทางวิญญาณ ช่วง 

เวลาแห่งการดลใจและการเปิดเผย เราต้องให้สิ่ง 

เหล่านั้นหยั่งรากลึกอย่างมั่นคงในจิตวิญญาณเรา  

เม่ือเราทำาเช่นน้ัน เราเตรียมคลังสะสมพลังทางวิญ- 

ญาณไว้สำาหรับช่วงเวลาที่เรายากลำาบาก พระเยซู

ตรัสว่า “จงคิดในใจของท่านว่าท่านจะทำาสิ่งซึ่งเรา

จะสอนและบัญชาท่าน” (Joseph Smith Transla-

tion, Luke 14:28 [ใน Luke 14:27 เชิงอรรถ b])

เมื่อหลายปีก่อน เพื่อนข้าพเจ้ามีลูกสาวที่อายุ 

ยังน้อยเสียชีวิตในอุบัติเหตุอันน่าเศร้า ความหวัง 

และความฝันพังทลาย เพ่ือนข้าพเจ้าเสียใจมาก เขา 

เริ่มสงสัยในสิ่งที่เขาเรียนรู้และสิ่งที่เขาสอนสมัย 

เป็นผู้สอนศาสนา คุณแม่ของเพื่อนเขียนจดหมาย 

ถึงข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าให้พรเขา ขณะข้าพเจ้า 

วางมือบนศีรษะเขา ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องบอกบาง 

อย่างกับเขาซ่ึงข้าพเจ้าไม่ได้คิดเช่นน้ันมาก่อน ความ 

ประทับใจที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าคือ ศรัทธาไม่ได้เป็น

เพียงความรู้สึกเท่านั้น แต่ศรัทธาเป็นการตัดสินใจ 

เขาจะต้องเลือกศรัทธา

เพ่ือนข้าพเจ้าไม่รู้ทุกส่ิง แต่เขารู้มากพอ เขาเลือก 

ถนนแห่งศรัทธาและการเชื่อฟัง เขาคุกเข่า ความ

สมดุลทางวิญญาณของเขากลับคืนมา

โดย เอ็ลเดอร์ 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเรามาทีละขั้นทีละตอน บรรทัดมาเติมบรรทัด 
ก่อนอื่นเราสร้างพื้นฐานของศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์
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หลายปีหลังจากให้พรเพื่อนคนนี้  

ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากลูกชายของ 

เขาซ่ึงเวลาน้ีรับใช้งานเผยแผ่ จดหมาย 

เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและประจักษ์ 

พยาน ขณะอ่านจดหมายอันสละสลวย 

ของเขา ข้าพเจ้าเห็นอย่างชัดเจนว่า  

การเลือกศรัทธาในยามทุกข์ยากของ

บิดาเป็นพรอย่างลึกซึ้งถึงอนุชนรุ่น 

ต่อไป

การท้าทาย ความยากลำาบาก คำาถาม 

ความสงสัย—สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง 

ในความเป็นมรรตัยของเรา แต่เราไม่ได้ 

อยู่ตามลำาพัง ในฐานะสานุศิษย์ของ

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ เรามีคลังสะสม 

พลังทางวิญญาณของความสว่างและ 

ความจริง ความกลัวและศรัทธาจะอยู่ 

ด้วยกันไม่ได้ ในวันแห่งความยากลำา- 

บากของเรา เราเลือกถนนแห่งศรัทธา  

พระเยซูตรัสว่า “อย่าวิตกเลย จงเชื่อ

เท่านั้นเถิด” (มาระโก 5:36)

ตลอดระยะเวลาหลายปีเรามีก้าว 

สำาคัญๆ ทางวิญญาณครั้งแล้วครั้งเล่า  

เราเร่ิมเห็นว่า “คนท่ีรับความสว่าง, และ 

ดำาเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าต่อไป, รับ

ความสว่างมากข้ึน; และความสว่างน้ัน 

เจิดจ้ายิ่งขึ้นๆ จนถึงวันที่สมบูรณ์” 

(คพ. 50:24) คำาถามและข้อสงสัยของ 

เราได้รับความกระจ่าง หรือมีความ 

กังวลน้อยลง ศรัทธาของเราเรียบง่าย

และบริสุทธิ์ เรารู้สิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว 

จากคำาปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2008
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โดย เอลีเซ อเล็กแซนเดรีย โฮลเมส

คุณจะทิ้งโอกาสสานฝัน 
ชั่วชีวิตคุณเพื่อรับใช้งาน 
เผยแผ่อย่างนั้นหรือ



หยุดพักชั่วคราวเพื่อ

ทำ�ง�นเผยแผ่

วิลเลียม โฮโปอาเต ดาวรุ่งรักบี้ชาวออสเตรเลียเหงื่อโทรม 

หน้าขณะสายตาจับอยู่ที่ลูกรักบี้ ทีมบลูส์ของเขาเป็นตัว 

แทนของนิวเซาท์เวลส์ กำาลังประจันหน้ากับทีมมารูนส์คู่ 

แข่งจากควีนส์แลนด์ในการแข่งขันครั้งใหญ่สุดของปี หลังจาก 

20 นาทีแรก ทีมของวิลตามหลังและต้องไล่ตามให้ทัน วิลมีหลาย 

อย่างต้องพิสูจน์เพราะนี่เป็นการแข่งขันครั้งแรกของเขากับทีม  

เขาเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในทีมและเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุด

อันดับสองที่เล่นในซีรีย์ State of Origin

วิลจ้องลูกรักบี้ขณะลูกผ่านไปยังเพื่อนร่วมทีมแล้วโยนมาทาง 

เขา เขากระโดดรับลูก รับได้แล้ว! วิลถือลูกวิ่งเต็มฝีเท้าไปที่เส้น 

ประตู เนื่องจากมีฝ่ายตั้งรับอยู่ข้างๆ เขาจึงเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว 

ไปตามสนาม เหลืออีกไม่กี่หลา ตรงขอบสนามระหว่างลูกเข้า

ประตูกับออกนอกเส้นแบ่งเขต วิลเกือบหมดเวลา เขาพุ่งตัวไป

ข้างหน้า กระโดดไปถึงประตูด้วยศรัทธา และขว้างลูกลงบนพื้น 

ทุกคนหยุดชั่วขณะ เขาทำาได้หรือไม่ จากนั้นเขาก็ได้ยินคนดูโห่

ร้องพร้อมกัน!

โตมากับรักบี้
เมื่อวิลอายุ 4 ขวบ คุณพ่อคุณแม่ลงทะเบียนให้เขาเข้าสโมสร 

รักบี้ท้องถิ่น ทั้งที่อายุยังน้อย แต่วิลก็รัก “ฟุตตี้” (คำาสแลงของ 

“รักบี้”) ตอนวิลอายุ 12 ขวบ รักบี้เป็นมากกว่ากีฬาสำาหรับเขา 

และเขาได้รับคัดเลือกให้เล่นในทีมลีกรุ่นเยาว์ ราวๆ อายุ 16 ปี

เขาเล่นให้ทีมลีกเยาวชนระดับอาชีพ

ในออสเตรเลีย เมื่อผู้เล่นอายุ 20 ปีบริบูรณ์ พวกเขาอายุ
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มากพอจะเล่นอาชีพในลีกผู้ใหญ่ แม้ขณะที่วิลอายุ 18 ปีก็ยัง 

มีข้อเสนอเข้ามาทุกทิศทุกทาง สโมสรต่างๆ ต้องการตัวเขาไป

เล่นให้ทีมของตน ทีมหนึ่งเสนอค่าตัวให้เขา 1.5 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย—ข้อเสนอที่มักจะไม่ให้แก่ผู้เล่นวัยนี้ แต่นั่นไม่ใช่สิ่ง

ที่วิลเห็นในอนาคตอันใกล้ วิลตัดสินใจแล้วว่าจะรับใช้งานเผยแผ่

ตัดสินใจรับใช้งานเผยแผ่
เมื่อวิลต้องประกาศว่าเขาจะรับใช้งานเผยแผ่หรือยอมรับ 

ข้อตกลงของสหพันธ์รักบี้ การตัดสินใจนั้นง่ายสำาหรับเขา “ผม

คิดหมายไว้ในใจตั้งแต่อายุยังน้อยว่าจะเป็นผู้สอนศาสนา และ

ผมสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ปล่อยให้ความปรารถนาทางโลก

ครอบงำาผม” เขากล่าว

โลกอาจถามว่า แล้วเงินเล่า ข้อตกลงเล่า การได้เล่นรักบี้

อาชีพ—ความฝันชั่วชีวิตของเขาเล่า ชีวิตเขาจะต่างไปอย่างไร

ถ้าเขายอมรับข้อตกลง “นั่นคงช่วยครอบครัวผมด้านการเงิน คง

ทำาให้อนาคตผมดีในอีกสามสี่ปีต่อจากนี้” เขายอมรับ

แล้วเหตุใดเขาจึงไม่รับข้อเสนอ “งานเผยแผ่เป็นอะไรบางอย่าง 

ที่พระเจ้าทรงเรียกร้องจากผม จากชายหนุ่มในศาสนจักร” เขา 

กล่าว “เป็นวิธีขอบพระทัยพระเจ้าสำาหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำา 

เพื่อผมที่นี่ตลอด 19 ปีบนโลกนี้ และสุดท้ายผมคิดว่าผมคงไม่มี 

ความสุขถ้าผมอยู่ ผมเลือกแล้วว่าจะรับใช้งานเผยแผ่เพราะฟุตตี้

จะยังอยู่ที่นั่นเสมอ”

คำาประกาศของวิลทำาให้หลายคนสับสนและตกใจ เขาพูดถึง 

เพื่อนที่ไม่เป็นสมาชิกว่า “พวกเขาไม่เข้าใจเหตุผลจริงๆ ที่ผมไป 
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พวกเขาแค่เห็นว่าผมกำาลังเดินออกจากกีฬานี้สองปี” วิลบอก 

พวกเขาว่า “ผมจะสอนผู้คนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และการรับใช้

ผู้อื่น นั่นคือสิ่งที่ผมอยากทำา” หลังจากได้ฟังคำาอธิบายของวิล 

เพื่อนๆ สนับสนุนเขามากขึ้น

เตรียมรับใช้
วิลยอมรับว่าเพียงต้องการรับใช้งานเผยแผ่เท่านั้นยังไม่พอ  

เขารู้ว่าการเตรียมตัวมีความสำาคัญเช่นกัน สิ่งหนึ่งที่เขาทำาคือไป 

นัดสอนกับผู้สอนศาสนาเต็มเวลา “เมื่อผู้สอนศาสนาขอให้ผม 

ตอบคำาถาม ดูเหมือนผมจะนึกคำาพูดซึ่งผมไม่รู้มาก่อนว่าจะช่วย

ให้ผู้สนใจเข้าใจมากขึ้นอีกเล็กน้อย” เขากล่าว “และผู้สนใจสอง

สามคนที่พวกเขากำาลังสอน—คนที่ผมช่วยสอน—เพิ่งรับบัพติศ- 

มา การได้เห็นเช่นนั้นเป็นพรสำาหรับผม”

เวลานี้วิลรับใช้ในคณะเผยแผ่บริสเบน ออสเตรเลีย แต่เขา

ไม่ได้ทิ้งรักบี้โดยสิ้นเชิง ถึงแม้จะเล่นไม่ได้แต่เขารับใช้เป็นผู้สอน

ศาสนาด้วยความกระตือรือร้นแบบเดียวกับที่มีให้รักบี้ ก่อนงาน 

เผยแผ่เขากล่าวว่า “ความหลงใหลและแรงจูงใจแบบเดียวกันมี 

อยู่ในการเล่นรักบี้และในการรับใช้พระเจ้า ในกีฬาคุณต้องหมั่น 

ฝึกจึงจะประสบความสำาเร็จ คุณสามารถโยงเร่ืองน้ีกับงานเผยแผ่ 

ศาสนาได้เพราะผมพยายามทำางานหนักเพื่อหาคนที่ต้องการ

ได้ยินพระกิตติคุณ”

กลับมาอย่างสมเกียรติ
เมื่อดาวรุ่งด้านกีฬาออกจากวงการไปช่วงหนึ่ง โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งสองปี ผู้คนสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขากลับมา วิล 

รู้ว่าโดยการรับใช้งานเผยแผ่เขาต้องยอมทิ้งหลายอย่าง แต่เขารู้

เช่นกันว่าเขากำาลังยอมทิ้งสิ่งนั้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่า “ผมคิดว่านั่นเป็น 

การเสียสละมาก แต่เป็นการเสียสละที่ผมเต็มใจทำา” เขากล่าว 

“อะไรก็เกิดขึ้นได้ และสองปีเป็นช่วงพักที่นานพอสมควร โดย

ส่วนตัวแล้ว ผมอยากกลับมาเล่นฟุตตี้”

ถึงแม้การเล่นรักบี้อาชีพจะเป็นความฝันตลอดชีวิตของเขา  

แต่วิลตระหนักถึงพรนิรันดร์ที่มาจากการรับใช้งานเผยแผ่ “ใน 

สหพันธ์รักบี้ มีปีติเสมอเมื่อชนะและทำาคะแนนได้ แต่ปีตินั้นอยู่

เพียงไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่วัน คุณเชยชมปีตินั้นได้ไม่นาน” เขา 

อธิบาย “แต่เม่ือเพ่ือนคนหน่ึงหรือผู้สนใจเข้ามาในศาสนจักรและ 

เห็นว่าพระกิตติคุณเป็นพรแก่ชีวิตพวกเขาชั่วกาลนาน นั่นทำาให้

ใบหน้าของคุณมีรอยยิ้มตลอดไป” 
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จากสนามเผยแผ่

วั
 นหนึ่งเมื่อดิฉันกับคู่ ไปเยี่ยมผู้ 

เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ในโคลัมโบ 

บราซิล บ้านหลังนั้นมีสมาชิก 

ครอบครัวอยู่เต็มบ้าน แออัด แต่พวกเขา 

ก็ยังเชิญเรามาแบ่งปันข่าวสาร พอเราจะ 

เริ่มพี่ชายของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสก็เข้า 

มาพอดี เขาไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร 

และไม่มีความสุขกับการเยี่ยมของเรา ดู

เหมือนเขาจะหาวิธีหักล้างเราให้ได้

เขามีสมุดจดชื่อสมาชิกทุกคนในที่

ประชุมของเขาและความเจ็บป่วยของ

คนเหล่านั้น เขาถามเราว่าเราเชื่อเรื่อง

ของประทานแห่งการบำาบัดรักษาหรือไม่ 

“เชื่อสิคะ” เราตอบ “ดีเลย” เขาพูดต่อ 

“ผมรักษาทุกคนในสมุดเล่มนี้มาหมดแล้ว 

คุณเคยรักษามากี่คน”

เราพยายามอธิบายว่าฐานะปุโรหิต  

ศรัทธา และสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นตามพระประ- 

สงค์ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร แต่ครู่หนึ่ง

หลังจากนั้น เรารู้สึกเหมือนถูกต้อนให้จน

มุมและถูกโจมตี

ครั้นแล้ว “ในชั่วขณะนั้น” (คพ. 100:6) 

ที่เราต้องการ พระวิญญาณทรงกระซิบสิ่ง 

ที่จะพูด ดิฉันอธิบายว่าแม้เราจะเชื่อเรื่อง 

การบำาบัดรักษา แต่งานของเราในฐานะ 

ผู้สอนศาสนาของศาสนจักรของพระเยซู 

คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือนำาการ 

บำาบัดรักษาทางวิญญาณมาสู่คนที่เรา

สอน ซึ่งการบำาบัดรักษาดังกล่าวเกิดผลก็ 

ต่อเมื่อเรายอมรับการชดใช้ของพระเยซู

คริสต์ผ่านศรัทธา การกลับใจ บัพติศมา 

โดยลงไปในน้ำาทั้งตัว รับของประทานแห่ง 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ และอดทนจนกว่า

ชีวิตจะหาไม่

ฉะน้ันแม้เราจะเช่ือเร่ืองการบำาบัดรักษา 

ทางกาย เราอธิบาย แต่การบำาบัดรักษา 

สำาคัญที่สุดคือการบำาบัดรักษาทางวิญ- 

ญาณ เราเห็นการบำาบัดเช่นน้ันทุกวัน ผู้คน 

ได้รับการบำาบัดรักษาทางกายหรือไม่นั้น 

ไม่สำาคัญเลยถ้าพวกเขาไม่กลับใจและ 

เปลี่ยนชีวิตเพื่อทำาตามพระคริสต์

เมื่อพระวิญญาณทรงนำาทางเราให้ 

ตอบด้วยท่าทีสงบนิ่ง ความเครียดในห้อง 

หายไป บราเดอร์คนนั้นเลิกหาเรื่องโต้แย้ง 

และเราสามารถแบ่งปันข่าวสารของเราได้

หลายเดือนต่อมาหลังจากจบงานเผยแผ่ 

ดิฉันอ่านข้อความนี้ใน เลียโฮนา จาก

บันทึกส่วนตัวของผู้สอนศาสนาชื่อจอห์น  

แทนเนอร์ “การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็น 

ปาฏิหาริย์คร้ังใหญ่สุด อัศจรรย์ย่ิงกว่าการ 

รักษาคนป่วยหรือทำาให้คนตายฟื้น เพราะ 

ไม่นานคนที่ได้รับการรักษาจะล้มป่วยอีก 

คร้ังและเสียชีวิตในท่ีสุด แต่ปาฏิหาริย์ของ 

การเปล่ียนใจเล่ือมใสจะคงอยู่ช่ัวกาลนาน 

และส่งผลนิรันดร์ต่อผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส 

และลูกหลานของเขา คนทุกรุ่นได้รับการ 

รักษาและการไถ่จากความตายผ่านปาฏิ- 

หาริย์ของการเปลี่ยนใจเลื่อมใส”1

ดิฉันรู้สึกซาบซ้ึงอย่างย่ิงท่ีพระวิญญาณ 

ทรงกระตุ้นเตือนผู้สอนศาสนาที่ติดกับดัก

สองคนให้จดจำาว่าจุดประสงค์ของเราคือ

ช่วยจิตวิญญาณให้รอด 

อ้างอิง
1.	 จอห์น	แทนเนอร์,	อ้างใน	ซูซาน	ดับเบิลยู.	

แทนเนอร์,	“ช่วยให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่
เข้มแข็ง,”	เลียโฮนา	ก.พ.	2009	หน้า	21

ปาฏิหาริย์ของการ 
รักษาทางวิญญาณ
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“การสวดอ้อนวอนท่ีนอบน้อมและวางใจจะได้รับแนวทางและสันติสุข”
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง,  

“การใช้ของประทานอันสูงส่งแห่งการสวดอ้อนวอน,” เลียโฮนา พ.ค. 2007 หน้า 9



บรรทัดมาเติมบรรทัด

ผู้หยั่งรู้:
•	 ได้รับอนุญาตให้เห็นด้วยดวงตา

ฝ่ายวิญญาณ	“สิ่งซึ่งดวงตาฝ่าย

ธรรมชาติมองไม่เห็น”	(ดู	โมเสส	

6:35–38)

•	 เป็นผู้เปิดเผยและศาสดาพยากรณ์	

(ดู	โมไซยาห์	8:13–16)

•	 รู้อดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต

ดูคู่มือพระคัมภีร์	“ผู้หยั่งรู้”	ใต้หัวข้อ	

“Study	Helps”	ที่	scriptures.lds.org

หลักคำ�สอนและพันธสัญญ� 135:3
ก่อนสิ้นชีวิตเป็นมรณสักขี ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  สมิธทำาให้เกิด 

สิ่งต่างๆ มากมายเพื่อเป็นพรแก่มวลมนุษย์

หมายเหตุบรรณาธิการ: หน้านี้ไม่มีเจตนาจะให ้
เป็นคำ�อธิบ�ยครอบคลุมข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้  
เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำ�หรับก�รศึกษ�ของท่�น

ทำ�ยิ่งกว่�

“งานที่โจเซฟ	สมิธทำาไม่ได้จำากัดอยู่แค่	

ชีวิตนี้เท่านั้น	 แต่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่จะมา	

ถึงด้วย	และยังเกี่ยวข้องกับชีวิตที่เคยเป็น	

มา	 กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ	 งานนี้เกี่ยว	

ข้องกับผู้ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้	 ทั้งผู้ที่มีชีวิต

อยู่ขณะนี้และผู้ที่จะเกิดตามมา	 สิ่งนี้	 …	
เกี่ยวข้อง	…	กับครอบครัวของมวลมนุษย์
จากนิรันดรถึงนิรันดร”
ดู ประธ�นโจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838-1918), 
คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: โจเซฟ เอฟ. 
สมิธ (1998) หน้� 15

เกียรติคุณกับชื่อ
เสียงที่ไม่มีวันต�ย

“แม้เหตุการณ์ในวันที่	

27	มิถุนายน	ค.ศ.	1844	

[มรณสักขีของโจเซฟกับ	

ไฮรัม	 สมิธ]	 จะน่าเศร้า	

แต่เราก็ได้รับการปลอบโยนเมื่อทราบว่า	

มรณสักขีของโจเซฟ	สมิธไม่ใช่บทสุดท้าย	

ในเรื่อง	แม้ผู้หมายปองชีวิตท่านจะรู้สึกว่า	

ศาสนจักรจะล้มหากไม่มีท่าน	แต่ประจักษ์	

พยานอันทรงพลังของท่านถึงความจริง		

คำาสอนที่ท่านแปล	 และการประกาศข่าว	

สารของพระผู้ช่วยให้รอดทุกวันนี้ยังคงอยู่	

ในใจสมาชิก	[ศาสนจักร]	กว่าสิบสองล้าน

คนทั่วโลกผู้ประกาศว่าท่านคือศาสดา

พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า”

ประธ�นโธมัส เอส. มอนสัน, “ศ�สด� 
โจเซฟ สมิธ: ผู้สอนด้วยก�รเป็นแบบอย�่ง,”  
เลียโฮน� พ.ย. 2005 หน้� 81

ของประท�นและอำ�น�จของ 
พระผู้เป็นเจ้�

โจเซฟ	 สมิธ	 แปลพระคัมภีร์มอรมอน	

“ผ่านพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า,	 โดย

พลังของพระผู้เป็นเจ้า”	 (คพ.	 1:29)	 และ	

“โดยวิธีซึ่งเตรียมไว้ก่อนแล้ว”	 (คพ.	20:8)	

รวมทั้งอูริมและทูมมิม

ผนึกพันธกิจของท่�นและง�นของ
ท่�นด้วยเลือดของท่�นเอง

อ่านเนื้อร้องของเพลงสวด	 “สรรเสริญ

บุรุษ”	 (เพลงสวด	 บทเพลงที่	 14)	 แล้ว

เขียนความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ	 สมิธลงในบันทึกส่วนตัว

ของท่าน
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3 โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์และผู้หย่ัง
รู้ของพระเจ้า, ทำาเพ่ือความรอดของมนุษย์
ในโลกน้ี, ย่ิงกว่าคนอ่ืนใดท่ีเคยมีชีวิตอยู่ใน
โลก, ยกเว้นพระเยซูเท่าน้ัน. ในระยะเวลา
ส้ันๆ ย่ีสิบปี, ท่านนำาพระคัมภีร์มอรมอนอ
อกมา, ซึ่งท่านแปลโดยของประทานและ
อำานาจจากพระผู้เป็นเจ้า, และเป็นเครื่อง
มือให้พิมพ์เผยแพร่ในสองทวีป; ส่งความ
สมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณอันเป็นนิจ, ซึ่งมี
อยู่ในน้ัน, ไปยังส่ีเส้ียวของแผ่นดินโลก; นำา
การเปิดเผยและพระบัญญัติออกมาซ่ึงรวม
เป็นหนังสือหลักคำาสอนและพันธสัญญา
เล่มนี้, และเอกสารและคำาแนะนำาแห่ง
ปัญญาอ่ืนๆ มากมายเพ่ือประโยชน์ของลูก
หลานมนุษย์; รวมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลาย
พันคน, ก่อตั้งเมืองอันยิ่งใหญ่เมืองหนึ่ง, 
และฝากเกียรติคุณกับช่ือเสียงท่ีไม่มีวันตาย
ไว้. ท่านดำาเนินชีวิตอย่างสูงส่ง, และท่าน
ตายอย่างสูงส่งในสายพระเนตรของพระผู้
เป็นเจ้าและผู้คนของท่าน; และเฉกเช่นผู้
ได้รับการเจิมส่วนใหญ่ของพระเจ้าในสมัย
โบราณ, ที่ผนึกพันธกิจของท่านและงาน
ของท่านด้วยเลือดของท่านเอง.



การเลือกของ 
ฉันจะนำาไป 
ที่ใด?

รอยยิ้มของคารินาจางลง เธอเริ่มเหงื่อออก—และไม่ใช่

เพราะสัปดาห์นั้นร้อนผิดปกติ เธอเหลียวมองรอบๆ เพื่อ

ขอความช่วยเหลือ แต่ถึงแม้จะมีคนเบียดเสียดกันที ่

โอเพ่นเฮาส์ แต่ดูเหมือนไม่มีใครสังเกตว่าเธออยู่ลำาพังกับนักข่าว

และคำาถามทั้งหลาย

ก่อนหน้านั้น คารินาวัย 17 ปีมีความสุขกับการเป็นอาสา

สมัครที่โอเพ่นเฮาส์พระวิหารเคียฟ ยูเครน ตอนนี้เธออยู่กับนัก

ข่าวหนังสือพิมพ์ที่กำาลังรอคอยอย่างคาดหวัง แต่ดูเหมือนเธอจะ

พูดไม่ออก

คารินากลัวว่า เพราะความผิดพลาดในอดีตที่เธอพยายาม

เอาชนะ พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ช่วยเธอ

การตามฝูงชนนำาไปที่ใด
โดยที่เติบโตในศาสนจักร คารินาจึงฝันถึงการแต่งงานในพระ 

วิหาร แต่เช่นเดียวกับวัยรุ่นหลายคน เธอต้องการการยอมรับ

เธออยากเป็นสาวสวยมีคนช่ืนชอบเหมือนพ่ีสาวเธอ เธอฝันถึง 

การเป็นคนโดดเด่นน่าชื่นชม แต่เธอกลัวการต่อต้านและการถูก 

หัวเราะเยาะ ความท่ีอยากเจริญรอยตามบิดาด้วยการเข้าโรงเรียน 

ตำารวจยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้เธอ จากนักศึกษา 2,000 คนมีผู้หญิง

เพียง 70 คน เธอทั้งชอบและกลัวการให้ความสนใจ

เพื่อให้สมปรารถนาเธอจึงเลือกบางอย่างที่ไม่ดี “แรงดึงของ

โลกแรงมาก” คารินากล่าว “คนรอบข้างดิฉันทั้งดื่มเหล้าสูบบุหรี่ 

พวกเขากดดันจนดิฉันยอมอ่อนข้อ ดิฉันชอบเป็นส่วนหนึ่งของ

กลุ่มที่ไม่รู้สึกกังวลใดๆ”

เธอรู้ว่าเธอกำาลังทำาผิด แต่เธอไม่คิดว่าการเลือกเหล่านั้นจะ

นำาไปที่ใดขณะเธอตามฝูงชนออกห่างพระผู้เป็นเจ้า (ดู มัทธิว 

7:13–14)

เลือกเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนการเลือก
วันหนึ่งชายหนุ่มที่เธอชอบบอกเธอว่าเขาเคารพความเชื่อของ

เธอในศาสนจักร

คารินาละอายใจที่เธอไม่ได้ดำาเนินชีวิตตามความเชื่อเหล่านั้น 

ให้ดีกว่านี้ เธอจึงหยุดเพื่อพิจารณาเส้นทางที่เธออยู่ (ดู ฮักกัย  

1:5–7) เธอทราบดีว่าการตัดสินใจของเธอนำาเธอออกห่างจากพระ 

ผู้เป็นเจ้า ความเป็นเพ่ือนของพระวิญญาณบริสุทธ์ และความฝัน 

ถึงครอบครัวนิรันดร์

วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนแนวทางของเธอคือเปลี่ยนการตัดสินใจที่

เธอทำาในแต่ละวัน1 แต่เธอสงสัยว่าเธอมาผิดทางไกลเกินไปแล้ว

หรือไม่ สายเกินกว่าจะเปลี่ยนหรือไม่

คารินาตัดสินใจว่าจะเริ่มเปลี่ยนโดยสวดอ้อนวอนและอ่าน

คารินาจะเปลี่ยนแนวทางของเธอโดยเปลี่ยนการตัดสินใจ 
ของเธอได้หรือไม่

โดย อาดัม ซี. โอลสัน
นิตยสารศาสนจักร
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เลือก 
กลับใจ

“หากปฏิปักษ์ทำาให้ท่านตกเป็นนักโทษเนื่อง 
จากการกระทำาผิด ข้าพเจ้าขอเตือนให้ท่านถือ
กุญแจซึ่งจะไขประตูคุกจากด้านใน ท่านได้รับ
การชำาระล้างให้สะอาดผ่านการพลีพระชนม์
ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซู
คริสต์

“ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาท่านอาจคิดว่า
ท่านไม่มีค่าพอจะได้รับความรอดเพราะท่าน
ทำาความผิด ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ และท่านคิด
ว่าท่านหมดหนทางแล้ว นั่น ไม่เคย เป็นความ
จริง!…การกลับใจ สามารถ เยียวยาความเจ็บ
ปวด ไม่ว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นอย่างไร”
ประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์, ประธานโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง, “คำาแนะนำาสำาหรับเยาวชน,”  
เลียโฮนา พ.ย. 2011 หน้า 22

พระคัมภีร์ทุกวัน เธอเริ่มเขียนบันทึกส่วนตัวซึ่งช่วยให้เธอสำานึก

ในความช่วยเหลือแต่ละวันของพระบิดาบนสวรรค์ เธอเปลี่ยน

หัวข้อถ้าการสนทนาเริ่มไม่ดี

เรื่องที่เธอตัดสินใจยากที่สุดคือเลือกไม่มีเพื่อนสักช่วงหนึ่งดี 

กว่าเลือกเพ่ือนท่ีมีอิทธิพลไม่ดี เธอเร่ิมมองหาเพ่ือนท่ีมีมาตรฐาน 

สูงกว่านั้น

ความสำาคัญของความหวัง
ตลอดหลายเดือนหลังจากนั้น ปฏิปักษ์โยนความสงสัยและ

ความกลัวใส่หน้าเธอทุกครั้งที่ตัดสินใจ บางครั้งเธอสงสัยว่าการ

ที่เธอพยายามทำาตามพระผู้ช่วยให้รอดคุ้มค่าหรือไม่ คนที่เธอ

อยากเป็นดูเหมือนไกลเกินเอื้อม

แต่เมื่อเธอเห็นวิธีที่คุณพ่อคุณแม่และผู้มีประจักษ์พยานเข้ม 

แข็งดำาเนินชีวิต เธอเรียนรู้ว่าบางอย่างมีพลังยิ่งกว่าความสงสัย 

และความกลัว—เธอเรียนรู้ว่าเน่ืองด้วยการกลับใจ จึงมีความหวัง

“ดิฉันเห็นว่าการดำาเนินชีวิตให้ถูกต้องอยู่ในวิสัยที่ทำาได้” เธอ  

 กล่าว “เราไม่ถูกกล่าวโทษเพราะความผิดพลาดของ

เรา พระบิดาบนสวรรค์ประทานโอกาสให้เรากลับ

ใจและเปลี่ยนแนวทาง”
การหันหลังให้การเลือกเดิมๆ และพยายาม

ทำาตามพระผู้ช่วยให้รอดในแต่ละวันสอนเธอ
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงอดทน “พระองค์
ประทานโอกาสให้ดิฉันครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อ
เปลี่ยนเป็นคนดีขึ้น” เธอกล่าว “พระองค์ทรง

ช่วยดิฉันผ่านช่วงเวลาที่ยากลำาบาก”

มีความช่วยเหลือถ้าเราเลือกทำาตาม
คารินายืดอกและหันกลับไปหานักข่าว เธอย้ิมสดใส พระ 

บิดาบนสวรรค์ทรงทำาให้เธอมามากแล้วจนเธอรู้ว่าพระองค์จะ
ทรงช่วยเธอตอนนี้

หลังจากนักข่าวถามจบ คารินาย้ิมและโบกมือ นักข่าวย้ิมตอบ 
และเดินจากไป คารินาจำาไม่ค่อยได้ว่าเธอพูดอะไร แต่เธอจะ
จดจำาไปอีกนานว่าเธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์
ทรงอยู่ใกล้แค่เอื้อมจากคนที่เลือกทำาตามพระองค์ 

อ้างอิง
1.	 ดู	โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“เส้นทางสู่ความดีพร้อม,”	เลียโฮนา	ก.ค.	2002	

หน้า	127–131
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โดย ชานีน โคลวาร์ด

ผู้
 
นำ�เย�วชนหญิงของเร� 

	 ตัดสินใจให้ก�รเดินท�งค้�ง 

	 คืนเป็นเพียงสิ่งที่จะทำ�ให้ 

เร�พร้อมสำ�หรับก�รเข้�ค่�ย	 พวก

เธอเลือกตั้งค่�ยฝึกริมฝั่งแม่

น้ำ�ซ�นเปโดรท�งภ�ค

ใต้ของรัฐแอริโซน�	

สหรัฐอเมริก�

หลังจ�กคลี่ถุงนอนแล้วดิฉันกับเด็ก 

ส�วคนอื่นๆ	 อย�กออกไปสำ�รวจและลง 

ไปในน้ำ�	 ผู้นำ�คิดว่�ควรมีก�รพูดคุยสัก 

เล็กน้อยเรื่องคว�มปลอดภัยและก�ร

ปฐมพย�บ�ล	 เร�จึงนั่งฟังบทเรียนอยู่ใต้

ร่มไม้ใกล้แม่น้ำ�

ก�รตั้งใจฟังไม่ง่�ยเลยเมื่อเร�เห็นแม่ 

น้ำ�สะท้อนแสงจ�กดวงอ�ทิตย์	 ลมโชย

ผ่�นแนวต้นคอตตอนวู๊ดขณะซิสเตอร์ 

บร�วน์	(น�มสมมุติ)	พูด	เร�เคยได้ยินบท 

เรียนนี้ม�แล้วและดิฉันเพียงแต่ไม่เข้�ใจ

ว่�ทำ�ไมเร�ต้องฟังตอนนี้	 เร�ทุกคนรู้ 

เรื ่องก�รกดแผลห้�มเลือด	 แต่เธอ

กำ�ลังบอกเร�อีกครั้ง

แบบอย่าง

ที่ดีขึ้น
ก่อนจะปล่อยพวกเร�ไป	 ผู้นำ�บอกเร�

อีกครั้งว่�อย่�ลงน้ำ�โดยไม่สวมรองเท้�	

“คุณไม่รู้หรอกว่�อะไรอยู่ในน้ำ�	 และคุณ

ต้องป้องกันเท้�ของคุณ”

เมื่อดิฉันไปถึงริมน้ำ�	 เด็กส�วบ�งคน

กระโดดตูมลงไปในน้ำ�แล้ว	น้ำ�เป็นสีโคลน	

ตลอดแนวลึกไม่ถึงฟุต	 ดิฉันจึงไม่เชื่อว่�

จะเป็นอันตร�ย

ดิฉันตัดสินใจถอดรองเท้�	 ดิฉันนำ�รอง 

เท้�ม�คู่เดียวและไม่เห็นเหตุผลที่ต้อง 

ทำ�ให้เปียกและสวมรองเท้�เปียกโชกทั้ง

วัน	 ม�ร์ธ�กับเอลิซ�เบธเพื่อนสนิทสอง

คนของดิฉันพ�กันเตือนดิฉันถึงสิ่งที่ผู้นำ�

บอก	แต่ดิฉันก็ยังถอดรองเท้�และอธิบ�ย 
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เหตุผลของดิฉันเอง	ม�ร์ธ�ถอดต�ม	เอลิ- 

ซ�เบธยังลังเล	ดิฉันเดินลุยน้ำ�และพูดด้วย 

น้ำ�เสียงเหน็บแนมว่�	“อย�กใส่ก็ใส่ไป”

เธอนั่งลง	 ถอดรองเท้�	 และวิ่งลงน้ำ�	 

หลังจ�กวิ่งม�ได้ประม�ณห้�ก้�วเธอก็ 

หยุด	 สีหน้�ซีดเผือด	 และพูดอย่�งใจเย็น

ว่�	 “โอ	 ไม่นะ”	 เมื่อเธอยกเท้�ขึ้นจ�ก

น้ำ�	 ดิฉันเห็นเลือดไหลจ�กบ�ดแผล	 เธอ

เหยียบขวดที่แตกแล้ว

สมองดิฉันมึนไปหมดเมื่อเห็นเลือด	แม้ 

จะได้ฟังบทเรียนเรื่องปฐมพย�บ�ลม�

แล้ว	แต่ก็คิดไม่ออกว่�จะทำ�อย่�งไร	ดิฉัน

ตัดสินใจวิ่งไปขอคว�มช่วยเหลือ	 เพื่อน

อีกสองคนช่วยเธอขึ้นม�จ�กน้ำ�

ดิฉันพบซิสเตอร์บร�วน์และเล่�เรื่องที่ 

เกิดขึ้นให้ฟัง	 เธอคิดว่�ดิฉันพูดเล่น	 แต่ 

เมื่อเธอเห็นเอลิซ�เบธนั่งอยู่ตรงท�งเดิน

และมีเลือดไหลพุ่งออกจ�กเท้�	 เธอจึงวิ่ง

ไปห�พล�งร้องตะโกนว่�	“กดแผลซิ!”

บทเรียนเมื่อ	10	น�ทีก่อนเริ่มถูกนำ� 

ออกม�ใช้	เด็กส�วทั้งหล�ยที่ยืนมุง

เอลิซ�เบธและเห็นเลือดเธอช่วยกันยก

เท้�ขึ้นและกดห้�มเลือดที่แผล

เร�นำ�เอลิซ�เบธส่งโรงพย�บ�ล	 เธอ 

ทร�บว่�เท้�ของเธอเกือบข�ด	 ต้องเย็บ

หล�ยเข็มและรักษ�อีกน�น	 ครั้งต่อม�

ดิฉันเห็นเธอใช้ไม้เท้�

ดิฉันคิดว่�จะไม่โน้มน้�วเพื่อนสนิทให้

ทำ�สิ่งซึ่งจะทำ�ให้เธอบ�ดเจ็บส�หัสแบบ

นั้นอีก	 ดิฉันไม่เคยเห็นตนเองเป็นอิทธิพล

ไม่ดีแบบนั้นม�ก่อน

ดิฉันพย�ย�มเป็นแบบอย่�งที่ดีขึ้น 

สำ�หรับเพื่อนๆ	 และเต็มใจฟังผู้นำ�ของ 

ดิฉันม�กขึ้น	 พวกเข�รู้ว่�กำ�ลังพูดเรื่อง

อะไร	

เราน่าจะฟังคำาแนะนำาของ
ผู้นำา แต่เวลานั้นเราไม่คิดว่า

สิ่งเหล่านั้นประยุกต์ใช้กับเราได้

ฟัง
“ได้โปรดอย่าประดิษฐ์ 
กงล้อทางศีลธรรมขึ้นมา 
ใหม่! อย่ารู้สึกว่าท่าน 
ต้องเรียนรู้บทเรียนอัน 
น่าเศร้าทุกบทในชีวิต 

ด้วยตนเอง
“จงฟังพระวจนะของพระเจ้า ฟังผู้นำา 

ของท่าน ฟังบิดามารดาของท่าน ฟังสิ่ง 
ดีที่สุดในตัวท่าน เหนือสิ่งอื่นใด จงฟัง 
สุรเสียงกระซิบที่อ่อนหวาน อ่อนโยน  
และไม่อาจปฏิเสธได้ของพระวิญญาณซึ่ง 
จะสอนท่านทุกสิ่ง”

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง, “We Want the Best for You,” 
New Era, ม.ค. 2010, 5
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โดย ซาราห์ โชว์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“เพื่อนๆ ของเจ้ายืนเคียงข้างเจ้า” 
(คพ. 121:9)

ข้อความเขียนอยู่บนกระดาษสี

ฟ้าที่มีรอยฟันปลาวาดไว้ตรงมุม

กระดาษ ดังนั้นแม้ว่าเจเรมีย์จะ

เป็นคนยื่นกระดาษให้เธอ เมลานีก็รู้ว่า

ข้อความนั้นมาจากราเชล เมลานีกวาดตา

มองรอบๆ หมดชั่วโมงการอ่านแล้ว และ

เพื่อนร่วมชั้นกำาลังเก็บหนังสือเข้าที่

เมลานีรู้ว่าข้อความจะขึ้นต้นอย่างไร 

“เพื่อนสนิทที่รัก” เธอยิ้มกับตัวเอง เธอ

กับราเชลเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนชั้น

ประถมปีที่สอง “เรายังเป็นเพื่อนสนิท

เหมือนเดิม แม้เราจะต่างกันมาก” เมลานี

คิดขณะคลี่ดูข้อความ

เพื่อนสนิทที่รัก  
เธอสูบบุหรี่หรือเปล่า 
—ราเชล

เมลานีแปลกใจ “ราเชลกับฉันอยู่ด้วย

กันตลอดเวลา” เธอคิด “เธอไม่รู้หรือว่า

ฉันไม่สูบบุหรี่”

เธอเขียนตรงด้านล่างของกระดาษว่า

ไม่สูบ ฉันคิดว่านั่นน่ารังเกียจมาก 
ทำาไมเธออยากรู้ล่ะ 
—เมลานี

เพ่ือน

เมลานีส่งข้อความกลับไปให้เจเรมีย์  

ไม่นานเขาก็ส่งกลับมาให้เธอ เมลานีอ่าน 

ได้ว่า

ฉันแอบหยิบบุหรี่จากบ้านป้ามาซอง
หนึ่ง เธออยากลองสูบกับฉันหลัง
เลิกเรียนไหม 
—ราเชล

เมลานีจ้องมองข้อความ จากน้ันก็เขียน 

ว่า

ราเชล! ทำาไมเธออยากสูบล่ะ ไม่ดี
นะ! ฉันรู้ว่าเธอชอบลองของใหม่ 
แต่ฉันไม่อยากเห็นเธอทำาร้ายตัวเอง 
—เมลานี
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MY GOSPEL STANDARDS

I will follow Heavenly Father’s plan for me.

I will remember my baptismal covenant and listen to the Holy Ghost.

I will choose the right. 
I know I can repent when I make a mistake.

I will be honest with Heavenly Father, others, and myself.

I will use the names of Heavenly Father and Jesus Christ
reverently. I will not swear or use crude words.

I will do those things on the Sabbath that will help me 
feel close to Heavenly Father and Jesus Christ.

I will honor my parents and do my part to strengthen my family.

I will keep my mind and body sacred and pure, and 
I will not partake of things that are harmful to me.

I will dress modestly to show respect for Heavenly Father and myself.

I will only read and watch things that are pleasing to Heavenly Father.

I will only listen to music that is pleasing to Heavenly Father.

I will seek good friends and treat others kindly.

I will live now to be worthy to go to the temple
and do my part to have an eternal family.

I AM A CHILD OF GOD

I know Heavenly Father loves me, and I love Him. 
I can pray to Heavenly Father anytime, anywhere. 
I am trying to remember and follow Jesus Christ.

“ฉันจะไม่นำาสิ่งที่
เป็นอันตรายเข้าสู่
ร่างกาย”
มาตรฐานพระกิตติคุณ
ของฉัน

วันหนึ่งหนูอยู่ที่บ้านเพื่อน มีเบียร์
อยู่ในตู้เย็นของพวกเขา เพื่อน

ดื่มเบียร์ไปพอสมควรจากนั้นก็ยก 
ให้หนูดื่ม หนูบอกเธอว่าหนูไม่ดื่ม 
เบียร์ เธอถามว่าทำาไม หนูบอกเธอ 
ว่าศาสนจักรบอกว่าเราไม่ควรดื่ม 
เบียร์เพราะไม่ดีต่อร่างกาย หนูดีใจ 
ที่หนูไม่ดื่มเบียร์ หนูดีใจเช่นกันที่ 
เรามีพระคำาแห่งปัญญาเพื่อให้เรา 
มีสุขภาพดีและปลอดภัย
ซาราห์ ซี. อายุ 8 ขวบ, เนวาดา 
สหรัฐอเมริกา

ราเชลเขียนกลับมาว่า

บุหรี่ไม่กี่มวนไม่ทำาร้ายฉันหรอก 
ฉันไม่สูบหมดซองหรอกน่า 
—ราเชล

เมลานีรู้สึกเหมือนเธอกำาลังจะร้องไห้ 

เธอเขียนว่า

เธอเป็นเพื่อนของฉันและฉันก็ 
รักเธอ อย่าสูบเลยนะ 
—เมลานี

เมลานีจ้องมองราเชลขณะที่เธออ่าน

ข้อความ ราเชลเหมือนกำาลังจะร้องไห้ เธอ 

ถือจดหมายนั้นอยู่นาน จากนั้นก็เขียน

กลับมา เมื่อเมลานีได้รับจดหมาย เธอ

อ่านว่า

ขอบใจจ้ะ ฉันก็รักเธอนะ ฉันจะไม่
สูบบุหรี่

เมลานีรู้สึกซาบซึ้งที่เธอเลือกเป็นแบบ

อย่าง เธอรู้สึกโล่งอกที่ราเชลเลือกได้ถูก

ต้อง 
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เนฟี เอช. อายุ 11 ขวบ, แคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา

ธายยา ซี. อายุ 12 ขวบ, บราซิล

ผมชอบไปพระวิหาร, นาธาน พี.  
อายุ 7 ขวบ, อิตาลี

ไบรอัน ซี. อายุ 7 ขวบ, คอสตาริกา

ครอบครัวนิรันดร์ของฉัน, โดย คามิลา ที. 
อายุ 7 ขวบ, กัวเตมาลา

เอสเตบัน เอ. อายุ 11 ขวบ, โคลอมเบีย

วีมีน เอ็ม. อายุ 7 ขวบ, กัมพูชา

รอสตีค อายุ 4 ขวบ, ยูเครน

สถาน
ที่พิเศษมาก

ผมอายุเก้าขวบ ดังนั้นเมื่อผมไป
พระวิหารครั้งแรก ผมจึงต้องรออยู่

ข้างนอกกับคุณพ่อ เราเดินดูรอบๆ ว่าพระวิหาร
สร้างอย่างไร เราเข้าไปชมห้องรับรองที่สวยงาม
และชื่นชมความสงบเงียบที่นั่น เราคุยกันเบาๆ  
เกี่ยวกับพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์และเหล่า 

อัครสาวกสมัยนั้นและสมัยนี้ ขณะนั่งคุยกับคุณพ่อ
ผมรู้สึกว่าพระวิหารเป็นสถานที่พิเศษมาก
ราฟาเอล อาร์. อายุ 9 ขวบ, สวิตเซอร์แลนด์

เราจะเป็นครอบครัวนิรันดร์

หนูขอบพระทัยที่คุณพ่อดำารงฐานะปุโรหิต ท่านให้
บัพติศมาหนู และเราได้รับการผนึกในพระวิหาร 

หนูมีความสุขเพราะเราจะเป็นครอบครัวนิรันดร์ หนูรู้
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงพระชนม์และถ้อยคำาของ

ศาสดาพยากรณ์เป็นความจริง
อาเรียนา ซี. อายุ 9 ขวบ, เปรู

หน้าน้ี ของหนู
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เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กในสวีเดน คุณ 

พ่อรับใช้เป็นที่ปรึกษาของประธาน

คณะเผยแผ่หลายคน การเรียกนี้ 

ทำาให้ท่านต้องเดินทางช่วงวันหยุดสุด 

สัปดาห์หลายครั้ง ท่านเป็นแบบอย่าง 

สำาหรับข้าพเจ้าและพี่น้องของข้าพเจ้าถึง

ความสำาคัญของการรับใช้พระเจ้า แม้นั่น

จะหมายความว่าเราต้องเสียสละ

ข้าพเจ้าเรียนรู้คุณค่าของการทำางาน 

ทางโลกตั้งแต่วัยเยาว์ในชีวิตข้าพเจ้าเช่น 

กัน ในช่วงฤดูร้อนข้าพเจ้าจะขี่จักรยาน

หลายไมล์ไปที่ไร่สตรอเบอรี่ ข้าพเจ้าเก็บ

สตรอเบอรี่วันละหลายชั่วโมงเพื่อหาราย

ได้

ครอบครัวเรามีกระท่อมฤดูร้อนในไร่ 

แห่งหน่ึง ท่ีน่ันไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำาประปา เรา 

จึงต้องตัดไม้และตักน้ำาจากบ่อ เกษตรกร

ที่เป็นเจ้าของไร่ไว้ใจให้ข้าพเจ้าพาวัวมา 

ที่โรงนาเพื่อรีดนมตอนเช้าบ้างเป็นบางวัน

แล้วพาพวกมันกลับไปไว้ที่เดิม เราเก็บ

เกี่ยวและนำาฟางมากองซ้อนกันและใช้ม้า

ลากมัดฟางไปที่โรงนา

ประสบการณ์ของข้าพเจ้ากับการทำา 

งานทางโลกและแบบอย่างของคุณพ่อ 

ในการอุทิศตนเพื่องานของพระเจ้าช่วย 

ข้าพเจ้าในงานเผยแผ่คร้ังแรก เม่ือข้าพเจ้า 

อายุเพียง 16 ปี ข้าพเจ้าได้รับเรียกเป็นคน 

ก่ออิฐสำาหรับอาคารศาสนจักรในสวีเดน  

พร ของ 
การทำางานหนัก

ฟินแลนด์ เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์  

ข้าพเจ้าได้รับความประทับใจทางวิญญาณ 

หลายครั้งระหว่างการรับใช้ ข้าพเจ้าเรียน

รู้ว่าการทำางานอย่างซื่อสัตย์ทางโลกเป็น

วิธีทำาสิ่งถูกต้องวิธีหนึ่งและด้วยเหตุนี้จึง

อยู่ในความปรองดองกับพระผู้เป็นเจ้า

นับเป็นเกียรติที่ได้รับงานมอบหมาย 

และได้รายงานว่าท่านทำางานให้สำาเร็จ 

อย่างสุดความสามารถของท่านแล้ว เมื่อ 

เรายอมรับงานมอบหมายและใช้เวลา

และพรสวรรค์ของเราสร้างอาณาจักรของ 

พระเจ้า เราจะประสบพบเห็นพรท่ีพระบิดา 

บนสวรรค์ทรงเตรียมไว้ให้เรา 

โดย เอ็ลเดอร์แพร ์จี. มาล์ม
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

“ให้เราทำาสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในอำานาจของเราอย่างรื่นเริง” 
(คพ. 123:17)
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นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น

รามอนเขย่าเหรียญในถุงเงิน 

ดังกรุ๊งกริ๊งเมื่อเขาขายไข่ไก่ 

ที่ตลาดในหมู่บ้านเสร็จ เขา 

นึกถึงกระปุกเก็บเงินส่วนสิบที่บ้าน ในวัน 

อาทิตย์เขาจะให้เงินเหรียญกับอธิการ 

รามอนมีความรู้สึกอบอุ่นในใจ เขาดีใจที่

ได้จ่ายส่วนสิบ

แผงลอยท่ีตลาดวางของขายเต็มไปหมด 

รามอนเห็นเส้ือหลากสีท่ีมีโลโก้ทีมฟุตบอล 

ทีมโปรดของเขา เขานึกภาพตัวเองสวม

เสื้อตัวนั้นวิ่งลงสนาม และทำาประตูชัย 

รามอนมองดูป้ายราคา เขาซื้อเสื้อตัว

นั้นได้ถ้าใช้เงินค่าไข่ทั้งหมดบวกกับ

เงินส่วนสิบของเขา

รามอนสังเกตว่าความรู้สึกอบอุ่น 

หายไป เขาอยากได้เสื้อตัวนั้นมาก แต่ 

เขารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์คงไม่ต้อง 

การให้เขาใช้เงินส่วนสิบ รามอนเริ่ม 

เดินกลับบ้าน เขาตัดสินใจจ่ายส่วน

สิบก่อน จากนั้นเขาจะหาเงินจากการ

ขายไข่ให้ได้มากพอซื้อเสื้อและจ่าย

ส่วนสิบอย่างที่พระเจ้าทรงต้องการ

ให้เขาทำา 

ฉันเลือกสิ่งดีโดย ดำ�เนินชีวิต 
ต�มหลักธรรมพระกิตติคุณ

ท่�นส�ม�รถใช้บทเรียนและกิจกรรมนี้เพื่อเรียนรู ้
ม�กขึ้นเกี่ยวกับส�ระสำ�คัญของปฐมวัยเดือนนี้

ท่านเท่านั้น

เม่ือเร�จ่�ยส่วนสิบ เร�กรอกใบส่วนสิบ เร�ใส่เงินพร้อมใบส่วนสิบในซองและมอบให้สม�ชิก

ท่�นหน่ึงในฝ่�ยอธิก�รหรือฝ่�ยประธ�นส�ข� ท่�นส�ม�รถเรียนรู้วิธีกรอกใบส่วนสิบได้โดย 

ดูจ�กภ�พด้�นล่�ง

นอกจ�กกรอกข้อมูลส่วนสิบแล้ว ท�่นส�ม�รถ
กรอกข้อมูลอะไรได้อีกบ�้งในใบส่วนสิบ ถ�มผู้
ปกครองเกี่ยวกับด้�นอื่นที่ท�่นส�ม�รถบริจ�ค
ให้ศ�สนจักรได้
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วันท่ี

ช่ือน�มสกุลของท่�น

วอร์ดหรือส�ข� 
ของท่�น

จำ�นวนเงินส่วนสิบ 
ท่ีท่�นบริจ�ค



 

กิจกรรม ลสด:  
พรของส่วนสิบ

ม�ล�คีเป็นศ�สด�พย�กรณ์
สมัยพันธสัญญ�เดิมที่สอน

ว�่เมื่อเร�จ่�ยส่วนสิบ หน้�ต�่ง
สวรรค์จะเปิดและพรจะเทม�ให ้
เร� (ดู ม�ล�คี 3:10) ให้
ครอบครัวพูดคุยกันเกี่ยวกับพร 
ที่ท�่นได้รับจ�กก�รทำ�ต�มกฎ
ส่วนสิบ ว�งเมล็ดถั่ว กระดุม  
หรือกรวดก้อนเล็กๆ ไว้บน
หน้�ต�่งที่บ่งบอกถึงพรที่ท�่น 
ได้รับ

ศรัทธ�ม�กขึ้น ประจักษ์พย�นเข้มแข็งขึ้น

คว�มว�งใจในพระเจ�้ คว�มสุขในพระกิตติคุณ อ�ห�รเพียงพอ
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โดย แชด อี. ฟาเรส
นิตยสารศาสนจักร

คาร์ลี ดับเบิลยู. จากเมืองเร็กซ์- 

เบิร์ก รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา  

เป็นผู้ช่วยเหลือที่มีงานไม่ว่าง

เว้น ที่บ้านคาร์ลีช่วยดูแลแมว สุนัข  และ 

ไก่ของครอบครัว เพราะคาร์ลีเป็นเด็กเรียน 

เก่งที่สุดคนหนึ่งในห้องของเธอที่โรงเรียน 

เธอจึงช่วยเด็กคนอ่ืนๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ 

และการอ่าน  ในปฐมวัยการร้องเพลงของ 

คาร์ลีช่วยให้เด็กคนอื่นๆ  รู้สึกถึงพระ

วิญญาณ

เพราะคาร์ลีช่วยคนอื่นมามาก  เพื่อน

บางคนจึงตัดสินใจช่วยเธอเช่นกัน

คาร์ลีเกิดมาพร้อมกับโรคที่ เรียกว่า

กระดูกสันหลังโหว่ (spina bifida) โรคนี้ทำา

สนามเด็กเล่นสำ�หรับค�ร์ลี
ให้คาร์ลีใช้กล้ามเนื้อทุกมัดลำาบาก การทำา 

สิ่งต่างๆ  เช่น  เดินบนพื้นขรุขระและขึ้น

บันไดเป็นเรื่องยากสำาหรับเธอ  ที่โรงเรียน

คาร์ลีไม่สามารถเล่นในสนามเด็กเล่นได้

เพราะเธอใช้เครื่องเล่นลำาบาก  มีเด็กอีก

หลายคนที่เล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น

ไม่ได้เช่นกัน

“บางครั้งหนูรู้สึกไม่ดีและหงุดหงิดเมื่อ

ถึงช่วงพักเพราะเล่นที่สนามเด็กเล่นไม่

ได้” คาร์ลีกล่าว

คาร์ลีชอบดนตรี เธออยู่ในกลุ่มนักร้อง
และกำาลังฝึกเล่นเปียโน
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เกมโปรดเกมหนึ่งที่คาร์ลีชอบเล่น 
ในสนามเด็กเล่นกับเพื่อนๆ คือเกม
ตามล่าหาของ
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สนามเด็กเล่นสำ�หรับค�ร์ลี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คาร์ลี

คาร์ลีชอบร้องเพลง “ความกล้าหาญ

ของนีไฟ” (หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก 

หน้า 64)

คาร์ลีชอบกินไก่เส้นและแซนด์วิช

คาร์ลีร้องเพลงทุกแห่งท่ีเธอไป

คาร์ลีผูกมิตรเก่ง

ฮัลลี โจ เพื่อนคนหนึ่งของคาร์ลีกับแม่

ของ  ฮัลลี  โจ  ตัดสินใจใช้เงินสร้างสนาม

เด็กเล่นเพื่อให้คาร์ลีกับนักเรียนคนอื่นๆ 

ที่โรงเรียนได้ใช้

ฮัลลี  โจ  แม่ของเธอ  กับอีกหลายคน

ทำางานเพื่อให้มีเงินมาสร้างสนามเด็กเล่น

แห่งใหม่ ต้องทำางานเยอะมากแต่พวกเขา

ก็สามารถมีรายได้มากพอจะสร้างสนาม

เด็กเล่นแห่งใหม่ให้นักเรียนทุกคนได้เล่น

“ต้องทำางานหนักมาก” ฮัลลี  โจ

กล่าว “แต่นั่นไม่ได้ทำาให้หนูเสียใจที่

ต้องทำางาน—แต่ทำาให้หนูรักคาร์ลี

มากขึ้น”

คาร์ลีมีความสุขที่ได้เล่นในสนามเด็ก

เล่นกับเพื่อนๆ เธอกล่าวว่า “หนูชอบเดิน

ขึ้นทางลาดและไถลลงมาตามไม้ลื่น  หนู

กับเพื่อนๆ สนุกมาก” 
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สิ่งหนึ่งที่ช่วยคาร์ลีฝึกการทรงตัว 
คือการขี่ม้า

พื้นยางของ
สนามเด็กเล่น 
ทำาให้คาร์ลีเดิน
บนพื้นได้ง่ายขึ้น

คาร์ลี กับ ฮัลลี โจ (ขวา) ชอบเล่นตุ๊กตา  
ออกไปเดินเล่น และระบายสีด้วยกัน
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บทเรียน
จากลีกเล็กๆ

“ฉันมีครอบครัวอยู่บนโลกนี้ พวกเขา 
แสนดีต่อฉัน ฉันต้องการมีชีวิตอยู่กับ 
พวกเขาตลอดกาลนาน”  
(หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, หน้า 98)



โดย ลินเซย์ สตีเวนส์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

ทำ�ไมหนูต้องอยู่ที่นี่ด้วย” ลินด์

เซย์บ่นพึมพำ�

“หนูต้องสนับสนุนน้อง

ช�ยของหนู” คุณแม่ตอบ

“แต่มันน่�เบื่อนี่คะ” ลินด์เซย์บอก 

“ส่วนใหญ่หนูไม่ได้ดูเข�ด้วยซ้ำ�”

ไมเคิลน้องช�ยของลินด์เซย์เข้�ร่วมทีม

เบสบอลลีกเล็กๆ คุณแม่พ�ลินด์เซย์ม�

ด้วยทุกครั้งที่เข�ฝึกและแข่ง ลินด์เซย์เบื่อ

ทุกครั้ง ขณะที่ไมเคิลพย�ย�มตีเบสบอล 

ลินด์เซย์จะฟังเพลง อ่�นหนังสือ และว�ด

รูปให้น้องส�ว

ลินด์เซย์ถอนห�ยใจพล�งมองน้องช�ย

ยืนอยู่ในเขตนอกสน�มกับเพื่อนร่วมทีม 

เธอมองเข�ขณะเข�วิ่งไปรับลูก รับพล�ด 

แล้วโยนให้ผิดคน

“พย�ย�มต่อไป ไมเคิล!” คุณแม่ร้อง

บอก “ลูกทำ�ได้ดีม�ก!”

“แต่ แม่คะ” ลินด์เซย์พูด “ไม่ เห็นจะ

ดีตรงไหนเลย”

“น่ันคือส�เหตุท่ีเร�อยู่น่ีไงลูก ลินด์เซย์” 

คุณแม่บอก “อยู่เชียร์ไมเคิล โดยเฉพ�ะ 

เม่ือเข�เล่นไม่ดี ถ้�เร�ไม่อยู่ท่ีน่ีและไมเคิล 

รู้สึกเหมือนเข�กำ�ลังล้มเหลว เข�อ�จจะ 

เลิกพย�ย�มก็ได้ แม่อย�กให้เข�พย�ย�ม 

อยู่เสมอ เหมือนท่ีแม่อย�กให้หนูพย�ย�ม 

อยู่เสมอกับศิลปะของหนู”

“ไม่มีใครต้องเชียร์หนูในวิช�ศิลปะนี่

คะ” ลินด์เซย์กล่�ว “ไมเคิลไม่ได้ม�กับ

หนูและตะโกนบอกว่� ‘ดีเยี่ยม!’ ตอนหนู

ผสมสีถูก”

“ไม่จ้ะ แต่แม่เห็นเข�ชมง�นศิลปะของ 

หนูทุกครั้งที่หนูเอ�ม�ให้เร�ดู” แม่ตอบ

ลินด์เซย์ใคร่ครวญเรื่องนี้ เธอจำ�ได้ว่� 

คุณแม่ขับรถพ�เธอไปเรียนศิลปะและ

บ�งครั้งไมเคิลก็ติดรถไปด้วยแม้เข�จะ 

อย�กเล่นกับเพ่ือนๆ เธอมองไมเคิลในเขต 

นอกสน�ม คนตีเบสบอลของอีกทีมเพิ่งตี

ลูก มันกำ�ลังตรงไปที่เข�!

“เร็วเข้� ไมเคิล!” ลินด์เซย์ส่งเสียง

เชียร์ “รับลูกให้ได้!”

ไมเคิลวิ่งเข้�ห�ลูกและยื่นมือออกไป 

เข�รับลูกได้!

ลินด์เซย์กับคุณแม่ลุกขึ้นยืนและส่ง

เสียงเชียร์ “เยี่ยมเลย ไมเคิล! เธอเป็น

น้องช�ยคนโปรดของพี่!” ลินด์เซย์ตะโกน

บอก

“ผมเป็นน้องช�ยคนเดียวของพี่นี่น�!” 

ไมเคิลตะโกนกลับพร้อมกับยิ้มกว้�งบน

ใบหน้�

ลินด์เซย์นั่งลงที่เดิม พล�งยิ้มไม่ยอม

หุบ

“ฉันน่�จะเอ�ใจใส่และให้กำ�ลังใจ

ไมเคิล” เธอคิด “ก�รเห็นเข�รับลูกได้เป็น

เรื่องน่�สนใจที่สุดที่เกิดขึ้นวันนั้น และดู

เหมือนเข�ให้คว�มสำ�คัญม�กที่ฉันมอง

เข�อยู่ ฉันภูมิใจในตัวเข�ม�ก”

“แม่คะ หนูคิดว่�แม่พูดถูก” ลินด์เซย์

กล่�ว “เร�ควรสนับสนุนไมเคิล”

คุณแม่ยิ้ม “แม่ดีใจที่หนูเปลี่ยนคว�ม

คิด”

“เร�เชียร์กันต่อเถอะค่ะ!” ลินด์เซย์กล่�ว

“เร็ว ไมเคิล!” ลินด์เซย์กับคุณแม่ส่ง

เสียงเชียร์ “เธอทำ�ได้!” 

กระชับความสัมพันธ์กับพี่น้องของท่าน พวกเขาจะกลาย 
เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของท่านได้ สนับสนุนพวกเขาในสิ่งที่

พวกเขาสนใจ และช่วยพวกเขาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเผชิญอยู่”

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (2011), หน้า 15
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สำ�หรับเด็กเล็ก

1.	ดานาเกิดมาพร้อมปากแหว่ง

เพดานโหว่	เธอรับการผ่าตัด

แก้ไขไปแล้วสี่ครั้ง	วันนี้ดานา

กับคุณพ่อคุณแม่มีนัดกับหมอ

เพื่อพูดถึงการผ่าตัดอีกครั้ง

โดย เจน แม็คไบรด์ โชเอท
เรียบเรียงต�มเรื่องจริง

3.	คืนก่อนการผ่าตัด	คุณพ่อกับคุณลุงของดานาให้พรฐานะ

ปุโรหิตแก่เธอ	คุณลุงไฮรัมเจิมน้ำามันศักดิ์สิทธิ์ให้ดานา	 
คุณพ่อกล่าวให้พรหลังจากนั้น

2.	ดานากังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ส
ก็อ

ตต
์ เ
พค

พรของดานา

หนูจะยังดื่มนมช็อกโกแลต 
ได้ไหมคะ

เมื่อปากหายดีแล้ว  
หนูจะดื่มนมช็อกโกแลต 

ได้เหมือนเดิมจ้ะ

ระหว่างการผ่าตัด เราจะเอากระดูก 
ส่วนหนึ่งจากสะโพกของหนูมาใช้ 

ในปากของหนู

พ่อให้พรที่หนูจะมีร่างกายแข็งแรงและหาย 
เป็นปกติโดยเร็วหลังจากการผ่าตัด จำาไว้ว่าพ่อแม่ 

และพระบิดาบนสวรรค์รักหนูมาก
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6.	หลังการผ่าตัดดานาสบายดี	เธอดีใจที่คุณพ่อให้พร

พิเศษเพื่อช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้น

5.	พยาบาลมารับตัวดานาไปห้องผ่าตัด	 

ดานากอดคุณแม่
4.	เช้าวันรุ่งขึ้น	คุณพ่อกับคุณแม่พาดานาไป 

โรงพยาบาล

แม่รักลูกจ้ะ ดานา

อย่าห่วงเลยค่ะคุณแม่ หนูไม่กลัว  
คุณพ่อให้พรหนูแล้ว
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สำ�หรับเด็กเล็ก

พร้อมรับพร
โดย ฮิลาร ีเอ็ม. เฮนดริคส์

ระหว่างการให้พรฐานะปุโรหิต	 เราแสดง

ศรัทธาโดยมีความคารวะเหมือนช่วง

เวลาที่เราสวดอ้อนวอน	 วงกลมรูปภาพที่ 

แสดงสิ่งดีๆ	ที่ควรทำาระหว่างการให้พร

เวลาสำาหรับ 
การให้พร

โดย ฮิลารี เอ็ม. เฮนดริคส์

มีการให้พรฐานะปุโรหิตหลายแบบ	ท่าน 

อาจได้รับการตั้งชื่อและให้พรเมื่อท่าน

เป็นทารก	 ท่านสามารถขอพรได้ยามเจ็บ

ป่วย	บาดเจ็บ	เสียใจ	หรือกลัว	เด็กหลายคน

ได้รับพรฐานะปุโรหิตก่อนเริ่มเรียนหนังสือ

ในแต่ละปี

ดูภาพเหล่านี้	 ท่านคิดว่าเหตุใดเด็กเหล่า

นี้จึงได้รับพรฐานะปุโรหิต

ซ้า
ย:
 ภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

จูล
ี ย

ังก
์
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หน้�ระบ�ยสี

ฉันเลือกสิ่งดีโดยดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ

“ข้าพเจ้าจะไปและทำาสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา,	เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงให้บัญญัติแก่ 

ลูกหลานมนุษย์,	นอกจากพระองค์จะทรงเตรียมทางไว้ให้พวกเขา	เพื่อพวกเขาจะทำาสำาเร็จ 

ในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงบัญชาพวกเขา”	(1	นีไฟ	3:7)ซ้า
ย:
 ภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

จูล
ี ย

ังก
์

ขว
า:
 ภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

จา
เร
็ด 

เบ
คส

แต
รน

ด์

เงินออม

ค่�ใช้จ่�ย

ส่วนสิบ
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เขาด้วยความรักความช่ืนชมมีเมตตา 
ต่อเขาเป็นพิเศษ

เขาเชื่อว่าเว็บไซต์จะช่วยส่งเสริม 

เจตคติเช่นนั้น  “เว็บไซต์จะช่วยให้ผู้ 

นำาและครูในศาสนจักรเข้าใจความ 

ทุพพลภาพ วิธีปรับตัวและจัดการ 

กับสถานการณ์ต่างๆ” เขากล่าว

แต่เว็บไซต์สำาคัญต่อผู้ทุพพลภาพ 

และครอบครัวของพวกเขาเท่าๆ กัน  

เขากล่าว—ไม่ได้เป็นช่องทางให้ข้อ 

มูลเท่าใดนักแต่เป็นแหล่งกำาลังใจ

“เว็บไซต์นี้สำาคัญสำาหรับครอบ- 

ครัวที่มีสมาชิกทุพพลภาพก็เพราะ 

ความช่วยเหลือที่มอบให้” เขากล่าว 

“เว็บไซต์ให้มุมมองจากประสบการณ์ 

เมื่อเปิดตัว lds.org/disability 
ครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษใน
ปี ค.ศ. 2007 ศาสนจักรได้นำา 

ข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปใน 
หนังสือคู่มือ และเว็บไซต์อื่นๆ มา 
รวมกันเพื่อให้เข้าถึงแหล่งความ 
ช่วยเหลือและแนวคิดต่างๆ ได้ง่าย
ขึ้น

ปัจจุบัน ในช่วงปี ค.ศ. 2012  
แหล่งช่วยเหล่านั้น (ซึ่งรวมถึงข้อมูล 
เกี่ยวกับผู้ทุพพลภาพประมาณ 10 
ประเภทและความช่วยเหลืออีก 
หลากหลาย) มีเพิ่มอีกเก้าภาษาได้ 
แก่ จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี 
ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส รัสเซีย และ
สเปน

การเปิดตัวครั้งล่าสุดนี้จะช่วย 
ครอบครัวอย่างครอบครัววาแร็งใน 
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส เรย์มอนด์ 
กับอิซาเบลลา วาแร็งมีบุตรชายหน่ึง 
คนชื่อเจโรมีเมื่อเจเรมีบุตรชายคนที่ 
สองเกิดมาพร้อมดาวน์ซินโดรม  ถึง 
แม้การวินิจฉัยเจเรมีจะทำาให้พ่อแม่ 
ตกใจสุดขีด—แต่ตอนนั้นพวกเขา 
รู้น้อยมากเกี่ยวกับดาวน์ซินโดรม— 
ประสบการณ์ส่วนใหญ่ของครอบครัว 
วาแร็งที่เกี่ยวข้องกับความทุพพล- 
ภาพของเจเรมีเป็นประสบการณ์ 
เชิงบวก  บราเดอร์วาแร็งกล่าวว่า
หลายคนรักใคร่เจเรมีย์มาก เห็นได้
ชัดว่าสมาชิกศาสนจักรที่ห้อมล้อม 

ศาสนจักรเปิดตัวเว็บไซต์ 
ผู้ทุพพลภาพอีกเก้าภาษา
โดย เมลิสซา เมอร์ริลล์
ข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักร

และประจักษ์พยานของผู้อื่นซึ่งช่วย 

ให้มองอนาคตในแง่บวกมากขึ้น   

เพราะเหตุผลทั้งหมดนี้จึงสำาคัญที่

ข้อมูลดังกล่าวจะมีหลายภาษา”

เอ็ลเดอร์คีธ อาร์. เอ็ดเวิร์ดส์ แห่ง

สาวกเจ็ดสิบ ผู้ให้คำาปรึกษาหน่วย

ผู้ทุพพลภาพ (Disability Services)  

สำาหรับศาสนจักรเห็นด้วย

“สมาชิกที่ทุพพลภาพ ครอบครัว 

ของพวกเขา และผู้ดูแลจะตระหนัก 

ว่าเราทุกคนกำาลังทำางานด้วยกัน 

เพื่อจุดประสงค์ประการหนึ่ง—‘คือ 

การทำาให้เกิดความเป็นอมตะและ

ชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์’—และจุด

ประสงค์ดังกล่าวเรียกร้องให้เรามี 

‘จิตใจเดียวและความคิดเดียว’” 

เอ็ลเดอร์เอ็ดเวิร์ดส์กล่าว (ดู โมเสส  

1:39; 7:18)  “ผู้คนจะรู้และเข้าใจว่า 

พวกเขาจะไปขอความช่วยเหลือ 

ได้จากที่ใดและจะตระหนักว่าเมื่อ

เว็บไซต์ผู้ 

ทุพพลภาพของ 

ศาสนจักรจะมี 

10 ภาษาในปี 

2012 ได้แก่ 

ภาษาจีน อังกฤษ 

ฝรั่งเศส เยอรมัน 

อิตาลี ญี่ปุ่น 

เกาหลี (ในภาพ) 

โปรตุเกส รัสเซีย 

และสเปน

ดูข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักรเพ่ิมเติมท่ี news.lds.org
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ศาสนจักรของพระเจ้าทำางานอย่าง 

ที่ควรทำา ย่อมไม่มีใครต้องสู้ศึกของ

ตนตามลำาพัง”

ฟาติมา อัลเวส จากโปรตุเกส 

เป็นกระดูกสันหลังโหว่ เธอพบว่า

เว็บไซต์นี้ช่วยให้เธอรู้แน่แก่ใจว่า

เธอไม่โดดเดี่ยว

“เร่ืองน้ีสำาคัญต่อดิฉันท่ีศาสนจักร 

มีเว็บไซต์ช่วยผู้ทุพพลภาพเพื่อให้ 

เรารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับสมาชิก 

ศาสนจักร ช่วยให้รู้ว่าศาสนจักรห่วง 

ใยและมีความปรารถนาจะช่วย

และสนับสนุนผู้ที่อยู่ในสถานการณ์

พิเศษ” เธอกล่าว

การปล่อยเว็บไซต์นี้ เป็นความ 

พยายามอย่างหนึ่งในหลายๆ อย่าง 

ที่ศาสนจักรทำาเพื่อเข้าถึงสมาชิกทุก 

คนของศาสนจักร เอ็ลเดอร์เอ็ดเวิร์ดส์ 

กล่าว

“‘หน้าท่ีรับผิดชอบ’ ส่วนหน่ึงของ 

เราจากพระเจ้าคือจัดหาพระกิตติ- 

คุณให้ทุกคนในลักษณะที่ เขาจะ 

เข้าใจและได้ประโยชน์เต็มที่จาก 

พระกิตติคุณ” เอ็ลเดอร์เอ็ดเวิร์ดส์

กล่าว  “เราไม่อยากมองข้ามลูกๆ 

กลุ่มใดของพระเจ้าในการจัดหา

โอกาสพระกิตติคุณที่มีความหมาย

ให้พวกเขา

“เว็บไซต์ไม่เพียงจะช่วยแต่ละ 

บุคคลเท่าน้ันแต่ออกแบบไว้เพ่ือช่วย 

ผู้นำาให้รู้เช่นกันว่าพวกเขาจะช่วย 

อย่างไรและจะขอความช่วยเหลือ 

ในการช่วยรับใช้สมาชิกผู้ทุพพลภาพ 

ได้จากที่ใด” เขากล่าวต่อ

เว็บไซต์นี้มิ ได้ตั้ งใจจะแทนที่

การปฏิสัมพันธ์เป็นส่วนตัวในหมู่

สมาชิกแต่อย่างใด

“ตลอดหลายปีมานี้เรามีระดับ

ความสำาเร็จหลากหลายในการ 

สนองความต้องการพิเศษในศาสน- 

จักร” เอ็ลเดอร์เอ็ดเวิร์ดส์กล่าว  

“ความสำาเร็จส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อ

แต่ละบุคคลตั ้งปณิธานกับตนเอง 

ว่าจะสร้างสรรค์สิ่งพิเศษ  กุญแจสู่ 

การช่วยทุกคน—ไม่ว่าพวกเขาจะ

มีความทุพพลภาพหรือไม่ก็ตาม—

คือรักพวกเขาและแสวงหาการนำา

ทางจากพระวิญญาณในการหยิบ

ยื่นความช่วยเหลือ

“เราทุกคนล้วนมีหน้าที่ต้องรัก 

เพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง (ดู มัทธิว 

19:19)  ศาสนจักรกำาลังจัดหาความ

ช่วยเหลืออีกทางหนึ่งในการช่วยให้

เราเข้าใจและประสบความสำาเร็จ

ตามความปรารถนาของเราที่จะ

ช่วยงานของพระเจ้า” 

ทุกภาษาท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์น้ีมีลักษณะเด่นหลายประการ 
อาทิ

Disability List (รายการความทุพพลภาพ): เว็บไซต์ส่วน 
นี้ให้ข้อมูลเฉพาะสำาหรับความทุพพลภาพ 10 ประเภทและให ้
แนวคิดเกี่ยวกับวิธีช่วยผู้ทุพพลภาพแต่ละประเภท

Families (ครอบครัว): เว็บไซต์ส่วนนี้ซึ่งมีข้อมูลปรับให้
เข้ากับสมาชิกครอบครัวที่มีบุตรทุพพลภาพ จะให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

Questions and Answers (คำาถามและคำาตอบ): ที่นี่ผู้อ่าน
จะพบคำาตอบของคำาถามทั่วไปสี่ประเภทได้แก่ วิธีการ หลักคำา
สอนและนโยบาย แหล่งข้อมูล และสถิติ

General Information (ข้อมูลทั่วไป): หมวดนี้สรุปสาระ
สำาคัญของเว็บไซต์และชี้ให้เห็นว่าแม้บางครั้งผู้คนมีปฏิกิริยา
เชิงลบต่อความทุพพลภาพ แต่การเรียนรู้สถานการณ์ของบุคคล 
หนึ่งจะเพิ่มความเข้าใจและการยอมรับ

Leaders and Teachers (ผู้นำาและครู): เว็บไซต์หมวดนี้
เตือนผู้นำาและครูให้นึกถึงสิ่งที่พึงจดจำาเมื่อทำางานกับสมาชิก
ทุพพลภาพ

Scriptures and Quotes (พระคัมภีร์และข้อความอ้างอิง): 
พระคัมภีร์และถ้อยแถลงของศาสดาพยากรณ์ที่รวบรวมไว้นี้มี
ไว้เพื่อเป็นแหล่งกำาลังใจ การปลอบโยน และความหวังสำาหรับ
ผู้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำาบาก
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Prophets.LDS.org มีบท 
ความเกี่ยวกับชีวประวัติ
ใหม่ๆ ของอัครสาวก 
ที่มีชีวิต

ชีวประวัติใหม่ๆ ของสมาชิกโควรัม

อัครสาวกสิบสองเริ่มลงเว็บไซต์ 

prophets.lds.org ในเดือนกุมภาพันธ์ 

ใต้หัวข้อ “Meet today’s prophets  

and apostles (พบศาสดาพยากรณ์ 

และอัครสาวกคนปัจจุบัน)” ชีวประวัติ 

ของสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดมี 

ในเว็บไซต์นี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ.  

2011 ชีวประวัติจะแปลเป็นภาษา 

ต่างๆ ตลอดปีเท่าที่ทรัพยากรจะเอื้อ 

อำานวย  ข้อมูลส่วนใหญ่พิมพ์ไว้ใน  

เลียโฮนา ภาษาต่างๆ ก่อนหน้านี้

“การเรียนรู้เกี่ยวกับวัยเด็ก วัยเรียน  

ชีวิตครอบครัว และอาชีพของพวกท่าน 

ก่อนการเรียกเป็นอัครสาวกจะช่วยให้ 

เราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิตพวก 

ท่านและจะเป็นพยานอีกหนึ่งปากยืนยัน

ว่าพระเจ้าทรงเรียกและทรงยกย่องชาย

หญิงธรรมดาสามัญให้รับใช้ในอาณา- 

จักร” เอ็ลเดอร์พอล บี. ไพเพอร์ แห่ง

สาวกเจ็ดสิบกล่าว ชีวประวัติจะรวม 

ข้อมูลและเรื่องราวชีวิตของผู้นำาแต่ละ

ท่าน แต่ส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นว่า

พระเจ้าทรงเตรียมพวกท่านให้รับใช้

อย่างไร 

สมุดบันทึกการประชุมใหญ่ให้ผู้อ่านสนใจ
หัวข้อเด่นของการประชุมใหญ่

หมวดประจำาหมวดใหม่ของ 

นิตยสาร เลียโฮนา และ Ensign 

คือ—สมุดบันทึกการประชุม 

ใหญ่—หมวดนี้จะช่วยผู้อ่านศึกษาและ 

ประยุกต์ใช้คำาสอนจากคำาปราศรัยการ

ประชุมใหญ่ครั้งล่าสุดที่ศาสดาพยากรณ์ 

และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันให้ไว้

ตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2012 หมวด 

นี้จะตีพิมพ์ไว้ในนิตยสารแปดฉบับตลอด 

ปี—มีสมุดบันทึกหนึ่งเรื่องทุกเดือนยกเว้น 

ฉบับเดือนพฤษภาคม มิถุนายน พฤศจิ- 

กายน และธันวาคม  เดือนพฤษภาคม 

และพฤศจิกายนจะเป็นบทความคำา

ปราศรัยการประชุมใหญ่
นอกจากจะมีสรุปย่อ ภาพประกอบเป็น 

ภาพสี เคล็ดลับการศึกษา และข้อพระ

คัมภีร์ที่เกี่ยวข้องแล้ว สมุดบันทึกการ
ประชุมใหญ่จะมีกิจกรรมง่ายๆ รวมอยู่
ด้วย และจะรวมเรื่องราวของสมาชิกหรือ
คำาถามเกี่ยวกับพระกิตติคุณที่มีคำาตอบ
อยู่ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่ไว้ด้วย
เช่นกัน

ถึงแม้บทความในสมุดบันทึกการประชุม 
ใหญ่บางบทความเขียนไว้เพื่อเตือนผู้อ่าน 
ให้นึกถึงคำาปราศรัยที่ให้ไว้ในการประชุม 
ใหญ่สามัญคร้ังล่าสุด แต่อีกหลายบทความ 
จะช่วยเตรียมผู้อ่านสำาหรับการประชุม
ใหญ่ที่จะมาถึงด้วย

หมวดสมุดบันทึกการประชุมใหญ่แต่ 
ละหมวดจะยาวหนึ่งถึงสี่หน้ากระดาษ 
และจะใช้แทนหมวดเรื่องเล็กและเรียบ
ง่ายที่ตีพิมพ์เป็นประจำาในนิตยสาร เลีย- 
โฮนา และ Ensign 

หมวดสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ของ เลียโฮนา และ Ensign ช่วยให้ผู้อ่านจดจำาหัวข้อเด่น
ของการประชุมใหญ่ในช่วงหลายเดือนหลังจากการประชุมใหญ่สามัญ
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คำาปราศรัยวันนี้

เอ็ลเดอร์เนลสันพบปะวิสุทธิชนในอเมริกากลาง
โดย โฮเซ่ เปนา

ผู้สื่อข่าว เลียโฮนา

ในเดือนมกราคม ขณะทำางานมอบหมายจากฝ่ายประธาน 
สูงสุด เอ็ลเดอร์รัสเซลล ์เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัคร- 

สาวกสิบสองเดินทางไปอเมริกากลางเพื่ออบรมผู้นำาฐานะ
ปุโรหิตและสอนสมาชิกในท้องที่

เอลซัลวาดอร์
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม เอ็ลเดอร์เนลสันประชุมกับผู้นำา 

ฐานะปุโรหิตจากทั่วเอลซัลวาดอร์ในอาคารประชุมหลังหนึ่ง 
บริเวณสนามรอบพระวิหารซันซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์  โดย 
มีผู้ติดตามคือเอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน แห่งฝ่าย 
ประธานสาวกเจ็ดสิบ; เอ็ลเดอร์เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยา  
แห่งสาวกเจ็ดสิบ ประธานภาคอเมริกากลาง; เอ็ลเดอร์
คาร์ลอส ริวาส สาวกเจ็ดสิบภาค; วอลเตอร์ เรย์ ปีเตอร์เซ็น 
ประธานพระวิหาร และเดวิด แอล. กลาเซียร์ ประธานคณะ
เผยแผ่ซันซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์

เอ็ลเดอร์เนลสันสอนผู้นำาเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจและ
ความสำาคัญของการเป็นผู้เลี้ยงแกะในอิสราเอล  ท่านเน้น
เร่ืองการศึกษาพระคัมภีร์และการใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เป็นผู้นำาทางอยู่เสมอ  ท่านพูดถึงพรของพระคัมภีร์ไบเบิล 
ฉบับแอลดีเอสเล่มใหม่ในภาษาสเปนด้วย

วันรุ่งขึ้น เอ็ลเดอร์เนลสันเป็นประธานควบคุมการประ
ชุมใหญ่สเตคลาลิเบอร์ทาด ซันซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ 
โดยมีเวนดีย์ ภรรยาท่าน และเอ็ลเดอร์ริวาสร่วมการประชุม
ครั้งนี้ด้วย

ในคำากล่าวของท่าน เอ็ลเดอร์เนลสันขอพรอัครสาวก
คุ้มครองสมาชิกและผู้นำาของเอลซัลวาดอร์ผู้ดำาเนินชีวิต
ตามพระกิตติคุณและซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของพวกเขา

นิการากัว
ต่อจากนั้น วันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2012 เอ็ลเดอร ์

เนลสันประชุมกับสมาชิกในนิการากัว โดยมีผู้ติดตามคือ 
เอ็ลเดอร์เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยา และ เอ็ลเดอร์เจมส์ บี. 
มาร์ติโน แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ท่านกระตุ้นสมาชิกให้เพ่ิมพูนความศักด์ิสิทธ์ิและ 

ทำางานเกี่ยวกับบันทึกประวัติครอบครัวต่อไป  “ข้าพเจ้า 

สัญญากับท่านว่าเมื่อท่านพร้อม พระเจ้าจะทรงทำาส่วน

ของพระองค์เพื่อให้ท่านมีพระวิหาร” ท่านกล่าว

เราควรปลูกฝังคุณลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอดใน

ตัวเราโดยเริ่มจากความรัก เอ็ลเดอร์เนลสันกล่าว

“เราสามารถเรียนรู้ที่จะรักผ่านการรับใช้” ท่านกล่าว 

“อีกคุณลักษณะหน่ึงคือเอาใจใส่ศาสนพิธีต่างๆ อาทิ บัพติศมา 

และศีลระลึก  ทั้งสองอย่างเกี่ยวข้องกับการตรึงกางเขนพระ

ผู้ช่วยให้รอด”

นิสัยอื่นๆ ที่เอ็ลเดอร์เนลสันกล่าวว่าสมาชิกควรปลูกฝัง 

คือ สวดอ้อนวอนเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอดทรงสวดอ้อนวอน  

และแสวงหาความรู้ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์  “อ่านพระคัม- 

ภีร์ให้ลูกๆ ฟัง พัฒนาความรักใน [พระคัมภีร์] และข้าพเจ้า

รับรองกับท่านว่า ท่านจะรู้สึกปีติเมื่อท่านประยุกต์ใช้ [สิ่งที ่

ท่านเรียนรู้] ในชีวิตท่าน” ท่านกล่าว

สุดท้าย เอ็ลเดอร์เนลสันกล่าวว่า “จงปลูกฝังความมานะ

บากบั่น มานะบากบั่นจนกว่าชีวิตจะหาไม่  พระเยซูคริสต์ 

ทรงทนทุกข์มากกว่าใครและไม่ทรงยอมแพ้  พระองค์วาง 

พระทัยพระบิดาจนพระชนม์ชีพหาไม่  จงระลึกถึงสิ่งนี้เมื่อ

ท่านต้องเผชิญการท้าทายในชีวิต”

ในการกล่าวสรุป เอ็ลเดอร์เนลสันแสดงความซาบซึ้งต่อ

ศรัทธา การอุทิศตน ส่วนสิบและเงินบริจาคของสมาชิกใน

นิการากัว และท่านเป็นพยานถึงการชดใช้

“การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้าทำาให้เราเชื่อมั่นและ

เปิดประตูสู่ชีวิตนิรันดร์ผ่านศรัทธาและการกลับใจถ้าเรา

อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่” ท่านกล่าว

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้นำาศาสนจักร คำาสอนของพวกท่าน 
และการปฏิบัติศาสนกิจของพวกท่านได้ที่ news.lds.org และ 
prophets.lds.org 

ขณะเยือนสมาชิก 
ในเอลซัลวาดอร์
และนิการากัว  
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ 
เอ็ม. เนลสัน 
ชมเชยผู้ดำาเนิน 
ชีวิตตามพระกิต- 
ติคุณและซ่ือสัตย์
ต่อพันธสัญญา 
ของพวกเขา
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ในเว็บ

เว็บไซต์ที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้เยาวชน

ชายเกิดสัมฤทธิผลในหน้าที่ของพวกเขา

ต่อพระผู้เป็นเจ้า

เว็บไซต์หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า (Dutyto 

God.lds.org) อัพเดทแล้วและเวลานี้มีเครื่อง 

มือออนไลน์เชิงโต้ตอบท่ีช่วยเยาวชนชายสร้าง 

ติดตาม และบันทึกความก้าวหน้าของพวก 

เขาในโปรแกรมหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มัคนายก ผู้สอน และปุโรหิตเวลาน้ีสามารถ 

ดูสมุด สัมฤทธิผลในหน้าที่ของฉันต่อพระผู้ 

เป็นเจ้า: สำาหรับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 

ทางออนไลน์ได้แล้ว 50 ภาษา พวกเขา

สามารถสร้างหน่วยข้อมูลแฟ้มบันทึกงานได้ 

โดยลงช่ือเข้าใช้ด้วยบัญชีแอลดีเอสเพ่ือบันทึก 

ความก้าวหน้าของพวกเขาตลอดโปรแกรม  

สมุดออนไลน์ฉบับสมบูรณ์มีกิจกรรมการ

เรียนรู้ทั้งหมดและลิงก์เชื่อมโยงพระคัมภีร์

และแหล่งช่วยอื่นๆ อยู่ในนั้นด้วย

ไซต์เยาวชนขยายการให้เพลงฟรี

หมวดดนตรีของ youth.lds.org กำาลังขยาย 

การให้ดาวน์โหลดเพลงฟรีพร้อมเนื้อร้องโดย

ศิลปินร่วมสมัยจากสื่อ Especially for Youth 

(EFY) ในอดีต  เพลงที่เพิ่มเข้ามาจะเริ่มตั้งแต่ 

เดือนกุมภาพันธ์ และจะเพิ่มสัปดาห์ละหนึ่ง 

เพลงรวมเป็น 30 เพลง

เว็บไซต์ดังกล่าวมีเฉพาะภาษาอังกฤษ  

โปรตุเกส และสเปน เว็บไซต์มีแผนจะจัดหา

เพลงภาษาโปรตุเกสและสเปนมาเพิ่มเติม 

ปัจจุบันเพลงหนึ่งในเว็บไซต์—“Strong and 

Courageous” ของเจนนี ฟิลลิปส์—มีในภาษา 

โปรตุเกสและสเปน 

แวดวงศาสนจักร

มือที่ช่วยเหลือของมอรมอนฟื้นฟู 

สภาพโรงเรียนประจำารัฐในมากาปา 

ประเทศบราซิล

อาสาสมัครมือที่ช่วยเหลือของมอรมอน 

ประมาณ 50 คน—ประกอบด้วยสมาชิก 

ศาสนจักร มิตรสหาย และผู้สอนศาสนา 

วิสุทธิชนยุคสุดท้าย—ระดมกำาลังไปช่วยทำา 

ความสะอาด ถอนวัชพืช และฟื้นฟูสภาพ  

Maria Ivone de Menezes โรงเรียนประจำา 

รัฐในมากาปา ประเทศบราซิล เมื่อวันเสาร์

ที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2012

กิจกรรมท่ีประสานงานโดยคณะกรรมการ 

โรงเรียนและจัดระบบโดยคลีเบอร์ เซนซ์ ผู้ 

อำานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของท้องถิ่น 

มากาปา บราซิล อามาปา ดึงความสนใจ 

และการรายงานข่าวจากสื่อต่างๆ ในท้องที่  

อดีเลีย ดานิน ผู้อำานวยการโรงเรียนช่วย 

เหลือโครงการนี้  “เราดีใจกับการให้ความ

ช่วยเหลือด้วยใจเอ้ือเฟื้อของศาสนจักร”  

เธอกล่าว “เราจะเก็บความทรงจำานี้ไว้กับ 

เราตลอดไป”

พระคัมภีร์รวมสามเล่มฉบับใหม่ 
พิมพ์เป็นภาษารัสเซีย

พระคัมภีร์รวมสามเล่มฉบับใหม่ซ่ึงประ- 

กอบด้วยพระคัมภีร์มอรมอน หลักคำาสอน

และพันธสัญญา และไข่มุกอันล้ำาค่ารวมอยู่

ในเล่มเดียวกันเวลาน้ีมีฉบับภาษารัสเซีย

แล้ว

ฉบับใหม่หาซื้อได้จากศูนย์หนังสือของ 

ศาสนจักรในท้องที่ จาก store.lds.org,  

ออนไลน์ที่ scriptures.lds.org และจาก

โปรแกรมประยุกต์บนมือถือ Gospel Library 

พระคัมภีร์ฉบับน้ีจัดพิมพ์ท้ังหมด 44 ภาษา

อ่านเรื่องราวเหล่านี้และเรื่องราวอื่นๆ เพิ่มเติม
ได้ที่ news.lds.org 
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แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัว

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้ 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ในภาษาที่แม่พูดกับเรา

ผมชื่นชอบบทความเรื่อง “ถึงทุก 

ภาษาและผู้คน” โดย ลีอา แม็คคลา-

นาฮาน ใน เลียโฮนา เดือนตุลาคม 

ค.ศ. 2011  บทความนี้เตือนผมว่านับ 

เป็นพรพิเศษอย่างยิ่งที่สามารถศึกษา 

พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าในภาษา

เดียวกันกับที่แม่ของเราพูดกับเรา  อีก

ทั้งเปิดโอกาสให้ผมได้แบ่งปันพระกิต- 

ติคุณและความรักในพระคัมภีร์มอรมอน 

กับเพ่ือนรักของผมในสโลวีเนียด้วย 

ขอบคุณครับ!
อลัน เอ็มบรี, อิตาลี

พลังท่ามกลางการทดลองของดิฉัน

ท่ามกลางการทดลองของดิฉัน ดิฉัน 

พบพลังในประจักษ์พยาน ประสบการณ์ 

และข่าวสารที่อยู่ใน เลียโฮนา ทุกๆ 

เดือนเมื่อเราได้รับนิตยสาร ดิฉันกับ 

สามีจะอ่านข่าวสารจากฝ่ายประธาน 

สูงสุดที่การสังสรรค์ในครอบครัว  เรา 

แบ่งปันความเห็นและสิ่งที่เราเรียนรู้ 

ดิฉันรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรัก 

ดิฉัน  พระองค์ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน 

ของดิฉัน  ดิฉันรู้ว่าพระองค์ทรงฟังดิฉัน
มาร์ติตา เดเฮอร์นันเดซ, เอลซัลวาดอร์

โปรดส่งคำาติชมหรือคำาแนะนำาของท่านมา
ที่ liahona@ldschurch.org อาจมีการแก้ไข
ความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่
ส่งมา 

ข้อคิดเห็นทั่วไป

“การอดอาหารเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้เราทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายโลก” หน้า 

10: อ่านบทความโดยแบ่งปันประเด็นท่ีอธิบาย 

ไว้ในหน้าที่สอง  ชี้ให้เห็นว่าการอดอาหารเป็น 

มากกว่าการไม่กินอาหาร—แต่ควรควบคู่กับการ 

สวดอ้อนวอน การแสดงประจักษ์พยาน และ

การบริจาคเงินอดอาหาร  ท่านอาจต้องการถาม 

สมาชิกครอบครัวว่าพวกเขาได้รับพรอย่างไร 

จากการอดอาหาร  ท่านอาจแบ่งปันเร่ืองราวจาก 

พันธสัญญาเดิมที่อยู่ในเอสเธอร์ 4 ได้เช่นกัน
“ทำาตามการกระตุ้นเตือน” หน้า 20: อ่าน 

หรือสรุปข้อความในกรอบ “จุดประสงค์แปด 
ประการของการเปิดเผย” จากน้ันให้อ่านเร่ือง- 
ราวในบทความทีละเร่ืองและสนทนาจุดประสงค์ 
ของการเปิดเผยในเรื่องนั้น  กระตุ้นสมาชิก 
ครอบครัวให้ตั้งใจสังเกตสัปดาห์นี้ว่า

พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณ
อย่างไรและเมื่อใด ท่าน 
อาจต้องการติดตามผลใน
สัปดาห์หน้าเพื่อสนทนาสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้

“การเลือกของฉันจะนำาไปท่ีใด?” หน้า 56:  

อ่านหรือสรุปเรื่องนี้ จากนั้นให้อ่านข้อความ 

อ้างอิงของประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์  เตือน

สมาชิกครอบครัวให้จดจำาว่าถ้าพวกเขาทำาผิด 

พวกเขาเลือกเปลี่ยนได้

“บทเรียนจากลีกเล็กๆ” หน้า 68: ท่าน 

อาจต้องการเริ่มโดยร้องเพลง “ครอบครัว

สามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์” (หนังสือเพลง 

สำาหรับเด็ก หน้า 98)  อ่านเร่ืองน้ีกับครอบครัว  

เหตุใดจึงเป็นส่ิงสำาคัญที่เราจะแสดงการสนับ- 

สนุนสมาชิกครอบครัวของเรา  ครอบครัวท่าน

จะสนับสนุนกันมากขึ้นได้อย่างไร

ความรักและแสงสว่างที่การสังสรรค์ในครอบครัว

เม่ือดิฉันเป็นผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่และอยู่ในโคลอมเบีย ครอบครัวท่ีพิเศษมากครอบครัวหน่ึง 

จากวอร์ดชวนดิฉันไปร่วมสังสรรค์ในครอบครัว  นั่นเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้ร่วมการสังสรรค์ใน

ครอบครัว วิญญาณแห่งความรักและศรัทธาที่ดิฉันพบที่นั่นทำาให้ดิฉันประหลาดใจ

เม่ือทุกคนมารวมกัน เรามีการสวดอ้อนวอน จากน้ันจึงเล่าว่าเราทำาอะไรบ้างในระหว่างสัปดาห์ 

ที่ผ่านมา  หลังจากพูดคุยกันเรามีกิจกรรม

เราปิดไฟเขียนข้อความหนึ่งในกระดาษรูปหัวใจสีต่างๆ  เมื่อทุกคนเขียนเสร็จแล้ว เราเปิดไฟ 

และให้ดูข้อความที่เราเขียน  บางคนเขียนไม่สวย บางคนน่าเกลียดมาก และอีกหลายคนอย่าง 

เช่นดิฉันเขียนด้วยความยากลำาบาก  ดิฉันคิดว่าดิฉันเขียนได้แย่ที่สุด  บทเรียนชัดเจนมาก นั่นคือ 

เมื่อเราไม่มีแสงสว่างของพระกิตติคุณในชีวิตเรา ทุกอย่างดูมืดมน ผิดเพี้ยน และยาก

บทเรียนน้ีจับใจอย่างย่ิง  และในหลายปีนับจากวันน้ันดิฉันพยายามทำาให้ชีวิตเดินอยู่ในวิถีท่ีเต็ม 

ไปด้วยแสงสว่างของพระกิตติคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดิฉันจะเป็นแบบอย่างแก่ลูกๆ ได ้

ดีนา เดลปิลาร์ มาเอสเตร, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
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จนกว่าเราจะพบกันอีก

โดย คริสติน บอยซ์

ดิ
ฉันเป็นผู้สอนศาสนาได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ 

เมื่อถูกปลุกขึ้นมากลางดึกด้วยเสียงฟ้าร้อง 

ดังก้อง เสียงดังในระยะไกลและดังขึ้น 

เรื่อยๆ เมื่อใกล้เข้ามา ไม่นานบ้านทั้งหลังของเรา 

ก็โคลงเคลง เสียงคำารามหยุดกึก และเสียงดังก้อง 

จางหายไป โชคดีที่คู่ของดิฉันเตือนว่าแผ่นดินไหว 

เป็นเรื่องธรรมดา เนื่องจากทุกอย่างน่าจะปกติดี 

แล้ว ดิฉันจึงพลิกตัวและไม่นานก็หลับไป

หลายสัปดาห์หลังจากตื่นขึ้นมากลางดึก ดิฉัน 

ได้ยินคนพูดถึงแผ่นดินไหวตอนเช้าวันน้ัน ดิฉันสงสัย 

ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา เนื่องจากดิฉันไม่ได้ยิน 

หรือรู้สึกอะไรเลย ด้วยความสับสนดิฉันจึงถามว่า 

“แผ่นดินไหว” เกิดข้ึนเม่ือใด พอทราบว่าดิฉันกำาลัง 

ออกกำาลังกายหรือไม่ก็อาบน้ำาตอนเกิดแผ่นดินไหว 

ดิฉันแทบไม่เชื่อหูว่าเกิดขึ้นจริง แผ่นดินไหวครั้งแรก 

ทำาให้ดิฉันตื่น ด้วยเหตุนี้ถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งตอนที่ 

ดิฉันตื่นอยู่ ดิฉันก็น่าจะรู้ตัว

แต่น่ีเป็นเพียงคร้ังแรกในหลายๆ คร้ังท่ีน่าจะเป็น 

แผ่นดินไหว ดิฉันไม่เคยรู้สึก จึงสงสัยว่าพวกเขาสับสน 

กันไปเองหรือเปล่าว่าแผ่นดินไหวเป็นอย่างไร

หลังจากแปดเดือนของเหตุการณ์ที่ดิฉันคิดว่า 

เป็นแผ่นดินไหวหลอกๆ ครูโรงเรียนวันอาทิตย์ของ 

ดิฉันพูดขึ้นมาว่า “รู้สึกหรือเปล่าว่ามีแผ่นดินไหว” 

ทุกคนพยักหน้าเห็นด้วย—ยกเว้นดิฉัน ดิฉันไม่เข้าใจ 

ไม่มีเสียงโครมครามหรือเสียงอึกทึกครึกโครม เก้าอี้ 

ของดิฉันไม่โยก ผนังไม่สะเทือน แล้วจะมีแผ่นดิน

ไหวได้อย่างไร

ต่อจากนั้นดิฉันพยายามนึกว่าดิฉันรู้สึกอย่างไร

เวลาครูพูดถึงแผ่นดินไหว นั่นคืออาการเวียนศีรษะ

เล็กน้อย—คล้ายกับดิฉันเพิ่งหมุนตัวไปรอบๆ 

ความรู้สึกแทบสังเกตไม่ได้เช่นนั้นคือแผ่นดินไหว

หรือ?
เพราะครูของดิฉัน ดิฉันจึงเริ่มตระหนักและรู้ว่า 

แผ่นดินไหวที่คิดกันไปเองนั้นคือแผ่นดินไหวจริงๆ 
ดิฉันเข้าใจว่าที่ดิฉันไม่เคยรู้สึกแผ่นดินไหวตอน 

ออกกำาลังกายหรืออาบน้ำาหรือนอน 
หลับเพราะเป็นการสั ่นสะเทือนเพียง 
เล็กน้อย แต่ดิฉันตระหนักทีละนิดถึง 
ความรู้สึกเวียนศีรษะหรือโคลงเคลง 
เล็กน้อย และยอมรับว่าน่ันคือหลักฐาน 
ของการเกิดแผ่นดินไหว

ต่อมาในงานเผยแผ่ของดิฉัน ดิฉัน
มีคู่เป็นผู้สอนศาสนาคนใหม่ วันหนึ่ง
เมื่อเรากำาลังสอน ผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่า 
“โอ้ แผ่นดินไหว” และดิฉันเห็นด้วย 
คู่ของดิฉันมองเราราวกับเราเป็นคน
สติไม่ดี แต่ดิฉันชี้ให้ดูตะเกียงแขวนที่
แกว่งเล็กน้อยและยืนยันกับเธอว่าอีก
หน่อยเธอจะรู้สึกถึงการเคลื่อนที่แทบ

สังเกตไม่ได้ของแผ่นดินโลก
ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งที่แผ่นดินไหวสอนดิฉัน

เกี่ยวกับการรู้ซึ้งถึงพระวิญญาณ มีหลายครั้งที่เรา 
ไม่สามารถปฏิเสธพระวิญญาณได้ เสียงของฟ้าร้อง 
ท่ีกำาลังทะลุทะลวงจิตวิญญาณของเรา แต่บ่อยกว่า 
นั้น พระวิญญาณคือเสียงกระซิบแผ่วเบา ความคิด
ใหม่ ความประทับใจ ความรู้สึกแยบยลที่บอกให้รู้
สิ่งที่จะพูดหรือทำา (ดู ฮีลามัน 5:30) ถ้าเราสังเกต
เห็นเพียงการสั่นไหวอย่างแรงของจิตวิญญาณ เรา
จะพลาดความประทับใจที่อ่อนหวานมากมายของ 
พระวิญญาณ บางครั้งเราอาจต้องให้ผู้อื่นชี้ให้เห็น 
ความรู้สึกถึงพระวิญญาณเพ่ือเราจะสามารถจดจ่อ 
ไปที่จุดนั้นและปรับการรับรู้ของเราได้ เมื่อเราทำา 
เช่นน้ันเราจะพบโลกใหม่โดยส้ินเชิงของการตระหนัก 
รู้และความน่าพิศวง 

เสียงของ 
ฟ้าร้อง  
เสียงของ 
ความเงียบ

คนอื่นรู้สึกได้ 

อย่างไรว่าแผ่นดิน 

ไหวในเมื่อดิฉัน

ไม่รู้สึกอะไรเลย 

คำาตอบสอนดิฉัน

มากกว่าเรื่องวิทยา

แผ่นดินไหว
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ภาพบุคคลและสิ่งของในพระคัมภีร์มอรมอน

ชาวโซรัมกับแรมีอัมทัม
แอลมา 31–32, 35
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ปีนี้ เลียโฮนา หลายฉบับจะมีชุดภาพบุคคลและสิ่งของในพระคัมภีร์มอรมอนรวมอยู่ด้วย เพื่อทำาให้ภาพเหล่านี้แข็งแรงและใช้ง่าย ให้

ตัดออกมาทากาวหรือใช้เทปติดกับกระดาษแข็ง ถุงกระดาษ หรือไม้ที่เหลาแล้ว เก็บแต่ละชุดไว้ในซองหรือถุง พร้อมฉลากบอกว่าจะ

หาเรื่องราวพระคัมภีร์เกี่ยวกับภาพเหล่านี้ได้จากที่ใด

แอลมากับผู้สอนศาสนา

ชาวโซรัม

ชาวโซรัมที่ยากจน



“สิทธิอำ�น�จ ในฐานะปุโรหิตมาโดยการแต่งตั้ง” 
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัม 

อัครสาวกสิบสองเขียน “พลังอำ�น�จ ในฐานะปุโรหิต 
มาจากการดำาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์และเชื่อฟัง 
ในการให้เกียรติพันธสัญญา พลังนี้เพิ่มขึ้น 

โดยการฝึกใช้ฐานะปุโรหิตในความชอบธรรม”  
ดู “เกียรติและระเบียบของฐานะปุโรหิต” 
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