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Five That Were Wise (ห้าคนท่ีมี
ปัญญา) โดย โรส ดาท็อก ดอลล์

หญิงพรหมจารีสิบคนไปพบเจ้าบ่าว  

“เป็นคนโง่ห้าคน เป็นหญิงมีปัญญา 

ห้าคน” คนมีปัญญา “เอาน้ำามันใส่กา 

ไปกับตะเกียงของตนด้วย” คนโง่ 

เอาตะเกียงไปแต่ “หาได้เอาน้ำามัน 

ไปด้วยไม่” เมื่อเสียงร้องมาว่า 

“เจ้าบ่าวมาแล้ว” หญิงพรหมจารีโง ่

ออกไปซื้อน้ำามัน “เจ้าบ่าวก็มาถึง  

ผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับท่านในการ 

เลี้ยงเนื่องในงานสมรสแล้วประตูก็ปิด” 

(ดู มัทธิว 25:1–13)
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ส ิง  ห  า ค ม   2 0 1 2           1

 12 เร่ืองราวประทับใจในพระกิตติคุณ:  
  เรียนรู้หน้าท่ีของท่าน

โดย เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน

 19 รับใช้ในศาสนจักร:  
  รับใช้คนๆ  หน่ึง

โดย อัล แวนลีอูเว็น

 30 บ้านเรา ครอบครัวเรา:  
  ภัยธรรมชาติ—เราไม่ต้องกลัว

โดย เอ็ลเดอร์สแตนลีย์ จี. เอลลิส

 38 เสียงวิสุทธิชน

 74 ข่าวศาสนจักร

 77 แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ 
  ในครอบครัว

ข่าวสาร
 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:  
  พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรียก 
  ให้รับใช้

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

 7 ข่าวเย่ียมสอน: ลงมือทำาเม่ือมี 
  คนตกทุกข์ได้ยาก

บทความพิเศษ
 14 โธมัส เอส. มอนสัน: ตอบรับการ 
  เรียกให้ทำาหน้าท่ี

โดย ไฮดี เอส. สวินตัน

ประสบการณ์จากชีวิตประธาน
โธมัส เอส. มอนสันสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เราทำาตามแบบอย่างของท่าน

 20 เฉลิมฉลองวันบำาเพ็ญประโยชน์
โดย แคธรีน เอช. โอลสัน

สมาชิกทั่วโลกมีส่วนช่วยเหลือชุมชน 
ในวันบำาเพ็ญประโยชน์

 24 ยืนหยัดด้วยกันเพ่ืออุดมการณ์ 
  ของพระคริสต์

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

คำาขอร้องให้คริสต์ศาสนิกชนยืนหยัด 
ด้วยกันในความเชื่อมั่น การุณยธรรม  
และความเข้าใจ

 34 พบศรัทธาตรงสุดแดนแผ่นดินโลก
โดย ไมเคิล อาร์. มอร์ริส

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในเมืองอูชัวยา 
อาร์เจนตินา เริ่มชีวิตใหม่เมื่อน้อมรับ 
พระกิตติคุณ

78 ตอบคำาถามเก่ียวกับศาสนาของเรา
โดย ไมเคิล ออตเตอร์สัน

แนวคิดห้าประการให้นึกถึงเมื่อท่าน 
ตอบคำาถามผู้อื่น

ปกิณกะ
 8 สมุดบันทึกการประชุมใหญ่ 
  เดือนเมษายน

 10 ส่ิงท่ีเราเช่ือ: ศีลระลึก—ระลึกถึง 
  พระผู้ช่วยให้รอด

ภาพปก
Fishers of Men (ผู้หาคนดั่งหาปลา)  โดยไซมอน ดิวอีย์

เลียโฮนา สิงหาคม 2012
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54

68
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 42 จรรโลงศรัทธาในโลกแห่งความ 
  สับสนวุ่นวาย

โดย อธิการเจราลด์ คอสเซ

หลักธรรมห้าข้อช่วยให้ศรัทธาและ
ประจักษ์พยานเข้มแข็งอยู่เสมอ

46 คำาถามและคำาตอบ
ฉันเสพติดสื่อลามก มันกำาลังทำาลาย 
ชีวิตฉัน ฉันจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเลิก
เสพติด

48 ฉันรู้ได้อย่างไรเม่ือฉันได้รับ 
  การให้อภัย

โดย เอ็ลเดอร์แทด อาร์. คอลลิสเตอร์

ถ้าฉันได้รับการให้อภัย เหตุใด 
จึงยังรู้สึกผิด

51 ห้องสนทนา

52 การเสียสละทว่าปีติ
โดย เอ็ดเวิร์ด เอ็ม. อโคซาห์

การรับใช้พระเจ้าจะสำาคัญกว่าเงินทอง 
ที่ผมหาอยู่ได้หรือ

53 นึกภาพตนเองในพระวิหาร
โดย อาเดรียนา ฟรังกา เลียโอ

ดิฉันรู้ว่าดิฉันอยากแต่งงานในพระวิหาร 
แต่ดิฉันต้องเลือกให้ถูกต้องก่อน

54 เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:  
  เคร่ืองยึดเหน่ียวในปัจจุบัน

โดย เดวิด แอล. เบค และ  
อีเลน เอส. ดัลตัน

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน เล่มใหม่
ช่วยท่านได้อย่างไร อ่านสิ่งที่ประธาน
เยาวชนชายสามัญและประธานเยาวชน
หญิงสามัญกล่าว

58 แบบอย่างของคุณแม่
โดย เอริน บาร์เกอร์

ถึงแม้คุณแม่จะป่วย แต่ท่านก็ยังสอน
ดิฉันเกี่ยวกับความรักและการรับใช้

 59 พยานพิเศษ: สตรีมีความสำาคัญ 
  ในศาสนจักร!

โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก

 60 การสวดอ้อนวอน จดหมายส้ันๆ  
  และภัยธรรมชาติ

โดย มาริสซา วิดดิสัน

แม้อยู่ห่างหลายพันไมล์ แต่โฮโนกะและ
แม็กกีต่างเรียนรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง
ดูแลเราในยามยาก

 62 คมวาทะ

 63 หน้าน้ีของหนู

 64 นำาปฐมวัยกลับบ้าน: ฉันเลือก 
  เติมเต็มชีวิตด้วยส่ิงท่ีอัญเชิญ 
  พระวิญญาณ

 66 ทำาตามศาสดาพยากรณ์:  
  ฝึกรับใช้ผู้อ่ืน

โดย ไฮดี เอส. สวินตัน

 68 บ้านของลูเต
โดย อาดัม ซี. โอลสัน

ไม่ว่าเราอยู่ที่ใด เราสามารถทำาให้บ้าน
เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์สำาหรับครอบครัว
เราได้

 70 สำาหรับเด็กเล็ก

 81 ภาพบุคคลและส่ิงของใน 
  พระคัมภีร์มอรมอน

ดูว่าท่านจะหา

เลียโฮนา 

ที่ซ่อนอยู่ 

ในฉบับนี ้

ได้หรือไม่  

คำาใบ้: อยู่ใน 
fale

คนหนุ่มสาว เยาวชน เด็ก
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สำาหรับผู้ใหญ่

“พบศรัทธาตรงสุดแดนแผ่นดินโลก” 
(หน้า 34) พูดถึงเรื่องราวการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสของสมาชิกหลายคนในเมือง
ทางใต้สุดของอาร์เจนตินา ดูภาพถ่าย
เพิ่มเติมที่ liahona.lds.org

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

เยาวชนให้เคล็ดลับหลายประการเพื่อ 
เอาชนะการเสพติดสื่อสามก (ดู หน้า 46)  
แหล่งช่วยอีกแหล่งหนึ่งคือสมุดคู่มือบำาบัด 
การเสพติดของศาสนจักร มีออนไลน์หลาย
ภาษาที่ recoveryworkbook.lds.org

สำาหรับเยาวชน

กลับใจ (การ), 46, 48
การประชุมใหญ่สามัญ, 8
การเรียกในศาสนจักร, 4, 19
การุณยธรรม, 7, 19,  

24, 58
ครอบครัว, 30, 54,  

58, 59, 63
คริสต์ศาสนา, 24
ความก้าวหน้าส่วนบุคคล, 51
ความเป็นหน่ึงเดียว, 20, 24
ความยากลำาบาก, 30, 51, 60
ความหวัง, 38
งานเผยแผ่ศาสนา, 34, 52, 

78
งานพระวิหาร, 53
ชดใช้ (การ), 48
เช่ือฟัง (การ), 52

เตรียม (การ), 30
แต่งงาน (การ), 53
แบบอย่าง, 14, 58, 63, 66
ประจักษ์พยาน, 34, 42, 51
ประวัติครอบครัว, 38
เปล่ียนใจเล่ือมใส (การ), 34
เปิดเผย (การ), 38, 40, 41
โปรแกรมศรัทธาในพระผู้ 
เป็นเจ้า, 63

พร, 54
พระคัมภีร์มอรมอน, 34, 40
พระเยซูคริสต์, 10, 24, 48
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ, 19, 30, 

34, 42, 48, 64
พันธสัญญา, 10
เพ่ือความเข้มแข็งของ
เยาวชน, 54

ภัยธรรมชาติ, 30, 60
มาตรฐาน, 54
มิตรภาพ, 64
เย่ียมสอน (การ), 7
รับใช้ (การ), 4, 7, 14, 20, 

58, 66, 70
ศรัทธา, 42, 48
ศีลระลึก, 10
สตรี, 59
ส่ือ, 46
ส่ือลามก, 46
เสพติด (การ), 46
เสียสละ (การ), 52
หน้าท่ี, 4, 12, 14, 51, 73
หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า, 51
ให้อภัย (การ), 48
ออกเดท (การ), 53

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และหนังสือเล่มอื่นๆ  
ของศาสนจักรมีให้อ่านหลายภาษาที่ 
www.languages.lds.org
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ทุกคนท่ีเคยเรียนคณิตศาสตร์รู้ว่าตัวหารร่วมคืออะไร สำาหรับ 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย มีตัวหารร่วมตัวหน่ึงท่ีผูกมัดเราไว้ด้วย 
กัน ตัวหารร่วมตัวนั้นคือการเรียกส่วนตัวที่เราแต่ละคน 

ได้รับเพ่ือทำางานมอบหมายในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบน
แผ่นดินโลกน้ี

ท่านเคยรู้สึกผิดฐานพร่ำาบ่นเมื่อการเรียกมาถึงท่านหรือไม่ 
หรือท่านยอมรับด้วยความขอบพระทัยทุกครั้งที่มีโอกาสรับใช้พี่
น้องชายหญิงโดยรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์จะประทานพรคนที่
พระองค์ทรงเรียก

ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะไม่มองข้ามวัตถุประสงค์แท้จริงของโอกาส 
อันน่าหวงแหนให้เรารับใช้ วัตถุประสงค์นั้น เป้าหมายนิรันดร์นั้น 
คือสิ่งเดียวกันกับที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำาค่า 
นั่นคือ “เพราะดูเถิด, นี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเรา—คือ
การทำาให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์.”1

ขอให้เราระลึกไว้เสมอว่าเส้ือคลุมของการเป็นสมาชิกศาสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่ใช่เสื้อคลุมสวม
ความอบอุ่นแต่คือเสื้อครุยสวมความรับผิดชอบ หน้าที่ของเรา 

นอกจากจะช่วยตัวเราให้รอดแล้ว ยังนำาทางผู้อื่นไปสู่อาณาจักร
ซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย

เมื่อเราเต็มใจเดินบนเส้นทางการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า เราย่อม 
ไม่มีวันอยู่ในสภาพแบบคาร์ดินัลวอลซีย์ของเชคสเปียร์ เมื่อถูก 
เพิกถอนอำานาจหลังจากรับใช้พระราชามาชั่วชีวิตเขาคร่ำาครวญ
อย่างเศร้าใจว่า

มาตรแม้นข้าฯ รับใช้พระผู้เป็นเจ้า สักครึ่งเท่าที่ 

สนองพระฤ                 สาย พระองค์คงเหลียวแลยามแก่กาย

ไม่สิ้นลายให้ศัตรูมันดูแคลน 2

สวรรค์เรียกร้องการรับใช้แบบใด “พระเจ้าทรงเรียกร้องใจและ 
ความคิดที่เต็มใจ; และคนเต็มใจและคนเชื่อฟังจะกินสิ่งดีของ 
แผ่นดินแห่งไซอันในวันเวลาสุดท้ายนี้”3

ข้าพเจ้าหยุดชั่วขณะเมื่อนึกถึงถ้อยคำาของประธานจอห์น  
เทย์เลอร์ (1808–1887) ที่ว่า “ถ้าท่านไม่ขยายการเรียกของท่าน  
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงถือว่าท่านต้องรับผิดชอบผู้ที่ท่านอาจช่วย
เขาไว้ได้หากท่านได้ทำาหน้าที่ของท่าน”4

พระชนม์ชีพของพระเยซูเปรียบประดุจแสงเรืองรองฉายความ 
ดีงามเม่ือพระองค์ทรงปฏิบัติศาสนกิจในบรรดาผู้คน “เราอยู่ท่าม 
กลางท่านท้ังหลายเหมือนผู้รับใช้”5 พระเยซูทรงประกาศขณะทรง 
ทำาให้แขนขาของคนง่อยมีเร่ียวแรง คนตาบอดมองเห็น คนหูหนวก 
ได้ยิน และร่างของคนตายมีชีวิต

พระอาจารย์ทรงใช้อุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียผู้ใจดีสอนเราให้รัก 
เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง6 พระองค์ทรงใช้พระดำารัสตอบเศรษฐี
หนุ่มสอนเราให้ขจัดความเห็นแก่ตัวของเรา7 พระองค์ทรงใช้เรื่อง 
การเลี้ยงอาหารคน 5,000 คนสอนเราให้เห็นความต้องการของ 
ผู้อื่น8 และพระองค์ทรงใช้คำาเทศนาบนภูเขาสอนเราให้แสวงหา

พระผู้ช่วยให้รอด

โดย ประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน

ทรงเรียกให้รับใช้
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อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าก่อน9

ในโลกใหม่ พระเจ้าผู้คืนพระชนม์ทรงประกาศว่า “เจ้ารู้สิ่งที่ 

เจ้าจะต้องทำาในศาสนจักรของเรา; เพราะงานที่เจ้าเห็นเราทำามา 

แล้วเจ้าจงทำาด้วย; เพราะสิ่งที่เจ้าเห็นเราทำามาแล้ว แม้สิ่งนั้นเจ้า

จงทำา.”10

เราเป็นพรแก่ผู้อื่นเมื่อเรารับใช้ในร่มเงาของ “เยซูแห่งนาซาเร็ธ 

. . .  [ผู้] เสด็จไปกระทำาคุณประโยชน์”11 พระผู้เป็นเจ้าประทานพร 

เราให้พบปีติในการรับใช้พระบิดาในสวรรค์ขณะที่เรารับใช้บุตร

ธิดาของพระองค์บนแผ่นดินโลก 

อ้างอิง
1.	 โมเสส	1:39
2.	 วิลเลียม	เชคสเปียร์,	King Henry the Eighth,	องก์	3,	ฉาก	2,	บรรทัดที่	456–458
3.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	64:34
4.	 คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: จอห์น เทย์เลอร	์(2001)	หน้า	162
5.	 ลูกา	22:27
6.	 ดู	ลูกา	10:30–37;	ดู	มัทธิว	22:39	ด้วย
7.	 ดู	มัทธิว	19:16–24;	มาระโก	10:17–25;	ลูกา	18:18–25
8.	 ดู	มัทธิว	14:15–21;	มาระโก	6:31–44;	ลูกา	9:10–17;	ยอห์น	6:5–13
9.	 ดู	มัทธิว	6:33

10.	 3 นีไฟ	27:21
11.	 กิจการ	10:38

การสอนจากข่าวสารนี้
“[พระเจ้า] จะไม่ทรงยอมให้เราล้มเหลวหากเราทำาส่วน 
ของเรา พระองค์จะทรงเพิ่มความสามารถให้เราแม้เกิน 
กว่าพรสวรรค์และความสามารถของเราเอง . . .  นี่เป็น 
ประสบการณ์ที่หอมหวานที่สุดอย่างหนึ่งที่พึงเกิดขึ้นกับ 
มนุษย์” (เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, ใน ไม่มีการเรียกใด
ยิ่งใหญ่กว่าการสอน [1999], หน้า 20) ท่านอาจเล่า
ประสบการณ์เมื่อท่านหรือคนที่ท่านรู้จักรู้สึกว่าพระเจ้า 
ทรงเพิ่มพรสวรรค์และความสามารถของเขา เชิญชวน 
ครอบครัวให้เล่าประสบการณ์ในแง่ดีบางอย่างเม่ือพวก
เขาตอบรับ “การเรียกให้รับใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด”
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รับใช้ในพระวิหาร
โดย เบ็นจามิน เอ.

เม่ือผมอายุครบ 17 ปี ผมเร่ิมคิดจริงจังเก่ียวกับอนาคต ผมสวด 

อ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ว่าผมจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือเตรียม

เป็นผู้สอนศาสนาและรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ผมรู้สึกว่าผม

ควรไปพระวิหารบ่อยข้ึนเพราะน่ันคือพระนิเวศน์ของพระเจ้าและจะ

เป็นสถานท่ีซ่ึงผมรู้สึกใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์ของผมมากท่ีสุด
ด้วยเหตุนี้ผมจึงตั้งเป้าหมายทำาบัพติศมา 1,000 คนในหนึ่งปี 

ผมรู้สึกจริงๆ ว่าต้องตั้งเป้าหมายนี้ ผมอดอาหารเพื่อให้รู้ว่านี่คือ
สิ่งที่ผมควรทำาหรือไม่ พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบผม และผมเริ่ม
ไปพระวิหารตัมปีโก เม็กซิโกทุกวันเสาร์

หลังจากทำาบัพติศมาได้ 500 คน ผมต้ังเป้าหมายค้นหาประวัติ 
ครอบครัวเกี่ยวกับบรรพชนของผม ผมชอบการค้นหานั้นมากจน 
ไม่ยอมนอนเพราะมัวแต่หารายชื่อ ผมพบรายชื่อ 50 ชื่อและ
บรรพชนแปดรุ่นในประวัติครอบครัวของผม ผมช่วยทำางานพระ 
วิหารให้พวกเขาทุกคน

ในที่สุดผมได้ทำาบัพติศมาให้ 1,300 กว่าคน ผมเรียนจบ 
เซมินารี ได้รับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค และเวลานี้กำาลังรับใช้
เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดประการหนึ่งใน
ชีวิตผม

ฉันสามารถทำาบางส่ิงบางอย่างให้ผู้อ่ืนได้

เราแต่ละคนสามารถทำาบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยคนอื่นๆ ได้ 
ประธานมอนสันสอนว่าเราควรรักทุกคนและดูว่าเราจะช่วย

พวกเขาได้อย่างไร
ดูเด็กชายที่นั่งอยู่ข้างต้นไม้ ท่านเห็นคนรอบข้างที่เขาจะช่วยได้

หรือไม่
เมื่อท่านรับประทานอาหารมื้อค่ำากับครอบครัว เสนอให้สมาชิก 

ครอบครัวแต่ละคนบอกหนึ่งอย่างท่ีเขาทำาเพื่อรับใช้ใครบางคนใน 
วันน้ัน เขียนประสบการณ์เก่ียวกับการรับใช้ของท่านในบันทึกส่วน 
ตัวทุกวัน

เยาวชน เด็ ก
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ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์
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ข่าวเยี่ยมสอน

ลงมือทำาเม่ือมี 
คนตกทุกข์ ได้ยาก

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม  
ใช้คำาถามช่วยท่านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน

จากประวัติของเรา
ในปีแรกๆ ของศาสนจักร  

สมาชิกมีน้อยและอยู่รวมกัน 
สมาชิกสามารถตอบสนองได ้
อย่างรวดเร็วเมื่อมีคนต้องการ 
ความช่วยเหลือ ปัจจุบัน
สมาชิกของเรามีเกิน 14 ล้าน
คนและกระจายอยู่ทั่วโลก 
การเยี่ยมสอนจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ในแผนของพระเจ้าเพื่อให้
ความช่วยเหลือบุตรธิดาทุกคน
ของพระองค์

“ระบบเดียวซึ่งให้ความช่วย
เหลือและการปลอบโยนทั่ว
ศาสนจักรที่ใหญ่มากในโลกที่
มีความหลากหลายจะทำาผ่าน
ผู้รับใช้แต่ละคนซึ่งอยู่ใกล้
คนตกทุกข์ได้ยาก” ประธาน
เฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษา
ที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด
กล่าว

“. . .  อธิการและประธาน 
สาขาทุกคนมีประธานสมาคม 
สงเคราะห์ไว้ให้พึ่งพาอาศัย” 
ท่านกล่าวต่อ “เธอมีผู้เยี่ยม
สอนผู้รู้ความยากลำาบากและ
ความต้องการของพี่น้องสตรี
ทุกคน เธอสามารถรู้ใจแต ่
ละบุคคลและครอบครัวผ่าน 
ผู้เยี่ยมสอน เธอสามารถสนอง
ความต้องการและช่วยอธิการ
ในการเรียกของเขาเพื่อ
บำารุงเลี้ยงแต่ละบุคคลและ
ครอบครัว”3

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง
1. ฉันกำาลังใช้ของประทานและพรสวรรค์
เพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่นหรือไม่
2. พี่น้องสตรีที่ฉันดูแลรู้หรือไม่ว่าฉันยินดี
ช่วยพวกเธอเมื่อพวกเธอตกทุกข์ได้ยาก

ในฐานะผู้เยี่ยมสอน จุดประสงค์ประการ 
หน่ึงของเราคือช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้ครอบครัวและบ้าน พี่น้องสตรีที่เราเยี่ยม 
ควรพูดได้ว่า “ถ้าฉันมีปัญหา ฉันรู้ว่าผู้เยี่ยม 
สอนจะช่วยโดยไม่ต้องรอให้ขอ” ในการรับใช้ 
เรามีความรับผิดชอบที่ต้องรับรู้ความต้องการ 
ของพี่น้องสตรีที่เราเยี่ยม เมื่อเราแสวงหาการ 
ดลใจ เราจะรู้วิธีตอบสนองความต้องการฝ่าย
โลกและฝ่ายวิญญาณของพี่น้องสตรีแต่ละ
คนที่เราได้รับมอบหมายให้เยี่ยม จากนั้นโดย 
ใช้เวลาของเรา ทักษะ พรสวรรค์ คำาสวดอ้อน 
วอนด้วยศรัทธา การสนับสนุนทางวิญญาณ 
และทางอารมณ์ เราจะสามารถบำาเพ็ญประ- 
โยชน์ด้วยการุณยธรรมในยามเจ็บป่วย เสีย
ชีวิต และในสภาวการณ์พิเศษอื่นๆ1

โดยผ่านความช่วยเหลือของรายงานจาก 
ผู้เยี่ยมสอน ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ 
ระบุคนที่มีความต้องการพิเศษเนื่องด้วย
ความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางอารมณ์ 
สถานการณ์ฉุกเฉิน การเกิด การเสียชีวิต  
ทุพพลภาพ ความเหงา หรือการท้าทายอื่นๆ 
จากนั้นประธานสมาคมสงเคราะห์รายงานสิ่ง
ที่เธอพบต่ออธิการ ภายใต้การกำากับดูแลของ
อธิการ เธอประสานงานให้ความช่วยเหลือ2

ในฐานะผู้เย่ียมสอน เราสามารถมี “เหตุผล 
ใหญ่หลวง . . .  ที่จะชื่นชมยินดี” เพราะ “พร
ซึ่งประสาทบนเรา, คือทำาให้เราเป็นเครื่องมือ
ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อนำามาซึ่ง
งานอันสำาคัญยิ่งนี้” (แอลมา 26:1, 3)

อ้างอิง
1.	 ดู	คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (2010), 

9.5.1; 9.6.2
2.	 ดู	คู่มือเล่ม 2, 9.6.2
3.	 เฮนรีย์ บี.	อายริงก์,	ใน	Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 110

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่reliefsociety.lds.orgถ่า
ยภ
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จากพระคัมภีร์
มัทธิว 22:37–40; ลูกา 10:29–37; แอลมา 26:1–4; 
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 82:18–19



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

ขณะศึกษาการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2012 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่านี้  
(และสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยให้ท่านเรียนรู้และประยุกต์ใช้คำาสอน 
ล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตตลอดจนผู้นำาคนอื่นๆ ของศาสนจักร

สมัยเป็นหนุ่มข้าพเจ้าทำางานกับผู้รับ 
เหมาทำาตอม่อและวางฐานรากของ 

บ้านใหม่ ในความร้อนของฤดูร้อนเป็นงาน
ที่ยากในการเตรียมพื้นสำาหรับแบบพิมพ์ที่
เราจะเทซีเมนต์เพื่อทำาตอม่อ สมัยนั้นไม่มี
เครื่องจักร เราใช้พลั่วและเสียม การสร้าง
ฐานรากให้คงทนสำาหรับอาคารต่างๆ เป็น
งานที่ยากในสมัยนั้น

งานน้ันต้องใช้ความอดทน หลังจากท่ีเรา 
หล่อตอม่อเรารอให้ตอม่ออยู่ตัว เราอยากจะ 
ทำางานต่อไป แต่หลังจากเทปูนฐานรากแล้ว 
เราต้องรอก่อนที่เราจะเอาแบบพิมพ์ออก

และส่ิงท่ีประทับใจผู้ก่อสร้างรายใหม่เป็น 
สิ่งที่ดูเหมือนว่าน่าเบื่อหน่ายและเสียเวลา 
คือขั้นตอนของการใส่เหล็กเส้นอย่างระมัด 
ระวังเข้าไปในแบบพิมพ์เพื่อเสริมความแข็ง 
แกร่งให้แก่ฐานรากเมื่อทำาเสร็จ

ในวิธีที่คล้ายกัน ต้องเตรียมพื้นดิน 
อย่างระมัดระวังสำาหรับ 
 

ฐานรากแห่งศรัทธาของเราเพื่อต้านทาน 
พายุที่จะมาสู่ทุกชีวิต พื้นฐานอันแข็งแกร่ง
ของฐานรากแห่งศรัทธาคือความสุจริตส่วน
บุคคล

การเลือกสิ่งที่ถูกต้องของเราจะเป็นไป 
อย่างต่อเนื่องเมื่อไรก็ตามที่มีการเลือกอยู่ 
ตรงหน้าเมื่อเราสร้างพื้นดินอันแข็งแกร่ง 
ภายใต้ศรัทธาของเรา สิ่งนี้สามารถเริ่มตั้ง 
แต่วัยเยาว์นับต้ังแต่ทุกจิตวิญญาณถือกำาเนิด 
มาพร้อมกับของประทานที่ได้เปล่าของพระ 
วิญญาณแห่งพระคริสต์ ด้วยพระวิญญาณ 
นั้นเราจะรู ้ว่าเมื่อไรเราทำาสิ่งที่ถูกต้องต่อ 
พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าและเมื่อไรที่เราทำา
ผิดในสายพระเนตรของพระองค์

การเลือกเหล่านั้น หลายร้อยครั้ง ในทุก 
วัน เตรียมพ้ืนดินอันแข็งแกร่งซ่ึงอาคารแห่ง 

ศรัทธาของเราสร้าง 
 อยู่บนนั้น โครง 
 เหล็กที่อยู่รอบๆ  

สร้างรากฐานให้คงทน
เพื่อให้เนื้อแท้แห่งศรัทธาของเราเทใส่ลงไป 
คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พร้อม 
กับพันธสัญญา ศาสนพิธี และหลักธรรม

กุญแจอย่างหนึ่งของศรัทธาอันคงทน
คือการพิจารณาอย่างถูกต้องถึงช่วงเวลาที่
เติบโตเต็มที่ . . .

การเติบโตเต็มท่ีน้ันไม่ได้มาโดยอัตโนมัติ 
ไปตามเวลา แต่สิ่งนี้ใช้เวลา การมีอายุเพิ่ม
ขึ้นก็ไม่ได้ช่วยอะไร แต่การรับใช้พระผู้เป็น
เจ้าและผู้อื่นอย่างพากเพียรโดยทุ่มเททั้ง
ใจและจิตวิญญาณที่จะเปลี่ยนประจักษ์
พยานแห่งความจริงไปสู่ความเข้มแข็งทาง
วิญญาณที่ไม่แตกสลาย

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, ที่ปรึกษาที่หนึ่ง
ในฝ่ายประธานสูงสุด, “ภูเขาเพื่อให้ปีน,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 24.
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คำาถามให้ไตร่ตรอง
• ท่านจำาเวลาที่ความซื่อสัตย์สุจริต 

ของท่านถูกทดลองได้ไหม ท่านรับ 

มืออย่างไร

• การรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและผู้อื่น

ในศรัทธาเสริมสร้างรากฐานทาง

วิญญาณของท่านอย่างไร

ท่านอาจเขียนความคิดของท่านลง

ในบันทึกส่วนตัวหรือสนทนาเรื่องเหล่านี้

กับคนอื่นๆ

แหล่งช่วยเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้: “Faith” 
ใน Study by Topic ที่ LDS.org; ริชาร์ด จี. 
สก็อตต์, “อำานาจการเปลี่ยนแปลงของ
ศรัทธาและอุปนิสัย,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 
54–58.

เรื่ อ ง เ ล่ าจากการประช ุม ใหญ่



โอวาทสองคำา
ท่าน:
1. เก็บความขุ่นแค้นไหม

2. นินทาไหม

3. กีดกันผู้อื่นไหม

4. อิจฉาผู้อื่นไหม

5. อยากทำาร้ายผู้อื่นไหม

คำาตอบ: 1. พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์; 2. ได้รับ; 3. การเปิดเผย; 
4. การทดสอบและการทดลอง

เข้าไปอ่าน ดู หรือฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ 
ได้ท่ี conference.lds.org

แต่กระทำาดังนี้
1. มีเมตตา

2. ให้อภัย

3. พูดกันอย่างสงบ

4. ให้ความรักของพระผู้เป็น

เจ้าเปี่ยมอยู่ในใจท่าน

5. ทำาดีต่อผู้อื่น

ดัดแปลงจาก ดีเทอร ์
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ,  
“ผู้มีใจกรุณาย่อมได้
รับพระกรุณา,”  
เลียโฮนา พ.ค. 
2012, 75, 76.

คำาสัญญาของ 
ศาสดาพยากรณ์

“พระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ทรงยืน

ยันความจริงใน

การประชุมใหญ ่

 นี้และจะทำาอีก

ขณะที่ท่านแสวงหาพระวิญญาณ 

ขณะที่ท่านฟัง และจากนั้นศึกษา

ข่าวสารของผู้รับใช้ที่ได้รับมอบ

อำานาจจากพระเจ้าที่อยู่ที่นี่”
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด, “ภูเขา 
เพื่อให้ปีน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 26.

2. “เราไม่ได้ถูกลดคุณค่า
ลงเมื่อคนอื่น   
เพิ่มเติม” 
(เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, 
“คนงานในสวนองุ่น,”  
เลียโฮนา, 2012, 31)

3. “ความจริงและหลักคำา 
สอนที่เราได้รับมาถึงเราโดย  
 จากสวรรค์และจะมี
มาอย่างต่อเนื่อง” 
(ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, 
“หลักคำาสอนของพระคริสต์,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 86)

1. “เราสามารถได้รับการปลดปล่อยจากวิถีของความเลวและความชั่วร้าย
โดยการหันไปสู่คำาสอนของ   ” 
(แอล. ทอม เพอร์รีย์, “พลังแห่งการปลดปล่อย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 97)

4. “ชีวิตนี้คือการฝึกฝน
เพื่อรับความสูงส่งนิรันดร์ 
กระบวนการดังกล่าวหมายถึง 
  ” 
(โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์,  
“บทเรียนพิเศษ,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2012, 80)

หยุด
เถิด!

เติมคำ�
ใน 

ชอ่งว�่ง
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สิ่งที่ เราเชื่ิอ

10      เ ลี ย โ ฮ น า

การเตรียมรับศีลระลึกอย่างเหมาะสม 

รวมถึงการกลับใจ ปรารถนาจะทำาตาม 

พระผู้ช่วยให้รอด และมี “ใจที่ชอกช้ำาและ 

วิญญาณที่สำานึกผิด” (3 นีไฟ 9:20) การ 

รับศีลระลึกเป็นโอกาสประจำาสัปดาห์ให้ 

สำารวจและอุทิศตนอีกครั้ง ความคารวะ 

และการสวดอ้อนวอนส่งเสริมประสบการณ์ 

นี้ แต่ละบุคคลที่ทำาบาปร้ายแรงไม่ควรรับ 

ศีลระลึกจนกว่าจะกลับใจ รวมถึงการ 

สารภาพต่ออธิการหรือประธานสาขา (ดู 

3 นีไฟ 18:28–30)

ศี
ลระลึกเป็นศาสนพิธ ีศักดิ์สิทธิ ์

ของฐานะปุโรหิตที่ประกอบทุก 

วันอาทิตย์ พระเยซูคริสต์ทรงจัด 

ตั้งศาสนพิธีนี้เมื่อครั้งประทับบนแผ่นดิน 

โลกและทรงฟื้นฟูในสมัยของเราผ่าน 

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ “ศาสนพิธี 

ศีลระลึก” เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่ง

โควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว “ทำาให้การ

ประชุมศีลระลึกเป็นการประชุมศักดิ์สิทธิ์

ที่สุดและสำาคัญที่สุดในศาสนจักร”1

พระเจ้าทรงบัญชาเราให้ประชุมกันและ 

รับศีลระลึกทุกวันอาทิตย์ (ดู คพ. 20:75) 

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนให้พรและ 

ส่งผ่านขนมปังและน้ำาให้สมาชิกในที่ประ 

ชุมผู้รับศีลระลึกในความระลึกถึงพระ 

วรกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ 

ขณะทำาเช่นนั้นพวกเขาให้คำามั่นอีกครั้งว่า 

จะดำาเนินชีวิตตามพันธสัญญาที่ได้ทำาไว้ 

กับพระผู้เป็นเจ้าเมื่อครั้งรับบัพติศมา โดย 

เฉพาะอย่างย่ิง พวกเขาสัญญาว่าจะระลึก 

ถึงพระเยซูคริสต์ตลอดเวลา รับพระนาม 

ของพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของ 

พระองค์ (ดู คพ. 20:77)

ศีลร ลึก 
ระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน 1 โครินธ์ 11:23–30;  
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 27:2

การรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควรนำา 

มาซึ่งพรมากมาย อาทิ การให้อภัยบาป  

ความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

และการชำาระให้บริสุทธิ์—โดยทำาให้ศักดิ์- 

สิทธิ์—ผ่านการชดใช้ 

อ้างอิง
1.	 ดัลลิน เอช.	โอ๊คส์,	“การประชุมศีลระลึกและ

พิธีศีลระลึก,”	เลียโฮนา	พ.ย.	2008	หน้า	21.
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1. พระเยซูคริสต์ทรงจัดตั้ง 
ศีลระลึกท่ามกลางอัครสาวก 
สิบสองในคืนก่อนการตรึง 
กางเขนพระองค์  
(ดู ลูกา 22:19–20)

2. หลังจากฟื้นคืนพระชนม์ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดตั้ง
ศีลระลึกในทวีปอเมริกา  
(ดู 3 นีไฟ 18:1–11)

4. ในระหว่างการประชุม
ศีลระลึก เราจดจ่อกับการ
นมัสการและงดเว้นจาก
พฤติกรรมที่จะรบกวนผู้อื่น

5. เราระลึกถึงพระชนม์ชีพ 
แบบอย่าง คำาสอน และการ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
ขณะรับศีลระลึกด้วยความ
คารวะ

3. ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเตรียม ให้พร และ
ส่งผ่านศีลระลึกภายใต้การกำากับดูแลของอธิการ
หรือประธานสาขา

“เรายอมรับว่าเราทุกคนล้วน
ทำาผิดพลาด เราแต่ละคน
ต้องสารภาพและละทิ้งบาป
และความผิดต่อพระบิดาบน
สวรรค์และต่อคนที่เราอาจ
ทำาให้ขุ่นเคือง สะบาโตเปิด
โอกาสอันล้ำาค่าให้เราถวาย 
สิ่งเหล่านี้—ศีลระลึกของเรา
—แด่พระเจ้า”
เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย ์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง,  
“สะบาโตและศีลระลึก,” เลียโฮนา 
พฤษภาคม 2011 หน้า 9.

ตอบคำาถาม
คนที่ไม่คุ้นเคยกับการประชุมวันอาทิตย์อาจสงสัยว่าผู้นับถือ 
ศาสนาอื่นสามารถเข้าร่วมพิธีนมัสการและรับศีลระลึกได้หรือ
ไม่ เรายินดีให้ทุกคนมาโบสถ์กับเรา ศีลระลึกมีไว้เพื่อช่วย 
สมาชิกต่อพันธสัญญาของพวกเขา แต่ถ้าการรับศีลระลึกช่วย
ให้ผู้มาเยือนได้นมัสการ เราก็ยินดีให้พวกเขารับศีลระลึก
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เร่ืองราวประทับใจในพระกิตติคุณ

12      เ ลี ย โ ฮ น า

พวกเราส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจทำาสิ่งที่เรา พึง 

ทำาเมื ่อสิ่งนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรา 

อยาก ทำา แต่ต้องอาศัยวินัยและความ 

มีวุฒิภาวะเพื่อทำาสิ่งที่เราพึงทำาไม่ว่าเราจะอยาก 

ทำาหรือไม่ก็ตาม หน้าที่มักเป็นสิ่งที่คนหนึ่งคาดหวัง 

จากคนอื่นและไม่ใช่สิ่งที่ตนทำา สิ่งที่ผู้คนคิด เชื่อ 

และวางแผนล้วนสำาคัญมาก แต่ส่ิงท่ีพวกเขา ทำา นับ 

ว่าสำาคัญท่ีสุด น่ันคือการเรียกร้องให้ละท้ิงความเห็น 

แก่ตัวและนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม

เราต้องจำาไว้เสมอว่าหน้าที่เตือนเราให้ระลึกว่า 

เราเป็นผู้พิทักษ์ทั้งหมดที่พระผู้สร้างทรงฝากฝัง 

ให้เราดูแล เมื่อเรายอมรับหน้าที่อย่างเต็มใจและ 

ซื่อสัตย์ เราพบความสุข คนที่ทำาให้ความสุขเป็น 

วัตถุประสงค์หลักของชีวิตจักต้องล้มเหลว เพราะ 

ความสุขเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่ผลสุดท้าย ความสุข

เกิดจากการทำาหน้าที่ของคนหนึ่งและรู้ว่าชีวิตเขา 

สอดคล้องกับพระผู้เป็นเจ้าและพระบัญญัติของ

พระองค์ . . .
ชายหญิงที่ประสบความสำาเร็จทุกคนในประวัติ- 

ศาสตร์โลกรู้หน้าที่และมุ่งมาดปรารถนาจะทำาหน้า 

ที่ให้เกิดสัมฤทธิผล พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีสำานึก 

โดยสมบูรณ์ในหน้าที่ แม้สิ่งที่เรียกร้องจากพระองค์

เกินขีดความสามารถของมนุษย์ แต่ทรงยอมตาม 

พระประสงค์ของพระบิดาและทรงทำาหน้าท่ีอันสูงส่ง 

ของพระองค์ให้เกิดสัมฤทธิผลโดยทรงชดใช้บาป

ของมนุษยชาติ

โจเซฟ สมิธซื่อตรงต่อการเรียกของท่านและมี

สัมฤทธิผลในหน้าที่แม้เผชิญการข่มเหงรุนแรงและ

ต้องเสียสละตนเองอย่างมาก ท่านบากบั่น ท่าน

อดทน ท่านฟื้นฟูพระกิตติคุณที่แท้จริงของพระเยซู

คริสต์จนสำาเร็จ . . .
ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ [1895– 

1985] ยอมรับหน้าที่นำาพระกิตติคุณไปถึงสุดแดน 

แผ่นดินโลก ท่านทำาหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และเป็น 

แบบอย่างที่ยอดเยี่ยมต่อเราในทุกสิ่งที่ท่านทำาเพื่อ

เผยแพร่พระกิตติคุณแห่งความรัก ผลคือศาสนจักร

แผ่ไปทั่วโลกและเกิดสัมฤทธิผลในคำาพยากรณ์ยุค

สุดท้าย

ชายที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ . . .  จะเลือกเดินตามเส้น 

ทางที่ง่ายกว่าเส้นทางซึ่งหน้าที่นำาไปก็ได้ แต่พวก

ท่านไม่เลือก แน่นอนว่าหน้าที่ของพวกท่านไม่ได้ 

นำาไปสู่ความสุขสบายหรือความสะดวกสบายเสมอ 

ไป หน้าท่ีของพวกท่านมักหมายถึงการเสียสละมาก 

และความยากลำาบากส่วนตัว แต่กระนั้น พวกท่าน

ก็เลือกหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่

ชีวิตเรียกร้องให้เราปฏิบัติหน้าที่มากมาย—บาง 

อย่างทำาเป็นกิจวัตร หลายอย่างมีความหมายมาก 

กว่าและสำาคัญกว่า ส่วนประกอบสำาคัญของหน้าที่

โดย เอ็ลเดอร ์
โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน 
(1917–2008)
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

หน้าที่เตือนเราให้ระลึกว่าเราเป็นผู้
พิทักษ์ทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ฝากฝังให้เราดูแล

ถ่า
ยภ

าพ
ป

ระ
กอ

บ
โด

ย 
เค

รก
 ได

มอ
น

ด์

โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน  
ค.ศ. 1917 ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ ท่านได้รับการ 
สนับสนุนสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองในปี 1986 บท 
คัดลอกต่อไปนี้มาจากคำาปราศรัยที่ท่านกล่าวในการ 
ประชุมใหญ่สามัญวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1980  
ในฐานะสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง ดูฉบับเต็ม
เป็นภาษาอังกฤษ ใน Ensign, พ.ย. 1980 ที่ 
ensign.lds.org

เรียนรู้

หน้าที่ของท่าน



ส ิง  ห  า ค ม   2 0 1 2           13

คือเป็นแบบอย่างท่ีถูกต้องเหมาะสม 
และใช้ทุกโอกาสสนับสนุนผู้อื่นตาม 
เส้นทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามใน 
ชีวิต นี่อาจทำาได้ด้วยคำาพูดให้กำาลัง 
ใจ คำาชมเชย การจับมือ—อะไรก็ 
ได้ที่บ่งบอกความห่วงใย เราต้องจำา
ไว้เสมอว่าขณะเรียนรู้หน้าที่ของเรา
ที่นี่ให้ดี เรากำาลังเตรียมปฏิบัติหน้า
ที่นิรันดร์เช่นกัน . . .

ความจำาเป็นในการทำาหน้าที่ของ 
เราที่บ้าน ในศาสนจักร ในงานประ 
จำาวัน และสำาหรับประเทศชาติที่เรา 
รัก . . .  บรรยายไว้อย่างไพเราะชัดเจน 
โดยองค์ปรมาจารย์ พระเยซูพระ 
คริสต์ พระองค์ทรงประกาศว่า

“ทุกคนที่มาหาเราและฟังคำาของ 

เรา และกระทำาตามคำานั้น เราจะ 

แจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า เขาเปรียบ

เหมือนผู้ใด

“เขาเปรียบเหมือนคนหน่ึงท่ีสร้าง 

ตึก เขาขุดลึกลงไป แล้วตั้งรากบน 

ศิลา และเมื่อน้ำามาท่วม กระแสน้ำา 

ไหลเชี่ยวกระทบกระทั่ง แต่ทำาให้ 

หว่ันไหวไม่ได้ เพราะได้สร้างไว้ม่ันคง

“ส่วนคนที่ได้ยินและมิได้กระทำา 

ตาม เปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สร้าง 

ตึกบนดินไม่ก่อราก เมื่อกระแสน้ำา 

ไหลเชี่ยวกระทบกระทั่งตึกนั้น ตึก 

นั้นก็พังทลายลงทันที และความ 

พินาศของตึกนั้นก็ใหญ่ยิ่งนัก” (ลูกา 

6:43–49)

“อย่าเบ่ือหน่ายในการทำาดี”  (คพ. 

64:33) พี่น้องทั้งหลาย การซื่อตรง 

ต่อหน้าที่เป็นเครื่องหมายของสานุ- 

ศิษย์ที่แท้จริงของพระเจ้าและบุตร 

ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า จงกล้าหาญ 

ในหน้าท่ีของท่าน อยู่ในข้ันตอน อย่า 

ล้มเหลวในงานสำาคัญที่สุดของท่าน 

งานของการรักษาสถานะที่สอง จง

ซื่อตรงต่อหน้าที่ เพราะสิ่งนั้นจะนำา

ท่านไปหาพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานที่ 

ลึกซ้ึงจริงใจต่อท่านว่าน่ีคือทางเดียว 

ที่จะได้ความสุขและช่วยให้อาณา- 

จักรเติบโตและเจริญรุ่งเรือง  

ปรับย่อหน้าตามมาตรฐานที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน

“ด้วยว่าต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลว 

หรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดี

“เพราะว่าจะรู้จักต้นไม้ทุกต้นได้ 

ก็เพราะผลของมัน เพราะว่าเขาย่อม 

ไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้มีหนาม 

หรือย่อมไม่เก็บผลองุ่นจากต้นระกำา

“คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจาก 

คลังดีแห่งใจของตน และคนชั่วก็ 

ย่อมเอาของชั่วจากคลังชั่วแห่งใจ

ของตน ด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็

พูดออกมาอย่างนั้น

“เหตุไฉนท่านท้ังหลายจึงเรียกเรา 

ว่าพระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า  

แต่ไม่กระทำาตามที่เราบอกนั้น

ส่วนประกอบ 
สำ�คัญของ 
หน้�ที่คือเป็น 
แบบอย่�งที ่
ถูกต้องเหม�ะ- 
สมและใช้
ทุกโอก�ส
สนับสนุนผู้อื่น
ต�มเส้นท�ง
ที่เต็มไปด้วย
ขว�กหน�ม 
ในชีวิต 
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โดย ไฮดี เอส. สวินตัน

ประธานโธมัส  เอส.  มอนสันกล่าวไว้หลาย
ครั้งว่า “ข้าพเจ้าชอบคำาว่า หน้าที่” ท่าน 
ถือว่าหน้าที่เป็น  “สิ่งศักดิ์สิทธิ์”1  ท่าน 

กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคนที่ 
16  ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายว่า “ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะอุทิศชีวิต พลัง 
—ทั้งหมดที่มี—ในการรับใช้  [พระเจ้า]  และกำากับ 
ดูแลงานศาสนจักรของพระองค์ตามพระประสงค์
และการดลใจของพระองค์”2

ประธานมอนสันมีชื่อเสียงเรื่องการรับใช้ผู้อื่น 
ท่านสละเสื้อสูทและรองเท้าของท่านระหว่างไป
ทำางานมอบหมายต่างประเทศและกลับบ้านด้วย 
กางเกงธรรมดาและรองเท้าแตะ  ท่านไปเย่ียมเพ่ือน 
และคนรู้จักที่ต้องการกำาลังใจอยู่เสมอ  ท่านให้พร 
คนนับไม่ถ้วนที่โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์  
ทำาตามการกระตุ้นเตือนให้โทรศัพท์ และพูดในพิธี 
ศพนับครั้งไม่ถ้วน  ท่านมอบอาหารเย็น  ไก่พร้อม 
อบ และหนังสือพร้อมข้อความท่ีอ่อนโยน กำาหนด 
การประจำาวันของท่านในฐานะประธานศาสนจักร

โธมัส เอส. มอนสัน:
ตอบรับการเรียก
ให้ทำาหน้าที่

นานมาแล้วประธานโธมัส เอส. มอนสันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ของท่านเพื่อทำางานของพระเจ้าและทำาตามแบบอย่างของ 
พระเยซูคริสต์

เต็มไปด้วยการประชุมและนัดหมาย  แต่ท่านจัด 
เวลาให้ผู้คนเสมอ—ส่วนใหญ่มักให้ทีละคน  ใน 
บันทึกประวัติศาสนจักร  ท่านจะมีชื่อเสียงเรื่อง 
ความรักต่อผู้คนและการแสดงความรักโดยสละ
เวลาของท่าน

แบบอย่างหน้าท่ีของพระเยซูคริสต์
การกระทำาของประธานมอนสันได้แรงผลักดัน 

จากประจักษ์พยานของท่านในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ 

ท่านกล่าวว่า  “แม้จะเสด็จมายังโลกในฐานะพระ 

บุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ก็ทรงรับใช้คนรอบ 

ข้างด้วยความอ่อนน้อม  พระองค์เสด็จจากสวรรค์ 

มาอยู่บนโลกน้ีในฐานะมนุษย์และสถาปนาอาณา- 

จักรของพระผู้เป็นเจ้า พระกิตติคุณอันรุ่งโรจน์ของ 

พระองค์จัดรูปแบบความคิดของโลก”3  พระผู้ช่วย 

ให้รอดทรงแสดงให้เห็นความรับผิดชอบในหน้าที่

เมื่อพระองค์ทรงประกาศว่า  “เรามาในโลกเพื่อทำา 

ตามน้ำาพระทัยของพระบิดาของเรา” (3 นีไฟ 27:13) 

ด้วยความตั้งใจแน่วแน่และความสุภาพอ่อนโยน 

จากบนสุด: ประธาน 
มอนสันฉายความรักให้
ผู้คนขณะจับมือทักทาย
เหล่าลูกเสือ รับของขวัญ 
(กับฟรานเซสภรรยาท่าน) 
คอยแนะนำาเด็กหญิงคน
หนึ่งที่พิธีเบิกดิน และ
โบกมือให้ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมใหญ่สามัญ  
(กับภรรยาของท่าน)

ส ิง  ห  า ค ม   2 0 1 2           15



 

อันเกิดจากมุมมองนิรันดร์ พระองค์ 

จึง “เสด็จไปกระทำาคุณประโยชน์  

. . .  เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับ
พระองค์” (กิจการ 10:38)

ประธานมอนสันสังเกตว่าเมื่อ 
การเรียกให้ทำาหน้าท่ีมาถึงพระเยซู 
คริสต์ในสวนเกทเสมนี  พระองค์ 
ตรัสตอบว่า “พระบิดาของข้าพระ 
องค์  ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อน 
พ้นไปจากข้าพระองค์เถิด  แต่ 
อย่างไรก็ดี  อย่าให้เป็นไปตามใจ 
ปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็น 
ไปตามพระทัยของพระองค์”  (มัทธิว 26:39) 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงรู้และตอบรับหน้าที่ครั้ง 
แล้วครั้งเล่าให้นำา จรรโลงใจ และให้กำาลังใจ 
ลูกทุกคนของพระบิดา ประธานมอนสันกล่าว 
ดังนี้  “พระผู้ช่วยให้รอดทรงกระปรี้กระเปร่า
ตลอดเวลา—โดยทรงสอน  เป็นพยาน  และ
ช่วยผู้อื่นให้รอด  นั่นเป็นหน้าที่ของเราแต่ละ
คนในฐานะสมาชิก”4

เรียนรู้ท่ีจะทำาหน้าท่ีของท่านให้เกิด 
สัมฤทธิผล

ประธานมอนสันเติบโตในวอร์ดซิกซ์-เซเวนธ์ 

ในสเตคเทมเพิลวิว  ยูทาห์  ที่นั่นท่านเรียนรู ้

หน้าที่ของท่านเพื่อทำางานมอบหมายฐานะ 

ปุโรหิตให้เกิดสัมฤทธิผลภายใต้การนำาทางของ 

ผู้นำาฐานะปุโรหิตที่ชาญฉลาด  ท่านได้ความ

รู้และประจักษ์พยานในพระกิตติคุณของพระ

เยซูคริสต์จากครูที่ได้รับการดลใจ

คริสต์ศักราช 1950  เมื่ออายุ 22 ปี  โธมัส  

สเป็นเซอร์  มอนสันได้รับการสนับสนุนเป็น 

อธิการของวอร์ดซิกซ์-เซเวนธ์ ท่านนำาส่ิงท่ีเคย 

เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่มาใช้กับคนที่เคยสอน 

ท่านให้รู้ความหมายของหน้าที่ ท่านเป็นบิดา 

ของวอร์ด  เป็นประธานของฐานะปุโรหิตแห่ง

อาโรน ผู้จัดหาให้คนยากจนและคนขัดสน ผู้ 

จดบันทึกอย่างถูกต้อง  และ 

ผู้พิพากษาใหญ่ในอิสราเอล  

หน้าที่ของท่านมากมาย  แต่ 

ท่านทำาหน้าท่ีด้วยการมองโลก 

ในแง่ดีตามอุปนิสัยของท่าน
หน้าที่ประการหนึ่ งของ 

อธิการคือส่งใบตอบรับสมาชิก 
Church News และ  Improve- 
ment Era  ให้ทหารทุกนาย  
และเขียนจดหมายถึงทหาร
เหล่านั้นทุกเดือน  เนื่องจาก
ประธานมอนสันเคยประจำา

การกองทัพเรือในสงครามโลกครั้งที่สอง 

ท่านจึงเห็นความสำาคัญของจดหมายจาก

ทางบ้าน  ท่านมีสมาชิกวอร์ดเป็นทหาร  23  

นาย  ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเรียกสตรีคนหนึ่งใน 

วอร์ดให้จัดการรายละเอียดของการส่งจดหมาย 

เหล่าน้ี  เย็นวันหน่ึงท่านย่ืนจดหมายของเดือน 

นั้นให้เธอ 23 ฉบับ

“อธิการคะ คุณไม่เคยท้อบ้างหรือคะ” เธอ 

ถาม “นี่ก็จดหมายอีกฉบับถึงบราเดอร์บราย- 

ซัน เป็นจดหมายฉบับที่ 17 แล้วนะคะแต่เขา

ไม่เคยตอบ”

“เขาอาจจะตอบเดือนนี้ก็ได้”  ท่านกล่าว 

และแล้วบราเดอร์บรายซันก็ตอบจดหมายมา 

ว่า “อธิการท่ีเคารพ ผมไม่ค่อยถนัดเร่ืองเขียน 

จดหมายเลย ขอบคุณสำาหรับ Church News  

และนิตยสารครับ  เหนือสิ่งอื่นใดผมขอบคุณ 

ท่านสำาหรับจดหมายส่วนตัว  ผมปรับปรุงตัว 

แล้ว ผมได้รับแต่งต้ังเป็นปุโรหิตในฐานะปุโรหิต 

แห่งอาโรนแล้วครับ ผมปล้ืมใจ ผมมีความสุข 

ครับ”

ประธานมอนสันเห็นในจดหมายฉบับนั้น 

ว่าภาษิตนี้ใช้ได้จริง “ทำาหน้าที่ของท่านให้ดีที่ 

สุด แล้วปล่อยส่วนท่ีเหลือไว้กับพระเจ้า” หลาย 

ปีต่อมาขณะเข้าร่วมการประชุมใหญ่สเตค  

พระเยซูคริสต์ทรงสอนในธรรมศาลา
และที่บ่อน้ำา พระองค์ทรงอวยพรเด็ก
เล็กๆ และทำาให้บุตรสาวของไยรัส
ฟื้นจากความตาย

“พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงกระปรี้กระเปร่า

ตลอดเวลา— 
โดยทรงสอน เป็น
พยาน และช่วย
ผู้อื่นให้รอด นั่น
เป็นหน้าที่ของเรา
แต่ละคนในฐานะ

สมาชิก”
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ท่านเล่าประสบการณ์ในการเขียนจดหมายถึง 

ทหารประจำาการ  หลังเลิกประชุม  ชายหนุ่มคน

หนึ่งเดินมาหาท่านและถามว่า  “อธิการครับ ท่าน

จำาผมได้ไหมครับ”

ประธานตอบโดยไม่ลังเลว่า “บราเดอร์บรายซัน! 

เป็นอย่างไรบ้าง คุณทำาอะไรในศาสนจักร”

อดีตนายทหารตอบด้วยความพอใจอย่างยิ่งว่า 

เขาสบายดีและกำาลังรับใช้ในฝ่ายประธานโควรัม 

เอ็ลเดอร์  “ขอบคุณอีกคร้ังครับสำาหรับความห่วงใย 

ของท่านและจดหมายส่วนตัวที่ท่านส่งให้ผม  ผม

เก็บรักษาเป็นอย่างดี”5

ประธานมอนสันพูดถึงเหตุการณ์ทำานองนี้ว่า  

“บ่อยครั้งเพียงการรับใช้เล็กๆ  น้อยๆ  ก็หนุนใจ 

และเป็นพรแก่ผู้อื่นได้แล้ว  เช่น  สอบถามเกี่ยวกับ 

ครอบครัวของคนคนหนึ่ง พูดให้กำาลังใจ กล่าวคำา 

ชมที่จริงใจ  เขียนข้อความขอบคุณสั้นๆ  โทรศัพท์ 

พูดคุยกันเล็กน้อย  ถ้าเราช่างสังเกตและเอาใจใส่ 

ถ้าเรากระทำาตามการกระตุ้นเตือนที่มาถึงเรา  เรา

จะทำาความดีได้มาก”6

เรียนรู้ท่ีจะทำาหน้าท่ีของเราให้เกิดสัมฤทธิผล
“เมื่อเราเจริญรอยตาม  [พระเยซูคริสต์]  วันนี้ 

เราจะมีโอกาสเป็นพรแก่ชีวิตผู้อ่ืนเช่นกัน” ประธาน 
มอนสันกล่าว “พระเยซูทรงเชื้อเชิญเราให้สละตน 
เอง  ‘ดูเถิด,  พระเจ้าทรงเรียกร้องใจและความคิด
ที่เต็มใจ.’”7

ทัศนะของศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับหน้าที่เรียก 
ร้องให้มองข้ามความทะเยอทะยาน  ความสำาเร็จ  
ความสะดวก หรือความพอใจส่วนตัวเพ่ือท่ีจะมอง 
เห็นและตอบรับสิ่งที่ดีกว่า  “การจะพบความสุขที่ 
แท้จริง” ประธานมอนสันกล่าว “เราต้องแสวงหา 
ความสุขจากสิ่งที่อยู่นอกตัวเรา  ไม่มีใครรู้ความ 
หมายของชีวิตจนกว่าเขาจะยอมละความถือดีลง 
ไปรับใช้เพื่อนมนุษย์  การรับใช้ผู้อื่นคล้ายคลึงกับ
หน้าที่ การทำาเช่นนั้นจะนำาปีติแท้จริงมาให้”8

ท่านเชื่อว่ามิตรภาพทำาให้รับใช้ผู้อื่นได้สะดวก 
“เพื่อนห่วงใยในการช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่าจะทำา 
เพื่อให้ได้รับคำายกย่อง” ท่านกล่าว “เพื่อนมีความ 
ห่วงใย  เพื่อนมีความรัก  เพื่อนยอมรับฟัง  และ
เพื่อนพยายามช่วยเหลือเสมอ”9

เมื่อประธานมอนสัน 
ขอให้ทุกคนที่ซาบซึ้ง 
ใจในชีวิตของประธาน
สเตคยืนขึ้น ผู้เข้าร่วม
ประชุมเริ่มลุกขึ้นจน
ครบทุกคน
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หลายปีก่อน ประธานมอนสันเข้าร่วมการประชุม
ใหญ่สเตคในสตาร์แวลลีย์  ไวโอมิง  สหรัฐอเมริกา 
พร้อมกับงานมอบหมายให้จัดตั้งฝ่ายประธานสเตค 
ชุดใหม่ แต่ท่านทำามากกว่าหน้าท่ีน้ัน ท่านสัมผัสชีวิต 
ทุกคนที่เข้าร่วมด้วยอากัปกิริยาเรียบง่ายของความ
รักขณะปลดประธานสเตค  อี.  ฟรานซิส  วินเทอร์ส 
ผู้รับใช้มา 23 ปี

วันประชุมใหญ่สเตค  สมาชิกนั่งเต็มอาคาร  ดู 

ประหนึ่งแต่ละคนกำาลังกล่าว  “ขอบคุณ  ผู้นำาที่น่า 

ยกย่องท่านน้ีอยู่ในใจ” ผู้ทำาหน้าท่ีด้วยความภักดีสุด 

ชีวิตจิตใจอย่างเห็นได้ชัด เม่ือประธานมอนสันยืนข้ึน 

พูด  ท่านกล่าวว่าประธานวินเทอร์สเป็นประธานสเตคมานาน 

มากและเป็น “เสาหลักค้ำาจุนทุกคนในหุบเขามาตลอด” จากนั้น 

ท่านได้รับการกระตุ้นเตือนให้ทำาบางอย่างที่ท่านไม่เคยทำามา 

ก่อนหรือนับแต่นั้น ท่านขอให้ทุกคนที่ซาบซึ้งในชีวิตของประธาน

วินเทอร์สยืนขึ้น  ผลลัพธ์ที่ได้น่าตื่นเต้นมาก  ทุกคนในที่ประชุม

ลุกขึ้นยืน

ประธานมอนสันบอกผู้เข้าร่วมประชุมที่หลายคนน้ำาตาคลอว่า 

“คนกลุ่มใหญ่นี้ไม่เพียงสะท้อนความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นแต่ได้

สะท้อนความขอบคุณจากพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับชีวิตหนึ่งที่ดำาเนิน

มาอย่างดีเช่นกัน”10

ประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์ของเราเก่ียวกับหน้าท่ี
ประธานมอนสันให้คำาสอนปลุกใจเราเกี่ยวกับหน้าที่ ดังนี้

“ไม่ว่าการเรียกของเราจะเป็นอะไร  ไม่ว่าเราจะกลัวหรือวิตก

กังวล  ขอให้เราสวดอ้อนวอนแล้วออกไปทำา  โดยจำาพระดำารัส

ของพระอาจารย์ แม้พระเจ้าพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสัญญาว่า ‘เรา

จะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค’”11

“เราสามารถเพิ่มพลังให้กัน  เรามีความสามารถที่จะสังเกต 

เห็นผู้ที่ถูกมองข้าม  เมื่อเรามีตาที่มองเห็น  มีหูที่ได้ยิน  มีใจที่รู้

และรู้สึก  เราก็สามารถยื่นมือออกไปช่วยเหลือผู้ที่เรารับผิดชอบ

อยู่”12

“พวกเราไม่มีใครอยู่ลำาพังในเมืองของเรา ประเทศของเรา หรือ 

โลกของเรา  ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างความม่ังค่ังของเรากับความยาก 

ไร้ของเพื่อนบ้าน”13

“มีเท้าต้องช่วยให้ม่ันคง มีมือต้องจูง มีความคิดต้องสนับสนุน 

มีใจต้องสร้างแรงบันดาลใจ และมีจิตวิญญาณต้องช่วยให้รอด”14

“บางทีเมื่อเราอยู่เบื้องพระพักตร์พระผู้สร้าง  
พระองค์จะไม่ตรัสถามเราว่า  ‘เจ้าดำารงตำาแหน่ง 
อะไรบ้าง’  แต่จะตรัสถามว่า  ‘เจ้าช่วยคนมากี่ 
คน’”15

“ขณะที่เราดำาเนินชีวิตประจำาวัน  เราค้นพบ 
โอกาสนับไม่ถ้วนให้ทำาตามแบบอย่างของพระผู้ 
ช่วยให้รอด  เมื่อใจเราสอดคล้องกับคำาสอนของ 
พระองค์  เราค้นพบความใกล้เคียงท่ีแน่ชัดของความ 
ช่วยเหลือจากเบ้ืองบน  ประหน่ึงเรากำาลังอยู่กับธุระ 
ของพระเจ้า และเราค้นพบหลังจากนั้นว่า เมื่อเรา 
อยู่กับธุระของพระเจ้า  เราย่อมมีสิทธ์ิรับความช่วย 

เหลือของพระเจ้า”16

“โดยการเรียนรู้จากพระองค์  เชื่อในพระองค์  และทำาตาม 
พระองค์ เราจะมีความสามารถเป็นเหมือนพระองค์ สีหน้า [ของ
เรา] เปลี่ยนแปลงได้ หัวใจ [ของเรา] อ่อนโยนลงได้ ฝีเท้า [ของ
เรา] ก้าวเร็วขึ้นได้ ทัศนะ [ของเรา] กว้างไกล ชีวิตดำาเนินไปตาม
ครรลองที่ควรจะเป็น”17

เฉกเช่นศาสดาพยากรณ์ของเรา ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
เราสามารถตั้งใจทำาหน้าที่ของเราให้เกิดสัมฤทธิผลเพื่อทำางาน

ของพระเจ้าและทำาตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ 
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เมื่อผมเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยปีแรก ผมสร้าง 
มิตรภาพอย่างรวดเร็วกับนักศึกษาอีกสองคน 
คนหนึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์และอีกคน 

เป็นเกษตรกร เราเป็นเหมือนสามสหาย—สองหนุ่ม 
ติดดินทางตะวันตกของสหรัฐและหนึ่งหนุ่มชาว
กรุงทางฝั่งตะวันออกที่พูดเร็ว หลังจากเรียนจบ 
มหาวิทยาลัย พวกเขากลับบ้านไปทำาฟาร์มปศุสัตว์
และทำาไร่ ส่วนผมเข้าสู่โลกธุรกิจ

การ์ดคริสต์มาสประจำาปีและโทรศัพท์เป็นครั้ง 
คราวทำาให้เรารู้ความคืบหน้าของชีวิต ขณะอายุ 35  
ปี ผมรับใช้เป็นผู้กำากับลูกเสือมาแล้วสองครั้ง ต่อ 
มาเมื่อผมสิ้นสุด “ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่” ครั้งที่ 
สองในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าบริบาล เพ่ือนสองคนของ 
ผมกำาลังรับใช้ในฝ่ายอธิการ เมื่อเวลาผ่านไป ผม
ติดกับดักของการเปรียบเทียบการเรียกของตนกับ
ของเพื่อนๆ ผมเริ่มรู้สึกว่าไม่มีใครต้องการผมและ
ไม่สนใจผม

เมื่อผมอยู่ในช่วงอายุ 40 กว่า การเรียกคนอื่น 
เป็นผู้นำารบกวนความคิดผมอยู่หลายวัน ทุกคร้ังท่ีมี 
คนได้รับเรียกสู่ตำาแหน่งผู้นำาวอร์ดหรือสเตค ซาตาน 
จะกระซิบบอกผมว่าผมไม่มีค่าควรหรือขาดศรัทธา 
ที่จำาเป็นต่อการเรียกนั้น ผมจะขจัดความคิดเช่นนั้น 
อย่างมีเหตุผลผ่านการสวดอ้อนวอนและการศึกษา
ก็ได้ แต่ผมกลับยังคงต่อสู้กับคุณค่าของตนเอง  
การเป็น “แค่เอ็ลเดอร์” และเป็นผู้ตัดสินการแข่ง 
บาสเกตบอลเยาวชนตอนอายุ 50 ขณะที่เพื่อนๆ  
รับใช้ในฝ่ายประธานสเตคไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดคิดว่า
ผมจะทำาเมื่ออายุเท่านั้น

แต่แล้วประสบการณ์หนึ่งก็เปลี่ยนความเข้าใจ 
ในพระกิตติคุณของผม วันอาทิตย์วันหนึ่งผมกำาลัง 
ช่วยภรรยาดูแลชั้นเรียนปฐมวัยของเธอที่มีแต่เด็ก 
ซนวัยเจ็ดขวบ ขณะช่วงเวลาของการแบ่งปันเริ่มขึ้น 

ผมสังเกตเห็นสมาชิกชั้นเรียนคนหนึ่งขดตัวอยู่บน 
เก้าอ้ีและเห็นชัดว่าเธอกำาลังรู้สึกไม่ดี พระวิญญาณ 
ทรงกระซิบบอกว่าเธอต้องการคนปลอบโยน ผมจึง 
นั่งลงข้างๆ เธอและถามเบาๆ ว่าเธอเป็นอะไร เธอ 
ไม่ตอบแต่ดูเหมือนเธอจะทุกข์ใจจริงๆ ผมจึงเริ่ม 
ร้องเพลงเบาๆ

ปฐมวัยกำาลังฝึกเพลงใหม่ และเมื่อเราร้องเพลง 
“ถ้าฉันฟังใจฉัน ฉันจะได้ยินเสียงพระผู้ช่วย”1 ผม
เริ่มรู้สึกว่าความสว่างและความอบอุ่นอย่างไม่น่า 
เช่ือทำาให้จิตวิญญาณผมอ่ิมเอิบ ผมรู้สึกว่าอ้อมแขน 
นิรันดร์แห่งความรักโอบผมอยู่ ผมเข้าใจว่าพระบิดา 
บนสวรรค์ทรงได้ยินคำาสวดอ้อนวอนของเด็กผู้หญิง 
คนน้ีและผมอยู่ท่ีน่ันเพ่ือให้การปลอบโยนท่ีพระองค์ 
ทรงต้องการให้เธอ ความเข้าใจทางวิญญาณของ 
ผมเปิดออก และผมได้รับประจักษ์พยานส่วนตัวถึง 
ความรักท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อเธอ ต่อบุตรธิดา 
แต่ละคนของพระองค์ และต่อผม ผมรู้ว่าพระองค์ 
ทรงวางใจผมให้รับใช้คนทุกข์ยากเดือดร้อน ผมอยู่ 
ในท่ีซ่ึงพระองค์ทรงต้องการให้ผมอยู่ ผมเรียนรู้ว่าเรา 
เป็นพระหัตถ์ของพระองค์เมื่อเรารับใช้คนๆ หนึ่ง

ผมชื่นชมยินดีในโอกาสที่ได้รับใช้ ผมพยายาม 
รักษาความมีค่าควรเพ่ือรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนของ 
พระวิญญาณและอยู่ในที่ซึ่งพระบิดาบนสวรรค์
ทรงต้องการให้ผมอยู่เมื่อลูกคนหนึ่งของพระองค์

ต้องการการรับใช้ 

อ้างอิง
1.	 แซลลี	เดอฟอร์ด,	“ถ้าฉันฟังใจฉัน,”	โครงร่างสำาหรับช่วง

เวลาของการแบ่งปันปี 2011	หน้า	28

เจ้าช่วยคน 
มากี่คน
“บางทีเมื่อเราอยู่ตรง 
เบื้องพระพักตร์พระผู ้
สร้าง พระองค์จะไม่
ตรัสถามเราว่า ‘เจ้า
ดำารงตำาแหน่งอะไร
บ้าง’ แต่จะตรัสถาม
ว่า ‘เจ้าช่วยคนมา
กี่คน’ ในความเป็น
จริงท่านจะไม่มีวัน
รักพระเจ้าได้จนกว่า
ท่านจะรับใช้พระองค์
โดยรับใช้ผู้คนของ
พระองค์”

ประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน, “Faces and 
Attitudes,” New Era, 
ก.ย. 1977, 50.

รับใช้
คนๆ หนึ่ง
โดย อัล แวนลีอูเว็น

ถ่า
ยภ

าพ
ป
ระ
กอ

บ
โด
ย	
โค
ดีย
์	เบ

ลล
์



20      เ ลี ย โ ฮ น า

การทำาความสะอาดอาคาร ถูพื้น สอนนัก 
เรียน สะสมอาหาร ช่วยผู้อพยพ เยี่ยม 
เยียนหญิงม่าย ถอนวัชพืช และทาสี 

โรงเรียน นี่เป็นโครงการบำาเพ็ญประโยชน์ส่วนหนึ่ง 
ในหลายๆ โครงการท่ีสมาชิกศาสนจักรทำาในปีท่ีผ่าน 
มาเพื่อตอบรับคำาเชื้อเชิญของฝ่ายประธานสูงสุด
ให้จัดวันบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อรำาลึกถึงวันครบรอบ 
75 ปีของโครงการสวัสดิการ โครงการเหล่านี้ส่งผล
ลึกซึ้งต่อคนที่ให้และรับการรับใช้ หลายชุมชนทั่ว
โลกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

ลอนดอน อังกฤษ
สมาชิกศาสนจักรในลอนดอนเฉลิมฉลองวัน 

ครบรอบดังกล่าวโดยช่วยกันทำาความสะอาดเมือง
ทอตเทนแฮมที่เกิดการจลาจลในเดือนสิงหาคมปี  
2011 ในสวนสาธารณะของเขตนั้น อาสาสมัครช่วย
กันถอนวัชพืช ทำาแปลงดอกไม้ และเก็บกวาดขยะ

สมาชิกบำาเพ็ญประโยชน์ที่สถานสงเคราะห์เด็ก 
เช่นกัน พวกเขาทำาความสะอาดทางเดินริมสวนและ 

เฉลิมฉลอง วันบำ�เพ็ญประโยชน์
ทำาให้สนามของสถานสงเคราะห์รองรับเด็กและ 
ครอบครัวได้มากข้ึน ชาร์ลอตต์ อิลเลราช่วยประสาน 
โครงการนี้ “งานนี้เป็นงานหนักจริงๆ แต่เป็นงานที่
ทำาให้มีความสุข” เธอกล่าว “แม้แต่เรื่องเล็กน้อย 
อย่างเช่นกวาดพื้นก็เป็นประโยชน์ คุณไม่ต้องมี 
ทักษะมากมาย แค่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็สร้างสรรค์สิ่ง
พิเศษให้คนอื่นได้”

รูดี แชมเปนี แบ่งปันทัศนะของเขาเกี่ยวกับการ 
ดลใจเบ้ืองหลังคำาเช้ือเชิญให้รับใช้ของฝ่ายประธาน 
สูงสุดว่า “ผมคิดว่าการเปิดเผยนี้ทำาให้เราสนิทกัน
มากขึ้น—นำาเราออกไปในชุมชน พบปะคนใหม่ๆ” 
เขากล่าวต่อไปว่า “การได้เห็นศาสนจักรมีส่วนร่วม
ในชุมชนเป็นเรื่องดีอย่างยิ่ง การได้เป็นส่วนหนึ่งยิ่ง
พิเศษกว่า นั่นทำาให้ประจักษ์พยานของผมเข้มแข็ง
ขึ้น และทำาให้ผมปรารถนาจะทำามากขึ้น”

ฮ่องกง ประเทศจีน
ผู้นำาผู้ใหญ่ของเยาวชนในสเตคฮ่องกง ประเทศ 

จีนขอให้สภาเยาวชนเลือกโครงการบำาเพ็ญประโยชน์ 

ลอนดอน อังกฤษ

โดย แคธรีน เอช. โอลสัน
การบำาเพ็ญประโยชน ์
ด้านสวัสดิการ

บังคาลอร์ อินเดีย
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เฉลิมฉลอง วันบำ�เพ็ญประโยชน์
เอง หลังจากเยาวชนสำารวจความต้องการของชุมชน 
แล้ว พวกเขาตัดสินใจสอนเด็กๆ จากครอบครัวราย 
ได้น้อยที่โรงเรียนในท้องถิ่น เยาวชนราว 125 คน 
สอนเด็กนักเรียน 80 กว่าคนเกี่ยวกับการพัฒนาพร 
สวรรค์ การทำาอาหารที่มีประโยชน์ การจัดชุมนุม
ครอบครัว และการสร้างมิตรภาพที่แท้จริง

“น่ีไม่ได้เป็นเพียงอิทธิพลคร้ังเดียวเท่าน้ัน” อนิตา 
ชัม ประธานเยาวชนหญิงสเตคกล่าว “สิ่งที่เยาวชน 
ทำากับเด็กๆ จะมีผลยั่งยืน” เธอเสริมว่าเวลานี้ 
เยาวชนมีความทรงจำาและประสบการณ์ที่ดีซึ่งจะ
เป็นพรแก่พวกเขาตลอดไป

อักกรา กานา
สมาชิกในอักกรา กานามีส่วนร่วมในวันบำาเพ็ญ 

ประโยชน์ด้วยการทาสีโรงเรียน กวาดถนนและท่อ 
น้ำา ทำาความสะอาดบริเวณพื้นที่รอบโรงพยาบาล 
และคลินิก

เอ็มมา โอวูซู อันซาห์ จากสเตคคริสเตียนส์บอร์ก 

อักกรา กานามีส่วนในการวางแผนวันบำาเพ็ญประ- 
โยชน์ของพวกเขา “การมารวมกันในฐานะสมาชิก 
ศาสนจักรรวมเราเป็นหนึ่งเดียวและทำาให้เราเชื่อฟัง
หลักธรรมเช่นการรับใช้ง่ายขึ้น” เธอกล่าว เมื่อสิ้น
สุดโครงการสมาชิกมารวมกันเพื่อแบ่งปันประจักษ์
พยาน ซิสเตอร์อันซาห์กล่าวว่า “หลังจากฟังประ 
จักษ์พยานของแต่ละคน ดิฉันตระหนักว่าเราพลาด
หลายอย่างเมื่อไม่ได้รับใช้ผู้อื่น”

เมื่อประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่ง 
ในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวเชื้อเชิญให้มีส่วนร่วมใน 
วันบำาเพ็ญประโยชน์ ท่านพูดถึงผลของความเป็น 
หน่ึงเดียวท่ีโครงการจะมีว่า “หลักธรรมพระกิตติคุณ 
ที่ชี้นำาข้าพเจ้าในงานสวัสดิการคือพลังและพรของ
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อเราจับมือกันรับใช้ผู้คน
ที่ขัดสน พระเจ้าทรงรวมใจเรา”1

กอร์โดบา อาร์เจนตินา
แม้วันนั้นฝนจะตกในเดือนตุลาคม แต่วิสุทธิชน ภา
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ยุคสุดท้าย 1,601 คนจากห้าสเตคในกอร์โดบา  
อาร์เจนตินา ได้สละเวลาบำาเพ็ญประโยชน์ที่สถาน 
พยาบาลแห่งหนึ่งรวม 10,234 ชั่วโมง สมาชิกมอบ
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และชุดสุขอนามัยที่รวบรวม
ไว้ พวกเขาทำาสวน ทาสีกำาแพงและรั้ว และจัดงาน 
แสดงพรสวรรค์ พี่น้องสตรีจำานวนหนึ่งอาสาให้ 
บริการดูแลเรื่องผม เท้า และมือด้วย

“ผมรู้ว่าโครงการไม่เพียงช่วยพวกเขาเท่านั้น 
แต่ช่วยผมด้วย” โรซิโอ บี. วัย 14 ปีกล่าวหลังเสร็จ 
โครงการ “ผมรู้ผมกำาลังทำาสิ่งถูกต้องและพระบิดา 
บนสวรรค์พอพระทัยผม”

เซาเปาลู บราซิล
สมาชิกจากสเตคเซาเปาลู บราซิลรู้สึกถึงการ 

ดลใจให้รวบรวมน้ำาตาล น้ำามัน ข้าว ถ่ัว และบริจาค 
อาหารให้องค์กรการกุศลสองแห่ง จากนั้นพวกเขา 
อบรมตัวแทนจากแต่ละองค์กรให้รู้พื้นฐานของการ 
สะสมอาหาร สมาชิกอาสานำาเสนอการอบรมด้าน
การศึกษา การเงิน และงานอาชีพให้สมาชิกสเตค 
และชุมชนด้วย เพื่อช่วยพวกเขาพัฒนาทักษะที่ 
จำาเป็นต่อการแข่งขันเข้าทำางานที่มีอยู่

“ชุมชนท่ีเราเชิญปลาบปล้ืมกับงานของศาสนจักร 
หลายคนไม่รู้จักเรา แต่พวกเขาออกไปด้วยความ 
รู้สึกดี” คาเทีย ริเบโร สมาชิกสเตคกล่าว “ในหมู่
สมาชิกมีวิญญาณของความเป็นหนึ่งเดียวและการ 

รับใช้ ในหมู่คนที่เรารับใช้มีวิญญาณของ 
ความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง”

ฟอลส์เชิร์ช เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
สมาชิกในฟอลส์เชิร์ช เวอร์จิเนีย สหรัฐ 

อเมริการู้สึกถึงปีติของการรับใช้ผู้อื่นที่ 

สถานสงเคราะห์คนอนาถา อาเดียนา อัล- 

วาเรซ บอกเพ่ือนสมาชิกวอร์ดคนหน่ึงขณะ 

ขัดผนังว่า “ฉันเคยมีช่วงเวลาท้อแท้ และ 

รู้สึกดีที่ได้นำาความท้อใจมาทิ้งไว้บนผนัง 

นี้! เราทุกคนต้องรับใช้บ้างในชีวิตเรา เป็น 

เรื่องดีที่ได้รับใช้คนอื่นๆ”

แอนน์ โซเรนเซ็น สมาชิกวอร์ดอีกคน 

หนึ่งกล่าวว่า “นี่เป็นวิธีที่ดีมากในการเชื่อมความ 

สัมพันธ์กับชุมชนของคุณ ตอนน้ีดิฉันรู้สึกอยากทุ่มเท 

มากขึ้นเพื่อทำาให้องค์กรนั้นก้าวหน้า ทุกครั้งที่ขับ 

รถผ่านที่นี่ ดิฉันจะนึกถึงคนที่เข้าชั้นเรียนที่นี่และ 

หวังว่างานท่ีเราทำาจะเปิดทางให้พวกเขารู้สึกชัดเจน 

ว่าพวกเขาไม่โดดเดี่ยวในสิ่งที่ทำาอยู่เพื่อปรับปรุง

ชีวิตตนเอง”

โทะโกะโระซะวะ ญ่ีปุ่น
ท่ีโรงเรียนประถมศึกษาในโทะโกะโระซะวะ สมา- 

ชิกศาสนจักรนำาเสนอการสัมมนาเรื่องการสะสม 

อาหารต่อผู้ปกครองและนักการศึกษา 50 คน เนื่อง 

ด้วยแผ่นดินไหวในเดือนมีนาคม 2011 สมาชิกใน

ชุมชนจึงปรารถนาจะเรียนรู้วิธีเตรียมรับมือกับภัย

ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีเก็บเสบียงอาหาร

ระยะยาว

“ถึงแม้จะเกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ทางภาคตะวัน 

ออกของญี่ปุ่น แต่ดิฉันไม่เคยเตรียมอะไรเลย” ผู้เข้า 

ร่วมคนหนึ่งกล่าว “ดิฉันดีใจที่ได้เรียนเรื่องนี้ ดิฉัน 

ต้องหาที่เก็บอาหาร และดิฉันอยากทำาเพื่อคุ้มครอง

ครอบครัวที่รักของดิฉัน”

อากิฮิโตะ ซูดะ สมาชิกสเตคมุซะชิโนะ ญี่ปุ่น 

สังเกตว่าความสว่างของพระคริสต์สัมผัสชุมชนเมื่อ 

สมาชิกแสดงให้เห็นการเตรียมพร้อมในสถานการณ์ 

ความรู้สึก 
แห่งจิตกุศล
“พระเจ้าทรงรักษา 
สัญญาของพระองค ์
กับท่านเมื่อท่านรักษา 
สัญญาของท่าน ขณะ
รับใช้ผู้อื่นแทนพระองค์ 
พระองค์จะทรงให้ท่าน
รู้สึกถึงความรักของ
พระองค์ และในไม่ช้า 
ความรู้สึกแห่งจิตกุศล 
จะกลายเป็นนิสัยส่วน 
หนึ่งของท่าน ท่านจะ
รู้สึกถึงคำารับรองของ 
มอรมอนในใจท่าน 
ขณะท่านยังคงรับใช ้
ผู้อื่นในชีวิตว่าทุกอย่าง
จะดีกับท่าน”

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, 
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่าย
ประธานสูงสุด, “พยาน,” 
เลียโฮนา พ.ย. 2011, 86.
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คำากล่าวขวัญในชุมชน

คุณลักษณะทั่วไปอย่างหนึ่งของโครงการวันบำาเพ็ญประ- 
โยชน์ท่ัวโลกคือผลต่อชุมชนในท้องท่ี หลายคนท่ีผ่านไป 

มาแวะถามผู้ร่วมโครงการเกี่ยวกับศาสนจักร และสมาชิก
แบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขา

ในหลายภูมิภาคของโลก เจ้าหน้าที่รัฐบาลกล่าวขวัญถึง 
การทำางานของสมาชิกศาสนจักร ตัวอย่างเช่น ในการสัมภาษณ์ 
ทางวิทยุเก่ียวกับวันบำาเพ็ญประโยชน์ หัวหน้าจากเขตกินชาซา 
ของเมืองลูบูมบาชี สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ขอให้ผู้

นับถือศาสนาอื่นทำาตามแบบอย่างของ “ชาวมอรมอน” 
ในการรับใช้ชุมชน

นายกเทศมนตรีบอริส จอห์นสันกล่าว     
 ถึงการรับใช้ของสมาชิกศาสนจักร

คับขัน “พระคริสต์ทรงเป็นความสว่างของโลก” เขา 

กล่าว “คำาสอนของพระองค์ให้ความสว่างแก่ชุมชน”

ทาลลินน์ เอสโตเนีย
สมาชิกศาสนจักรในทาลลินน์ใช้วันหนึ่งช่วย 

สมาชิกชุมชนที่ขัดสนซ่อมบำารุงบ้านของพวกเขา ผู้ 

เข้าร่วมบางคนตัดฟืนและตักถ่าน ส่วนคนอื่นๆ ทำา 

ความสะอาดพรม เปลี่ยนผ้าม่าน เช็ดหน้าต่างและ

ผนัง

มาอิลา ชาน กับครอบครัวไปเยี่ยมหญิงสูงอายุ

คนหนึ่งและตัดฟืนให้เธอ “คนเป็นแม่อย่างดิฉันมี 

ความสุขมากที่ครอบครัวเรามีประสบการณ์ยอด 

เยี่ยมเช่นนั้น” เธอกล่าว “เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไร 

เช่นนั้นขณะรับใช้ผู้อื่น คุณลืมปัญหาของตัวคุณจน 

หมดสิ้น ดิฉันรู้ว่าขณะรับใช้ผู้อื่น เรารับใช้พระผู้

เป็นเจ้าของเรานั่นเอง”

มาร์กิท ทิมาคอฟ ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า “การวาง 

หน้าที่ของตนเองไว้สักพักและทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยคน 

บางคนทำาให้ดิฉันเข้าใจว่าการเสียสละมีพลังเพียง 

ใด เราไม่ต้องถามว่าทำาไม หรือเราทำาอย่างนั้น 

อย่างนี้ได้หรือไม่ เราเพียงแต่ยื่นมือออกไปช่วย เรา

ช่วยเพราะเราห่วงใย เราช่วยเพราะเราต้องการทำา

ตามแบบอย่างของพระคริสต์”

ผลการลงแรงของท่าน
ประจักษ์พยานของคนที่รับใช้ชุมชนทั่วโลกสอน 

เราว่าโดยการรับใช้ ประจักษ์พยานของเราเติบโต 

และเรารู้สึกต่อตนเองดีข้ึน ประธานอายริงก์ประกาศ 

ยืนยันว่า เราได้รับพรเพราะการรับใช้ของเรา “ข้าพ- 

เจ้าขอบคุณแทนพระอาจารย์สำาหรับงานของท่าน

เพื่อรับใช้บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์

ทรงรู้จักท่านและทอดพระเนตรเห็นความพยายาม 

ความขยันหมั่นเพียร และการเสียสละของท่าน  

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านได้รับพรที่จะได้เห็น 

ผลจากการลงแรงของท่านในความสุขของคนท่ีท่าน 

ช่วยและคนที่ออกไปช่วยกับท่านแทนพระเจ้า”2 

อ้างอิง
1.  เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “โอกาสให้ทำาดี,” เลียโฮนา  

พ.ค. 2011, 31.
2.  เฮนรีย์ บี. อายริงก์, เลียโฮนา พ.ค. 2011, 32.

300 คนในเขตลอนดอนว่า “ณ ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องดีทีเดียว 

ที่เห็นชาวลอนดอนผู้ใส่ใจชุมชน—หรือจิตอาสา—ปรากฏขึ้น

ในกลุ่มชนมากกว่าแต่ก่อน”

ผู้ว่าการแดนเนล มอลลอยของรัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐ- 

อเมริกา และผู้ว่าการโรเบิร์ต แม็คคอนเนลล์ของรัฐเวอร์จิเนีย  

สหรัฐอเมริกาออกประกาศยกย่องวันบำาเพ็ญประโยชน์ในรัฐ 

ของพวกเขา ผู้ว่าการมอลลอยกล่าวในประกาศของเขาว่า “เรา 

ขอบคุณศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

สำาหรับการรับใช้ผู้อื่นและ [สำาหรับ] การเชิญชวนประชาชน

ทุกคนในทุกศาสนาและทุกพื้นเพให้มาร่วมกับพวกเขาขณะ

พวกเขาเฉลิมฉลองปีบำาเพ็ญประโยชน์”

ตอบคำาถาม

เมื่อได้เห็นมือที่ช่วย 
เหลือของมอรมอน

ในชุมชน บางคนอาจ 
สงสัยว่าสมาชิกศาสน- 
จักรช่วยเฉพาะเพื่อน 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
หรือผู้นับถือศาสนาอื่น
ด้วย แน่นอนว่าเราช่วย
ทั้งสอง เราพยายามทำา
ตามแบบอย่างของพระ
ผู้ช่วยให้รอดในการรับ
ใช้ ไม่ว่าจะใช้คราดโกย
ใบไม้ในสวนของเพื่อน
บ้านหรือส่งและแจกจ่าย
เสบียงหลายตันช่วย 
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
เราพยายามช่วยผู้อื่น
โดยไม่คำานึงถึงศาสนา
หรือวัฒนธรรมของ 
พวกเขา
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ยืนหยัด
ด้วยกัน
เพ่ืออุดมการณ์ของพระคริสต์

โดย เอ็ลเดอร ์
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

เพื่อนทั้งหลาย ท่านทราบอย่างที่ข้าพเจ้าทราบ 
—ว่าในโลกสมัยใหม่มีบาปและความเสื่อม
ถอยทางศีลธรรมมากมายส่งผลกระทบต่อทุก

คน โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว และดูเหมือนจะเลว
ร้ายลงทุกวัน ท่านและข้าพเจ้ามีข้อกังวลมากมาย
เกี่ยวกับการแพร่กระจายของสื่อลามกและความ
ยากไร้ การกระทำาทารุณกรรมและการทำาแท้ง การ
ล่วงละเมิดทางเพศอย่างผิดทำานองคลองธรรม (ทั้ง 
รักต่างเพศและรักร่วมเพศ) ความรุนแรง ความ 
หยาบคาย ความโหดร้าย และการล่อลวง ทั้งหมด
โจ่งแจ้งชัดเจนในโทรศัพท์มือถือของบุตรสาวหรือ
ไอแพดของบุตรชายท่าน

แน่นอนว่ามีวิธีให้ผู้มีไมตรีจิตที่รักพระผู้เป็นเจ้า
และรับพระนามของพระคริสต์ได้ยืนหยัดด้วยกัน
เพื่ออุดมการณ์ของพระคริสต์และต่อต้านอิทธิพล
ของบาป ในเรื่องนี้เรามีสิทธิ์ทุกประการที่จะองอาจ
กล้าหาญและเชื่อ เพราะ “ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่าย
เรา ใครจะขัดขวางเรา” (โรม 8:31)

ท่านรับใช้และสั่งสอน สอนและทำางานหนักใน
ความเชื่อมั่นดังกล่าว ข้าพเจ้าก็เช่นกัน ในการทำา
เช่นนั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราสามารถวางใจในข้อถัด
ไปจากโรมได้ด้วย “พระองค์ผู้มิได้ทรงหวงแหนพระ

บทความนี้คัดมาจากคำาปราศรัยที่ซอลท์เลคซิตี้เมื่อวัน
ที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2011 กับผู้นำาคริสต์ศาสนิกชนแห่ง
ชาติกลุ่มหนึ่ง

บุตรองค์เดียวของพระองค์ แต่ได้ทรงโปรดประทาน 
พระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา ถ้าเช่นนั้นพระองค์ 
จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลาย 
ด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ” ข้าพเจ้าเชื่อจริงๆ ว่า 
ถ้าเราทุกคนทั่วโลกพยายามมากขึ้น ไม่ แยก แต่ 
ละคน จาก “ความรักของพระคริสต์” เราย่อม “มี
ชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” 
(โรม 8:32, 35, 37)

การสนทนาเร่ืองศาสนา
องค์การคริสต์ศาสนากับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ไม่ได้มีความเห็นพ้องต้องกันเสมอไป นับตั้งแต่ต้น 

ศตวรรษที่ 19 เมื่อโจเซฟ สมิธกลับจากการเห็นพระ

ผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ต่อท่านและประกาศ

ด้วยความองอาจเกี่ยวกับเรื่องนี้ การถกเถียงของ

เรามักไม่เคยอบอุ่นเป็นมิตรเลย

แต่ก็แปลกพอสมควร—และข้าพเจ้าอดเชื่อไม่ได้ 

ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เบื้องบนเตรียมไว ้

ในยามวุ่นวายเช่นน้ี—นักวิชาการแอลดีเอส นักวิชา 

การขององค์การคริสต์ศาสนา และผู้นำานิกายต่างๆ 

ถูกดึงมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990 ให้

ทำาสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการสนทนาเรื่องศาสนา

ในเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริม เราพยายามอย่างยิ่ง

ที่จะเข้าใจเขาและให้เขาเข้าใจเรา พยายามกำาจัด

เร่ืองโกหกหลอกลวงและความเข้าใจผิดของ ท้ังสอง

ตอบคำาถาม
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
เป็นชาวคริสต ์
หรือไม่ เราเป็น
แน่นอน ดังเอ็ล-
เดอร์ฮอลแลนด์
อธิบายว่า “เราเชื่อ
ในพระเยซูผู้ทรง
พระดำาเนินบนถนน
ฝุ่นคลุ้งของแผ่นดิน
ศักดิ์สิทธิ์และทรง
ประกาศว่าพระองค์
ทรงเป็นพระผู้เป็น
เจ้าองค์เดียวกันกับ
พระเยโฮวาห์ใน
พันธสัญญาเดิม”
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แน่นอนว่ามีวิธีให ้

ผู้มีไมตรีจิตที่รัก 

พระผู้เป็นเจ้าและ 

รับพระนามของ

พระคริสต์ได้ยืน

หยัดด้วยกันเพื่อ 

อุดมการณ์ของ 

พระคริสต์และ 

ต่อต้านอิทธิพล 

ของบาป
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ฝ่าย ทำางานด้วยความรักซึ่งทำาให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกมี 

แรงใจและมีพลังขับเคลื่อนอย่างเงียบๆ ทว่าซาบซึ้ง 

และลึกซึ้งกว่าการถกเถียงระหว่างศาสนา
การสนทนาอย่างเป็นทางการครั้งแรกเกิดขึ้นใน 

ฤดูใบไม้ผลิปี 2000 ที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ เมื่อ 
การสนทนาเริ่มเข้ารูปเข้ารอย ปรากฏว่าผู้เข้าร่วม 
กำาลังค้นหากระบวนทัศน์บางอย่าง ต้นแบบ หรือ 
ประเด็นอ้างอิง นี่ต้องเป็นการปะทะ การโต้เถียง 
การโต้วาทีอย่างนั้นหรือ ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้อย่าง 
นั้นหรือ เราคาดหวังให้พวกเขาซื่อสัตย์จริงใจเพียง 
ใด วิสุทธิชนบางคนสงสัยว่า “คนอื่น” มองการ 
สนทนาเหล่านี้เหมือนเป็น “การทดสอบ” เพื่อให้ได้ 
อยู่ในทีมชาวคริสต์อย่างน้ันหรือ น่ีคือความพยายาม 
ครั้งใหญ่เพื่อ “แก้ไข” ความเชื่อของชาวมอรมอน 
ทำาให้เราเป็นชาวคริสต์ตามธรรมเนียมนิยมมากขึ้น 
และเป็นที่ยอมรับมากขึ้นของคนช่างสงสัยที่เฝ้าดู
อยู่อย่างนั้นหรือ

ในทางกลับกัน องค์การคริสต์ศาสนาบางแห่ง 
สงสัยว่า “คนอื่น” เหล่านั้นมีตัวตนจริงหรือ หรือ 
นี่เป็นเพียงการเผยแผ่ศาสนาอีกรูปแบบหนึ่ง คนๆ 
หนึ่งจะเป็นชาวคริสต์แห่งพันธสัญญาใหม่แต่ไม่ 
เห็นพ้องกับข้อบัญญัติภายหลังที่คริสต์ศาสนิกชน 
ดั้งเดิมส่วนใหญ่นำามาใช้ได้หรือ คำาถามที่ยังคงเกิด 
ขึ้นกับทั้งสองฝ่ายคือพระคุณของพระผู้เป็นเจ้า 
สามารถชดเชย “ศาสนศาสตร์ท่ีไม่ดี” ได้มากเพียง
ใด ไม่นานนักประเด็นเหล่านี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนทนาและระหว่างนั้นความตึงเครียดเริ่ม
ลดลง

ความรู้สึกเป็นพิธีรีตองในตอนแรกหลีกทางให้ 
ความเป็นกันเองมากขึ้น รูปแบบแท้จริงของภราดร- 
ภาพ พร้อมด้วยความมีน้ำาใจแม้ไม่เห็นด้วย ความ 
เคารพต่อทัศนะที่ขัดแย้งกัน ความรู้สึกว่ามีหน้าที่ 
ต้องเข้าใจผู้นับถือศาสนาอื่นอย่างถ่องแท้ (ถ้าไม่ 
จำาเป็นต้องเห็นด้วย)—หน้าท่ีในการเป็นตัวแทนหลัก 
คำาสอนและการปฏิบัติของตนอย่างถูกต้องและเข้า 
ใจหลักคำาสอนของผู้อื่นในลักษณะเดียวกัน การ
สนทนาเกิด “ความเคารพในความเช่ืออันม่ันคงของ 
ผู้อื่น”1

โดยตระหนักว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีโครงสร้าง 
ด้านองค์กรและการปกครองต่างจากโลกกว้างของ 
องค์การคริสต์ศาสนา ตัวแทนอย่างเป็นทางการ

ของศาสนจักรจึงไม่ได้เข้าร่วมในการสนทนาเหล่านี้  
ทั้งไม่ได้มีการสอดแทรกนัยทางศาสนาแต่อย่างใด 
เช่นเดียวกับท่าน เราไม่ปรารถนาจะรอมชอมความ 
แตกต่างด้านหลักคำาสอนของเราหรือสูญเสียความ 
เชื่อที่ทำาให้เราเป็นอย่างที่เป็นอยู่ อย่างไรก็ดี เราไม่ 
ประสงค์ให้ใครเข้าใจเราผิด ไม่ประสงค์ให้ใครกล่าว 
หาเกี่ยวกับความเชื่อที่เราไม่ได้ยึดถือ ไม่ประสงค์
ให้ใครมองข้ามคำามั่นสัญญาที่เรามีต่อพระคริสต์ 
และพระกิตติคุณของพระองค์ ไม่ประสงค์ให้ใคร 
พูดว่าเราถูกภูตผีปีศาจครอบงำา

นอกจากนี้ เรายังมองหาจุดร่วมและแนวร่วมอยู่ 

เสมอในงาน “ที่เกี่ยวข้องโดยตรง” กับการปฏิบัติ 

ศาสนกิจ เราปรารถนาจะร่วมมือกับเพื่อนองค์การ 

คริสต์ศาสนาโดยพร้อมใจกันเสริมสร้างครอบครัว 

และชีวิตแต่งงาน เรียกร้องให้มีศีลธรรมในสื่อมาก 

ขึ้น ให้การบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมยามเกิดภัย 

ธรรมชาติ แก้ไขสภาพเลวร้ายที่เป็นอยู่ของคนยาก 

จน และรับรองอิสรภาพในการนับถือศาสนาซึ่งจะ

เปิดโอกาสให้เราทุกคนพูดอย่างไม่ปิดบังในเรื่อง 

มโนธรรมแบบชาวคริสต์เกี่ยวกับประเด็นทางสังคม

ในสมัยของเรา ในประเด็นหลังนี้ ท่านหรือข้าพเจ้า

หรือศาสนาจารย์ทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน

ประเทศนี้ต้องไม่มีใครถูกห้ามสั่งสอนจากแท่นพูด

ของเขาถึงหลักคำาสอนที่เขาถือว่าเป็นความจริง แต่ 

เน่ืองด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองเม่ือเร็วๆ น้ีและปัญหา 

ด้านกฎหมายในปัจจุบันอันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ 

เหล่าน้ัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเก่ียวกับความศักด์ิสิทธ์ิ 

ของการแต่งงาน วันน้ันจะมาถึงได้เว้นแต่เราดำาเนิน 

การเฉียบขาดในการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น2

ย่ิงเสียงชาวคริสต์เป็นหน่ึงเดียวมากข้ึนและกว้าง 

ข้ึนเพียงใด เราย่ิงต้องดำาเนินการในเร่ืองสำาคัญเหล่า 

นี้มากขึ้นเพียงนั้น ในเรื่องดังกล่าวเราควรระลึกถึง 

พระดำารัสเตือนของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับ “ครัว 

เรือนที่แตกแยก”—ครัวเรือนที่พบว่าไม่สามารถยืน 

หยัดต่อต้านศัตรูท่ีนับวันจะพร้อมใจกันดำาเนินวาระ 

ที่มักจะเป็นความชั่วร้าย (ดู ลูกา 11:17)

พระคริสต์ท่ีเราเคารพ
โดยอาศัยความเป็นมานี้บางส่วนและความ

ปรารถนาให้เราไม่เห็นด้วยตรงจุดที่เราไม่ต้องเห็น
ด้วย ข้าพเจ้าประสงค์จะเป็นพยานต่อท่าน มิตร 

เราปรารถนาจะ 

ร่วมมือกับเพื่อน 

องค์การคริสต ์

ศาสนาโดยพร้อม 

ใจกันเสริมสร้าง 

ครอบครัวและชีวิต

แต่งงาน เรียกร้อง

ให้มีศีลธรรมใน

สื่อมากขึ้น ให้การ

บรรเทาทุกข์ด้าน

มนุษยธรรมยาม 

เกิดภัยธรรมชาติ 

แก้ไขสภาพเลวร้าย 

ที่เป็นอยู่ของคน

ยากจน และรับรอง

อิสรภาพในการ

นับถือศาสนาซึ่งจะ

ยอมให้เราทุกคน 

พูดอย่างไม่ปิดบัง 

ในเรื่องมโนธรรม

แบบชาวคริสต์
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สหายของเรา ถึงพระคริสต์ที่เราเคารพและเทิดทูนในศาสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราเชื่อในพระเยซูใน 
ประวัติศาสตร์ผู้ทรงพระดำาเนินบนถนนฝุ่นคลุ้งของแผ่นดินศักดิ์- 
สิทธิ์และทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว 
กันกับพระเยโฮวาห์ในพันธสัญญาเดิม เราประกาศว่าพระองค์ 
ทรงเป็นทั้งพระผู้เป็นเจ้าโดยสมบูรณ์ในความเป็นพระผู้เป็นเจ้า 
และเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ในประสบการณ์มรรตัย พระบุตรผู้ 
ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระบุตร พระองค์ 
ทรงเป็น “พระผู้เป็นเจ้านิรันดร์” ตามภาษาของพระคัมภีร ์
มอรมอน (หน้าชื่อเรื่องของพระคัมภีร์มอรมอน)

เราเป็นพยานว่าพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามพระองค์เป็นหนึ่งเดียว หนึ่งเดียว 
ในเจตนารมณ์ หนึ่งเดียวในพลัง หนึ่งเดียวในจุดประสงค์ หนึ่ง 
เดียวในสุรเสียง หนึ่งเดียวในรัศมีภาพ หนึ่งเดียวในพระประสงค์  
หนึ่งเดียวในคุณความดี และหนึ่งเดียวในพระคุณ—หนึ่งเดียวใน 
ความเป็นหน่ึงเดียวทุกรูปแบบและทุกแง่มุม ยกเว้น พระองค์ทรง
มีพระวรกายแยกจากกัน (ดู 3 นีไฟ 11:36) เราเป็นพยานว่าพระ 
คริสต์ประสูติจากพระบิดาเบื้องบนและมารดาพรหมจารี ตั้งแต่ 
พระชนมายุ 12 พรรษาพระองค์ทรงกระทำากิจธุระของพระบิดา 
ที่แท้จริงของพระองค์ ขณะทรงทำาเช่นนั้น พระองค์ทรงดำาเนิน
พระชนม์ชีพดีพร้อม ปราศจากบาป ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแบบฉบับ
สำาหรับทุกคนที่มาหาพระองค์เพื่อความรอด

เราเป็นพยานยืนยันคำาเทศนาทั้งหมดที่พระองค์ตรัส คำาสวด 
อ้อนวอนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเอื้อนเอ่ย ปาฏิหาริย์ทั้งหมดที่ 
พระองค์ทรงเรียกลงมาจากสวรรค์ และการไถ่ทั้งหมดที่พระองค์ 

ทรงกระทำา ในประเด็นหลังสุด เราเป็นพยานว่าเพ่ือให้แผนสำาหรับ 
ความรอดของเราเกิดสัมฤทธิผล พระองค์ทรงรับเอาบาป โทมนัส  
และความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหมดของโลก จนพระโลหิตออกจาก 
ทุกขุมขนในความปวดร้าวแสนสาหัส โดยเร่ิมต้นในเกทเสมนีและ 
สิ้นพระชนม์บนกางเขนแห่งคัลวารีอันเป็นเครื่องพลีบูชาแทน
บาปและคนบาปเหล่านั้น รวมถึงเราแต่ละคนเช่นกัน

ช่วงแรกในพระคัมภีร์มอรมอน ศาสดาพยากรณ์ชาวนีไฟ “เห็น 
[พระเยซู] ถูกยกขึ้นบนกางเขนและถูกปลงพระชนม์เพื่อบาปของ 
โลก” (1 นีไฟ 11:33) ต่อมาพระเจ้าองค์เดียวกันทรงประกาศ
ยืนยันว่า “ดูเถิดเราให้กิตติคุณของเราแก่เจ้า, และนี่คือกิตติคุณ
ที่เราให้แก่เจ้า—ว่าเรามาในโลกเพื่อทำาตามน้ำาพระทัยของพระ
บิดาของเรา, เพราะพระบิดาของเราทรงส่งเรามา. และพระบิดา
ของเราทรงส่งเรามาเพื่อเราจะได้ถูกยกขึ้นบนกางเขน” (3 นีไฟ 
27:13–14; ดู คพ. 76:40–42 ด้วย) โดยแท้แล้ว ของประทานแห่ง
พระวิญญาณคือการ “รู้ว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้า, และว่าพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อบาปของโลก”  
(คพ. 46:13)

เราประกาศว่าสามวันหลังการตรึงกางเขน พระองค์ทรงลุก 
จากอุโมงค์ในความเป็นอมตะอันรุ่งโรจน์ ผลแรกของการฟื้นคืน 
ชีวิต ด้วยเหตุนี้จึงทรงแก้สายรัดทางกายของความตายและสาย 
รัดทางวิญญาณของนรก โดยทรงให้อนาคตอมตะแก่ร่างกาย 
และวิญญาณ อนาคตที่จะเปี่ยมด้วยรัศมีภาพและความยิ่งใหญ่
ได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับพระองค์และพระนามของพระองค์ว่าเป็น  
“นาม [เดียว] ซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ . . .  ในท่ามกลางมนุษย์ 
ท่ัวใต้ฟ้า” “ในผู้อ่ืนความรอดไม่มีเลย” ท้ังจะมีไม่ได้ (กิจการ 4:12)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็น
ชาวคริสต์ได้จาก “About 
Mormons” ใต้ Frequently 
Asked Questions ที่ Mormon.
org; “Christianity: Following 
Jesus in Word and Deed” 
ใต้ News Releases ที่ 
MormonNewsroom.org; 
และกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, 
“A Prophet’s Testimony,” 
Ensign, พ.ค. 1993, 93.
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เราประกาศว่าพระองค์จะเสด็จมาแผ่นดินโลกอีกครั้ง คราวนี้ 
เสด็จมาในฤทธานุภาพ พระบารมี และรัศมีภาพเพื่อปกครองใน 
ฐานะกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย และพระเจ้าแห่งพระเจ้าทั้ง 
หลาย นี่คือพระคริสต์ ผู้ที่เราสรรเสริญ ผู้ที่เราวางใจในพระคุณ
ของพระองค์อย่างเป็นนัยและอย่างชัดเจน ผู้ทรงเป็น “ผู้เลี้ยง
แกะและผู้พิทักษ์วิญญาณจิต [ของเราทั้งหลาย]” (1 เปโตร 2:25)

เคยมีคนถามโจเซฟ สมิธว่า “อะไรคือหลักธรรมพื้นฐานใน
ศาสนาของคุณ” ท่านตอบว่า “หลักธรรมพื้นฐานของศาสนาเรา
คือประจักษ์พยานของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับ
พระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ส้ินพระชนม์ ทรงถูกฝัง ทรงคืนพระชนม์
อีกครั้งในวันที่สาม และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เรื่องอื่นทั้งหมดที่เกี่ยว 
ข้องกับศาสนาเราล้วนเป็นเพียงส่วนประกอบของเรื่องดังกล่าว”3

โดยท่ัวไป วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้ช่ือว่าเป็นคนขยันขันแข็ง เป็น 
คนตั้งใจทำางาน สำาหรับเราแล้วงานแห่งความชอบธรรม สิ่งที่เรา 
อาจเรียกว่า “ความเป็นสานุศิษย์ที่อุทิศตน” เป็นตัววัดการมี 
ศรัทธาจริงๆ ของเราได้อย่างแม่นยำา เราเชื่อเช่นเดียวกับยากอบ 
น้องชายของพระเยซูว่าศรัทธาแท้จริงประจักษ์ชัดในความเล่ือมใส 
ศรัทธาเสมอ (ดู ยากอบ 2) เราสอนว่าคนในนิกายพิวริตันใกล้ชิด 
ความจริงโดยไม่รู้ตัวเมื่อพวกเขาคาดหวังให้ผู้อยู่ใต้พันธสัญญา 
“ดำาเนินชีวิต . . .  ตามวิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้า” (คพ. 20:69)

ความรอดและชีวิตนิรันดร์เป็นของได้เปล่า (ดู 2 นีไฟ 2:4);  
โดยแท้แล้ว ทั้งสองอย่างเป็นของประทานยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดา
ของประทานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า (ดู คพ. 6:13; 14:7) กระนั้น 
ก็ดี เราสอนว่าคนเราต้องเตรียมรับของประทานเหล่านั้นโดยประ 
กาศและแสดงให้เห็น “ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์” (หลัก

แห่งความเชื่อข้อ 4)—โดยวางใจและพึ่งพา “ความดีงาม, และ 

พระเมตตา, และพระคุณของพระเมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์” (2 นีไฟ  

2:8; ดู 2 นีไฟ 31:19; โมโรไน 6:4 ด้วย) สำาหรับเราแล้ว ผลของ

ศรัทธาดังกล่าวได้แก่การกลับใจ การรับพันธสัญญาและศาสน

พิธีพระกิตติคุณ (รวมถึงบัพติศมา) และใจกตัญญูที่กระตุ้นเรา 

ให้ปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง “รับ 

กางเขน [ของเรา] แบกทุกวัน” (ลูกา 9:23) และรักษาพระบัญญัติ 

ของพระองค์—พระบัญญัติ ท้ังหมด ของพระองค์ (ดู ยอห์น 14:15)  

เราชื่นชมยินดีร่วมกับอัครสาวกเปาโล “สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรง 

ประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา”  

(1 โครินธ์ 15:57) ในวิญญาณนั้น ดังศาสดาพยากรณ์ท่านหนึ่ง 

ในพระคัมภีร์มอรมอนเขียนไว้ว่า “เราพูดถึงพระคริสต์, เราชื่นชม 

ยินดีในพระคริสต์, เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์, เราพยากรณ์ถึง 

พระคริสต์ . . .  เพื่อลูกหลานของเราจะรู้ว่าพวกเขาจะมองหา

แหล่งใดเพื่อการปลดบาปของพวกเขา . . .  [และ] จะตั้งตารอ

ชีวิตนั้นซึ่งอยู่ในพระคริสต์” (2 นีไฟ 25:26, 27)

ข้าพเจ้าหวังว่าพยานนี้ที่ข้าพเจ้าแสดงต่อท่านและต่อโลกจะ

ช่วยให้ท่านเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับความรักจนสุดพรรณนาที่เรา

รู้สึกต่อพระผู้ช่วยให้รอดของโลกในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์

แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

การร้องขอมโนธรรมแบบชาวคริสต์
เมื่อพิจารณาการอุทิศตนของเราต่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์ 

และเมื่อพิจารณาการท้าทายที่เราพบเจอในสังคมของเรา เรา 
สามารถหาทางให้คนในชาติ—หรือต่างชาติ—พร้อมใจกันร้อง 

ของประทานแห่ง 

พระวิญญาณคือ  

“รู้ว่าพระเยซูคริสต ์

คือพระบุตรของ 

พระผู้เป็นเจ้า, และ 

ว่าพระองค์ทรงถูก 

ตรึงกางเขนเพื่อบาป

ของโลก”
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ขอมโนธรรมแบบชาวคริสต์ได้แน่นอน หลายปีก่อน 
ทิม ลาเฮ เขียนว่า

“ถ้าคนอเมริกันที่เคร่งศาสนาช่วยกันแก้ไขข้อ
กังวลทางศีลธรรมที่มีร่วมกัน เราจะประสบความ
สำาเร็จในการจัดวางมาตรฐานศีลธรรมที่บรรพบุรุษ
ของเราคิดว่ารัฐธรรมนูญ [สหรัฐ] รับประกันให้ได้
อีกครั้ง . . .

“. . .พลเมืองที่เคร่งศาสนาทุกคนของประเทศ 

เราจำาเป็นต้องมีความเคารพผู้นับถือศาสนาอื่น

และความเชื่อของคนเหล่านั้น เราไม่จำาเป็นต้อง 

ยอมรับความเช่ือของพวกเขา แต่เราสามารถเคารพ 

ผู้คนเหล่านั้นและตระหนักว่าเรามีส่วนที่เหมือนกัน 

มากกว่าที่เราจะเหมือนกับคนที่จะขจัดศาสนาออก 

จากประเทศนี้ นี่เป็นเวลาที่พลเมืองผู้ยึดมั่นศาสนา 

ทุกคนจะพร้อมใจกันต่อต้านศัตรูของเรา”4

แน่นอนว่ามีความเสี่ยงเนื่องด้วยการเรียนรู้สิ่ง 

ใหม่ๆ เกี่ยวกับผู้อื่น ความเข้าใจใหม่ๆ มักส่งผล 

ต่อทัศนะเดิมๆ ด้วยเหตุนี้จึงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องคิด 

ใหม่ จัดใหม่ และสร้างโลกทัศน์ของเราใหม่ เมื่อ

เรามองข้ามสีผิว กลุ่มชาติพันธุ์ แวดวงสังคม โบสถ์ 

ธรรมศาลา สุเหร่า ข้อบัญญัติทางศาสนา และ

ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อ เมื่อเราพยายามสุดความ

สามารถเพื่อมองเห็นตัวเขาและสิ่งที่พวกเขาเป็น

—ลูกของพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน—สิ่งดีและคุ้ม

ค่าบางอย่างจะเกิดขึ้นในตัวเรา ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้

เรามีเอกภาพมากขึ้นกับพระผู้เป็นเจ้าพระองค์นั้น

ผู้ทรงเป็นพระบิดาของเราทุกคน

ในโลกที่สับสนและตึงเครียดใบนี้ต้องการบาง 

อย่างมากกว่าความเชื่อมั่นแบบชาวคริสต์ ความ 

เห็นใจแบบชาวคริสต์ และความเข้าใจแบบชาว 

คริสต์ โจเซฟ สมิธตั้งข้อสังเกตในปี 1843 ก่อน 

ท่านถึงแก่กรรมไม่ถึงปีว่า “หากข้าพเจ้ารู้สึกว่า 

มนุษยชาติทำาผิด ข้าพเจ้าจะกดพวกเขาลงหรือ 

เปล่าเลย ข้าพเจ้าจะยกพวกเขาขึ้น และในวิธีของ 

เขาเองด้วย หากข้าพเจ้าพูดโน้มน้าวให้เขาเชื่อไม่

ได้ว่าวิธีของข้าพเจ้าดีกว่า ข้าพเจ้าจะไม่พยายาม

บังคับมนุษย์คนใดให้เชื่ออย่างที่ข้าพเจ้าเชื่อ แต่จะ 

ใช้หลักเหตุผลเท่านั้น เพราะความจริงจะปรากฏ 

ให้เห็นเอง ท่านเชื่อในพระเยซูคริสต์และพระกิตติ- 

คุณแห่งความรอดซึ่งพระองค์ทรงเปิดเผยหรือไม่ 

ข้าพเจ้าเชื่อ คริสต์ศาสนิกชนควรหยุดทะเลาะและ

โต้เถียงกัน ปลูกฝังหลักธรรมแห่งเอกภาพและ 

มิตรภาพท่ามกลางพวกเขา พวกเขาจะทำาเช่นนั้น 

ก่อนจะเข้าสู่มิลเลเนียมได้และพระคริสต์จะทรง

ครอบครองอาณาจักรของพระองค์”5

ข้าพเจ้าทิ้งท้ายโดยใช้คำาอำาลาสองครั้งในพระ 

คัมภีร์กล่าวแสดงความรักต่อท่าน ครั้งแรกจากผู้ 

เขียนฮีบรูในพันธสัญญาใหม่

“ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงบันดาลให้พระเยซู 

เจ้าของเราเป็นขึ้นมาจากความตาย คือผู้ทรงเป็นผู้

เล้ียงแกะท่ีดีเลิศโดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์น้ัน

“ทรงกระทำาให้ท่านทั้งหลายมีทุกสิ่งที่ดี เพื่อจะ 

ได้ปฏิบัติตามพระทัยพระองค์ และทรงทำางานใน 

ท่านทั้งหลายให้เกิดผลเป็นที่ชอบในสายพระเนตร

ของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริจงมีแด่ 

พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน” (ฮีบรู 13:20–21)

และจากพระคัมภีร์มอรมอน บิดาเขียนถึงบุตร

ชายดังนี้

“จงซื่อสัตย์ในพระคริสต์ . . .  [และ] ขอให้ [พระ 

องค์] ทรงยกลูกขึ้น, และขอให้ความทุกขเวทนา 

และการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ . . .  และพระ

เมตตาและความอดกลั้นของพระองค์, และความ

หวังในรัศมีภาพของพระองค์และชีวิตนิรันดร์, จง

สถิตอยู่ในจิตใจลูกตลอดกาล.

“และขอให้พระคุณของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา,  

ซึ่งพระราชบัลลังก์ของพระองค์อยู่สูงในฟ้าสวรรค์,  

และพระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเรา, ผู้ทรงนั่งอยู่ทาง

พระหัตถ์ขวาแห่งเดชานุภาพของพระองค์, จนกว่า

สิ่งทั้งปวงจะมาขึ้นอยู่กับพระองค์, จะอยู่, และจะ

สถิตอยู่กับลูกตลอดกาล. เอเมน” (โมโรไน 9:25–

26) 
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“ท่านเชื่อในพระเยซ ู

คริสต์และพระกิตติ- 

คุณแห่งความรอด 

ซึ่งพระองค์ทรงเปิด

เผยหรือไม่” ศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ  

สมิธถาม “ข้าพเจ้า 

เชื่อ คริสต์ศาสนิก- 

ชนควรหยุดทะเลาะ

และโต้เถียงกัน 

ปลูกฝังหลักธรรม

แห่งเอกภาพและ

มิตรภาพท่ามกลาง

พวกเขา พวกเขา 

จะต้องทำาเช่นนั้น 

ก่อนจะเข้าสู่มิลเล- 

เนียมได้และพระ

คริสต์จะทรงครอบ

ครองอาณาจักร 

ของพระองค์”
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ยุคสุดท้ายจะบ่งชี้ได้จากภัยพิบัติมากมาย 
และความชั่วร้ายที่เพิ่มขึ้นในโลก เพื่อ 
ป้องกันเหตุร้ายเหล่าน้ีพระเจ้าและศาสดา 

พยากรณ์ของพระองค์จึงประทานคำาแนะนำาแก่ 
เราเก่ียวกับการเป็นคนชอบธรรม วิธีหลีกเล่ียงหลุม 
พรางและความชั่วร้ายทางวิญญาณ แต่เหตุภัย 
พิบัติต่างๆ—เช่นทอร์นาโด แผ่นดินไหว และสึนามิ 
—ดูเหมือนจะจู่โจมอย่างไม่มีจุดหมาย ทำาลาย 
ล้างทั้งคนเที่ยงธรรมและคนไม่เที่ยงธรรม เหตุภัย 
พิบัติเหล่านี้ทำาให้พวกเราหลายคนหวาดกลัว แต่ 
ข้าพเจ้าเรียนรู้มาว่าเราไม่ต้องกลัวภัยพิบัติ เมื่อ
เราตั้งมั่นในพระกิตติคุณและเมื่อเราพร้อม เราจะ
ต้านพายุทุกลูกได้

ก่อนพายุ: ทำาให้การเตรียมพร้อมมีความสำาคัญอันดับแรก
ในครอบครัว

ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2005 ข้าพเจ้าเป็นสาวกเจ็ดสิบภาค 
รับใช้ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งอเมริกาเหนือ ซึ่งรวมถึงภูมิภาค 
ต่างๆ ของสหรัฐอย่างเช่น ฮิวสตัน เทกซัสด้วย เราทราบว่า 
เฮอร์ริเคนริต้า—ไซโคลนรุนแรงที่สุดในบันทึกประวัติศาสตร์เท่า 
ท่ีเคยเห็นในอ่าวเม็กซิโก—บ่ายหน้าตรงมาหาเรา ศาสนจักรขอให้ 
ข้าพเจ้าควบคุมการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในภาค เราจัดการ 

ประชุมทางโทรศัพท์ทุกวันกับผู้นำาฐานะปุโรหิต 
ประธานสเตค ประธานคณะเผยแผ่ ตัวแทน 
สวัสดิการและความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม 
ของศาสนจักร และหัวหน้ารับมือสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน เราพูดคุยกันทุกเรื่อง—คลังของอธิการ
เป็นระเบียบหรือไม่ ผู้คนจะอพยพไปที่ใด และจะ 
ประสานงานการฟื้นฟูสภาพหลังเกิดพายุอย่างไร  
นั่นเป็นการรับมือที่ศาสนจักรประสานงานได้ดี
และเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการดลใจ

ประธานสเตคคนหนึ่งในเขตนั้นได้รับการ 

กระตุ้นเตือนแปดถึงเก้าเดือนก่อนเกิดพายุให้ 

กระตุ้นสมาชิกในสเตคเตรียมพร้อม เขาบอกว่า 

เขาไม่ได้อ้างตนเป็นศาสดาพยากรณ์แต่การ 

กระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณน้ันชัดเจน สมาชิกในสเตคทำาตาม 

ยุทธวิธีการเตรียมขั้นพื้นฐานตามที่ศาสนจักรแนะนำา เมื่อเฮอร์- 

ริเคนกระหน่ำา ไม่มีสมาชิกคนใดในสเตคเสียชีวิต นอกจากนี้ 

เพราะสมาชิกได้รวบรวมเสบียงที่จำาเป็นไว้แล้วและมีแผนซึ่ง 

เหมาะสม สภาวการณ์ของพวกเขาจึงดียิ่งกว่าที่พวกเขาอาจ 

ประสบถ้าพวกเขาไม่เตรียมพร้อม พวกเขาเอาใจใส่การเตือน 

จากพระวิญญาณ
สถานการณ์คล้ายกันเกิดข้ึนกับข้าพเจ้าและครอบครัว ประมาณ 

โดย เอ็ลเดอร์
สแตนลีย์ จี. เอลลิส

แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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เมื่อเราแสวงหา 

การนำาทางของ 

พระบิดาบนสวรรค์ 

พระวิญญาณบริสุทธิ ์

จะทรงช่วยเรา 

เตรียมพร้อม อดทน 

และฟื้นตัวจากภัย

ธรรมชาติ

เราไม่ต้องกลัว
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สามเดือนก่อนเกิดพายุ เรารู้สึกว่าต้องเอาเคร่ืองป่ัน 
ไฟไปตรวจสภาพ หลายคนในบริเวณนั้นมีเครื่อง
ปั่นไฟตัวเล็กเผื่อเกิดพายุและไฟดับพวกเขาจะยัง 
มีไฟใช้เก็บอาหารไว้ในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งกันเน่า 
เสีย เมื่อเรานำาเครื่องปั่นไฟไปตรวจ เราพบว่ามัน 
ใช้ไม่ได้ เราสามารถซ่อมเสร็จก่อนพายุมา ในที่สุด 
ครอบครัวเรา สมาชิกวอร์ด และเพื่อนบ้านทุกคน 
ใช้เครื่องปั่นไฟของเราหลังเฮอร์ริเคนกระหน่ำา การ
ซ่อมเครื่องปั่นไฟกลับกลายเป็นพรอย่างยิ่ง

หลักธรรมแห่งการเตรียมพร้อมนี้ประยุกต์ใช้กับ 
แต่ละคนได้เช่นเดียวกับครอบครัว บิดามารดาทั้ง 
หลาย ท่านมีอิทธิพลต่อครอบครัวได้มากโดยให้บุตร 
มีส่วนในการเตรียมและการสวดอ้อนวอนเป็น
ครอบครัวเพ่ือขอการนำาทางจากพระเจ้า อีกนัยหน่ึง 
คือ เมื่อครอบครัวท่านพิจารณาการเตรียมความ 
พร้อม คำาถามว่าเราควรทำาอย่างไรควรเป็นส่วน 
สำาคัญของการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว ท่าน
สามารถพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้และแบ่งปัน 

แนวคิดที่การสังสรรค์ในครอบครัว จากนั้นนำาแผน
เหล่านี้มาปฏิบัติ

อีกประการหนึ่ง สิ่งดีที่สุดที่บิดามารดาทำาได้คือ 
ดำาเนินชีวิตตามคำาสอนเหล่านี้ มีคนเคยพูดว่าคุณ 
ค่าทั้งหลายมีไว้ให้ “ยึดถือ” ไม่ใช่ให้ “สอน”  
ข้าพเจ้าพบว่าเป็นความจริง เมื่อบุตรธิดาเห็นบิดา 
มารดาแสวงหาและทำาตามการนำาทางจากพระวิญ- 
ญาณ พวกเขาจะเรียนรู้ว่าขั้นตอนการเปิดเผยทำา 
งานอย่างไร

ระหว่างเกิดพายุ: ทำาตามการเปิดเผยท่ีได้รับ
สำาหรับครอบครัวท่าน

เม่ือใกล้เกิดพายุ คำาถามสำาคัญท่ีเราถามคือผู้คน 
ควรอพยพออกจากพื้นที่หรือไม่ พระวิญญาณทรง 
นำาทางข้าพเจ้าว่าอย่าให้คำาแนะนำาครอบคลุมพื้นที่ 
ทั้งหมดแต่ขอให้ผู้นำาสเตคแต่ละคน ฝ่ายอธิการ 
แต่ละคน แต่ละครอบครัวพิจารณาสถานการณ์ 
ร่วมกับการสวดอ้อนวอน และรับการดลใจของตน
ว่าพวกเขาควรทำาอะไร เมื่อเหตุการณ์คลี่คลาย จะ

เห็นชัดว่าพระวิญญาณทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุด
สำาหรับแต่ละครอบครัว

ตัวอย่างเช่น ผู้นำาในสเตคหนึ่งรู้ว่าพวก 

เขาอยู่ในเส้นทางของเฮอร์ริเคนโดยตรง เขา 

แนะนำาสมาชิกให้อพยพ ประธานสเตคกับ 

ภรรยาอพยพไปบ้านพี่สาว หลังจากนั้นเฮอร์- 

ริเคนเปลี่ยนทิศทาง บ่ายหน้าไปทางพวกเขา 

อีกคร้ัง พวกเขาอพยพเข้าไปในพายุโดยตรง!

ท่านอาจถามตนเองว่า “น่ันเป็นการดลใจ 

แบบไหน” แต่พึงพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น ประ- 

ธานสเตคคนนี้กับภรรยารู้วิธีเตรียมบ้านให้ 

พร้อมรับเฮอร์ริเคน ส่วนพี่สาวของเขาไม่รู้  

พวกเขาสามารถช่วยให้ญาติๆ พร้อมรับพายุ 

และเม่ือพายุกระหน่ำา ความเสียหายน้อยมาก 

เมื่อเทียบกับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นหากไม่เตรียม 

พระเจ้าทรงนำาทางพวกเขาให้ทำาสิ่งดีที่สุด
ในกรณีของครอบครัวเรา เรารู้สึกว่าเรา 

ท่านต้องการพูดคุยกับ

บุตรธิดาเกี่ยวกับการให้

และรับการปลอบโยน 

ในช่วงเกิดภัยพิบัติหรือ

ไม่ ดูประจักษ์พยานที่

สร้างแรงบันดาลใจของ 

ผู้รอดชีวิตสองคนใน

หน้า 60–61 ของฉบับนี้

ผู้คนอพยพออกจากฮิวสตัน 
เทกซัส สหรัฐอเมริกาก่อน
การโหมกระหน่ำาของ 
เฮอร์ริเคนริต้า
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หน้าก่อน: คนงานแยก 
เศษหินเศษปูนของ 
อพาร์ตเม้นต์ที่พังลงมาใน
ช่วงเกิดแผ่นดินไหวที่เฮติ
เมื่อเดือนมกราคม 2010
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ไม่ควรอพยพ เราจึงอยู่ เราไม่เพียงต้านพายุอย่างปลอดภัยเท่า 
นั้น แต่เราสามารถช่วยคนอื่นๆ ในพื้นที่ด้วย ลูกบางคนที่แต่งงาน
แล้วรู้สึกว่าต้องอพยพ พวกเขาจึงออกจากบ้าน การเอาใจใส่พระ
วิญญาณเป็นพรแก่แต่ละครอบครัว วอร์ด และสเตค

หลังเกิดพายุ: ให้พระกิตติคุณนำาเอาความเจ็บปวดออกไป
บางครั้งคนดีๆ ก็ทุกข์ทรมานในช่วงเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ  

พระเจ้าไม่ทรงนำาเอาความทุกข์ทรมานออกไป—น่ันเป็นส่วนหน่ึง 
ของแผน ตัวอย่างเช่น ศูนย์สเตคแห่งหนึ่งทางภาคกลางของ 
สหรัฐเพิ่งถูกทอร์นาโดทำาลายได้ไม่นาน ทอร์นาโดลูกนั้นทำาให้ 
บ้านของประธานสเตคเสียหายยับเยิน เขากับครอบครัวสูญเสีย 
ทรัพย์สมบัติทางโลกทั้งหมด แต่ทั้งหมดที่พวกเขาสูญเสียคือ 
ทรัพย์สมบัติทางโลก การสูญเสียเป็นเร่ืองเศร้า แต่น่ันไม่ใช่ความ 
เสียหายชั่วนิรันดร์ บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าสำาคัญ ความจริงแล้ว
หาได้สำาคัญไม่ การตระหนักเช่นนี้ยอมรับได้ไม่ง่าย แต่เป็นความ
จริง และการเข้าใจเช่นนี้จะให้ความมั่นใจอีกครั้ง

สภาพเลวร้ายที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในภัยพิบัติครั้งหนึ่งคืออาจมีคน 
เสียชีวิต นั่นเป็นเรื่องเศร้ามาก แต่เพราะเรารู้ความจริง เรารู้
ว่าการสูญเสียเช่นนั้นเป็นแผนส่วนหนึ่งของพระบิดาบนสวรรค์  
เรารู้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตเป็นอย่างไร เรารู้ว่าเหตุใดเราจึงอยู่ที่นี่ 
และเราจะไปที่ไหน เพราะมองไกลถึงนิรันดร ความเจ็บปวดจึง
บรรเทา ความรู้เรื่องแผนแห่งความรอดนำาเอาความเจ็บปวดของ

ความตายออกไป (ดู 1 โครินธ์ 15:55)

นานมาแล้ว ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกไม่รู้ว่าจะเกิด 

อะไรขึ้นเมื่อพวกเขาถูกโยนลงไปในเตาไฟลุกโชนเพราะ

ไม่ยอมกราบนมัสการพระปลอม พวกเขาทูลพระราชาว่า 

“พระเจ้าของพวกข้าพระบาท . . .  จะช่วยกู้พวกข้าพระบาท 

. . .ถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้น . . .  พวกข้าพระบาทก็ไม่ปรนนิบัติ

พระของฝ่าพระบาท” (ดาเนียล 3:17–18)

ทำานองเดียวกัน ผู้บุกเบิกจำานวนมากของศาสนจักรที่ได้ 

รับการฟ้ืนฟูเต็มใจหาทางข้ามทุ่งราบของอเมริกาเหนือตอน 

กลางทศวรรษ 1800 แม้อาจเกิดความตายระหว่างทาง 

พระคัมภีร์มอรมอนกล่าวถึงคนดีๆ ที่ถูกฆ่าและสอนว่าพวก

เขา “ได้รับพรแล้ว, เพราะพวกเขาไปพำานักอยู่กับพระผู้

เป็นเจ้าของตน” (แอลมา 24:22)

ในแต่ละกรณี แต่ละบุคคลเผชิญความตายด้วยศรัทธา สำาหรับ 

พวกเขา เพราะสันติสุขที่พระกิตติคุณนำามา ความเจ็บปวดของ 

ความตายจึงถูกนำาออกไป แม้การสูญเสียบุคคลที่ท่านรักทำาให้ 

ท่านเจ็บปวด แม้พวกเราส่วนใหญ่จะเกลียดความตายเพราะเรา 

มีเร่ืองสำาคัญมากมายให้อยู่ทำา แต่ข้อเท็จจริงของเร่ืองน้ีคือทุกคน 

จะต้องตายวันใดวันหนึ่ง เมื่อท่านรู้จักแผนพระกิตติคุณ ท่านรู้ 

ว่าความตายไมใช่จุดจบของโลก การดำารงอยู่ของท่านจะดำาเนิน 

ต่อไป และสัมพันธภาพในครอบครัวจะดำาเนินต่อไปแม้หลังจาก 

หลุมศพทวงถามร่างกายมรรตัยของเรา ในแผนโดยรวมของ 

สรรพส่ิง ความตายไม่ได้ก่อความเสียหายช่ัวนิรันดร์ ดังเอ็ลเดอร์ 

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอน “เราอยู่ 

เพื่อตาย และเราตายเพื่อมีชีวิตอีกครั้ง ถ้ามองให้ถึงนิรันดร์ 

ความตายเดียวที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันควรคือความตายของคน 

ที่ไม่พร้อมจะพบพระผู้เป็นเจ้า”1 การมองให้ถึงนิรันดร์เป็นส่วน

หนึ่งของสันติสุขที่พระกิตติคุณจะให้เราได้

พระเจ้าทรงรู้จักเรา พระเจ้าทรงรักเรา และพระเจ้าทรงต้อง 

การช่วยเรา ภัยพิบัติต่างๆ จะเกิดขึ้น แต่เราไม่ต้องกลัว ถ้าเรา

ยินดีรับการนำาทางและทูลขอการนำาทางจากพระองค์ โดยผ่าน 

พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะทรงช่วยเราเตรียมพร้อม อดทน 

และฟื้นจากภัยธรรมชาติอื่นๆ 

อ้างอิง
1.  รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เผชิญอนาคตด้วยศรัทธา,” เลียโฮนา  พ.ค. 2011, 42.

อาสาสมัครมือที่ช่วยเหลือของมอรมอนร่อนเศษหินเศษปูน 
ในเมืองจอปลิน รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา หลังเกิดทอร์นาโด 
ในเดือนพฤษภาคม 2011
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ประภาคาร Les Éclaireurs โผล่ขึ้นมาจากเกาะเล็กๆ  
ประหน่ึงทหารยามในช่องแคบบีเกิล Les Éclaireurs 
เป็นภาษาฝร่ังเศสของคำาว่า “คนสอดแนม” หรือ “ผู้แจ้ง 

ข้อมูล” Les Éclaireurs ปล่อยแสงวาบจากเสาไฟทุก 10 วินาที
ห้าไมล์ทะเล (8 กิโลเมตร) ไปทางเหนือคืออูชัวยาเมืองใต้สุด

ของอาร์เจนตินา ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของเกาะเตียร์ราเดลฟวยโก 
เก้าสิบไมล์ (145 กิโลเมตร) ไปทางใต้คือเคปฮอร์นและเลยลงมา
คือแอนตาร์กติกที่มีน้ำาแข็งปกคลุม

สำาหรับคนที่น้อมรับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายที่นี่ซึ่งคนในท้องถิ่นเรียกว่า “สุดแดนแผ่นดินโลก” Les 
Éclaireurs ถือเป็นอุปลักษณ์แทนพระกิตติคุณท่ีได้รับการฟ้ืนฟู  
เฉกเช่นประภาคาร พระกิตติคุณเป็นไฟสัญญาณที่นำาพวกเขา
ออกจากความมืดทางวิญญาณของโลก พาพวกเขาขึ้นฝั่งแห่ง
ศรัทธาและฝั่งแห่งมิตรภาพอย่างปลอดภัย

ผมพบคำ�ตอบ
กูอิลเลอร์โม จาเวียร์ เลอีวานึกถึงความเจ็บปวดของการ 

หย่าร้างในปี 2007 เขาต้องหาอพาร์ตเม้นต์อยู่เองและไม่ 
สามารถกลับบ้านไปหาจูเลียนลูกชายคนเล็กได้ทุกเย็น
เหมือนเดิม เขารู้สึกว้าเหว่เงียบเหงา

“ผมไม่มีความสุขเลย” เขากล่าว “และในช่วงเวลาของ
ความปวดร้าว ผมมองหาพระผู้เป็นเจ้า”

กูอิลเลอร์โมเริ่มสวดอ้อนวอนขอคำาตอบและความช่วย
เหลือ “ผมทูลว่า ‘ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ไม่มีค่าควร
ในการที่พระองค์จะเข้ามาในบ้านของข้าพระองค์ แต่พระ
วจนะจากพระองค์เพียงพอจะเยียวยาข้าพระองค์ได้’”

คำาตอบการสวดอ้อนวอนครั้งนั้นเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ 
นานเมื่อชายหนุ่มสองคนสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและผูกเน็กไท 
แวะคุยกับเขาขณะท่ีเขากำาลังเล่นกับลูกชายอยู่นอกอพาร์ต- 
เม้นต์แห่งใหม่

พบศรัทธา
ตรงสุดแดนแผ่นดินโลก
โดย ไมเคิล อ�ร์. มอร์ริส
นิตยสารศาสนจักร

โดยผ่านพระคัมภีร์มอรมอน พระผู้เป็นเจ้า “ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน

ครั้งสำาคัญที่สุดเท่าที่ผมเคยกล่าว” กูอิลเลอร์โม เลอิวากล่าว  

(บนกลาง) เขารับใช้เป็นประธานสาขาในอูชัวยา บนขวา:  

ประภาคาร Les Éclaireurs และภาพอูชัวยา

Les Éclaireurs
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พบศรัทธา
ตรงสุดแดนแผ่นดินโลก

“หนึ่งในนั้นทักทายผมและถามว่าผมมีศรัทธาหรือไม่” เขานึก  
“ผมบอกเขาว่ามี แต่ผมไม่ใช่ชาวคริสต์ที่ดี เขาถามหลังจากนั้น 
ว่าผมอยากอ่านหนังสือเล่มหนึ่งหรือไม่ถ้าเขาฝากไว้กับผม ผม
บอกเขาว่าอยากอ่าน”

เมื่อกูอิลเลอร์โมเริ่มอ่านข้อต่างๆ ใน แอลมา 32 ที่ผู้สอน
ศาสนาทำาเครื่องหมายไว้ให้อ่าน เขาบอกว่า “ทันทีที่อ่านผม
รู้สึกถึงปีติอย่างยิ่งในจิตวิญญาณอย่างที่ผมไม่รู้สึกมานานแล้ว 
หนังสือเล่มนี้สัมผัสใจผม ผมไม่สามารถหยุดอ่านได้”

กูอิลเลอร์โมไม่ไปโบสถ์เดิมอีกเลย แต่เขาบอกผู้สอนศาสนา 
ว่าเขาไม่มีเจตนาจะรับบัพติศมาอีก แต่เขาก็ยังต้อนรับการมา
เยี่ยมเยียนและอ่านพระคัมภีร์มอรมอนตามที่มอบหมาย

ขณะที่อ่าน จิตวิญญาณของเขาเศร้าโศกไปกับนีไฟเมื่อทราบ 
ว่าศาสดาพยากรณ์ท่านน้ันเศร้าใจเพียงใด “เน่ืองจากการล่อลวง 
และบาปซึ่งได้รุกราน [ผม] โดยง่าย” (2 นีไฟ 4:18) “ผมรู้ว่าผม
ทำาบาปไว้มาก” กูอิลเลอร์โมกล่าว “และผมรู้สึกไม่ดี”

เมืองอูชัวยา ประเทศอาร์เจนตินา  

อาจจะอยู่ตรงปลายสุดของแผ่นดินโลก  

แต่เพราะคนที่นั่นน้อมรับพระกิตติคุณ  

นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่
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ขณะที่อ่าน เขารู้สึกว่ากำาลังมีคนช่วยเขาออกจากความมืด  
ความสิ้นหวัง และนำาเขาเข้าสู่ “แสงสว่างแห่งรัศมีภาพของพระ
ผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 19:6)

ขณะเขาอ่านเกี่ยวกับพันธสัญญาบัพติศมาที่อธิบายไว้ ณ ผืน
น้ำาแห่งมอรมอน เขาตระหนักถึงความสำาคัญของบัพติศมาโดย
สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตที่ถูกต้อง “ถ้าผมยอมรับว่าเมล็ดดี ‘มี
อะไรที่ผม ‘ขัดข้องในการรับบัพติศมาในพระนามของพระเจ้า’?” 
(โมไซยาห์ 18:10) เขาถามตนเอง

“ทุกครั้งที่อ่าน ผมรู้สึกสงบและผมพบคำาตอบ” กูอิลเลอร์โม
กล่าว “ผมตระหนักว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้าที่ผมทูลขอในการสวดอ้อนวอนของผม”

เมื่อเขารับบัพติศมาในเดือนมีนาคม ปี 2009 เขาได้รับ

ที่ไม่เพียงสอดคล้องกับคำาสอนของพระคริสต์เท่านั้นแต่จะเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวของพวกเขาด้วย

“น่ีเป็นเวลาท่ียากสำาหรับครอบครัวเรา” อแมนดาหวนคิด “เรา 
รู้ว่าเราต้องการให้ศาสนจักรสักแห่งช่วยเรา”

ตอนต้นทศวรรษ 1990 ครอบครัวโรเบิลโดกับลูกๆ สี่คนย้าย 
จากเมนโดซาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาไป 
อยู่อูชัวยา เมื่อมีคนแนะนำาพวกเขาให้รู้จักศาสนจักรในอีกสอง 
ปีต่อมา พวกเขายอมรับทันทีว่ามีบางอย่างแตกต่างเกี่ยวกับ
เจตนารมณ์และคำาสอนของผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

อแมนดารู้จักวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเล็กน้อย “สิ่งที่ดิฉันได้ยินมา 
ไม่ดีเลย” เธอกล่าว แต่เธอ ริคาร์โด กับลูกๆ เห็นด้วยกับสิ่งที่ 
พวกเขาเรียนรู้

ประสบการณ์ของการเกิดใหม่ทางวิญญาณและมีความหวังใหม่

สำาหรับอนาคต “บัพติศมาเป็นโอกาสให้เริ่มต้นใหม่” กูอิลเลอร์

โมกล่าว “ผมเปลี่ยนชีวิตแล้ว ผมมีความสุขมากตอนนี้ ผมรู้ว่า

นี่คือศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์และพระผู้เป็นเจ้าทรง

ตอบคำาสวดอ้อนวอนเพราะพระองค์ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน

ครั้งสำาคัญที่สุดเท่าที่ผมเคยกล่าว”

เร�ต้องก�รศ�สนจักร
สมัยที่อแมนดา โรเบิลโดยังเด็ก เธอไม่มีการเยียวยาทางวิญ- 

ญาณสำาหรับความเจ็บปวดทางกายท่ีเธอทนทุกข์หลังจากมารดา 

ส้ินชีวิต และริคาร์โดสามีเธอไม่พบคำาตอบของคำาถามด้านศาสนา 

จากส่วนลึกในใจเขาหลังจากน้องชายสิ้นชีวิต

คำาถามข้อหน่ึงคือ มีศาสนจักรบนแผ่นดินโลกท่ีทำาตามคำาสอน 

ของพระเยซูคริสต์หรือไม่ การค้นหาศาสนจักรนั้นและหาคำาตอบ

ให้แก่คำาถามเตรียมพวกเขาให้พร้อมยอมรับพระกิตติคุณที่ได้รับ

การฟื้นฟู
ขณะค้นหา พวกเขาเข้าร่วมการประชุมของนิกายต่างๆ และ 

สนใจศึกษาความเช่ือของศาสนาต่างๆ พวกเขามองหาศาสนจักร 

“ดิฉันรู้สึกถึงพระวิญญาณเม่ือผู้สอนศาสนาสอนเรา” บาร์บารา 
บุตรสาวของพวกเขากล่าว ตอนนั้นเธออายุ 11 ปี “ดิฉันชอบ 
เมื่อพวกเขาสอนเราว่าเราสามารถสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว
ได้”

ริคาร์โดกล่าวว่า การเรียนบทสนทนากับผู้สอนศาสนา อ่าน
พระคัมภีร์ และไปโบสถ์ “ให้คำาตอบทั้งหมดที่เราแสวงหา—คำา
ตอบเกี่ยวกับบัพติศมา ชีวิตก่อนเกิด ความเป็นพระเจ้าของพระ
คริสต์ ความเป็นอมตะของมนุษย์ ศาสนพิธีพระกิตติคุณ การ
แต่งงาน และธรรมชาตินิรันดร์ของครอบครัว”

สำาหรับครอบครัวโรเบิลโด การได้รู้ว่าครอบครัวของพวกเขา

สามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์เป็นหลักคำาสอนสูงสุดของพระ

กิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู
“การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของผมเกิดขึ้นทันที” ริคาร์โดกล่าว 

เขารับบัพติศมาหลังจากเรียนบทสนทนาบทแรกได้ไม่ถึงสาม
สัปดาห์และเวลานี้รับใช้เป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานท้อง
ถิ่น “ผมทุกข์ใจเมื่อเสียน้องชายวัย 49 ปี แต่ผมเข้าใจว่าผมจะ
ได้เขาคืนมาโดยทำางานพระวิหารให้เขา ความมั่นใจเช่นนี้ทำาให้
ผมรู้สึกสงบและมีความสุข”

ขวา: สำาหรับอแมนดากับริคาร์โด โรเบิลโด (กับบาร์- 

บาราและไอรีนบุตรสาว) การรู้ว่าครอบครัวสามารถ

อยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์เป็นหลักคำาสอนสูงสุดที่ช่วยให้

พวกเขายอมรับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู
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อแมนดารับบัพติศมาต่อจากน้ันไม่นานพร้อมบุตรชายคนหน่ึง 
ของพวกเขา เธอกล่าวว่า “ดิฉันไม่เคยมีแม่ตั้งแต่เด็ก ดิฉันคิด
เสมอว่าดิฉันสูญเสียท่านไปแล้ว ซึ่งทำาให้ดิฉันเจ็บปวดมาก  
แต่เมื่อผู้สอนศาสนาบอกเราว่าครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกัน 
ชั่วนิรันดร์ ดิฉันซาบซึ้งใจมาก วิเศษเลยที่คิดว่าดิฉันจะได้พบ
ท่านอีก”

หลังจากริคาร์โดกับอแมนดาแต่งงานเพื่อนิรันดรในพระวิหาร 
บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา ลูกๆ ได้รับการผนึกกับพวกเขา การ 
ผนึกเป็นครอบครัว การทำางานศาสนพิธีให้สมาชิกครอบครัว 
หลายคนท่ีล่วงลับแล้ว และการส่งลูกสามคนไปเป็นผู้สอนศาสนา 
เต็มเวลาทำาให้ริคาร์โดกับอแมนดาเกิดปีติอย่างยิ่ง

“พรประเสริฐสุดประการหน่ึงท่ีเราได้รับในฐานะสมาชิกศาสน- 
จักร” อแมนดากล่าว “คือลูกๆ ของเราเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า”

จุดเร่ิมต้นของทุกส่ิงทุกอย่�ง
มาร์เซลิโน ทอสเซ็นเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า อ่านพระคัมภีร์

ไบเบิล และชอบคุยเรื่องศาสนา ดังนั้นเมื่อผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลามาเคาะประตูอพาร์ตเม้นต์ของเขาในเดือนมกราคมปี 1992 
เขาจึงเชิญเข้าข้างใน การตัดสินใจครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตเขา

“เอ็ลเดอร์แซนนีกับเอ็ลเดอร์ฮอลส์ทำางานภายใต้การกระตุ้น
เตือนของพระวิญญาณ” มาร์เซลิโนจำาได้ ก่อนการสนทนาครั้ง
แรกสิ้นสุดลง เอ็ลเดอร์บอกเขาว่าเขาจะได้รับบัพติศมาเข้ามาใน
ศาสนจักร บอกแม้กระทั่งวันที่เขาจะได้รับบัพติศมา

“ผมจะไม่รับรับบัพติศมาครับ” มาร์เซลิโนค้าน “ผมแค่อยาก
คุยกับพวกคุณ”

ผู้สอนศาสนาให้พระคัมภีร์มอรมอนเขาเล่มหนึ่งโดยขอให้เขา 

อ่านหลายๆ ข้อและสวดอ้อนวอนคืนนั้นเกี่ยวกับข่าวสารของ 

พวกเขา เขาทำาตามแต่ไม่รู้สึกอะไรเลย

แต่ในระหว่างการสนทนาต่อจากนั้น เอ็ลเดอร์แซนนีถามเขา 

ว่า “จะเป็นอะไรไหมครับถ้าเราสวดอ้อนวอนเพื่อคุณจะทูลถาม

พระบิดาบนสวรรค์ได้ว่าสิ่งที่เราสอนคุณมาตลอดนั้นเป็นความ

จริงหรือไม่”

ขณะที่มาร์เซลิโนสวดอ้อนวอน เขากล่าวว่า “ใจผมเริ่มเผา 

ไหม้อย่างแรง ไม่มีอะไรที่เคยเกิดขึ้นกับผมเหมือนความรู้สึกนั้น 

ผมแทบจบการสวดอ้อนวอนไม่ได้ และผมลุกขึ้น”

เอ็ลเดอร์แซนนีถามมาร์เซลิโนว่าเขารู้สึกอะไรบ้างหรือไม่

ระหว่างสวดอ้อนวอน เมื่อมาร์เซลิโนบอกว่าไม่ ผู้สอนศาสนา

พูดว่า “ผมรู้สึกถึงพระวิญญาณแรงกล้ามาก แปลกที่คุณไม่รู้สึก

อะไรเลย”

เมื่อเขายอมรับว่ารู้สึกอย่างไร มาร์เซลิโนกล่าวว่า “เอ็ลเดอร์

อ่านจากพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา โดยบอกผมว่า 

เมื่อพระเจ้าทรงต้องการให้เรารู้ว่าบางอย่างถูกต้องหรือไม่ พระ 

องค์จะทรงส่งความสงบของพระองค์หรือทำาให้ใจเราเผาไหม้อยู่

ภายใน [ดู คพ. 6:23; 9:8] วันนั้นเป็นจุดพลิกผันสำาหรับผม”

นับจากน้ันเป็นต้นมา พระวิญญาณทรงทำางานกับผมและเป็น 

พยานถึงความจริงผ่านประสบการณ์ทางวิญญาณมากมาย “ผม

อยากรู้สึกถึงการเผาไหม้อีกครั้งขณะที่ผมอยู่คนเดียวในอพาร์ต- 

เม้นต์” มาร์เซลิโนกล่าว “เม่ือผมเปิดหน้าต่าง ผมจะเห็นเอ็ลเดอร์ 

สอนผู้คนเกี่ยวกับศาสนจักรอยู่ใกล้ๆ ตรงมุมหนึ่ง ผมรู้สึกได้เมื่อ

พวกเขาอยู่ใกล้ๆ และผมเริ่มจริงจังกับสิ่งที่พวกเขาสอนผม”

มาร์เซลิโนได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเมื่อเขาเริ่มไปโบสถ์ เขา

รับบัพติศมาอีกไม่นานหลังจากนั้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน—วัน 

เดียวกับที่ผู้สอนศาสนากำาหนดไว้เมื่อสามเดือนก่อน ปัจจุบัน

หลังจากรับใช้เป็นประธานท้องถิ่นอูชัวยาได้เก้าปี เขารับใช้เป็นที่

ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานคณะเผยแผ่บัวโนสไอเรสเหนือ

“เมื่อเราอ่านว่าพระเจ้าจะทรง ‘ส่งคำา [ของพระองค์] ออกไป

ถึงสุดแดนแผ่นดินโลก’ [คพ. 112:4] นั่นคืออูชัวยา” ประธาน 

ทอสเซ็นกล่าว “อูชัวยา คือ สุดแดนแผ่นดินโลก แต่สำาหรับคน 

อย่างผมผู้พบพระกิตติคุณท่ีน่ี น่ันคือจุดเร่ิมต้นของทุกส่ิงทุกอย่าง 

ที่นี่คุณจะพบประภาคารตรงสุดเขตแดนของโลก แต่ที่นี่คือที่ซึ่ง

ผมพบศรัทธาและประภาคารของพระเจ้า” 

อูชัวยาอาจตั้งอยู่สุดแดนแผ่นดินโลก แต่สำาหรับคนอย่าง 
มาร์เซลิโน ทอสเซ็นผู้พบพระกิตติคุณที่นี่ “นั่นคือจุดเริ่มต้น 
ของทุกสิ่งทุกอย่าง”
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ดูหน้าสุดท้าย

เมื่อดิฉันเข้าร่วมศาสนจักร ดิฉันอยากมี 

ส่วนในงานประวัติครอบครัวมาก ดิฉัน 

เริ่มไปเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุในท้องที่ 

เพ่ือค้นหาข้อมูลบรรพชนของดิฉันในบันทึก 

ของทางราชการ

ดิฉันพบงานท่ีต้องทำา แต่น่ันไม่ง่ายเสมอ 

ไป ลายมือสมัยก่อนมักอ่านยาก และ 

หนังสือบางเล่มเก่าจนขึ้นรา ซึ่งทำาให้โรค

หืดของดิฉันกำาเริบ แต่ดิฉันยังคงหาข้อมูล

จนสุดความสามารถ

วันหนึ่งดิฉันกำาลังสืบหาข้อมูลวันเกิด 

ของคุณตา ดิฉันพบหนังสือ 1,500 หน้า 

ที่น่าจะเป็นประโยชน์ แต่จะเป็นอย่างไร 

ถ้าไม่มีคำาตอบที่ดิฉันต้องการ ดิฉันกลัว 

ว่าจะต้องเปิดหาจากหนังสือที่มีฝุ่นจับ

เล่มใหญ่กว่านี้อีก

ดิฉันเริ่มอ่านเนื้อหาในหนังสืออย่าง 

คร่าวๆ โดยหวังว่าช่ือท่ีคุ้นหูจะผ่านตา ทัน 

ใดนั้นดิฉันคิดว่าได้ยินคนพูดว่า “หน้าสุด 

ท้าย” ดิฉันเหลียวมองไปรอบๆ แต่ไม่ปรากฏ 

ว่ามีใครพูดกับดิฉัน ดิฉันยังคงอ่านต่ออีก 

หลายหน้า จากน้ันก็ได้ยินคำาพูดเดิมอีกคร้ัง 

“หน้าสุดท้าย” ดิฉันลังเลครู่หนึ่งก่อนตัด 

สินใจตรวจดูหน้าสุดท้าย ดิฉันพบข้อความ 

ที่มักเขียนไว้ในหน้าสุดท้าย นั่นคือ สรุป 

ยอดเด็กเกิดและจำานวนหน้าท้ังหมด กรณี 

นี้ก็เช่นกัน ดิฉันตรวจดูหน้าก่อนหน้าสุด 

ท้ายแต่ไม่พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เลย 

ด้วยเหตุน้ีจึงพลิกกลับไปหน้าท่ีอ่านค้างไว้

ไม่นานความคิดของดิฉันก็ถูกแทรก

อีกครั้งด้วยเสียงนุ่มนวลแต่ยืนกรานหนัก

แน่นว่า “หน้าสุดท้าย!” ดิฉันตัดสินใจ

เปิดหน้าสุดท้ายอีกครั้งและอ่านข้อความ

ที่อ่านอย่างถี่ถ้วนแล้วหลายครั้ง

จากนั้นก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ไม่เห็น 

ก่อนหน้านี้ นั่นคือ หน้าพิเศษที่แปะอยู่ 

ด้านในปกหลัง ขณะอ่านลายมือเขียน 

หวัดๆ ทั่วหน้า ดิฉันเห็นชื่อเด็กหลายคน 

ที่เกิดราวปลายเดือนธันวาคม ดิฉันจำาชื่อ 

คุณตาได้และเห็นในนั้นระบุสถานที่และ 

วันเดือนปีที่ท่านเกิดและรับบัพติศมา 

ดิฉันแปลกใจแต่เป่ียมด้วยความขอบพระ- 

ทัยที่ทรงนำาดิฉันให้พบข้อมูลที่ต้องการ

บางครั้งประวัติครอบครัวเป็นงานท้า 

ทาย แต่ดิฉันรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงนำาทาง

และทรงช่วยเหลือเราเมื่อเรามีความ

พยายาม 

นาตาเลีย ชเคอร์บาโควา, ยูเครน ตามที่บอก
เล่าแก่พาฟลีนา อูบายอิโค

ดิฉันเริ่มอ่านเนื้อหาในหนังสืออย่างคร่าวๆ 
โดยหวังว่าชื่อที่คุ้นหูจะผ่านตา
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ดิฉันเลือกส่วนดีน้ัน

ขณะเตรียมงานแต่งของลูกสาว ความ 
คิดดิฉันหมกมุ่นกับแผนงานแต่งจน 

ดิฉันนึกอะไรไม่ออกนอกจากรายการที่
ต้องทำา เช้าวันหนึ่งดิฉันมองดูรายการยาว 
เหยียดท่ีต้องทำา ดิฉันทำาเสร็จไปแล้วหลาย 
อย่าง แต่ยังมีบางอย่างต้องทำาความสะอาด 
อย่างละเอียด ดิฉันเล่ือนวันทำาความสะอาด 
ม่านบังตาในครัวมาตลอด จึงตัดสินใจลง 
มือทำางานนั้น

ขณะปีนขึ้นเคาน์เตอร์พร้อมผ้าขี้ริ้ว ถัง
น้ำา และน้ำายาทำาความสะอาด ดิฉันมอง 
ว่านี่เป็นงานสกปรก ขณะทำางาน ดิฉันใจ 
ลอยไปถึงเรื่องราวของมารธากับมารีย์ 
สองพี่น้องที่ต้อนรับพระผู้ช่วยให้รอดเข้า 
มาในบ้าน ขณะมารธา “ยุ่งในการปรนนิบัติ 
มาก” มารีย์ “นั่งใกล้พระบาทพระเยซูฟัง 
ถ้อยคำาของพระองค์” มารธาขอให้พระเยซู 
บอกน้องสาวให้มาช่วยงานเธอ แต่พระผู้
ช่วยให้รอดรับสั่งกับเธอว่า “มารีย์ได้เลือก
เอาส่วนดีนั้น” (ดู ลูกา 10:38–42)

“วันนี้ดิฉันจะต้องเป็นมารธา” ดิฉันคิด 
ความจริงคือดิฉันเป็นมารธามาหลาย
สัปดาห์แล้ว “ยุ่ง” กับงานทางโลกและการ 
เตรียมงานแต่ง

ดิฉันใจลอยอีกครั้ง และพยายามนึกว่า
ดิฉันทำาความสะอาดม่านบังตาจนสะอาด
หมดจดครั้งสุดท้ายเมื่อใด ดิฉันนึกถึงเด็ก
ผู้หญิงสองคนที่มาช่วยเตรียมงานชุมนุมที่ 
บ้านดิฉันเมื่อสองปีก่อน พวกเธอช่วยขัด 
ห้องครัวตั้งแต่พื้นจรดเพดาน รวมถึงม่าน 
บังตาด้วย ความทรงจำาครั้งนั้นเตือนใจ 
ดิฉันให้นึกถึงคุณแม่ของพวกเธอ เพื่อน
เก่าที่ไม่ได้คุยกันมาหลายปี

ดิฉันยกหูโทรศัพท์ขึ้นทันทีและหมุน

และรักเราแต่ละคนมากพอจะส่งความช่วย 
เหลือในโมงยามและชั่วขณะนั้นที่เราต้อง 
การพอดี

คืนนั้นดิฉันยิ้มขณะทำาเครื่องหมายถูก 
ข้างรายการ “ทำาความสะอาดม่านบังตา 
ในห้องครัว” แม้จะรู้สึกพอใจจากการทำา 
งานสำาเร็จ แต่ดิฉันรู้สึกขอบพระทัยมาก
ขึ้นที่รู้ว่าดิฉันเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ 
ของพระเจ้า พระองค์ทรงแสดงให้ดิฉัน 
เห็นว่าจะเป็นมารีย์ที่เลือก “ส่วนดี” นั้น
แม้ในขณะดิฉันเป็นมารธาผู้ “ยุ่ง” กับ
งานบ้านได้อย่างไร 

จีนเนตต์ มาฮัฟฟีย์, มิสซูรี สหรัฐอเมริกา
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หมายเลขเพื่อบอกเธอเรื่องงานแต่งของ 
ลูกสาว ดิฉันไม่คิดว่าเธอจะรับสายเพราะ 
เธอสอนหนังสือที่โรงเรียน แต่ดิฉันบังเอิญ
โทรไปหาเธอในชั่วโมงวางแผนพอดี เราใช้
เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อจากนั้นหัวเราะ ร้องไห้ 
และเล่าสู่กันฟัง เธอเพิ่งผ่านการหย่าร้าง
ที่ยุ่งยาก รู้สึกเหงาและถูกทอดทิ้ง ขณะ
ที่เราคุยกัน วิญญาณเรากระปรี้กระเปร่า
และใจเราได้รับการปลอบโยน

ดิฉันอัศจรรย์ใจในวิธีที่พระเจ้าทรง 
สามารถทำางานผ่านดิฉันแม้ในขณะที่  
ดิฉันกำาลังทำางานทางโลกอย่างเช่นทำา 
ความสะอาดม่านบังตา ดิฉันอัศจรรย์ยิ่ง
กว่านั้นกับความจริงที่ว่าพระองค์ทรงรู้จัก 

ดิฉันยกหูโทรศัพท์ขึ้นทันทีและหมุนหมายเลขของเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันมาหลายปี  
โดยตั้งใจจะบอกเธอเรื่องงานแต่งของลูกสาว



เสียงวิสุทธิชน 

40      เ ลี ย โ ฮ น า

ขณะรับใช้เป็นผู้ช่วยอนุศาสนาจารย ์
ในระบบเรือนจำาเทศมณฑลมาริโกปา 

ในแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ผมจะไปเยี่ยม 
และแบ่งปันพระคัมภีร์พร้อมทั้งสวดอ้อน 
วอนกับผู้ต้องขังที่ร้องขออนุศาสนาจารย์ 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย ครั้งหนึ่งหญิงสาวคน
หนึ่งร้องขอเช่นนั้น

ผมไปยังแดนของเธอในเรือนจำาซึ่งอยู่

หลังประตูที่ล็อคกุญแจหลายชั้น บริเวณ 

ต้อนรับมีโต๊ะแบบโรงอาหารอยู่สองตัว 

พร้อมม้านั่งแต่ละด้านและโต๊ะตัวหนึ่งที่มี

ผู้คุมนั่งอยู่ ผมยื่นใบคำาขอให้ผู้คุม เลื่อน

ตัวไปบนม้านั่งตัวหนึ่ง และรอหญิงสาว

คนนั้น

ผมลุกขึ้นเมื่อเธอเข้ามาในบริเวณต้อน 

รับ ทักทายเธอ และเสนอให้เรานั่งที่โต๊ะ 

เธอดูเศร้าๆ สกปรก และเกือบจะร้องไห้ 

ขณะที่เธอเล่าสถานการณ์ให้ฟัง ผมคิดว่า

จะแบ่งปันพระคัมภีร์ข้อใด ผมตั้งใจฟังข้อ

กังวลของเธอ ขณะที่เธอเผยความยุ่งยาก 

เกี่ยวกับพฤติกรรมตามแรงกดดันและการ 

เลือกไม่ดีต่างๆ ผมนึกถึงพระคัมภีร์ข้อ 

หนึ่งที่จะช่วยเธอ นั่นคือ โมไซยาห์ 3:19

ผมเปิดพระคัมภีร์มอรมอนไปที่ โมไซ- 

ยาห์ 3:19 ยื่นพระคัมภีร์ให้เธอ และขอให ้

เธออ่าน ทีแรกดูเหมือนเธอไม่ค่อยพอใจ 

และเร่ิมอ่านเร็วๆ ด้วยเสียงเบ่ือหน่ายคล้าย 

กับรำาคาญที่ขอให้เธออ่านพระคัมภีร์ เมื่อ 

เธออ่านวลีแรกจบ “เพราะมนุษย์ปุถุชน 

เป็นศัตรูต่อพระผู้เป็นเจ้า” ผมขัดจังหวะ 

เพ่ืออธิบายความหมายของ “มนุษย์ปุถุชน” 

เมื่อเธอเข้าใจแล้ว เธอจึงอ่านต่อ ค่อยๆ  

เปล่ียนน้ำาเสียง และอ่านช้าลงขณะถ้อยคำา 

พระคัมภีร์
ถูกข้อถูกจังหวะ

เริ่มมีความหมายต่อเธอ

เมื่อเธอเริ่มอ่านรายการคุณลักษณะดัง 

เด็กของ “วิสุทธิชน” เธอย่ิงอ่านช้าลงไปอีก 

ผมบอกได้ว่าเธอกำาลังซึมซับความหมาย 

ของคุณลักษณะแต่ละอย่างที่เขียนไว้ใน 

ข้อน้ัน เม่ือเธออ่าน “ว่าง่าย, อ่อนโยน, ถ่อม- 

ตน, อดทน” ผมเริ่มรู้สึกถึงพระวิญญาณ 

รอบตัวเรา ขณะที่เธออ่านคำาว่า “เปี่ยม

ด้วยความรัก, เต็มใจยอม” ผมเห็นการ 

เปลี่ยนแปลงในเธอ สีหน้าเธอสดชื่นขึ้น 

ท่าที น้ำาเสียง และอากัปกิริยาทั่วไปดู

เหมือนได้รับผลจากพระวิญญาณ ผมเห็น 

ความหวังขณะท่ีเธอได้รับการสอนจาก 

พระวิญญาณว่าถ้อยคำาเหล่านี้มีความ

หมายต่อเธออย่างไร เธอควรเปลี่ยนแปลง

อย่างไรดังที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์ข้อนี้

ผมกล่าวคำาสวดอ้อนวอน จากนั้นจับ 

มือลาหญิงสาวอย่างเป็นกันเอง ผมออก

จากเรือนจำาด้วยวิญญาณที่เบิกบาน ผม 

ไม่เคยเห็นพระคัมภีร์ส่งผลอันทรงพลังล้ำา 

เลิศทันทีเช่นนี้มาก่อน ผมรู้จักโมไซยาห์  

3:19 เพราะผมเจอบ่อยๆ ขณะอ่านพระ

คัมภีร์ แต่ไม่เคยเข้าใจว่าพระคัมภีร์ข้อนี้ 

จะส่งผลอันลึกซึ้งต่อคนบางคนได้มาก 

ขนาดนี้ 

อัลเลน ฮันเซเคอร์, แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

น้ำาเสียงของหญิงสาว
คนนี้ค่อยๆ เปลี่ยน
ขณะที่เธออ่าน เธออ่าน
ช้าลงเมื่อถ้อยคำาเริ่มมี
ความหมายต่อเธอ



การถือใบรับรอง
พระวิหารที่เป็นปัจจุบัน  

ประเทศไทย

คือหน้าที่ของเรา
เอ็ลเดอร์วิคเตอร์ เชน

เอ็ลเดอร์วิคเตอร์ เชนแห่งสาวกเจ็ดสิบ

	 ะหว่างการประชุมฐานะปุโรหิตครั้งหนึ่งในวันอาทติย์

	 ไม่นานมานี้	อธกิารเชื้อเชญิให้ผูด้�ารงฐานะปโุรหติทกุคน

	 เรียนรู้หน้าที่ของเรา	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าค�าแนะน�าอันชาญ

ฉลาดของอธกิารรวมถงึความเข้าใจหน้าที่รบัผดิชอบฐานะปโุรหติ

ของเรา	การแสวงหาการเปิดเผยส่วนตวัโดยศกึษาพระคมัภรี์และ

ค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ยคุสดุท้าย	และการศกึษาค�าแนะน�า

จากหนงัสอืคู่มอื

	 ขณะข้าพเจ้านกึถงึค�าเชื้อเชญิจากอธกิารที่ให้เรยีนรูห้น้าที่	

ของเรา	 ข้าพเจ้าได้รับการเตือนถึงการเปิดเผยที่ศาสดาพยากรณ์

โจเซฟ	สมธิให้ไว้ในพระคมัภรี์หลกัค�าสอนและพนัธสญัญาภาคที่	

107	 เมื่อปี	 1835	 เราอ่านเรื่องความส�าคัญของการเรียนรู้หน้าที่

ฐานะปุโรหิตในค�าเปิดเผยนี้	 การเปิดเผยระบุว่าผู ้ด�ารงฐานะ 

ปุโรหิตได้รับบัญชาให้ขยายการเรียกของเขาโดยการรับใช้อย่าง

ขยนัหมั่นเพยีร		พวกเขาต้องหนนุใจ	เสรมิสร้างความเข้มแขง็และ

บ�ารุงเลี้ยงความเชื่อมั่นด้านความชอบธรรมในชีวิตของบรรดาผู้ที่

พวกเขารับผิดชอบ	 	 พระเจ้าทรงบัญชาว่า	 “ให้ทุกคนพึงเรียนรู้

หน้าที่ของตน,	 และกระท�าในต�าแหน่งซึ่งตนได้รับการก�าหนดไว้,	

ด้วยความขยนัหมั่นเพยีรจนสดุความสามารถ”1		แม้พระบญัชานี้

จะประทานแก่ผูด้�ารงฐานะปโุรหติโดยเฉพาะ	แต่ข้าพเจ้าเชื่ออย่าง

แท้จริงว่าพระบัญชาดังกล่าวที่ให้เรียนรู้หน้าที่ของเราและกระท�า

ตามนั้นสามารถประยกุต์ใช้กบัสมาชกิทกุคนของศาสนจกัร

หน้าที่ของสมาชิกศาสนจักร

	 ในฐานะสมาชกิศาสนจกัร	เรามหีน้าที่หลายอย่างต้องท�า	

––บางอย่างเป็นกิจวัตร	 บางอย่างส�าคัญกว่าและมีความหมาย

มากกว่า		เอล็เดอร์คลอดโิอ	อาร์.	เอม็.	คอสตา	แห่งสาวกเจด็สบิ	

อ้างองิค�าสอนของประธานกอร์ดอน	บ.ี	ฮงิค์ลยี์ที่กล่าวแก่ผู้ด�ารง

ฐานะปโุรหติเมื่อวนัที่	21	มถินุายน	ค.ศ.	2003	ในการประชมุอบรม

ผู้น�าทั่วโลก	เกี่ยวกบัความรบัผดิชอบสี่ประการของเรา	“เราแต่ละ

คนมคีวามรบัผดิชอบสี่ประการ	ประการแรกเรามคีวามรบัผดิชอบ

ต่อครอบครัวของเรา	 ประการที่สองเรามีความรับผิดชอบต่อ

นายจ้างของเรา	 ประการที่สามเรามีความรับผิดชอบต่องานของ

พระเจ้า	ประการที่สี่เรามคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง”2

	 เรามหีน้าที่ส�าคญัอื่นๆ	เช่นกนั	อาท	ิความมุง่มั่นในแต่ละ

วันที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์	 โดยการเป็นแบบอย่างที่ดี	 และ

แสวงหาโอกาสที่จะช่วยเหลอืผู้อื่นในแต่ละวนั		เราสามารถท�าสิ่ง

นี้ด้วยการกล่าวถ้อยค�าที่ให้ก�าลงัใจ	ชมเชยหรอืท�าสิ่งเรยีบง่ายที่มา

จากความเมตตา		เราได้รบัการเตอืนให้ระลกึว่าการท�าหน้าที่ของ

เราต่อพระผูเ้ป็นเจ้าไม่เพยีงเป็นความรบัผดิชอบที่จรงิจงัมากเท่านั้น 

ส ิง ห า ค ม   2 0 1 2        ท1      

ข่าวสารผู้นำาภาคเอเชีย

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



แต่เป็นสิทธิพิเศษที่ล�้าเลิศด้วย	 	 หน้าที่ส�าคัญมากอย่างหนึ่งของ

เราในฐานะผู้ใหญ่คอืการถอืใบรบัรองพระวหิารที่เป็นปัจจบุนั	 ไป

เยอืนพระวหิารบ่อยๆ	เมื่อเวลาและสภาพการณ์เอื้ออ�านวย

	 ประธานมอนสนัเตอืนเราถงึความส�าคญัของการถอืใบรบั

รองพระวหิารที่เป็นปัจจบุนัและการไปพระวหิารบ่อยๆ		ในช่วงการ

ประชมุใหญ่สามญัเดอืนเมษายนที่ผ่านมาท่านกล่าวว่า	“ถ้าท่าน

ยังไม่เคยไปพระวิหาร	 หรือถ้าท่านเคยไปแล้ว	 แต่ปัจจุบันไม่มี

คณุสมบตัใินการถอืใบรบัรอง	ไม่มเีป้าหมายใดส�าคญัต่อท่านมาก

เท่าการมคี่าควรไปพระวหิาร	การเสยีสละของท่านอาจท�าให้ท่าน

ด�าเนนิชวีติตามข้อก�าหนดของการได้ใบรบัรอง		หรอือาจต้องละทิ้ง

นสิยัที่ตดิตวัมานานซึ่งท�าให้ท่านไม่คู่ควร		ท่านอาจต้องมศีรทัธา

และวินัยในการจ่ายส่วนสิบ	 	 ไม่ว่าอะไรก็ตามจงด�ารงตนให้มี

คณุสมบตัคิู่ควรเข้าพระวหิารของพระผู้เป็นเจ้า	 	 มใีบรบัรองพระ

วหิารและถอืว่านั่นเป็นสมบตัลิ�้าค่า	เพราะเป็นเช่นนั้น”3

	 มเีหตผุลหลายอย่างที่ว่าเหตใุดสมาชกิจงึไม่ต่อใบรบัรอง

พระวหิาร		ในหลายกรณสีมาชกิบางคนลมืต่ออายใุบรบัรองพระ

วิหาร	 	 บางคนไม่ต่ออายุใบรับรองพระวิหารเนื่องจากขาดความ

เข้าใจหลักค�าสอน	 พร	 และความส�าคัญของศาสนพิธีพระวิหาร

และการมใีบรบัรองพระวหิาร		อาจมบีางคนที่ก�าลงัพยายามอย่าง

ยากล�าบากในการรักษาพระบัญญัติ	 เช่น	 ส่วนสิบ	 พระค�าแห่ง

ปัญญา	การไม่เข้าร่วมประชมุฐานะปโุรหติและพธิศีลีระลกึ	เป็นต้น		

อาจมบีางคนที่รู้สกึว่าพวกเขาอยูห่่างไกลพระวหิารและไม่มโีอกาส

ไป	ดงันั้นพวกเขาจงึไม่เหน็ความจ�าเป็นที่จะต้องต่ออายใุบรบัรอง

พระวหิาร

 ข้าพเจ้ายงัจ�าได้ถงึเรื่องเล่าของซสิเตอร์แอนน์	เจ.	พงิกร	ี

เกี่ยวกบัวสิทุธชินชาวแอฟรกินัที่ซื่อสตัย์ผูเ้ข้าใจว่าการถอืใบรบัรอง

พระวหิารที่เป็นปัจจบุนัท�าให้พระเจ้าพอพระทยั		เธอเล่าว่าเธอกบั

สามีต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลเพื่อด�าเนินการสัมภาษณ์ใบรับ

รองพระวิหารกับสมาชิกในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรีย

ระหว่างงานเผยแผ่		

	 สมาชิกบางคนอาศัยอยู่ห่างออกไปประมาณ	 5,000	

กโิลเมตรจากพระวหิารใกล้ที่สดุที่โจฮนัเนสเบร์ิก	แอฟรกิาใต้		พวก

เขาหลายคนเป็นสมาชกิศาสนจกัรไม่ถงึสองปี		แม้ว่าสมาชกิเหล่า

นี้รู้วันก�าหนดนัดหมายแต่ละเดือนที่ประธานและซิสเตอร์พิงกร ี

จะมาสมัภาษณ์ที่ท้องถิ่นของตน	 แต่ไม่มใีครรูก้�าหนดเวลาแน่นอน

ที่พวกท่านจะมาถงึ	 	การโทรศพัท์เป็นเรื่องสดุวสิยัเพราะสมยันั้น

ในแอฟรกิาฝ่ังตะวนัตกแทบจะไม่มโีทรศพัท์		วสิทุธชินชาวแอฟรกิา

ผู้มีปณิธาณแน่วแน่จะมาแต่เช้าตรู่และอาจต้องรอตลอดวันเพื่อ

สัมภาษณ์ใบรับรองพระวิหารทั้งที่รู ้ว่าพวกเขาอาจจะไม่มีสิทธิ

พเิศษในการใช้ใบรบัรองนั่นเลย	 	ซสิเตอร์พงิกรกีล่าวว่าวสิทุธชิน

ชาวไนจีเรียผู้ซื่อสัตย์เหล่านี้เชื่อค�าแนะน�าของประธานฮาเวิร์ด	

ดบัเบลิยู.	ฮนัเตอร์ที่ว่า	“พระเจ้าพอพระทยัสมาชกิผู้ใหญ่ทกุคนที่

มคี่าควรและถอืใบรบัรองพระวหิารที่เป็นปัจจบุนั	แม้พระวหิารจะ

อยู่ห่างไกลและไม่เอื้ออ�านวยให้ไปได้ทนัทหีรอืบ่อยๆ”4
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หน้าที่ของผู้น�าฐานะปุโรหิตและสมาชิกสภาวอร์ด 

 ผู้น�าฐานะปุโรหิตและสมาชิกคนอื่นๆ	 ทั้งหมดของสภา

วอร์ดมหีน้าที่ให้ก�าลงัใจด้วยความรกัแก่ชายหญงิซึ่งได้รบัเอน็ดาว-

เม้นท์แล้วแต่ไม่มีใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบันให้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะต่อใบรับรองพระวิหารและใช้ใบรับรองอย่าง

สม�่าเสมอถ้าพวกเขาอยู่ใกล้พระวิหาร	 พวกเขาต้องสอน	 ให้ค�า

ปรึกษา	 และอบรมสมาชิกตลอดจนครอบครัวของสมาชิก	 เพื่อที่

พวกเขาจะด�าเนนิชวีติอย่างมค่ีาควรแก่การถอืใบรบัรองพระวหิาร

ที่เป็นปัจจุบัน	 และเข้าสู่พระนิเวศน์ของพระเจ้าเพื่อรับศาสนพิธี

และพรเหลา่นี้ซึ่งน�าไปสู่ความสงูส่งของครอบครวั		นอกเหนอืจาก

นี้	 พวกเขาควรได้รับค�าแนะน�าและการสนับสนุนให้กลับไปพระ 

วหิารบ่อยๆ	เพื่อยกระดบัทางวญิญาณอนัเป็นสิ่งที่ผู้เข้าพระวหิาร

จะได้รบั	เมื่อเรากลบัไปพระวหิารเพื่อประกอบศาสนพธิแีทนผู้อื่น	

เราฟื้นฟูความเข้มแข็งทางวิญญาณซึ่งน�าเราให้เข้าใกล้พระเจ้า

และพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูครสิต์มากขึ้น

	 ข้าพเจ้าทราบว่าในฐานะผูน้�า	เรามหีน้าที่อนัศกัดิ์สทิธิ์ต่อ

พระผู้เป็นเจ้าที่จะช่วยหนนุใจ	 เสรมิสร้างความเข้มแขง็	 และเป็น

พรแก่ชวีติสมาชกิ		ข้าพเจ้านกึถงึสิ่งที่ประธานจอห์น	เทย์เลอร์สอน

ไว้เกี่ยวกับความส�าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้น�า	 	 ท่าน

กล่าวว่า	“ถ้าท่านไม่ขยายการเรยีกของท่าน	พระผูเ้ป็นเจ้าจะถอืว่า

ท่านต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่ท่านอาจช่วยพวกเขาให้รอด	 หากท่าน

ท�าหน้าที่ของท่าน”		ข้าพเจ้ารูว่้าพระบดิาบนสววรค์ของเราจะทรง

ช่วยเราหากเราแสวงหาการดลใจและการน�าทางจากพระองค์โดย

การสวดอ้อนวอน	เมื่อเราขยายการเรยีกของเราให้เกดิสมัฤทธผิล

ในหน้าที่อนัศกัดิ์สทิธิ์

	 ข้าพเจ้าขอบพระทยัส�าหรบัพระวหิารศกัดิ์สทิธิ์และความ

รู้ที่ว่าครอบครวัสามารถอยูด้่วยกนัชั่วนรินัดร์		ข้าพเจ้าขอบพระทยั

ส�าหรับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์	 ผู้ทรงท�าให้พรพระวิหารมีไว้

ส�าหรบัเราทกุคน		ขอให้เราด�าเนนิชวีติอย่างมค่ีาควรเพื่อจะมใีบรบั

รองพระวิหารที่เป็นปัจจุบันและกลับไปพระวิหารบ่อยครั้งเท่าที่

สภาพการณ์ของเราจะเอื้ออ�านวย		ขอให้เรามอบโอกาสให้ญาตพิี่

น้องผู้วายชนม์ของเราที่จะได้รบัศาสนพธิแีห่งความสูงส่ง	 	 ขอให้

เราชื่นชมยินดีความเข้มเข็งทางวิญญาณและการเปิดเผยที่เราได้

รับเมื่อเราเข้าพระวิหารเป็นประจ�า	 	 ขอให้เราด�ารงความซื่อสัตย์

ในการท�าและรักษาพันธสัญญาพระวิหารเพื่อจะได้รับพรโดย

สมบูรณ์ของการชดใช้		ขอให้เราท�าตามค�าแนะน�าอนัชาญฉลาด

ของอธกิารข้าพเจ้าและผูน้�าทกุคนของเราที่จะพยายามเรยีนรูแ้ละ

ท�าหน้าที่ของเราอย่างด	ีในพระนามของพระเยซูครสิต์	เอเมน	

อ้างอิง

1. คพ. 107:99

2. ดู เอล็เดอร์คลอดโิอ อาร์. เอม็. คอสตา, “ความรบัผดิชอบของ

ฐานะปโุรหติ,” เลยีโฮนา พ.ค. 2009, 69-72.

3. ดู ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “พระวิหารศักดิ์สิทธิ์---

ประภาคารส่องโลก,” เลยีโฮนา พ.ค. 2011, 113-117.

4. ดู ซสิเตอร์แอน ซ.ี พงิกร,ี “ได้เหน็สิ่งที่ทรงสญัญาไว้ตั้งแต่ไกล,”  

เลยีโฮนา พ.ย. 2003, 15-18.
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โดย จิราภรณ์ เพ็ชร์พันธุ์
กรุงเทพฯ

พลังการสวดอ้อนวอน

ของเดก็ปฐมวัย

เมื่อเดอืนพฤษภาคมที่ผ่านมา	 ดฉินัพาเดก็ปฐมวยั	 9	 คนไป

ท�ากิจกรรมที่สวนสัตว์ดุสิต	 เด็กๆ	 ดูมีความสุขและตื่นเต้น 

มากที่ได้ไปสวนสัตว์	 เรามารวมตัวกันที่อาคารประชุมสาขา

บางเขนในตอนเช้าเพื่อสวดอ้อนวอนก่อนออกเดนิทาง

	 การเดนิทางครั้งนี้มเีพยีงดฉินักบัอาสาสมคัรหนุม่สาวโสด

อีก	3	คน		ในกิจกรรมดิฉันต้องการฝึกให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้การ 

เชื่อฟังผู้น�า	 ฝึกให้พวกเขารู้จักดูแลกันมากขึ้น	 และให้พี่ที่มีน้อง 

ไปด้วยดูแลน้องของตนเอง	 และที่ส�าคัญคือให้พวกเขาได้เรียนรู ้

มากขึ้นเกี่ยวกับการสร้างโลกของพระผู้เป็นเจ้าโดยเห็นสัตว์ชนิด

ต่างๆ	ที่สวนสตัว์แห่งนี้

	 หลงัจากเดนิทางออกจากอาคารประชมุได้เพยีง	10	นาท	ี

ฝนกต็กลงมา		เดก็ๆ	รวมทั้งดฉินัเองรู้สกึกงัวลมาก	เพราะหากฝน

ตกเช่นนี้จะเดินเที่ยวสวนสัตว์ได้อย่างไร	 	 เด็กๆ	 หลายคนแสดง

ความกงัวลออกมาอย่างเหน็ได้ชดัจนดฉินัต้องปลอบใจพวกเขาว่า	

“ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ	 ครูคิดว่าฝนตกแค่ตรงนี้	 พอรถขับไปเรื่อยๆ	

เดี๋ยวฝนกห็ยดุ”		แต่ดูเหมอืนสภาวการณ์จะไม่เป็นเช่นนั้น		

	 เมื่อเราเดนิทางมาได้ประมาณ	20	นาทฝีนกลบัตกหนกั

ขึ้นเรื่อยๆ	 	 คนขับรถถามดิฉันว่า	 ถ้าถึงแล้วฝนยังตกอยู่จะท�า

อย่างไร	 	 ไม่มีค�าตอบจากดิฉัน	 เพราะดิฉันไม่ได้วางแผนเผื่อ

เหตกุารณ์นี้เลย		บรรยากาศในรถเงยีบมาก	ไม่มเีสยีงเดก็พูดคยุ

กัน	 มีเพียงเสียงสายฝนจากภายนอก	 จนดิฉันเองยอมรับว่าเริ่ม

ใจเสยีจงึหนัไปดูเดก็ๆ	ซึ่งนั่งมองออกไปด้านนอก		ทนัใดนั้นดฉินั

สังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งก�าลังก้มหน้าหลับตา	 	 เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ	

คนนั้น	ลมืตาขึ้นและบอกดฉินัว่าเธอสวดอ้อนวอนขอพระบดิาบน

สวรรค์ให้ฝนหยดุตก

		 ดิฉันไม่นึกว่าเด็กตัวเท่านี้จะนึกถึงการสวดอ้อนวอนขอ

ความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ขณะที่ดิฉันมัวแต่กังวลจน

นกึไม่ถงึเรื่องนี้

	 ฝนด้านนอกยงัคงตกหนกั		ดฉินัพยายามตั้งสตคิดิว่าจะ

ท�าอย่างไรถ้าไปถงึสวนสตัว์แล้วฝนยงัตกหนกัเช่นนี้	 	ดฉินัตดัสนิ

ใจหลับตาสวดอ้อนวอนขอการน�าทาง		ขณะหลับตาลงเหมือนมี

บางเสยีงบอกดฉินัให้ลมืตา		เสยีงนั้นชดัเจนมากจนดฉินัต้องลมืตา

ขึ้น	 	 สิ่งที่ดฉินัเหน็คอืฝนค่อยๆ	 ซาลงขณะรถวิ่งไปเรื่อยๆ	 พร้อม 

กบัเสยีงเดก็แย่งกนัพูด	“ฝนหยดุแล้ว	เย้	ฝนหยดุแล้ว”		ดฉินัอด

ยิ้มออกมาด้วยความปลื้มปีตไิม่ได้		สิ่งอศัจรรย์เกดิขึ้นภายในไม่กี่

นาทหีลงัจากการสวดอ้อนวอนของเดก็ผู้หญงิคนนั้น

	 ดิฉันได้เห็นและสัมผัสถึงพลังของการสวดอ้อนวอน		นี่

คอืพลงัจากจติวญิญาณที่บรสิทุธิ์ของเดก็ปฐมวยั		แม้จะเป็นเรื่อง

เล็กๆ	 น้อยๆ	 แต่หากเราสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาที่แท้จริง	 สิ่ง

อศัจรรย์จะเกดิขึ้น	
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 ลายปีที่ผ่านมาสมาชกิศาสนจกัรในประเทศไทยสร้างหน้าเฟซบคุอย่างไม่เป็นทางการมากมายส�าหรบักลุ่มวสิทุธชินในพื้นที่

	 ต่างๆ	หรอืเพื่อพูดคยุหวัข้อเกี่ยวกบัศาสนจกัร		เวลานี้ศาสนจกัรของพระเยซูครสิต์แห่งวสิทุธชินยคุสดุท้ายในประเทศไทยมี

	 หน้าเฟซบคุอย่างเป็นทางการแล้วที่	Facebook.com/mormonthai	เพื่อแบ่งปันข่าวสารการฟ้ืนฟแูละเนื้อหาต่างๆ	ของศาสนจกัร

เป็นภาษาไทย:

						วดีทิศัน์	จาก	YouTube	Mormon	Channel	(Mormon	Messages,	

วดีทิศัน์	Mormon.org,	การประชมุใหญ่สามญั

							ข้อพระคมัภรี์และข้อความอ้างองิจากการประชมุใหญ่สามญั	

							ข่าวสารเกี่ยวกบัศาสนจกัร

							เตอืนเกี่ยวกบัการถ่ายทอดการประชมุต่างๆ

							แนะน�าแหล่งช่วยต่างๆ	ในเวบ็ไซต์ของศาสนจกัร

							อพัเดทจาก	LDS.or.th

	 หน้าเฟซบุคหลักอย่างเป็นทางการขององค์กรศาสนจักร 

แอลดเีอสโดยรวมคอื	Facebook.com/LDS	ซึ่งมสีมาชกิเกอืบหกแสน

คนในปัจจุบัน	 	 นอกจากนี้ศาสนจักรยังมีหน้าเฟซบุคอย่างเป็น

ทางการเพื่อจดุประสงค์ต่างๆ	เช่น

						ศาสนจกัรแอลดเีอส—http://www.facebook.com/LDS

						Mormon.org—http://www.facebook.com/Mormon

						LDS	Newsroom—http://www.facebook.com/LDSNewsroom

						Mormon	Messages—http://www.facebook.com/LDS

						Mormon	Channel—http://www.facebook.com/mormonchannel

						นติยสาร	Ensign—http://www.facebook.com/ensign.magazine

						นติยสาร	New	Era—http://www.facebook.com/newera.magazine

						นติยสาร	Friend—http://www.facebook.com/friend.magazine

						นติยสาร	Liahona—http://www.facebook.com/liahona.magazine

						พพิธิภนัฑ์ประวตัศิาสตร์ศาสนจกัร—http://www.facebook.com/churchhistorymuseum

						หอสมดุประวตัศิาสนจกัร—http://www.facebook.com/pages/Family-History-Library/169173515997?v=wall

						การท�าดชัน	ีFamilySearch—http://www.facebook.com/familysearchindexing

						เซมนิารแีอลดเีอส—http://www.facebook.com/ldsseminary

						สถาบนัศาสนาแอลดเีอส—http://www.facebook.com/ldsinstitute

หน้า Facebook
อย่างเป็นทางการของ  
ศาสนจักรในประเทศไทย

ส ิง ห า ค ม   2 0 1 2        ท5      

สมาชิกและผู้สนใจ 
สามารถเข้าไปกด Like 

เพื่อรับข่าวสารที่  
Facebook.com/mormonthai



การประชุมใหญ่เยาวชน

ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ

ประเทศไทย

ท้
องถิ่นกรุงเทพเหนือ	 ประเทศไทยจัดการประชุม

ใหญ่เยาวชนชายหญงิระหว่างวนัที่	3-5	พฤษภาคม	

2012	ที่สวนไทรโยค	จงัหวดักาญจนบรุี	ในหวัข้อ	

“จงลุกขึ้นและฉายส่องออกไป”	 (ค.พ.	 115:5)	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ผูกมิตรกับเพื่อนต่างสาขา	

เสริมสร้างศรัทธา	 และเสริมสร้างประจักษ์พยานในพระ

กติตคิณุ		มเียาวชนเข้าร่วมการประชมุทั้งสิ้น	37	คน	

	 การประชุมครั้งนี้มีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ	

เช่น	วธิใีช้เทคโนโลยี	Facebook	ช่วยเพื่อนที่แขง็ขนัน้อยให้

กลบัมาแขง็ขนัในพระกติตคิณุ	เรยีนรูว้ธิที�าประวตัคิรอบครวั

บนอินเทอร์เน็ต	 บทเรียนการยึดราวเหล็กจากเจ้าหน้าที่ 

เอสแอนด์ไอ	 ตลอดจนได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรม 

เต้นไลน์แดนซ์และการล่องแพ	 ซึ่งในกจิกรรมหลงันี้เยาวชน 

ได้ประยุกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณหลายอย่างกับสถาน-

การณ์ที่เกดิขึ้นขณะร่วมกจิกรรม

	 นอกจากนี้ยังมีโอกาสฉายส่องแสงสว่างด้วยการท�ากิจกรรม 

บ�าเพ็ญประโยชน์โดยท�าความสะอาดรอบสถานีต�ารวจภูธรไทรโยค	 

ร่วมฝึกซ้อมร้องเพลง	 ‘Arise	 &	 Shine	 Forth’	 ซึ่งเป็นหวัข้อการประชมุ	

และน�าเสนอความคดิสร้างสรรค์ในการท�าธงประจ�ากลุ่ม	

	 หลงักลบัจากกจิกรรม	เยาวชนมโีอกาสแบ่งปันประจกัษ์พยาน

ในสาขาของตนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการประชุมใหญ่เยาวชนครั้งนี้	

ซึ่งจะเสรมิสร้างศรทัธาของพวกเขาในพระกติตคิณุต่อไป

(จากซ้ายบน) รวมตวัพร้อมธงประจ�ากลุ่ม, กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ที่สถานตี�ารวจภูธรไทรโยค;
(จากซ้ายแถวกลาง) ฝึกเต้นไลน์แดนซ์, กจิกรรมล่องแพที่แม่น�้าแควน้อย; (ล่าง) : เยาวชน 37 คนที่เข้าร่วมกจิกรรม
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สนับสนุนฝ่ายประธานท้องถิ่นชุดใหม่

ฝ่
ายประธานท้องถิ่นอุดรชุดใหม่ได้รับการยกมือสนับสนุน 

จากสมาชิก	 6	 สาขาในการประชุมใหญ่ท้องถิ่นอุดรธาน ี

ภาคทั่วไปครั้งที่ผ่านมา

 การประชุมใหญ่ท้องถิ่นอุดรธานีจัดขึ้นเมื่อวันที่	 5-6	

พฤษภาคม	 ค.ศ.	 2012	 ที่อาคารประชุมสาขาอุดรภายใต้การ

ควบคุมของประธานไมเคิล	 เอส.	 สมิธ	 ประธานคณะเผยแผ่

ประเทศไทย	กรงุเทพ	โดยมสีมาชกิกว่า	360	คนเข้าร่วมการประชมุ	

	 ในวันอาทิตย์ภาคทั่วไปภายใต้หัวข้อการประชุม	 “การ

เต็มใจขยายการเรียกและการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า”	 ฝ่ายประธาน

ท้องถิ่นชดุใหม่ได้รบัการยกมอืสนบัสนนุเพื่อท�าหน้าที่	ได้แก่	วงศกร		

จรสัอรณุฉาย	ประธานท้องถิ่น,	คมัภรี์	แก้วสพุรม	ที่ปรกึษาที่หนึ่ง	

และจอร์น	เอน็.	ฮาร์ทที่	3	ที่ปรกึษาที่สอง	แทนฝ่ายประธานท้อง

ถิ่นชดุเดมิ	ประธานอานนัต์	มาตรวงัแสง,	วงศกร	จรสัอรณุฉาย	ที่

ปรกึษาที่หนึ่ง	และประดษิฐ์	อนิทร์สริิ	ที่ปรกึษาที่สอง	ซึ่งได้รบัการ

ปลดพร้อมด้วยค�าขอบคณุส�าหรบัการรบัใช้ที่ผ่านมา

	 ประธานวงศกรให้วิสัยทัศน์ของฝ่ายประธานท้องถิ่นว่า

ต้องการช่วยสมาชิกท้องถิ่นอุดรเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ	 โดย 

แบ่งออกเป็น	 “4	 ต.	 (4	 be’)	 ได้แก่	 เตรียมพร้อมรับใช้พระเจ้า 

และบุตรธิดาของพระองค์	 เตรียมพร้อมต่อพันธสัญญาของเรา	 

(ศีลระลึก)	 เตรียมพร้อมเข้าสู่พระวิหาร	 และเตรียมพร้อมเป็นผู้

ตดิตามที่แท้จรงิของพระครสิต์”

	 ปัจจุบันท้องถิ่นอุดรมีทั้งหมด	 6	 สาขาทางภาคอีสาน 

ตอนบนของประเทศไทย	 คือ	 สาขาอุดร1	 อุดร2	หนองคาย	 

กมุภวาปี	เวยีงจนัทน์	และสกลนคร	

(กลาง) วงศกร  จรัสอรุณฉาย ประธาน
ท้องถิ่น (ซ้าย) คมัภรี์ แก้วสพุรม ที่ปรกึษา
ที่หนึ่ง (ขวา) และจอร์น เอ็น. ฮาร์ทที่ 3  
ที่ปรกึษาที่สอง

อุดร
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หากอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ โปรดส่งบทความหรือข่าวมา

พร้อมรูปภาพ หรือบันทึกวีดิโอ และงานศิลป์ประกอบ

หมายเหตุ
 หากมรีปูภาพโปรดระบคุำาบรรยายภาพ  ใชภ้าพทีม่ี

ความละเอยีดสงู  บคุคลในภาพควรรกัษามาตรฐาน
ศาสนจักร  เช่น การแต่งกาย ลักษณะท่าทาง 
พฤติกรรม ความเคารพสถานที่ เป็นต้น

 หากใชข้้อความอา้งองิ โปรดระบุแหลง่อา้งองิใหค้รบ
ถ้วนและอ้างอิงอย่างถูกต้อง 

 การสง่บทความหรอืภาพถา่ยถอืเป็นการบรจิาคงาน
ให้ศาสนจกัรและใหส้ทิธิศ์าสนจกัรดำาเนนิการกบัผล
งานของท่านตามที่เห็นสมควร โดยผู้ส่งไม่ได้รับค่า
จ้างตอบแทน

 ไมค่วรสง่ผลงานทีท่า่นไมใ่ชเ่จา้ของลขิสทิธิห์รอืไมม่ี
สิทธิ์ดำาเนินการในผลงานนั้น เช่น ภาพถ่ายหรือ
บทความของผู้อื่น หรือภาพบุคคลหรือสถานที่ซ่ึง
ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้นำามาเผยแพร่ เป็นต้น

 โปรดระบุชื่อ-สกุล อีเมล และวันเดือนปีเกิด สาขา/
ท้องถิ่น วอร์ด/สเตค พร้อมระบุข้อความอนุญาตให้
ศาสนจักรจัดพิมพ์ หรือเผยแพร่

 อาจมกีารแกไ้ขความชดัเจนและความยาวของเนือ้หา
ให้เหมาะสม

 หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการเขียนบทความ	 พิมพ์และส่ง
บทความในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	แจ้งข่าวสาร	หรืออื่นๆ	โปรดติดต่อบุคคล
ต่อไปนี้ในท้องถิ่นของท่าน

ท้องถิ่นขอนแก่น: 
เดชติพงษ์	ค�าเขื่อน	dechtipong@hotmail.com	(081-1331686)
ท้องถิ่นเชียงใหม่: 
วธิรา	อินทวิชัย	iwatirafar@gmail.com	(089-5558137)
ท้องถิ่นอุดร: 
กฤษฎา	พูนศรี	kitsada_poonsri1988@hotmail.com	(081-872	8067)	
ท้องถิ่นอุบล: 
จุรีรัตน์	สร้อยสน	janjiratangmo@hotmail.com	(086-648	0339)
ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ: 
วิภารัตน์	รัตนพรหมมา	viparats@gmail.com	(081-926	0785)	
สเตคกรุงเทพ: (อยู่ในระหว่างพิจารณาการเรียก)

ส่งบทความของท่าน ค�าแนะน�าติชม และข้อซักถามมาที่ 
บรรณาธิการเนื้อหา:    สุพันธนิดา แก่นจักร 
อีเมล:     KaenjakSu@ldschurch.org
โทรศัพท์:  086-556-4269

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเลียโฮนา

และเว็บไซต์
	 ขอเชิญชวนให้สมาชิกบอกเล ่าเรื่องราวหรือ
ประสบการณ์ส่วนตวัหรอืข่าวกจิกรรมในหน่วยของท่านเพื่อ
เป็นเนื้อหาลง	นติยสารเลยีโฮนา	หรอื	เวบ็ไซต์ศาสนจกัร 
ในประเทศไทย		เรื่องราวที่เราก�าลงัมองหาคอื
 1. การประยุกต์ใช้พระกิตติคุณ	 	 แบ่งปัน
ประจกัษ์พยานและบรรยายถงึพรที่ได้รบัจากการเชื่อฟังหลกั
ธรรมพระกิตติคุณ	 ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะการท้าทายทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ	 การเปลี่ยนใจเลื่อมใส	 การกลับมา
แขง็ขนั	การปรบัเปลี่ยนวถิชีวีติ—โดยแสดงให้เหน็ถงึอ�านาจ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ ในการเป ็นพรและ
เปลี่ยนแปลงชวีติท่าน	(ความยาว	1,000–1,600	ค�า)
 2. ชวีติแต่งงาน		ท่านอาจเป็นสามแีละ/หรอืภรรยา	
หรือผู้ให้ค�าปรึกษามืออาชีพ	 หรือครู	 โดยเขียนเรื่องราว
ประสบการณ์ชีวิตจริง	 เรื่องเล่า	 หรือน�าเสนอตัวอย่าง	 วิธี
ปฏบิตัทิี่เป็นประโยชน์	 (How-to)	 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่าน
น�าหลกัธรรมต่างๆ	ไปใช้	(ความยาวไม่เกนิ	2,000	ค�า)
 3. การเป็นบดิามารดา		อาจเขยีนโดยบดิามารดา

หรอืผูท้ี่มเีดก็อยูใ่นความดแูล	เป็นบทความ
จากประสบการณ์จริง	 เรื่องเล่า	 หรือ
ตัวอย่างที่จะช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมโยงได้กับ
สถานการณ์ของตนเอง	 การเสนอแนะวิธี
ปฏบิตัทิี่เป็นประโยชน์	(How-to)	ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้ผู้อ่านน�าหลักธรรมต่างๆ	 ไปใช้	
(ความยาวไม่เกนิ	2,000	ค�า)
 4. คนโสด		บทความที่น่าสนใจ
ส�าหรบัผูไ้ม่ได้แต่งงาน	(ยงัไม่แต่งงาน	หย่า
ร้าง	หรอืเป็นม่าย)	โดยเฉพาะบทความจาก
สมาชิกโสด	 	 ควรบอกเล่าข้อคิดที่เป็น
ประโยชน์และวธิทีี่สร้างสรรค์ในการเผชญิ
การท้าทายของการเป็นสมาชิกโสดแอล- 
ดเีอส	(ความยาวไม่เกนิ	2,000	ค�า)
 5. ข่าว 	ข่าวกจิกรรมที่น่าสนใจ
ของศาสนจักรในท้องที่ของท่าน	 แจ้ง
กิจกรรมที่ก�าลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้
เจ้าหน้าที่เตรียมท�าข่าว	 หรือส่งรายงาน
ข่าวกจิกรรมล่าสดุโดยเรว็ที่สดุ	โดยระบวุ่า
ใคร	ท�าอะไร	ที่ไหน	อย่างไร	เมื่อใด	ตลอด
จนข้อมูลอื่นๆ	 ที่น่าสนใจ	 	 ทั้งนี้ควรเป็น
กิจกรรมที่ศาสนจักรให้การสนับสนุน	

(สมาชกิไม่ได้จดัขึ้นเอง)	
 6 .  พิ เ ศษสำ าหรั บ
เยาวชน	 	 บทความที่เขียนขึ้น
โดยเยาวชนหรอืเพื่อเยาวชน	โดย
เฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกบัเยาวชนที่
สร้างความแตกต่างที่โรงเรียน	
ครอบครัว	 หรือชุมชนด้วยการ
ด�าเนินชีวิตตามมาตรฐานพระ
กิตติคุณ	 อาจเป็นเรื่องราวสั้นๆ	
จากเยาวชนซึ่งบอกเล่าว่าค้นพบ
ประโยชน์จากการด�าเนินชีวิต
ตามพระกิตติคุณอย่างไร	 หรือ
เอาชนะการทดลองโดยการ
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ข้อใดข้อ
หนึ่งอย่างไร
 7. เด็ก 	 เรื่องราวของ
เด็กๆ	 ที่บอกเล่าว่าพยายามท�า
ตามแบบอย่างของพระเยซคูรสิต์
อย่างไร	 อาจเป็นภาพวาดของ
เด็กเกี่ยวกับหัวข้อพระกิตติคุณ	
โดยเฉพาะเดก็วยั	9-12	ขวบ
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คุณยังไม่ได ้
อดอาหาร

ในปี 1998 ดิฉันกำาลังมีความสุขกับการ 
เป็นคุณแม่วัยสาว แต่มีอยู่วันหน่ึงดิฉัน

ตกใจมากเมื่อทราบว่าลูกชายวัยหกเดือน
มีเสียงวี้ดเมื่อเขาหายใจและไม่สามารถ 
กลืนอะไรได้ แพทย์วินิจฉัยทันทีว่าเป็นโรค 
หลอดลมฝอยอักเสบ อาการบวมของทาง 
เดินหายใจเล็กสุดในปอดท่ีมักเกิดจากการ 
ติดเชื้อไวรัส แพทย์สั่งยาและให้ทำากาย- 
ภาพบำาบัด

การไปพบนักกายภาพบำาบัดเป็นการ
ทดลองสำาหรับดิฉันและลูกชาย ลูกชาย 
ของดิฉันอึดอัดไม่สบายเมื่อถูกขยับท่า 
ดิฉันเป็นห่วงว่าการบำาบัดจะทำาให้เขาเจ็บ 
แต่ดิฉันเกิดกำาลังใจเมื่อนักบำาบัดอธิบาย
ประโยชน์ของการบำาบัด

ถึงแม้จะมีการรักษาด้วยยาและการ
บำาบัด แต่อาการของลูกชายดิฉันไม่ดีขึ้น 
เขากินน้อย และเสียงวี้ดยังมีอยู่ แพทย์สั่ง
ให้ทำากายภาพบำาบัดอีก 5 ครั้งเพิ่มจากที่
ทำาไปแล้ว 10 ครั้ง

ขณะรอระหว่างทำากายภาพบำาบัดครั้ง
ที่ 13 ดิฉันอ่านบทความที่ติดไว้ในห้อง 
ทำางานของแพทย์ชื่อว่า “หลอดลมฝอย 
อักเสบคร่าชีวิต” ขณะอ่านดิฉันทราบดีว่า
ลูกชายอาจตายได้ ดิฉันรู้สึกประหนึ่งใจ
จะขาด เมื่อทำาเสร็จ นักกายภาพบำาบัด
บอกดิฉันว่าอาการของลูกชายดิฉันไม่ดี
ขึ้นเลย ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะกลับบ้านอย่าง
ปลอดภัยได้อย่างไรเพราะน้ำาตาคลอจน
มองไม่เห็น

ดิฉันโทรบอกสามีแล้วจึงเริ่มสวดอ้อน 
วอน ดิฉันทูลพระบิดาบนสวรรค์ว่าถ้า 
พระองค์ทรงประสงค์จะนำาลูกชายดิฉันไป 

พระองค์ต้องประทานพลังให้ดิฉันทนได้
หลังจากสวดอ้อนวอนดิฉันถามตนเอง 

ว่าเราจะทำาอะไรได้บ้างนอกจากคำาสวด 
อ้อนวอนที่เรากล่าวไปแล้วและพรฐานะ 
ปุโรหิตที่ลูกชายเราได้รับ ดิฉันเหลือบมอง 
ชั้นหนังสือและเห็น เลียโฮนา (สมัยนั้นคือ 
L’Étoile) ดิฉันเปิดแบบไม่ตั้งใจ พลาง 
ค้นหาความช่วยเหลือ และพบบทความ 
ช่ือว่า “ดิฉันอดอาหารให้ลูกน้อยของดิฉัน” 
จากนั้นก็ได้ยินเสียงชัดเจนว่า “คุณยัง 
ไม่ได้อดอาหารให้ลูกคุณเลย”

ดิฉันยังไม่ได้ทำา ด้วยเหตุนี้จึงเริ่มอด 
อาหารให้เขาทันที ที่การบำาบัดวันรุ่งขึ้น  
ดิฉันยังอดอาหารอยู่ หลังจากตรวจลูกชาย 
ของดิฉัน  นักบำาบัดมีสีหน้าประหลาดใจ

“คุณครับ” เขาบอกดิฉัน “ลูกชายคุณ
สบายดี ผมไม่เข้าใจ แต่เขาไม่ต้องมาทำา

กายภาพบำาบัดอีกแล้ว”

ดิฉันไม่อาจกล้ันน้ำาตาแห่งปีติไว้ได้ เม่ือ 

กลับถึงบ้าน ดิฉันคุกเข่าขอบพระทัยพระ

ผู้เป็นเจ้าสำาหรับพระเมตตาและความรัก

ของพระองค์ ดิฉันโทรบอกข่าวดีกับสามี 

จากนั้นจึงสิ้นสุดการอดอาหารด้วยความ

สงบ โดยไม่สงสัยในการแทรกแซงของ

พระเจ้า

ลูกชายของดิฉันหายป่วยเพราะศรัทธา  

การสวดอ้อนวอน พรฐานะปุโรหิต และ  

การอดอาหาร ดิฉันไม่สงสัยเลยว่าพระ 

บิดาบนสวรรค์ทรงรักดิฉันและพระองค์

ทรงรักลูกชายดิฉันเช่นกัน ดิฉันมั่นใจว่า

พระองค์จะยังคงช่วยเราให้เอาชนะความ

ยากลำาบากของเรา 

เคทที คอนสแทนท์, กวาเดอลูป

ถึงแม้จะมีการรักษา
ด้วยยาและการบำาบัด 
แต่อาการของลูกชาย
ดิฉันไม่ดีขึ้น
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ข้
าพเจ้าเกิดทางภาคตะวันตกเฉียง 

ใต้ของฝรั่งเศส “จากบิดามารดา

ผู้ประเสริฐ” (1 นีไฟ 1:1) พวก

ท่านช่วยข้าพเจ้าแต่เยาว์วัยให้พัฒนา 

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์และประจักษ์พยาน 

ในพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู แต่ที่ 

โรงเรียนอาจารย์หลายคนกลับแสดงความ 

สงสัยแม้ถึงกับเป็นปฏิปักษ์ต่อความเชื่อ 

ทุกศาสนา หลายคร้ังข้าพเจ้าได้ยินคำาสอน 

ของคอริฮอร์จากคนที่ดูหมิ่นความเชื่อของ

ข้าพเจ้า

“ดูเถิด, สิ่งเหล่านี้เป็นประเพณีอันโง่ 

เขลาของบรรพบุรุษท่าน. ท่านรู้ถึงความ

แน่นอนของสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร?

“. . .  ดูเถิด, ท่านไม่อาจรู้ได้ถึงสิ่งที่ท่าน

ไม่เห็น” (แอลมา 30:14–15)

เมื่อข้าพเจ้าอายุ 17 ปี ข้าพเจ้าเริ่ม 

เรียนวิชาปรัชญาในโรงเรียนมัธยมปลาย 

วันหนึ่งครูบอกชั้นเรียนว่า “ไม่มีสักคนที่นี่ 

เช่ือว่าอาดัมมีอยู่จริง!” จากน้ันเขาก็กวาดตา 

ไปรอบห้องด้วยสายตาของพนักงานสอบ 

สวน พร้อมจะโฉบเข้าตีคนที่กล้ายอมรับ 

ความเช่ือน้ัน ข้าพเจ้าตัวแข็งท่ือ! แต่ความ 

ปรารถนาจะภักดีต่อความเชื่อแรงกล้ายิ่ง 

กว่าเดิม ข้าพเจ้าเหลือบมองไปรอบๆ เห็น 

ว่าข้าพเจ้าเป็นนักเรียนคนเดียวจาก 40 

คนที่ยกมือ ครูรับรู้ด้วยความแปลกใจ จึง 

เปลี่ยนเรื่องพูด

บางคร้ังในชีวิตสมาชิกทุกคนของศาสน- 

จักร พวกเขาเผชิญเวลาชั่วขณะที่จะทด 

สอบความจริงใจและพลังแห่งประจักษ์

พยานของตน การไม่หวั่นเกรงการทดลอง

ศรัทธาของเราช่วยให้เรายืนหยัดในโลก

ที่กำาลังตกอยู่ในห้วงลึกของความสับสน 

วุ่นวายมากขึ้นทุกขณะ ความสับสนวุ่น- 

วายนี้ประจักษ์ชัดในข่าวสารมากมายที่ 

อยู่รอบข้างเรา ตัวอย่างเช่น เนื่องด้วย 

การปรากฏของอินเทอร์เน็ต ความคิดเห็น 
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โดย อธิการ 
เจราลด์ คอสเซ
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายอธิการควบคุม

เพื่อเพิ่มพลังประจักษ์พยานและป้องกันไม่ให้

ตัวเราทำาผิด เราต้องบำารุงเลี้ยงและเสริมสร้าง

ศรัทธาของเราอยู่เสมอ

จรรโลง
ศรัทธา

ในโลกแห่งความ 
สับสนวุ่นวาย

และข้อมูลขัดแย้งกันท่ีทะลักเข้ามาไม่ขาด 

สายจึงรุกรานชีวิตประจำาวันของเรา ความ

ขัดแย้งเหล่านี้อาจทำาให้กระอักกระอ่วน

ใจและหมดกำาลังใจ

เราจะแยกแยะระหว่างความจริงกับ 

ความเคลื่อนคลาดได้อย่างไร เราจะหลีก 

เลี่ยงไม่เป็นเหมือนคนที่ “ถูกกันไว้จาก

ความจริงเพราะพวกเขาหารู้ไม่ว่าจะพบ 

ได้จากที่ใด” ได้อย่างไร (คพ. 123:12)

ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะยังมั่นคงในประ- 

จักษ์พยานของเราหรือไม่ เมื่อข้าพเจ้านึก 

ถึงอดีต ข้าพเจ้าตระหนักว่าความสำาเร็จ 

ในการเดินทางของตัวข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ

หลักธรรมเรียบง่ายไม่กี่อย่างที่ทำาให้ข้าพ- 

เจ้าอยู่บนเส้นทาง หลักธรรมเหล่านี้ช่วย 
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ให้ข้าพเจ้าพัฒนาตนเองทางวิญญาณแม้

มี “หมอกแห่งความมืด” (1 นีไฟ 12:17) 

และกับดักอยู่รายรอบ

แสวงหาความจริงอย่างต่อเน่ือง
ถึงคนท่ีอ้างว่า “ท่านไม่อาจรู้ได้” (แอลมา 

30:15) พระเจ้าทรงตอบว่า “จงขอแล้วจะ 

ได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้

แก่ท่าน” (มัทธิว 7:7) นั่นคือสัญญาอันน่า

อัศจรรย์

สานุศิษย์ของพระคริสต์หิวกระหาย 

ความรู้ทางวิญญาณทุกวัน การปฏิบัติส่วน 

ตัวนี้อยู่ที่การศึกษา การตรึกตรอง และ

การสวดอ้อนวอนทุกวัน นั่นช่วยให้เราทำา

ตามแบบอย่างของโจเซฟ สมิธผู้ “ตัดสิน

ใจว่า [ท่าน] ต้องอยู่ในความมืดมนและ

ความสับสน, หรือมิฉะนั้นก็ . . .  ทูลขอ

จากพระผู้เป็นเจ้า” (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 

1:13)

การศึกษาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

คุ้มครองเราจากอิทธิพลของหลักคำาสอน

เท็จ พระเจ้าตรัสว่า “เพราะแก่เขาที่รับไว้

เราจะให้อีก; และจากพวกเขาที่กล่าวว่า, 

เรามีพอแล้ว, เราจะเอาไปจากพวกเขาแม้

สิ่งที่พวกเขามี” (2 นีไฟ 28:30)

สานุศิษย์ของพระคริสต์

หิวกระหายความรู ้

ทางวิญญาณทุกวัน  

การปฏิบัติส่วนตัวนี ้

ช่วยให้เราทำาตาม 

แบบอย่างของ 

โจเซฟ สมิธ
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ยอมรับคำาถามท่ียังไม่มีคำาตอบ
ในการแสวงหาความจริงของเรา เรา 

อาจถูกล่อลวงให้ต้องการเข้าใจทุกเรื่อง
เดี๋ยวนั้น อย่างไรก็ดี ความรู้แจ้งของพระ 
ผู้เป็นเจ้าไร้ขอบเขตจน “เป็นไปไม่ได้ที่ 
มนุษย์จะค้นพบทางของพระองค์ทั้งหมด”  
(เจคอบ 4:8) เราต้องยอมมีชีวิตอยู่ช่ัวระยะ 
หน่ึงโดยไม่ต้องมีคำาตอบให้คำาถามท้ังหมด 
ของเรา เฉกเช่นนีไฟ เรายอมรับอย่าง
ซื่อสัตย์ว่าพระผู้เป็นเจ้า “ทรงรักลูกๆ ของ
พระองค์; กระนั้นก็ตาม, [เรา] ไม่รู้ความ
หมายของเรื่องทั้งหมด” (1 นีไฟ 11:17)

กระนั้นก็ดี พระเจ้าทรงจัดเตรียมความ 
รู้ที่จำาเป็นต่อความรอดและความสูงส่งไว้ 
ให้เรา พระองค์ทรงสัญญาว่า “สิ่งใดก็ 
ตามที่เจ้าทูลขอพระบิดาในนามของเรา  
จะให้แก่เจ้า, ที่สมควรสำาหรับเจ้า” (คพ. 
88:64) เราได้รับคำาตอบเหล่านี้ทีละน้อย  
“บรรทัดมาเติมบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเติม 
กฎเกณฑ์, ที่นี่นิดและที่นั่นหน่อย” (2 นีไฟ 
28:30) ขึ้นอยู่กับความจำาเป็นและความ 
สามารถในการเข้าใจของเรา

เรามีหน้าท่ีต้องแยกแยะระหว่างคำาถาม 
ที่จำาเป็นต่อความก้าวหน้านิรันดร์ของเรา
จริงๆ กับคำาถามที่เกิดจากความอยากรู้ 
ต้องการข้อพิสูจน์ หรือปรารถนาความพอ 
ใจส่วนตัว

แสวงหาประจักษ์พยานจาก 
พระวิญญาณ

เราแต่ละคนอาจมีประสบการณ์ช่ัวขณะ 
ของความสงสัย การค้นหาคำาอธิบายบน 
พ้ืนฐานของเหตุผลมักไม่คลายความสงสัย 
เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น การค้นพบบางอย่าง 
ด้านวิทยาศาสตร์หรือโบราณคดีอาจ 
เสริมประจักษ์พยานของเราในพระคัมภีร์ 

เราต้องลงมือปฏิบัติ  

เราจะหวังได้รับการเปิด

เผยส่วนตัวไม่ได้เว้น

แต่เราประพฤติตนเป็น

สานุศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของ

พระคริสต์
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แต่หลักฐานทางกายภาพหรือตรรกะไม่ 
สามารถพิสูจน์ความรู้ทางวิญญาณได้

ความรู้เรื่องความจริงมีพื้นฐานอยู่บน

ประจักษ์พยานจากพระวิญญาณ ดังอัคร

สาวกเปาโลกล่าว “พระดำาริของพระเจ้าก็

ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของ

พระเจ้า” (1 โครินธ์ 2:11)

เรามีความเชื่อมั่นว่า “พระวิญญาณ

รับสั่งความจริงและไม่รับสั่งเท็จ” (เจคอบ  

4:13) พระวิญญาณสามารถมีอิทธิพลต่อ 

เราได้มากกว่าสัมผัสทางกายของเรา  

พระเยซูตรัสตอบอัครสาวกเปโตรผู้ที่เพิ่ง 

ประกาศความเชื่อของเขาว่า “ซีโมนบุตร 

โยนาเอ๋ย ท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์

มิได้แจ้งความนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของ

เราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ”  

(มัทธิว 16:17) อย่างไรก็ตาม คนร่วมสมัย 

ของพระคริสต์มากมายหลายคนไม่ยอมรับ 

พระองค์ทั้งที่เห็นพระองค์ด้วยตาตนเอง!

แสวงหาถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ 
และอัครสาวก

ข้าพเจ้าเพิ่งสนทนากับผู้มีตำาแหน่งสูง

ของนิกายหนึ่ง โดยปรารถนาจะทราบว่า

เราเป็นชาวคริสต์หรือไม่ เขาจึงเสนอให้

จัดโต้วาทีระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลักคำาสอน

ของทั้งสองศาสนา

อย่างไรก็ดี พลังและความจริงแห่ง

หลักคำาสอนของพระคริสต์ไม่ได้อาศัยการ

โต้วาทีของผู้เชี่ยวชาญแต่อาศัยประจักษ์

พยานอันศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าสานุศิษย์ที่

พระองค์ทรงเลือกไว้ ศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟ สมิธประกาศว่า “หลักธรรมพื้น

ฐานของศาสนาเราคือประจักษ์พยานของ

อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับ

พระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ส้ินพระชนม์ ทรง 

ถูกฝัง ทรงคืนพระชนม์อีกครั้งในวันที่สาม  

และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์”1

เป็นเวลานานหลายศตวรรษของการ

ละทิ้งความเชื่อ โลกไม่ได้ขาดผู้เชี่ยวชาญ 

แต่ ได้ สูญเสียพยานของพระคริสต์ ด้วย

เหตุน้ี เหตุผลของมนุษย์จึงแทนท่ีพลังแห่ง 

การเปิดเผยจากเบื้องบน

เมื่อเราทุกข์ใจ ปฏิกิริยาแรกของเราจะ 

ต้องเป็นการค้นคว้าพระคัมภีร์และถ้อยคำา 

ของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต คำาเขียนของ

พวกท่านเป็นไฟสัญญาณที่ไม่สามารถ 

หลอกเราได้ “ดังนั้น, เราค้นหาศาสดา 

พยากรณ์, และเรามีการเปิดเผยหลายเร่ือง 

และวิญญาณแห่งการพยากรณ์; และโดย 

การมีพยานทั้งหมดนี้เราจึงได้รับความ 

หวัง, และศรัทธาของเราไม่สั่นคลอน”  

(เจคอบ 4:6)

บำารุงเล้ียงศรัทธาของเรา
เราไม่ได้รับ “พยานจนหลังการทดลอง 

ศรัทธา [ของเรา]” (อีเธอร์ 12:6) ศรัทธา

มีพลังไขความรู้เรื่องความจริงนิรันดร์ เมื่อ

ถูกผลักดันจนมีความรู้อันสมบูรณ์ ความ

รู้นั้นจะกลายเป็นความมั่นใจโดยสมบูรณ์

และแน่นอน โมโรไนเขียนเกี่ยวกับพี่ชาย

ของเจเร็ดว่า “เพราะความรู้ของชายผู้นี้

จึงกั้นท่านไม่ให้เห็นภายในม่านไม่ได้; . . . 
และท่านไม่มีศรัทธาต่อไป, เพราะท่านรู้

แล้ว, โดยไม่สงสัยเลย” (อีเธอร์ 3:19)

เพื่อเพิ่มพลังประจักษ์พยานและป้อง 

กันไม่ให้ตัวเราทำาผิด เราต้องบำารุงเลี้ยง 

และเสริมสร้างศรัทธาของเราอยู่เสมอ ก่อน 

อ่ืน เราต้องมีใจบริสุทธ์ิและความอ่อนน้อม

ถ่อมตนอย่างมาก เจคอบเตือนผู้คนของ 

นีไฟเกี่ยวกับความจองหองของคนที่ “เมื่อ 

พวกเขาเป็นผู้คงแก่เรียน . . .  คิดว่าตน 

ฉลาด, และ . . .  ไม่สดับฟังคำาแนะนำาของ 

พระผู้เป็นเจ้า, เพราะพวกเขาเมินคำาแนะ 

นำาเหล่านั้น, โดยคิดว่าพวกเขารู้ด้วยตน 

เอง” (2 นีไฟ 9:28)

ต่อไป เราต้องลงมือทำา อัครสาวก

ยากอบสอนว่า “ความเชื่อมีกำาลังร่วมกับ

การประพฤติตาม . . .  และความเชื่อนั้น 

จะบริบูรณ์ด้วยการประพฤติ” (ยากอบ 

2:22) เราจะหวังได้รับการเปิดเผยส่วนตัว

ไม่ได้เว้นแต่เราประพฤติตนเป็นสานุศิษย์ 

ที่ซื่อสัตย์ของพระคริสต์ การเคารพพันธ- 

สัญญาที่ทำาไว้กับพระผู้เป็นเจ้าทำาให้เรามี 

คุณสมบัติได้รับความเป็นเพื่อนของพระ 

วิญญาณบริสุทธิ์ ผู้จุดประกายสติปัญญา

ของเราและทำาให้วิญญาณของเราเบ่งบาน

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงของหลัก 

ธรรมเหล่านี้ ข้าพเจ้ารู้โดยประสบการณ์ 

ว่าเมื่อเราประยุกต์ใช้ในชีวิต หลักธรรม 

เหล่านี้จะให้ความคุ้มครองในโลกที่สับสน

วุ่นวายและหลงทาง อีกทั้งมีคำาสัญญาอัน

น่าอัศจรรย์ด้วยว่า “และเพราะความขยัน 

หมั่นเพียรของท่านและศรัทธาของท่าน 

และความอดทนของท่านต่อพระวจนะ 

ขณะบำารุงเลี้ยงมัน, เพื่อมันจะแตกรากใน 

ท่าน, ดูเถิด, ในไม่ช้าท่านจะเก็บผลจาก 

มันได้, ซึ่งมีค่าที่สุด, . . .  และท่านจะดื่ม 

ด่ำาผลนี้แม้จนอิ่ม, เพื่อท่านจะไม่หิว, ท่าน

จะไม่กระหาย” (แอลมา 32:42)  

อ้างอิง
1. คำาสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ 

(2007), หน้า 52.พ
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“ฉันเสพติดสื่อลามก 
มันกำาลังทำาลายชีวิตฉัน 
ฉันจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเลิกเสพติด”

สื่
อลามกเป็นปัญหาร้ายแรงที่แพร่ไปทั่ว ทำาร้ายวิญ- 
ญาณท่านและทำาให้ความคิดท่านมัวหมองด้วย 
ความนึกคิดที่ไม่สะอาด มันทำาลายความสัมพันธ์ 
ของท่าน การดูภาพลามกทำาให้ท่านสูญเสียความ
เป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์

การเลิกเสพไม่ใช่เรื่องง่าย เพียงแต่ต้อง—ตัดสินใจเดี๋ยวนี้ว่าจะเลิก 
ดูหรือเลิกคิดถึงภาพลามก พูดกับอธิการหรือประธานสาขาของท่าน 
ทันที อย่ารู้สึกอึดอัดขัดเขินที่จะพูดกับเขา เขาสามารถช่วยท่านให้ 
กลับใจได้เพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดจะชำาระความนึกคิดและ 
วิญญาณท่านให้สะอาด “โดยส่ิงน้ีเจ้าจะรู้ว่าถ้าคนกลับใจจากบาปของ 
เขา—ดูเถิด, เขาจะสารภาพและละทิ้งมัน” (คพ. 58:43)

จงทำาทุกอย่างที่ทำาได้เพื่อหลีกเลี่ยงสื่อลามกในอนาคต นั่นอาจ 
หมายถึงการเลิกใช้โทรศัพท์มือถือและเลิกเข้าอินเทอร์เน็ต ยกเว้นในที่
สาธารณะที่ตั้งระบบกรองอินเทอร์เน็ตอย่างดี

จงทำาให้การสวดอ้อนวอน การศึกษาพระคัมภีร์ การรับใช้ และ 
กิจกรรมจรรโลงใจอื่นๆ เป็นจุดศูนย์รวมของชีวิตท่าน พระเจ้าทรงสอน 
ว่า “จงยุติ . . .  ความปรารถนาที่เป็นตัณหาราคะทั้งปวงของเจ้า” และ 
“ให้คุณธรรมประดับความนึกคิดของท่านไม่เสื่อมคลาย” (คพ. 88:121; 
121:45) ด้วยการกลับใจที่จริงใจและความช่วยเหลือของพระผู้ช่วยให้ 
รอดและผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงเลือก ท่าน สามารถ เอาชนะการเสพติด
ครั้งนี้ได้

อ่านพระคัมภีร์
สวดอ้อนวอนขอพลัง อีนัสสวดอ้อนวอนตลอดวัน โดย 
วิงวอนขอพระเจ้าให้อภัยบาปของท่าน โดยผ่านศรัทธา 
ของท่าน ท่านรู้สึกสงบมากและความรู้สึกผิดหมดไป  
อ่านพระคัมภีร์เพื่อให้มีพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เพราะ 
เมื่อท่านมีพระองค์เป็นเพื่อน คุณจะไม่คิดหรือทำาสิ่งไม่ 

บริสุทธิ์ อ่านสดุดี 24:3–5 (เกี่ยวกับการรักษาตัวให้สะอาด) คร่ำาเคร่งอยู่
กับงาน เล่นกีฬา ออกไปทำากิจกรรมสนุกสนานที่สะอาด และอย่า
ปล่อยให้คนที่คิดว่าเป็นเพื่อนมีอิทธิพลต่อตัวคุณ เมื่อการล่อลวงเกิด 

ข้ึน ขอให้เด็ดเด่ียวและปฏิเสธ พึงระลึกว่าพระบิดา 
บนสวรรค์ทรงรู้ทุกอย่างที่คุณคิดและทำา
อนา จี. อายุ 17 ปี, ซูเลีย เวเนซุเอลา

อย่ายอมแพ้
สื่อลามกทำาลายชีวิตดิฉัน แต่ในที่สุดดิฉันก็เลิก

เสพได้หลังจากทุกข์ทรมานมาก กระบวนการ 

กลับใจจะนานและยาก แต่จงสวดอ้อนวอนอย่าง 

จริงใจทุกวันเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

ในระหว่างการทดลองครั้งนี้ อย่าคิดว่าคุณไม่มี 

ค่าควรจะกลับใจ เนื่องด้วยการชดใช้มีไว้สำาหรับ

ทุกคน จำาไว้ด้วยว่าทุกคร้ังท่ีคุณถูกล่อลวง ซาตาน 

กำาลังพยายามนำาคุณลงไปในบาป แต่คุณเป็น 

คนเลือกเสมอว่าจะยอมหรือไม่สนใจการล่อลวง 

อย่ายอมแพ้ตนเองหรือพระเจ้า เพราะพระองค์จะ 

ไม่ประทานการทดลองที่คุณทนไม่ไหว (ดู 1 นีไฟ 

3:7)
เยาวชนหญิงจากวิกตอเรีย ออสเตรเลีย

พูดคุยกับอธิการของคุณ
ไปพูดคุยกับอธิการของคุณเร็วที่สุด ขั้นตอนแรก 

จะยาก แต่คุณต้องพูดกับเขาเพื่อกลับใจ เขาจะ 

ไม่หัวเราะเยาะหรือรังเกียจคุณ เขาเป็นห่วงคุณ 

และต้องการให้แต่สิ่งดีที่สุดสำาหรับคุณ พระเยซู

คริสต์ทรงทนทุกข์เพราะบาปของคุณเพื่อคุณจะ

รู้สึกเป็นอิสระอีกครั้งจากความเสียใจและความ

รู้สึกผิดที่เกาะกินใจคุณมานาน (ดู แอลมา 5:9) 

ไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยน คุณสามารถรู้สึกถึงปีติ

แท้จริงได้อีกครั้ง ทูลขอพระผู้เป็นเจ้าให้ประทาน

ความกล้ากลับใจให้คุณ
เทย์เลอร์ พี. อายุ 18 ปี, นอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร46      เ ลี ย โ ฮ น า



ร้องเพลงสวด

สื่อลามกไม่ได้มาจากพระ 

ผู้เป็นเจ้า กระบวนการกลับ 

ใจยาวนานและเจ็บปวด  

แต่อยู่ในวิสัยที่ทำาได้! คุณ 

ต้องมีความปรารถนาจะ

เปล่ียน รับรู้ความหนักหน่วงของบาป และ 

เหนือสิ่งอื่นใด แสวงหาความช่วยเหลือ

จากพระบิดาบนสวรรค์ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่

ให้ถลำาไปสู่การล่อลวง ดิฉันมีรูปพระเยซู

คริสต์อยู่ข้างคอมพิวเตอร์ พระองค์ทรง

เฝ้ามองดิฉันที่นั่นตลอดเวลา! เมื่อใดที่

ภาพลามกหรือเพลงลามกเข้ามาในความ

คิด ดิฉันจะร้องเพลงสวดและไม่นานก็ลืม

สิ่งชั่วร้ายเหล่านั้น
นาตาเลีย คิว. อายุ 18 ปี, เซาเปาลู บราซิล

สวดอ้อนวอน
พลังของการสวดอ้อนวอนไม่อาจพรรณนา 

ได้ การสวดอ้อนวอนให้พลังต้านทาน 

ความยากลำาบากและออกมาอย่างผู้ชนะ 

(ดู คพ. 10:5) ถ้าคุณแสวงหาพระบิดาบน 

สวรรค์ในการสวดอ้อนวอน พระองค์จะ 

ประทานพลังให้คุณเป็นอิสระจากการ 

ล่อลวง เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน คุณ 

จะมีพลังเพิ่มขึ้น ถ้าคุณวางใจพระเจ้า 

และไม่วางใจในพละกำาลังของคุณเอง พระ 

องค์จะทรงปลดปล่อยคุณจากโซ่ที่มัดคุณ 

คุณจะได้รับการเยียวยาผ่านการชดใช้

เกียน จี. อายุ 18 ปี, รีเวรา อุรุกวัย

สารภาพ
ดิฉันเคยมีปัญหานี้ มันยังหลอกหลอน

ดิฉัน อันดับแรกสุด หยุดดูภาพลามก ไป 

เฝ้าพระบิดาบนสวรรค์ ดิฉันรู้สึกว่าพระ 

องค์ทรงให้อภัยทั้งที่ดิฉันไม่คิดว่าจะได้รับ

การให้อภัย จากนั้นดิฉันคิดว่าดิฉันสบาย 

วิธีป้องกัน 
การล่อลวง
“เริ่มด้วยการแยกตนเอง 
จากผู้คน เอกสาร และ 
สภาวการณ์ที่จะเป็น 
อันตรายต่อท่าน . . .

“จงยอมรับว่าผู้คนที่ถูกล่ามด้วยโซ่ของ 
การเสพติดที่แท้จริงมักต้องการความช่วย 
เหลือจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากความ 
ช่วยเหลือตนเอง และนั่นอาจหมายถึงท่าน
ด้วย จงแสวงหาความช่วยเหลือนั้นและ 
ยินดียอมรับ พูดกับอธิการของท่าน ทำา 
ตามคำาแนะนำาของเขา . . .

“โดยมีตัวกรองในคอมพิวเตอร์และปิด 
กั้นตนไม่ให้หลงใหล จงจำาไว้ว่าการควบคุม 
ที่แท้จริงในชีวิตคือการควบคุมตนเอง จง 
ใช้การควบคุมให้มากขึ้นถึงแม้ท่านกำาลัง
เผชิญหน้าในชั่วขณะของเส้นบางๆ  
ระหว่างดีชั่ว ถ้ารายการโทรทัศน์ไม ่
เหมาะสม จงปิดโทรทัศน์ . . .

“ปลูกฝังและอยู่ในสถานที่ซึ่งมีพระ
วิญญาณของพระเจ้า จงแน่ใจว่าสถานที ่
เหล่านั้นรวมถึงบ้านหรือห้องพักของท่าน 
ควบคุมประเภทของงานศิลปะ ดนตรี  
และวรรณกรรมที่ท่านเก็บไว้ที่นั่น”

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง, “ไม่มีที่แก่ศัตรูของจิตวิญญาณ
ข้าพเจ้า,”เลียโฮนา พ.ค. 2010, 56–57.
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อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของคำาตอบที่ส่งมา

ระบุข้อมูลและคำาอนุญาตต่อไปนี้ไว้ในอีเมลหรือจดหมาย
ของท่าน (1) ชื่อนามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือ
สาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรของท่าน และถ้าท่านอายุต่ำากว่า 18 ปีต้องมีคำาอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองให้พิมพ์คำาตอบและรูปถ่าย 
(ส่งทางอีเมลได้)

ดี ดิฉันไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้ ดิฉันอาย 

มาก แต่สิ่งที่คุณต้องทำาคือบอกอธิการ  

ดิฉันไม่ได้ลองทำา แต่ดิฉันได้ยินคำาพูดนี้ 

หลายครั้ง “ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสื่อลามก 

ให้ไปพบอธิการ” วันหน่ึง ในการสัมภาษณ์ 

ใบรับรองพระวิหาร ดิฉันบอกเขา และรู้สึก 

ดีหลังจากนั้น ดิฉันเป็นอิสระ ภาระถูกยก

ออกไป หลังจากนั้นดิฉันบอกคุณพ่อคุณ

แม่ พวกท่านเสียใจ แต่ยอมรับ อย่ากลัว

ที่จะพูดออกมา
เยาวชนหญิงจากเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา

บอกใครบางคน
ผมติดสื่อลามกมานาน แต่ในที่สุดก็เลิก 

ได้ด้วยการสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่

และความช่วยเหลือของอธิการ สิทธิพิเศษ 

ของการใช้อินเทอร์เน็ตลดลงหรือการไม่ 

รับศีลระลึกเพียงไม่กี่สัปดาห์เป็นราคา 

เล็กน้อยที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับปีติของการ

เป็นคนสะอาด ที่ปรึกษามืออาชีพช่วยได้

เช่นกันและจะไม่ตัดสินคุณ พวกเขาเป็น

เครื่องมือที่พระเจ้าประทานแก่เราเช่นกัน

เยาวชนชายจากแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

คำาถามครั้งต่อไป

“ฉันจะ ‘ยืนอยู่ในสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์’ ได้อย่างไรใน 
เมื่อความไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู ่
รอบข้างฉันมีมากเหลือเกิน  
อย่างเช่นที่โรงเรียน”



เมื่อข้าพเจ้ารับใช้เป็นประธานคณะ
เผยแผ่ ผู้สอนศาสนามักถามคำาถาม
สองข้อนี้ (1) ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าผม

ได้รับการอภัยบาปเมื่อใด และ (2) ถ้าผม
ได้รับการให้อภัย ทำาไมผมจึงยังรู้สึกผิด

เมื่อมีคนถามคำาถามเหล่านี้ ข้าพเจ้า 
มักจะตอบโดยพูดว่า “ถ้าคุณรู้สึกถึงพระ
วิญญาณ—เมื่อคุณสวดอ้อนวอน อ่าน 
พระคัมภีร์ สอน เป็นพยาน หรือเมื่อใดก็ 
ตาม—น่ันคือพยานยืนยันว่าคุณได้รับการ 
ให้อภัยแล้ว หรืออีกทางหนึ่งคือ กระบวน 
การชำาระให้สะอาดกำาลังเกิดขึ้น เพราะ 
พระวิญญาณไม่ทรงสถิตในวิหารที่ไม่
บริสุทธิ์” (ดูแอลมา 7:21) ในกรณีส่วน
ใหญ่ กระบวนการชำาระให้สะอาดใช้เวลา 
เพราะการเปลี่ยนแปลงในใจเราใช้เวลา  
แต่ในระยะสั้น เราสามารถเริ่มทำาสิ่งอื่น 
ต่อไปด้วยความมั่นใจว่าพระผู้เป็นเจ้า
ทรงเห็นชอบกับความก้าวหน้าของเราดัง
แสดงให้ประจักษ์โดยการประทับของพระ
วิญญาณพระองค์

บางคนเข้มงวดกับตนเองมากกว่า 

ฉันรู ้
ได้อย่างไร เมื่อฉัน
ได้รับการให้อภัย

พระเจ้าทรงเข้มงวดกับพวกเขา แน่นอน 
ว่าเราต้องกลับใจเพื่อมีสิทธิ ์รับพลังการ 
ชำาระให้สะอาดและการให้อภัยอันเนื่อง 
จากการชดใช้ แต่เม่ือเรากลับใจแล้ว ย่อม 
ไม่มีเรื่องอย่างเช่นคนกลับใจที่ด่างพร้อย
ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ไม่มีเคร่ือง 
หมายสีดำาบนข้อเท้าขวาของเราบอกว่า 
“ทำาบาปปี 2008” หรือสีน้ำาตาลแต้มหลัง 
หูขวาของเราว่า “ล่วงละเมิดปี 2010” พระ 
เจ้าทรงประกาศพลังการชำาระให้สะอาด 
อันเน่ืองจากการชดใช้ท่ีครอบคลุมทุกด้าน 
เม่ือพระองค์ตรัสว่า “ถึงบาปของเจ้าเหมือน 
สีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ” (อิสยาห์  
1:18) นั่นคือปาฏิหาริย์แห่งการชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์

ในบางโอกาสข้าพเจ้าเชื่อว่าบาปของ 
เราได้รับการชำาระให้สะอาดก่อนความ 
รู้สึกผิดออกไป เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น อาจ 
เป็นเพราะในพระเมตตาของพระผู้เป็น
เจ้า การจำาความรู้สึกผิดได้คือการเตือน  
อันเป็น “สัญญาณหยุด” ทางวิญญาณ
ที่ร้องออกมาเมื่อการล่อลวงคล้ายกันอยู่ 

ตรงหน้าเรา เช่น “อย่าไปถนนเส้นนั้น  
คุณรู้ถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น” บางที
สำาหรับคนที่อยู่ระหว่างการกลับใจ นั่น 
หมายถึงความคุ้มครอง ไม่ใช่การลงโทษ

ความรู้สึกผิดจะออกไปตลอดกาลหรือ 
ไม่ สัญญาของพระเจ้าแน่นอนในเรื่องนี้ 
พระเจ้าตรัสกับคนชอบธรรมว่าเวลาจะ 
มาถึงเมื่อ “จะไม่มีอีกต่อไป . . .  การคร่ำา- 
ครวญ การร้องไห้ . . .  และการเจ็บปวด
จะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่าน
พ้นไปแล้ว” (วิวรณ์ 21:4; เน้นตัวเอน)

ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเราจะลืมบาปของเรา 
หรือไม่ แต่เวลาจะมาถึงเมื่อคนที่กลับใจ 
จะไม่ทุกข์ใจเพราะบาปของพวกเขาอีก 
กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นกับอีนัส “ความผิด [ของ
เขา] จึงถูกลบล้างไป” (อีนัส 1:6) และ 
ชาวเลมันที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสผู้เป็นพยาน 
ว่าพระเจ้า “ทรงเอาความผิดไปจากใจเรา” 
(แอลมา 24:10) และกับแอลมา ผู้ร้องออก 
มาว่า “พ่อจำาความเจ็บปวดของพ่อ ไม่ได้ 
อีก” (แอลมา 36:19; เน้นตัวเอน) ไม่ต้อง
สงสัยเลยว่าทุกคนจำาบาปได้ แต่พวกเขา

โดย เอ็ลเดอร ์
แทด อาร์. คอลลิสเตอร์

แห่งฝ่ายประธาน 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ
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ฉันรู ้
ได้อย่างไร เมื่อฉัน
ได้รับการให้อภัย
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ความรู้สึกผิดจะออกไป

ตลอดกาลหรือไม่ สัญญา

ของพระเจ้าแน่นอนในเรื่อง

นี้ พระเจ้าตรัสกับคนชอบ

ธรรมว่าเวลาจะมาถึงเมื่อ 

“จะไม่มีอีกต่อไป . . .  การ

คร่ำาครวญ การร้องไห้ . . . 
และการเจ็บปวดจะไม่มีอีก

ต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้

ผ่านพ้นไปแล้ว”
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ไม่ทุกข์ใจเพราะบาปนั้นอีก พลังอันไม่มี 
ขอบเขตของการชดใช้เยียวยาบาดแผล 
ทั้งหมดและปลอบมโนธรรมทั้งหมดได้ 
อย่างน่าอัศจรรย์ด้วย “สันติสุขแห่งพระเจ้า 
ซึ่งเกินความเข้าใจ” (ฟีลิปปี 4:7)

ดูเหมือนมีเงื่อนไขสองอย่างที่จะทำาให้ 
เราเป็นอิสระจากความรู้สึกผิดและความ 
เจ็บปวดทั้งหมด อย่างแรกคือศรัทธาที่ไม่ 
หวั่นไหวในพระเยซูคริสต์และการชดใช้ 
ของพระองค์ เม่ืออีนัสถามว่าความรู้สึกผิด 
ของเขา “ถูกลบล้าง” อย่างไร (ดู อีนัส  
1:6–7) พระเจ้าทรงตอบว่า “เพราะศรัทธา 
ของเจ้าในพระคริสต์” (อีนัส 1:8) ดังนั้น ยิ่ง 
เราเรียนรู้เกี่ยวกับการชดใช้และใช้ศรัทธา 
ในเดชานุภาพการเยียวยาของพระคริสต์ 
มากเท่าใด เราจะยิ่งสามารถได้รับการให้ 
อภัยและให้อภัยตนเองได้มากเท่าน้ัน สอง 
คือการพัฒนาอุปนิสัยจน “ไม่มีใจที่จะทำา 
ความชั่วอีก, แต่จะทำาความดีโดยตลอด”  
(โมไซยาห์ 5:2) เมื่อเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น เรา
จะไม่เห็นตนเองใน “สภาพทางเนื้อหนัง” 
(โมไซยาห์ 4:2) อีกต่อไป แต่เป็นบุตรธิดา 
ท่ีถือกำาเนิดทางวิญญาณจากพระผู้เป็นเจ้า 
เราตระหนักว่าเราเป็นคนต่างจากคนที่ทำา 
บาป สครูจ ตัวละครชื่อดังใน A Christmas  
Carol ของชาร์ลส์ ดิกเค็น เปลี่ยนชีวิตจน 
เขาประกาศได้เต็มปากเต็มคำาว่า “ผมไม่ใช่ 
คนเดิม”1

เม่ือเรากลับใจ เราเป็นคนต่างจากท่ีเคย 
เป็น การตระหนักในอัตลักษณ์ใหม่ของเรา 
ควบคู่กับศรัทธาในอำานาจการชำาระให้ 
สะอาดของพระคริสต์ ช่วยให้เรามาถึงจุด
ที่เราสามารถกล่าวได้เช่นเดียวกับแอลมา
ว่า “พ่อจำาความเจ็บปวดของพ่อไม่ได้อีก; 
แท้จริงแล้ว, พ่อไม่ปวดร้าวด้วยความทรง 

จำาถึงบาปของพ่ออีก” (แอลมา 36:19) ดัง
นั้น เราจึงได้รับการปลอบโยนจากความ
จริงที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาเรา
ในท้ายที่สุดจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่
เป็นมา

อัครสาวกเปาโลให้คำาแนะนำาที่สร้าง 

สรรค์แก่เราทุกคนผู้เคยทำาบาปแต่กำาลัง 

พยายามกลับใจ เขากล่าวว่าเราควรจะ  

“ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัว 

ออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า” (ฟีลิปปี 3:13)  

อีกนัยหน่ึงคือ เราควรวางอดีตไว้เบ้ืองหลัง 

และก้าวไปข้างหน้า โดยวางใจในอำานาจ

การไถ่ของพระผู้เป็นเจ้า ความพยายาม 

ในส่วนของเราเช่นนั้นคือการแสดงให้เห็น 

ศรัทธา เปาโลยังแนะนำาอีกว่า “ผู้ไม่มีเหตุ

ที่จะติเตียนตัวเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบแล้ว

นั้นก็เป็นสุข” (โรม 14:22)

ในระหว่างน้ัน จนกว่าความรู้สึกผิดหยด 

สุดท้ายจะหมดไป ถ้าเรารู้สึกถึงพระวิญ- 

ญาณของพระเจ้าเราสามารถเร่ิมทำาส่ิงอ่ืน 

ต่อไปด้วยความม่ันใจว่าเราได้รับการชำาระ 

ให้สะอาดแล้วหรือกระบวนการชำาระให้ 

สะอาดกำาลังทำาให้เกิดปาฏิหาริย์ในชีวิต 

เรา สัญญาน้ันแน่นอน—ถ้าเราทำาสุดความ 

สามารถเพื่อกลับใจ เราจะได้รับการชำาระ 

ให้สะอาดจากบาปและความรู้สึกจะถูก 

ลบล้างไปในที่สุดเพราะการชดใช้ของพระ

ผู้เป็นเจ้าไม่เพียงลงมาต่ำากว่าบาปของ

เราเท่านั้นแต่ต่ำากว่าความรู้สึกผิดของเรา

ด้วย เมื่อนั้นเราจะอยู่อย่างมีสันติสุขโดย

สมบูรณ์กับตัวเราและกับพระผู้เป็นเจ้า 

อ้างอิง
1. ชาร์ลส์ ดิกเคนส์, A Christmas Carol in Prose 

(1843), 150.

ยิ่งเราเรียนรู้เกี่ยวกับการชดใช้และ 
ใช้ศรัทธาในอำานาจการเยียวยาของ 
พระคริสต์มากเท่าใด เราจะยิ่งสามารถ 
ได้รับการให้อภัยและให้อภัยตนเอง 
ได้มากเท่านั้น 
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“… ¿qué clase de hombres 

habéis de ser? En verdad 

os digo, aun como yo soy”  

(3 Nefi 27:27). Mi Deber a Dios

 

 

, presbítero  

del Barrio  

 y de la Estaca  

 de 

La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días,

 recibe reconocimiento por desempeñar fielmente sus deberes en el Sacerdocio Aarónico,  

por desarrollar atributos de fortaleza espiritual,  

por vivir las normas de la Iglesia y por prepararse para que se  

le ordene al oficio de élder en el Sacerdocio de Melquisedec.

Obispo o presidente de rama

Fecha

Presidente de Hombres JóvenesPadre(s)
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พระคัมภีร ์
ข้อโปรดของฉัน
1 นีไฟ 3:7

พระคัมภีร์ข้อนี้เพิ่มพลัง
ศรัทธาของดิฉันเพราะนีไฟ
แสดงให้เห็นในช่วงการทดลอง
ว่าท่านยังคงเชื่อฟังและทำา
สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้
ท่านทำา พระบิดาบนสวรรค์
ประทานพรท่านเพราะเหตุนั้น

คายลา ที. (บน), ฟิลิปปินส์

ความก้าวหน้าส่วนบุคคลวั นที่ 27 กุมภาพันธ์ 2011 ดิฉันได้รับการรับรองความ 

เป็นเยาวชนหญิง ดิฉันมีความสุขที่ทำาโปรแกรมความ 

ก้าวหน้าส่วนบุคคลสำาเร็จ ดิฉันรักษาตัวให้บริสุทธิ์สะอาด  

และได้ประดับเหรียญตราด้วยความภาคภูมิใจ ดิฉันรู้ว่า

องค์การเยาวชนหญิงช่วยให้เราก้าวหน้าและเตรียมตัวเราให้ 

พร้อมแต่งงานในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ ดิฉันขอบพระทัยพระ 

บิดาบนสวรรค์สำาหรับองค์การนี้ ดิฉันทำาเป้าหมายข้อหนึ่ง 

สำาเร็จจนได้เหรียญตรา ดิฉันรู้ว่าดิฉันยังสามารถทำาความดี

ได้มากมายต่อไปในงานของพระเจ้า
แคเธอรีน เอ็ม., เวเนซุเอลา

หน้าที่ต่อพระผ
ู้เป็นเจ้า

ผมพยายามทำาเพื่อให้ได้รางวัลหน้าที่ต่อพระผู้ 

เป็นเจ้า ทั้งเมื่ออยู่ในเวเนซุเอลาและเมื่อผม 

ย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่ประเทศจีน

โปรแกรมหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าได้รับการดลใจ 

อย่างแท้จริง เยาวชนชายสามารถเรียนรู้สิ่งดีมาก 

มายซึ่งจะนำาไปใช้ได้ตลอดชีวิตที่เหลือโดยทำาเป้า

หมายต่างๆ ในโปรแกรมให้สำาเร็จ เขาจะเรีย
นรู้เรื่อง

ทางวิญญาณ เรื่องทางโลก เรื่องทางกายภาพ และ

อีกมากมาย

การพยายามอุทิศตนทำาเป้าหมายเหล่าน้ีให้สำาเร็จ 

ถือว่าคุ้มค่ามาก ผมเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีขึ้น ผมเติบ 

โตในประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระ 

เยซูคริสต์ ผมพร้อมมากขึ้นที่จะรับฐานะปุโรหิตแห่ง 

เมลคีเซเดคและรับใช้งานเผยแผ่ ผมดีใจที่ทราบว่า

ผมจะเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อลูกๆ ในอนาคตของผมได้

โจนาธาน เอ., 
ประเทศจีน

เหตุใดจึงม ี
การทดลอง

เมื่อใดที่เราสงสัยว่า 
เหตุใดจึงมีปัญหาทั้ง

ที่เรารักษาพระบัญญัติ
และดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณ เราต้อง 
ไม่ลืมว่าเรามาโลกนี้เพื่อ
รับการทดสอบ เมื่อเรา
เอาชนะการทดลองและ
แสดงให้พระบิดาบน
สวรรค์เห็นผ่านการเลือก
ของเราว่าเรารักพระองค์ 
พระองค์จะทรงอวยพร
เราเพือ่พระวญิญาณของ
พระเจ้าจะทรงปกครอง
ในครอบครัวเรา

คาเฮลลีน วี. (ล่าง), 
เวเนซุเอลา

พบประจักษ์พยาน 
ส่วนตัว

ผมเกิดในศาสนจักร และไม่ได้ 
มีประจักษ์พยานมากมายจน 

กระทั่งผมเริ่มอ่านพระคัมภีร์ด้วย 
เจตนาที่บริสุทธิ์ แทนที่จะอ่านเพียง
ถ้อยคำาในกระดาษ ผมค้นหาความ
หมายอย่างลึกซึ้ง ผมอ่าน 3 นีไฟ 
11:3 และให้ตนเองเข้าไปอยู่ในสถาน- 
การณ์ของคนเหล่านั้น พระคัมภีร์ 
ข้อนั้นและข้ออื่นๆ หลังจากนั้นปลุก 
จิตสำานึกของผม นับแต่นั้นเป็นต้น 
มาผมอ่านพระคัมภีร์และสวดอ้อน 
วอนด้วยความจริงใจเสมอ และประ 
จักษ์พยานของผมเติบโต
ไรอัน อาร์., วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
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โดย เอ็ดเวิร์ด เอ็ม. อโคซาห์

เมื่อผมอายุหกขวบ คุณแม่พบผู้สอน 

ศาสนาและเข้าร่วมศาสนจักรใน 

กานา แอฟริกา คุณพ่อทิ้งท่านไว้กับ 

ลูกห้าคน แต่คำาสอนของศาสนจักรช่วย

ให้ครอบครัวเราเข้มแข็ง เรารักกันและมี 

ความสงบสุขในบ้าน ผมชอบไปโบสถ์กับ

คุณแม่ ชอบเข้าชั้นเรียนปฐมวัยและเซมิ-

นารี

สมัยเป็นเยาวชนชายผมได้รับเรียกเป็น 

ผู้สอนศาสนาวอร์ดและชอบเผยแผ่ศาสนา 

กับผู้สอนศาสนา ผมเห็นเยาวชนชายบาง 

คนในวอร์ดไปรับใช้งานเผยแผ่ด้วย เมื่อ 

พวกเขากลับมา พวกเขาต่างจากเดิม พวก 

เขาคงแก่เรียนมากขึ้น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น 

ทั้งทางร่างกายและทางวิญญาณ พี่ชาย 

ผมรับใช้งานเผยแผ่เช่นกัน เมื่อเขากลับ

มา ผมเห็นเขาปรับปรุงพฤติกรรมหลาย 

อย่าง ผมเฝ้าถามตนเองว่า “มีอะไรเกี่ยว 

กับงานเผยแผ่ที่ทำาให้คนเหล่านี้เปลี่ยน 

แปลงและเติบโตอย่างมาก” ผมเร่ิมกระตือ- 

รือร้นอยากไปเป็นผู้สอนศาสนาบ้าง

หลังจากเรียนจบมัธยมปลาย ผมทำา 

งานเก็บเงินสำาหรับงานเผยแผ่ ไม่นาน

ความปรารถนาจะรับใช้งานเผยแผ่ก็ไม่

หลงเหลือเพราะผมมีความสุขกับเงินที่

กำาลังหาได้ นั่นจะเป็นการเสียสละเพื่อไป 

เป็นผู้สอนศาสนาเพราะเงินที่ผมหามาได้ 

ช่วยค้ำาจุนครอบครัว ทุกครั้งที่เริ่มกรอก

แบบฟอร์มผู้สอนศาสนา ผมจะนึกถึงเงิน 

ท่ีผมต้องสละ ผมจะวางแบบฟอร์มลงและ 

ไปทำางานต่อ

เมื่อเพื่อนๆ ไปเป็นผู้สอนศาสนา ผม

รู้สึกไม่ดีเพราะรู้ว่าผมควรพร้อมจะไปด้วย 

นี่ทำาให้ผมสำารวจตนเอง ผมคิดว่า “การ

สนับสนุนศาสดาพยากรณ์และผู้นำาไม่ใช่

การยกมือขวาเท่านั้น แต่คือการทำาสิ่งที่

พวกท่านบอกและเชื่อฟังพระบัญญัติของ

พระบิดาบนสวรรค์”

ถึงเวลาแล้วที่จะรับใช้งานเผยแผ่ ผม

จึงยื่นใบสมัครให้อธิการ นั่นเป็นวันที่มี

ความสุขมากที่สุดอันดับสองของชีวิตผม 

วันมีความสุขที่สุดคือเมื่ออธิการเรียกผม

เข้าไปในห้องทำางานและมอบซองสีขาว

พร้อมจดหมายเรียกให้ไปคณะเผยแผ่

ไนจีเรีย อีบาดัน ใจผมเปี่ยมด้วยปีติ

ในศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา ผมคุ้น- 

เคยมากขึ้นกับหลักคำาสอนของพระกิตติ- 

คุณและเรียนเรื่องน่าอัศจรรย์หลายเรื่อง  

ผมสามารถรับเอ็นดาวเม้นท์ในพระวิหาร 

ได้ด้วย ผมรู้สึกซาบซึ้งกับการตัดสินใจมา 

เป็นผู้สอนศาสนา และผมไม่เคยเสียใจ

เลย ผมเติบโตทางวิญญาณในงานเผยแผ่

เช่นกัน ผมเชื่อว่านั่นเป็นเพราะผมกำาลัง

ช่วยให้ผู้คนได้รับพรพระกิตติคุณเดียว

กับที่นำาความสุขอย่างมากมาให้ผมและ

ครอบครัว 

ความปรารถนาจะรับใช ้

งานเผยแผ่แทบไม่หลงเหลือ 

เพราะผมมีความสุขกับเงิน 

ที่ผมกำาลังหาได้
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การเสียสละ ทว่า 
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โดย อาเดรียนา ฟรังกา เลียโอ

สมัยเป็นเยาวชนหญิง ดิฉัน

ฝันอยากเป็นส่วนหนึ่งของ

ครอบครัวนิรันดร์ ดิฉันอายุ  

12 ปีเมื่อครอบครัวได้รับการผนึกใน

พระวิหารเซาเปาลู บราซิล ดิฉันจำา 

ได้แม่นขณะคุกเข่ากับครอบครัวที่

แท่นพระวิหารและรับการผนึกกับ

พี่น้องและพ่อแม่ของเราเพื่อกาล

เวลาและนิจนิรันดร์ เวลานั้น

ดิฉันรู้ว่านี่คือครอบครัวใน

แบบที่ดิฉันต้องการ ดิฉันวาง

รูปพระวิหารเซาเปาลูไว้ข้างเตียง มองด ู

ทุกคืน โดยตั้งใจใหม่ทุกครั้งว่าจะไม่ให้ 

อะไรสำาคัญกว่าครอบครัวนิรันดร์

หลายปีต่อมา ดิฉันทำางานในฝ่าย

พาณิชย์ของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง วันหนึ่ง

ผู้จัดการแนะนำาดิฉันให้รู้จักพนักงานใหม่ 

เขาเป็นชายหนุ่มร่างสูง นัยน์ตาสวยสีฟ้า  

ยิ้มง่าย และทันสมัย

ดิฉันแทบไม่อยากเชื่อเมื่อเขาเริ่มจีบ

ดิฉันในเวลาต่อมา ดิฉันมีความสุขอย่าง 

ล้นเหลือ! ในการออกเดทครั้งแรกของเรา  

ดิฉันตื่นเต้นที่ทราบว่าเขาเป็นมือกลอง

ประจำาวงที่ประสบความสำาเร็จพอสมควร 

ดิฉันค้นพบเช่นกันว่าเขาสูบบุหรี่และดื่ม 

นึกภาพตนเอง
ในพระวิหาร

แต่ดิฉันอ้างเหตุผลว่าเขาไม่ผิดเพราะเขา

ไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร

คืนนั้นเมื่อกลับถึงบ้าน ดิฉันคิดถึงแต่ 

ชายหนุ่มรูปงามคนนั้น แต่ขณะคุกเข่า 

สวดอ้อนวอน ดิฉันเห็นภาพพระวิหาร 

ความรู้สึกแปลกๆ เกิดขึ้น ดิฉันไม่สนใจ

และนอนหลับไป

วันรุ่งขึ้น เมื่อเราออกไปด้วยกัน พฤติ- 

กรรมที่เขาดื่มและสูบทำาให้ดิฉันรู้สึกไม่ดี 

ดิฉันละอายใจเมื่อนั่งโต๊ะที่มีเครื่องดื่ม แม้ 

ไม่ได้แตะต้องของพวกนั้นก็ตาม ดิฉันรู้สึก 

ตื่นเต้นในตอนแรก จากนั้นก็ผิดหวังเมื่อ 

เขาพยายามจูบดิฉัน เมื่อได้กลิ่นบุหรี่และ

หนุ่มหน้าตาดีจากที่ทำางานชวนดิฉันออกเดท แต่เขาไม่ได้เป็นสมาชิก
ศาสนจักร ดิฉันมีเป้าหมายจะแต่งงานในพระวิหาร

เหล้าจากลมหายใจของเขา ดิฉันจึงไม่

ยอมให้เขาจูบ!

คืนน้ันดิฉันคุกเข่าสวดอ้อนวอนข้างเตียง 

พลางมองภาพพระวิหาร ดิฉันคิดว่าชาย

หนุ่มคนนี้ไม่ใช่คนที่จะพาดิฉันไปแต่งงาน

นิรันดร์ในพระวิหารได้

ดิฉันนอนลงและหลับไป แต่ไม่เคยมี 

ความสุขเท่าน้ีมาก่อนขณะนึกถึงเป้าหมาย 

ของการแต่งงานกับชายหนุ่มที่มีค่าควร 

คนที่ดิฉันจะสร้างครอบครัวนิรันดร์ด้วย

ถึงแม้มือกลองอย่างเขาจะยังน่าสนใจ 

แต่รูปร่างหน้าตาชวนฝันของเขาไม่ทำาให้ 

ดิฉันประทับใจอีกต่อไป ดิฉันรู้รูปแบบการ 

แต่งงานที่ดิฉันต้องการ

หนึ่งปีต่อมาดิฉันแต่งงานในพระวิหาร 

เซาเปาลูกับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตท่ีมีค่าควร 

คนท่ีดิฉันรัก การรอคอยชายหนุ่มท่ีซ่ือสัตย์ 

ผู้จะรับพรวิเศษสุดนั้นจากพระเจ้าพร้อม

กับดิฉันนับว่าคุ้มค่า 
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ซื้อภาพพระวิหารของท่านได้ที่ store.lds.org  
คลิกแท็บ “Music, Media, and Art”  
จากนั้นคลิก “Temple Pictures”



ฝ่ายประธานสูงสุดเขียนว่ามาตรฐานใน 

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน “จะช่วย

ท่านในการเลือกครั้งสำาคัญที่ท่านทำาเวลา

นี้และจะทำาต่อไปในอนาคต” 1 เนื่องด้วย

ศาสนจักรออกจุลสารฉบับใหม่ นิตยสาร

ศาสนจักรจึงใช้เวลาเล็กน้อยพูดคุยกับ 

อีเลน  เอส. ดัลตันประธานเยาวชนหญิง 

สามัญและเดวิด แอล. เบคประธานเยาวชน 

ชายสามัญเกี่ยวกับจุลสารฉบับปรับปรุง

ใหม่เล่มนี้

เหตุใดจึงต้องมี เพ่ือความเข้มแข็ง
ของเยาวชน ฉบับใหม่เวลาน้ี

บราเดอร์เบค: มาตรฐานของพระเจ้าไม่ 
เปลี่ยน แต่ปฏิปักษ์โจมตีมาตรฐานเหล่า 

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 

เครื่องยึดเหนี่ยวในปัจจุบัน
นี้ถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้น เราจึงได้ปรับ เพื่อ
ความเข้มแข็งของเยาวชน ให้ทันสมัยเพื่อ 
ช่วยเยาวชนต้านทานการโจมตีเหล่านี้

ซิสเตอร์ดัลตัน: ศาสดาพยากรณ์ยังคง

พูดชัดเจนมากกับเยาวชน เราต้องการใช้

ประโยชน์จากคำาพูดปัจจุบันของพวกท่าน 

เยาวชนจำาเป็นต้องยึดมั่นการทำาตาม

ศาสดาพยากรณ์ เราจึงรวมคำาสอนล่าสุด

ไว้ในจุลสารเล่มนี้

บราเดอร์เบค: ดังที่ประธานโธมัส เอส. 

มอนสันเตือนเรา เยาวชนในปัจจุบันเติบ 

โตในเวลาที่ช่องว่างระหว่างมาตรฐาน 

ของพระเจ้ากับมาตรฐานของโลกกว้างขึ้น 

เรื่อยๆ2 การล่อลวงรุนแรงขึ้น และสังคม 

ยอมรับพฤติกรรมที่เป็นบาปมากขึ้น คำา 

เดวิด แอล. เบค
ประธาน 
เยาวชนชายสามัญ
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อีเลน เอส. ดัลตัน
ประธาน 
เยาวชนหญิงสามัญ
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แนะนำาท่ีได้รับการดลใจในจุลสารเล่มใหม่ 

นี้เป็นเครื่องบ่งบอกความรักของพระบิดา 

บนสวรรค์ต่อเยาวชน พระองค์ทรงต้อง 

การให้เยาวชนได้รับพรจากการดำาเนินชีวิต 

ตามพระกิตติคุณและประทานมาตรฐาน

ไว้ช่วยพวกเขา พระองค์ทรงมีงานสำาคัญ

ให้พวกเขาทำาขณะนี้ มาตรฐานใน เพื่อ

ความเข้มแข็งของเยาวชน ช่วยให้พวกเขา

มีคุณสมบัติคู่ควรทำางานของพระองค์

ฉบับใหม่น้ีมีการปรับเปล่ียนอะไรบ้าง
ซิสเตอร์ดัลตัน: เราเพิ่ม “การทำางาน

ต้องคำานึงถึงสุขภาพทางอารมณ์ด้วย
บราเดอร์เบค: สิ่งที่เน้นเพิ่มเติมคือการ

ทำาตามพระวิญญาณและดำาเนินชีวิตให้มี
ค่าควรเข้าพระวิหาร

เยาวชนจะทำาให้ เพ่ือความเข้มแข็ง
ของเยาวชน เป็นส่วนหน่ึงในชีวิต
พวกเขาได้อย่างไร

ซิสเตอร์ดัลตัน: ดิฉันอยากให้พวกเขา 

มองหาพรท่ีกล่าวไว้ในจุลสารและพิจารณา 

ว่าพรเหล่านี้จะนำาพวกเขาไปสู่เป้าหมาย

อย่างไร ดิฉันเชื่อจริงๆ ว่าคนรุ่นนี้กำาลัง

เตรียมแผ่นดินโลกให้พร้อมรับการเสด็จ

มาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด ดิฉัน 

ใคร่ขอกระตุ้นให้เยาวชนจำาไว้ว่าพวกเขา

ต้องยืนด้วยความม่ันใจ ณ เบ้ืองพระพักตร์ 

พระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้ง

บราเดอร์เบค: หนังสือ สัมฤทธิผลใน 

หน้าท่ีของฉันต่อพระผู้เป็นเจ้า และ เยาวชน 

หญิง ความก้าวหน้าส่วนบุคคล ให้แนว 

คิดดีๆ หลายอย่าง ตัวอย่างเช่นในหมวด 

“ดำาเนินชีวิตอย่างมีค่าควร” ของ หน้าที่ 

และการพึ่งพาตนเอง” เข้าไป เยาวชน 

มากมายใช้เวลาอยู่กับเทคโนโลยีใหม่ๆ— 

สร้างเครือข่ายทางสังคม ค้นดูอินเทอร์เน็ต 

เล่นวิดีโอเกม—มากจนพวกเขาไม่รู้เลยว่า 

จะทำางานอย่างไร นั่นเป็นข้อกังวลเพราะ 

เมื่อเยาวชนไปเป็นผู้สอนศาสนา บางครั้ง 

เขาไม่พร้อมรับความเข้มงวดของงานหนัก 

ทางกายและทางวิญญาณ เร่ืองน้ีมาควบคู่ 

กับหมวดใหม่อีกหมวดหนึ่งคือ “สุขภาพ

ทางกายและอารมณ์” ท่านต้องมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรงและดูแลร่างกาย แต่ท่าน

ต่อพระผู้เป็นเจ้า เชิญชวนเยาวชนชาย 

ให้ศึกษามาตรฐานใน เพื่อความเข้มแข็ง

ของเยาวชน วางแผนดำาเนินชีวิตตามนั้น 

แล้วแบ่งปันประสบการณ์กับผู้อื่น โดยทำา 

เช่นนี้พวกเขาไม่เพียงเสริมสร้างประจักษ์ 

พยานของตนเท่าน้ันแต่เสริมสร้างประจักษ์ 

พยานของผู้อื่นด้วย

ซิสเตอร์ดัลตัน: แบบฝึกหัดที่น่าสนใจ 

อีกอย่างหนึ่งสำาหรับเยาวชนคืออ่าน เพื่อ 

ความเข้มแข็งของเยาวชน ทั้งเล่มและ 

วงกลมคำาทุกคำาที่กล่าวถึงพระวิญญาณ 

การดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานเหล่านี้จะ

ช่วยให้พวกเขาสามารถมีความเป็นเพื่อน

อันยั่งยืนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ อีก

ไม่นานเมื่อเยาวชนตัดสินใจเรื่องสำาคัญ 
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ในชีวิต พวกเขาต้องมีความเป็นเพื่อนดัง

กล่าว

บราเดอร์เบค: ผมถือว่าจุลสารเป็นแหล่ง 

ช่วยสำาคัญสำาหรับการแบ่งปันพระกิตติคุณ 

เช่นกัน เราสามารถใช้ช่วยเพื่อนๆ ให้เข้า 

ใจว่าทำาไมเราดำาเนินชีวิตแบบนี้ เยาวชน 

อาจจะใช้เตรียมบทเรียนสังสรรค์ในครอบ- 

ครัว คำาพูดในการประชุมศีลระลึก หรือ

บทเรียนสำาหรับชั้นเรียนศาสนจักร—หรือ 

แม้กระทั่งหาคำาตอบเกี่ยวกับมาตรฐาน 

ของพระเจ้า เม่ือเยาวชนทำาส่ิงเหล่าน้ี หลัก 

คำาสอนและหลักธรรมใน เพื่อความเข้ม 

แข็งของเยาวชน จะฝังลึกในใจพวกเขา

และกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขา

ท่านจะพูดอะไรกับคนท่ีคิดว่า 
จะรักษามาตรฐานเหล่าน้ีได้ยาก 
ในโลกปัจจุบัน

ซิสเตอร์ดัลตัน: ดิฉันจะพูดว่า “คุณพูด 

ถูก มันยาก” แต่ดิฉันจะเตือนพวกเขาว่า 

มันยากกว่านั้นมากเมื่อคุณ ไม่ รักษา 

มาตรฐาน บาปทำาให้ชีวิตซับซ้อนและนำา 

คุณไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการ  

ดิฉันอยากบอกว่าการดำาเนินชีวิตตาม 

มาตรฐานใน เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน 

เป็นกุญแจสู่ความสุข และทุกคนอยากมี

ความสุข

บราเดอร์เบค: ไม่มีอะไรที่โลกนี้มีให้จะ 

สามารถเทียบได้กับอิทธิพลปลอบโยน 

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับความพอใจ 

ที่รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์พอพระทัยท่าน 

หรือกับพลังแห่งพันธสัญญาพระวิหาร  

นี่คือพรที่สัญญาไว้กับคนที่เชื่อฟังมาตร- 

ฐานของพระเจ้า

ซิสเตอร์ดัลตัน: เยาวชนหญิงหลายคน 

พูดว่า “หนูทำาไม่ดี หนูมาโบสถ์ไม่ได้อีก 

แล้ว” จากน้ันพวกเธอก็เร่ิมถลำาตัวประพฤติ 

แย่กว่าเดิม แต่ดิฉันอยากบอกว่า “คุณ

สามารถ กลับใจได้ คุณสามารถเปลี่ยน

ได้ และถึงเวลาแล้ว วันนี้ และวินาทีนี้”

ท่านจะให้คำาแนะนำาอะไรแก่เยาวชน
ท่ีไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากทาง
บ้านในการดำาเนินชีวิตตามมาตรฐาน
เหล่าน้ี

บราเดอร์เบค: ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรง 

วางเราแต่ละคนไว้ในที่ซึ่งเราสามารถทำา 

ประโยชน์ได้มากที่สุดกับของประทาน 

ฝ่ายวิญญาณท่ีพระองค์ทรงมอบให้เรา ถ้า 

ครอบครัวท่านไม่มุ่งมั่นดำาเนินชีวิตตาม 

มาตรฐานของพระเจ้าเหมือนท่าน อย่า

ยอมแพ้ จงดำาเนินชีวิตอย่างที่ท่านรู้ว่าพึง 

ทำาเช่นนั้น เพราะท่านไม่มีวันรู้หรอกว่า 

ใครในครอบครัวมองท่านอยู่และกำาลังดึง

พลังจากแบบอย่างของท่าน

ซิสเตอร์ดัลตัน: อีกอย่าง จำาไว้เสมอว่า 

ท่าน เป็นใคร ท่านได้รับการสงวนไว้ให้อยู่ 

บนโลกเวลานี้เพราะท่านมีประจักษ์พยาน 

ที่เข้มแข็งในพระผู้ช่วยให้รอด ท่านพิสูจน์ 

ให้เห็นเช่นนั้นในโลกก่อนเกิด เหมือนที่ 

บราเดอร์เบคกล่าว การดำาเนินชีวิตของ 

ท่านในที่สุดจะเป็นพรแก่ครอบครัว อย่า

โอนอ่อนผ่อนตาม อย่าอะลุ้มอล่วย เมื่อ

เราดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานเหล่านี้ เรา

จะเป็นความสว่างได้ เราจะสะท้อนความ

สว่างของพระผู้ช่วยให้รอด

พรใดจะมาสู่เยาวชนเม่ือพวกเขา
ดำาเนินชีวิตตามมาตรฐาน

บราเดอร์เบค: พระเจ้าทรงสัญญาพร 

วิเศษสุดมากมายกับคนท่ีแน่วแน่ต่อมาตร- 

ฐานที่พระองค์ทรงกำาหนด พรบางอย่าง
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ที่เข้าใจคุณค่าของพรเหล่านี้และวิธีทำาให้

ตนมีคุณสมบัติคู่ควรรับพร มีหลายคนใน 

หมู่เพื่อนของท่านและคนวัยเดียวกับท่าน 

ที่กำาลังหาทางเปลี่ยนวิถีของโลก ผู้ต้อง 

การหลักธรรมแท้จริงไว้สร้างชีวิตบนนั้น 

ทั้งหมดที่พวกเขาต้องการคือแบบอย่าง

และประจักษ์พยานของท่าน

มีอะไรอีกบ้างท่ีท่านอยากบอกเยาวชน
ซิสเตอร์ดัลตัน: ข่าวสารที่ดิฉันอยากให้ 

เยาวชนคือการกลับใจเป็นเรื่องดี นั่นคือ 

พร พระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดเตรียมความ 

สามารถให้เรากลับใจได้ อย่ารั้งรอ เรา

เปล่ียนได้ และน่ันจะช่วยให้เราดำาเนินชีวิต 

ตามมาตรฐาน เยาวชนชายหรือเยาวชน

หญิงที่มีคุณธรรมและมีพระวิญญาณทรง

นำาทางสามารถเปล่ียนโลกได้ ท่านเป็นคน 

นั้นได้

บราเดอร์เบค: เรารักท่าน และช่ืนชมใน 

ความดีงามของท่าน การได้เห็นความซื่อ 

สัตย์ของท่านสร้างแรงบันดาลใจและน่า 

ตื่นเต้นสำาหรับเรา ถ้าท่านรู้สึกโดดเดี่ยว  

จำาไว้ว่ามีเยาวชนหลายพันคนเหมือนท่าน 

ทั่วโลกผู้มุ่งมั่นรักษามาตรฐานของพระ 

เจ้า จำาไว้เช่นกันว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

สามารถเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของท่านได้ จง 

ดำาเนินชีวิตให้คู่ควรกับพระสิริของพระองค์ 

ทำาตามการกระตุ้นเตือน และยอมให้พระ 

องค์ปลอบโยนท่านเมื่อท่านต้องการ พระ

บิดาบนสวรรค์ทรงรักท่านและไว้ใจท่าน 

พระองค์ทรงมีสิ่งสำาคัญยิ่งเตรียมไว้ให้

ท่าน 

อ้างอิง
1. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (2011), ii.
2. ดู โธมัส เอส. มอนสัน, “กล้ายืนคนเดียว,”  

เลียโฮนา พ.ย. 2011 หน้า 77.

ฉันจะอธิบายให้เพ่ือนๆ 
เข้าใจได้อย่างไรว่าเหตุใด
มาตรฐานของเราจึงเปิดกว้าง

ท่านสามารถใช้อุปมาเรื่องกรวย

ที่ซิสเตอร์ดัลตันกล่าวถึง การ

ลองสิ่งที่โลกเสนอจะทำาให้อนาคต

ของท่านแคบเนื่องด้วยผลลบที่เกิด

ขึ้น เราคว่ำากรวยลงเพื่อให้การทำาตาม

มาตรฐานและพระบัญญัติเปิดโอกาส

มากมายให้เราเวลานี้และในอนาคต

มาตรฐานช่วยให้เรา:

• มีความเป็นเพื่อนของพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในการเลือกครั้งสำาคัญ

• ชื่นชมความสุขและอิสรภาพ

แทนที่จะทนรับผลของการ 

เสพติดหรือบาป

• มีค่าควรรับพรพระวิหารและ

ชีวิตนิรันดร์ ซึ่งเป็นเป้าหมาย

สูงสุดของเรา

เกิดขึ้นทันที เช่น ความเป็นเพื่อนของพระ 

วิญญาณบริสุทธิ์ ความสงบในมโนธรรม  

ศรัทธาและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น ทุกครั้ง

ที่เราเชื่อฟังพระบัญญัติ เราจะเชื่อฟังได้

มากขึ้น

ซิสเตอร์ดัลตัน: โลกบอกว่า “จงลองทุก 

อย่าง เพราะตอนนี้คุณยังอายุน้อย คุณ 

ทดลองได้” สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อท่านทำาตาม 

ข่าวสารนั้นเปรียบเสมือนกรวยปากกว้าง

ที่ปลายแคบลงเรื่อยๆ การตัดสินใจเหล่า 

น้ีจำากัดสิทธ์ิเสรีของท่าน การทดลองนำาไป 

สู่การเสพติด ชั่วขณะของความตื่นเต้นนำา 

ไปสู่การต้ังครรภ์นอกสมรสหรือการเปล่ียน 

แผนชีวิต แต่ถ้าท่านจะเดินในเส้นทางที่ 

เคร่งครัด—คว่ำากรวยลง—และเชื่อฟัง 

มาตรฐานของพระเจ้า ทั้งโลกจะเปิดรับ 

ท่านและเปิดกว้างมากขึ้นเมื่อท่านรักษา

พระบัญญัติ แทนที่จะถูกผูกติดกับความ

ผิด ท่านมีอิสรภาพจะดำาเนินชีวิตในแบบ

ที่จะทำาให้ท่านมีความสุข

บราเดอร์เบค: โลกต้องการคนหนุ่มสาว 
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ดิ
ฉันโยนจานเข้าไปในเครื่องล้างจานและ 
ร้องไห้ด้วยความผิดหวัง

“เอริน ลูกไปปาร์ตี้ริมสระได้นะ” คุณ
พ่อบอก “ลูกพักก่อนก็ได้”

“ไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะ!” ดิฉันตะโกนขณะเดินผลุน
ผลันออกจากห้อง

อารมณ์ฉุนเฉียวของดิฉันไม่เกี่ยวกับปาร์ตี้ริม
สระของอาเดรียนา คุณแม่กับแอบบีน้องสาวคน
เล็กของดิฉันป่วยเป็นโรคปอดบวม ดิฉันกับคุณ 
พ่อดูแลคุณแม่กับน้องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาและ
พยายามทำาให้งานทุกอย่างในบ้านดำาเนินไปตาม
ปกติ นี่หมายถึงการทำาอาหาร ทำาความสะอาด 
ซื้อของ ซักรีดเสื้อผ้า และขับรถให้น้องสาวอีกสอง
คน

ทั้งหมดนี้ทำาให้ดิฉันไม่ปริปากบ่นเรื่องที่ดิฉัน 
กังวลและกลัว ดิฉันเป็นห่วงครอบครัวและวิตก 

กังวลเพราะอีกไม่นานต้องออกจากบ้านไป 
เรียนมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้ตนเอง

วุ่นอยู่กับงานและพยายามไม่สนใจสิ่ง
ท่ีดิฉันกลัว ดิฉันวางแผนไว้แล้วว่า 

จะไม่ไปปาร์ตี้ของอาเดรียนา 
 แต่ดิฉันเหนื่อยและ 

อารมณ์เสียเมื่อนึกถึงยามค่ำาที่ไร้กังวลและการได้ 
ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ ริมสระ ดิฉันระเบิด
อารมณ์และระบายความผิดหวังใส่คุณพ่อ

ดิฉันร้องไห้ครู่หนึ่งในห้องนอน จากนั้นด้วย 
ความรู้สึกผิดดิฉันจึงขึ้นชั้นบนไปดูว่าคุณแม่หรือ 
แอบบีต้องการอะไรหรือไม่ ดิฉันเห็นคุณแม่กำาลัง 
เอายาให้น้องสาวที่ไข้ขึ้นสูงจนหน้าแดง คุณแม่ 
แทบหายใจไม่ออกและนอนซมมาหลายวัน ดิฉัน
กับคุณพ่อขอให้ท่านกลับไปนอน เราบอกท่านว่า
เราจะดูแลแอบบีเอง แต่ท่านไม่ยอมฟัง

“แม่สบายดี ลูกกับคุณพ่อต้องนอนพักบ้าง” 
เธอกล่าว “แอบบีต้องการแม่”

ดิฉันพยายามไม่ร้องไห้ขณะเห็นคุณแม่ปลอบ
น้องสาววัย 10 ขวบของดิฉัน ท่านวัดไข้ ช่วยพา
น้องขึ้นไปนอนบนเตียง จากนั้นก็คลานขึ้นไปนอน
กับเธอและกอดร่างท่ีกำาลังหนาวส่ันของเธอ แอบบี 
หยุดครางและนอนนิ่งภายใต้ความคุ้มครองของ
คุณแม่

คุณแม่ป่วยมากกว่าเดิม ในที่สุดโรคปอดบวม
ก็ส่งท่านเข้าโรงพยาบาลหลายวัน แต่ท่ามกลาง
การทดลองของท่าน ท่านลืมนึกถึงตนเอง แทนที่ 
จะบ่นเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านกลับหาวิธี 
บรรเทาความเจ็บปวดให้ลูกสาว

คืนนั้นดิฉันวางแผนไว้ว่าจะเป็นผู้เสียสละโดย 
อยู่ช่วยที่บ้าน แต่ดิฉันกลับรู้สึกละอายใจที่ระเบิด 
อารมณ์ออกมาและสงบใจลงได้เพราะการกระทำา 
ของคุณแม่ ดิฉันรู้ขณะมองดูท่านว่าท่านยอมทำา
ทุกอย่างเพื่อช่วยดิฉันกับน้องสาว

ดิฉันรู้สึกถึงความรักของท่านคืนนั้นและต้อง 
การทำาตามแบบอย่างของท่าน ดิฉันตั้งใจจะแสดง 
ให้คนที่ดิฉันรักเห็นว่าดิฉันจะอยู่ที่นั่นเมื่อพวกเขา 
ต้องการดิฉันไม่ว่าจะเรียกร้องให้ดิฉันเสียสละอะไร 
ก็ตาม 
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แบบอย่าง
ของคุณแม่
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สตรีเป็นธิดาของพระบิดาบน
สวรรค์ผู้ทรงรักพวกเธอ

พระผู้เป็นเจ้าประทานคุณ- 
สมบัติอันสูงส่งไว้ในสตรี ท้ังความเข้มแข็ง 
คุณธรรม และความรัก

ภรรยาเท่าเทียมกับสามี สามีภรรยา
ทำางานเคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของครอบครัว

สตรีของศาสนจักรในทุกวันนี้เข้มแข็ง
และซื่อสัตย์

ความสำาเร็จส่วนใหญ่ในศาสนจักรเกิด 
ขึ้นเนื่องจากการรับใช้โดยไม่คำานึงถึงตน 
เองของสตรี

สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายช่างเหลือ 
เชื่อ! 
จาก “สตรีแอลดีเอสช่างเหลือเชื่อ!”  

  เลียโฮนา พ.ค. 2011 หน้า 22–27

สตรี มีความ 
สำ�คัญ  
ในศาสนจักร!
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เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองให้
ข้อคิดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้
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การสวดอ้อนวอน จดหมายส้ันๆ 
และ ภัยธรรมชาติ

สวัสดีค่ะ! หนูชื่อแม็กกีจากเมืองจอปลิน รัฐมิสซูรี คืนหนึ่งคุณแม่เห็นข่าวเตือนเรื่องพายุ เราทุกคนลงไปอยู่ห้องใต้ดิน เสียงลมดังหวีดหวิวทำาให้หนูกลัว หนูเป็นห่วงเพื่อนๆ กับสัตว์เลี้ยงของเรา หลังเกิดพายุ หนูขอบพระทัยที่ครอบครัว
ปลอดภัยและบ้านของเรา 

เสียหายไม่มาก

หนูชื่อโฮโนกะ อยู่ในอำาเภอชิบะ ประเทศ

ญี่ปุ่น หนูชอบเล่น กระโดดเชือก และ 

วาดรูป ความฝันของหนูคือเป็นนักวาดภาพ

ประกอบ

บ้านของโฮโนกะ

โดย มาริสซา วิดดิสัน
นิตยสารศาสนจักร

บ้านของแม็กกี

ถึงแม้เด็กผู้ 
หญิงสองคน 
นี้พูดต่าง 

ภาษาและอยู่ห่างกัน
มากกว่า 6,000 ไมล์ 
(9,600 กม.) แต่พวก
เธอมีสิ่งพิเศษบาง
อย่างเหมือนกัน นั่น
คือ พวกเธอต่างพบ 
วิธีมีเจตคติที่ดีอยู่
เสมอเมื่อภัยธรรมชาติ 
จู่โจมบ้านเมือง ลอง
สำารวจเรื่องจริงของ 
โฮโนกะ โอ. จากญี่ปุ่น 
กับแม็กกี ดับเบิลยู. 
จากมิสซูรี สหรัฐ 
อเมริกา ในยาม 
เศร้าโศกและหวาด
กลัว อะไรช่วยให้ 
พวกเธอยังคงซื่อสัตย์ 
และมองโลกในแง่ดี

แผ
น

ท
ี่โด

ย 
แช

ด 
ฮัท

ชิง
ส

์; ข
วา

: ภ
าพ

ถ่า
ยป

ระ
เท

ศญ
ี่ป

ุ่น
 ©

 K
yo

do
/R

eu
te

rs

โฮโนกะ
แม็กกี



ส ิง  ห  า ค ม   2 0 1 2           61

หนูอยากช่วยทำาความสะอาดด้วย แต ่
คุณแม่บอกว่าไม่ปลอดภัยสำาหรับเด็ก  

แล้วหนูก็รู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์
ให้ความคิดที่ดีว่าต้องทำาให้ผู้คน

รู้สึกมีความสุข หนูเขียนจดหมาย
ขอบคุณสั้นๆ 20 ฉบับให้เหล่า

อาสาสมัคร หนูใช้เวลาทำาการ์ด
แต่ละใบมากเป็นพิเศษเพื่อให้
ผู้คนรู้สึกถึงพระวิญญาณและ

รู้ว่าพวกเขาสำาคัญต่อเมือง
ของเรา

บ้านเรือนและ
กิจการร้าน
ค้าหลายแห่ง
ถูกทอร์นาโด
ทำาลายทั่ว
เมือง หนูรู้สึกเสียใจแทนคนที่
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก พ่อแม่ 
พี่ชาย กับพี่สาวของหนูตัดสินใจ
ช่วยทำาความสะอาดเมืองของเรา 

นั่นทำาให้หนู
นึกถึงพระ
คัมภีร์ที่ว่า 

“เมื่อท่านอยู่ในการรับใช้เพื่อน
มนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ใน
การรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่าน
นั่นเอง” (โมไซยาห์ 2:17)

หนูอยู่ที่โรงเรียนตอนเกิดแผ่นดิน
ไหวครั้งใหญ่ ความคิดแรกของ
หนูคือ “น่ากลัวมาก!” และ “หนู
สงสัยว่าครอบครัวปลอดภัยหรือ

ไม่” หนูสวดอ้อนวอนในใจขอ
ให้พวกเขาปลอดภัยและผู้คน
รอดชีวิต ต่อมาหนูพบว่าเพื่อนๆ 
ไม่มีใครบาดเจ็บ เวลานั้นหนู

รู้สึกว่าพระผู้เป็นเจ้า
ทรงคุ้มครองพวก
เรา หนูรู้ว่าพระผู้เป็น
เจ้าและพระเยซูทรง
พระชนม์

เรื่องโปรด
ของหนูใน
พระคัมภีร์คือ
เรื่องความ
ฝันของลีไฮ 
(ดู 1 นีไฟ 
8) หนูคิดว่าปฐมวัยสำาคัญมาก
เพราะหนูเรียนรู้ได้มากเกี่ยวกับ
พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซู หนู

ชอบการประชุม 
ศีลระลึกเพราะหนูรู้สึกได้ว่าตัว
เองสะอาดเมื่อรับศีลระลึก และ
นั่นทำาให้หนูมีความสุขมาก

หนูเรียนรู้ว่าถึงแม้หนูจะทำา 
บางสิ่งบางอย่างเพื่อรับใช้ไม่ได้ แต่
หนูสามารถคิดวิธีรับใช้แบบอื่นได ้

เสมอ พระบิดาบนสวรรค์จะ
ประทานพรเราสำาหรับการรับใช ้

พระองค์และเพื่อนมนุษย์
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ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
จากการประชุมใหญ่สามัญ เดือนเมษายน 2012

“ขอให้บ้านท่าน
เป่ียมด้วยความรัก
ความเอ้ือเฟ้ือ

และด้วย

”
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ลูคัส แอล. อายุ 9 ขวบ, อาร์เจนตินา

เรเบกา บี. อายุ 4 ขวบจากบราซิล  
ชอบไปโบสถ์มาก เธอมักจะอยาก 
ร้องเพลง “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” และ 
“ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์” 
 ที่การสังสรรค์ในครอบครัวแต่ละสัปดาห์ 
เธอจำาเนื้อเพลงทั้งหมดได้ เมื่ออายุเพียง
สามขวบเศษ เธอจำาหลักแห่งความเชื่อ

สามข้อแรกได้ด้วย เธอพูดถึงวันอาทิตย์ว่าเป็นวันของพระเจ้า
และเป็นพรแก่ครอบครัวเธอ

พัฒนาศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า

หนังสือ ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า  
ช่วยให้หนูก้าวหน้าในการรักษา

พระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์ หนู
กระตุ้นเด็กทุกคนให้ทำาตามหนังสือเล่มนี้
และพัฒนาพรสวรรค์โดยรับใช้ในศาสนจักร 
หนูตั้งเป้าหมายและเล่นไวโอลินคู่กับพี่ชาย

ที่โบสถ์ หนูมีพี่ชายคนหนึ่งกำาลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา—เขาเป็น
แบบอย่างที่ยอดเยี่ยมสำาหรับหนู และสำาหรับสมาชิกทุกคน 
ในครอบครัว!
ชาร์ลอตต์ เด บี. อายุ 10 ขวบ, ฝรั่งเศส

เจย์ อาร์. อายุ 5 ขวบจากอินโดนีเซีย 
รักครอบครัวมาก คุณพ่อคุณแม่สอน
ให้เขารักผู้อื่น เขามีเพื่อนหลายคน 
และเขาชอบแบ่งปัน เขารักงานสร้าง
ของพระเจ้า เช่น ดาวเคราะห์และ

สัตว์ต่างๆ เขาชอบแมลงมากรวมทั้ง
แมงมุมด้วย เพราะพวกมันสร้างใยของ
มันเอง เขาขอบพระทัยสำาหรับทุกสิ่ง 
ทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างให้เขา

ทิโมธี เค. อายุ 3 ขวบ, ยูเครน

ส่งภาพวาด ภาพถ่าย หรือประสบการณ์สำาหรับ
หน้านี้ของหนูมาได้ที่ liahona.lds.org อีเมล

มาที่ liahona@ldschurch.org โดยเขียนตรงบรรทัด
ชื่อเรื่องว่า “Our page” หรือส่งไปรษณีย์มาที่ 

Liahona, Our Page 
50 E. North Temple St., Rm. 2420 
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

ทุกครั้งที่ส่งต้องระบุชื่อนามสกุล เพศ และอายุ
ของเด็ก (ต้องอายุตั้งแต่ 3 ขวบถึง 11 ขวบ) พร้อม
ทั้งชื่อบิดามารดา วอร์ดหรือสาขา สเตคหรือท้องถิ่น 
และคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดา
ให้ใช้รูปของเด็กและสิ่งที่ส่งมา (ส่งทางอีเมลได้)  
อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของ
ข้อความที่ส่งมา

หน้าน้ี ของหนู
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เราสามารถอ่านเรื่องราวอันน่าพิศวง 
เก่ียวกับชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก 
ได้ในพระคัมภีร์ไบเบิล กษัตริย์เนบู- 

คัดเนสซาร์โยนเพื่อนสามคนนี้เข้าไปใน
เตาไฟที่ลุกโชนเพราะพวกเขาไม่ยอม
กราบนมัสการรูปเคารพทองคำาที่กษัตริย์ 
สร้าง ชาวอิสราเอลทั้งสามบอกกษัตริย์ว่า 
พวกเขาจะกราบนมัสการพระผู้เป็นเจ้า 
เท่าน้ัน เพราะชายหนุ่มเหล่าน้ีซ่ือสัตย์ พระ 
ผู้เป็นเจ้าจึงทรงปลดปล่อยพวกเขาจาก
เตาไฟและช่วยชีวิตพวกเขา (ดู ดาเนียล 3) 
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการวางใจพระผู้เป็น 
เจ้า การเป็นคนซื่อสัตย์ กล้าหาญ และ
เกี่ยวข้องกับเพื่อนที่ดีผู้ช่วยกันเลือกสิ่งดี
ด้วย

ทั้งชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกเลือก

รักษาสัญญาว่าจะกราบนมัสการพระผู้

เป็นเจ้าเท่านั้น พวกเขาเลือกมีศรัทธาว่า

พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาให้รอด 

พวกเขาเลือกไม่กลัวกษัตริย์แต่วางใจพระ

ผู้เป็นเจ้า ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ 

ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

กล่าวว่า “เราทุกคนต้องการเพื่อนแท้ผู้รัก

เรา ฟังเรา แสดงให้เราเห็นหนทาง และ 

เป็นพยานแก่เราถึงความจริง” (“เพื่อน

แท้,” เลียโฮนา ก.ค. 2002 หน้า 36)

จำาไว้ว่า เพื่อนที่ดีจะส่งผลต่อชีวิตท่าน

โดยช่วยให้ท่านเลือกสิ่งที่ถูกต้อง มองหา

เพื่อนอย่างชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก 

จงเป็นเพื่อนอย่างที่พวกเขาเป็น! 

เพลงและพระคัมภีร์
•	 “ฉันพ�กเพียรเป็นเหมือนพระเยซู,” 

หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก,	40–41.
•	 หลักแห่งคว�มเชื่อข้อ	13

ท่านเท่าน้ัน
แนวคิดบ�งอย่�งสำ�หรับก�รเป็นเพื่อนที่ด	ี
มีดังนี้

•	 เมื่อสิ้นสัปด�ห์	เขียนในบันทึกส่วนตัวของ
ท่�นว่�ท่�นทำ�อะไรบ้�งเพื่อเป็นเพื่อนที่ดี
กับบ�งคน

•	 คิดห�วิธีที่ท่�นจะแสดงคว�มรักต่อ
เพื่อนๆ

•	 จดลงไปว่�ท่�นกับเพื่อนๆ	จะเสริมสร้�ง
ศรัทธ�ของท่�นในพระผู้เป็นเจ้�ได	้
อย่�งไร

•	 เล่�ให้บิด�ม�รด�หรือผู้นำ�ปฐมวัยฟังว่�
ท่�นกำ�ลังทำ�อะไรเพื่อเป็นเพื่อนที่ดี

ฉันเลือกเติมเต็ม 
ชีวิตด้วยส่ิงท่ี

อัญเชิญพระวิญญาณ

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

เกม ลสด: มิตรภาพ

เล่นเกมน้ีเพ่ือเรียนรู้ม�กข้ึนเก่ียวกับก�รเป็น	
เพื่อนที่ดี	 ท่�นจะต้องมีเมล็ดถั่วหรือกระดุม	

ให้ผู้เล่นคนละเม็ดและกระด�ษชิ้นเล็กๆ	 เขียน
ว่�	“1”	“2”	หรือ	“3”	ใส่กระด�ษเหล่�นี้ในถุง
หรือซองจดหม�ย

วิธีเล่น	 ให้คนหนึ่งเลือกกระด�ษแล้วเลื่อน	
ถั่วหรือกระดุมไปต�มช่อง	 อ่�นสิ่งที่อยู่ในช่อง
นั้นและทำ�ต�มคำ�แนะนำ�	 เกมไม่สิ้นสุดจนกว่�
ทุกคนจะไปถึงจุดสิ้นสุดในฐ�นะเพื่อนที่ดี!

ท่�นช่วยเด็กผู้หญิงคน
หนึ่งเมื่อเธอได้รับบ�ด
เจ็บในสน�มเด็กเล่น	
เดินหน้�หนึ่งช่อง

ท่�นชวนนักเรียนใหม่
ม�นั่งกับท่�น	เดินหน้�
หนึ่งช่อง
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จุดส้ินสุด

ท่�นแบ่งปันพระ
กิตติคุณกับเพื่อน	
เดินหน้�หนึ่งช่อง

ท่�นช่วยน้องช�ยทำ�
ง�นเล็กๆ	น้อยๆ		
ของเข�	เดินหน้�	
หนึ่งช่อง

ท่�นให้บ�งคนม�เล่น	
ด้วยตอนช่วงพัก		
เดินหน้�หนึ่งช่อง

ครอบครัวท่�นไป
เยี่ยมเพื่อนบ้�น	
คนใหม่	เดินหน้�
หนึ่งช่อง

ท่�นหัวเร�ะเย�ะ	
เด็กช�ยคนหนึ่งที่
ดูต่�งจ�กคนอื่น		
ถอยหลังหนึ่งช่อง

ท่�นทำ�ให้ผู้อื่น	
กล้�เลือกสิ่งที่ถูกต้อง		
เดินหน้�หนึ่งช่อง

ท่�นล้อเพื่อนและทำ�ให้เธอ	
เสียคว�มรู้สึก	ถอยหลัง	
หนึ่งช่อง

ท่�นไม่สนใจคนที่ม�
เยี่ยมปฐมวัย	ถอยหลัง
หนึ่งช่อง

ท่�นแบ่งอ�ห�รกล�งวันให้เด็กผู้ช�ย
คนหนึ่งที่ไม่มีอ�ห�ร	เดินหน้�	
หนึ่งช่อง

เด็กผู้หญิงคนหนึ่งทำ�ถ�ดอ�ห�รกล�งวัน
ตก	แต่ท่�นไม่ช่วยเธอเก็บ	ถอยหลัง	
หนึ่งช่อง



ทำ�ต�มศ�สด�พย�กรณ์

66      เ ลี ย โ ฮ น า

โดย ไฮดี เอส. สวินตัน

โธมัส สเป็นเซอร์ มอนสันใช้ชื่อตาม 

โธมัส คอนดีคุณตาของท่าน ทอมมี 

น้อยเรียนรู้บทเรียนหลายบทจาก

คุณตาผู้อยู่บ้านห่างกันเพียงไม่กี่หลัง บท

เรียนที่เขาจำาได้แม่นที่สุดคือการรับใช้ผู้

อื่น

วันหนึ่งเมื่อทอมมีอายุประมาณแปด 

ขวบ เขากับคุณตานั่งอยู่บนชิงช้าตรง 

ระเบียงหน้าบ้าน ชายสูงอายุจาก

อังกฤษอยู่บนถนนเส้นเดียวกัน 

เขาชื่อโรเบิร์ต ดิคส์ แต่เพื่อน

บ้านส่วนใหญ่เรียกเขาว่า  

“ลุงบ๊อบ” เขาเป็นพ่อม่าย 

และยากจน

ลุงบ๊อบแวะมานั่งบนชิงช้าตรงระเบียง

กับทอมมีและคุณตา เขาบอกว่าบ้านอิฐ

หลังเล็กที่เขาอยู่กำาลังจะถูกรื้อ เขาไม่มี

ครอบครัว ไม่มีเงิน และไม่มีที่ไป

ทอมมีสงสัยว่าคุณตาจะตอบรับ

เรื่องเศร้านี้อย่างไร คุณตาล้วง 

ลงไปในกระเป๋ากางเกงและ 

หยิบถุงหนังใบเล็กใส่ 

เงินปลีกออกมา 

ท่านหยิบกุญแจในนั้นออกมาใส่ไว้ในมือ 

ลุงบ๊อบ “คุณดิคส์ครับ” ท่านพูดอย่าง 

อ่อนโยน “คุณย้ายข้าวของเข้ามาอยู่ใน

ฝึก
บ้านว่างหลังถัดไปของผมได้เลยครับ คุณ

จะไม่เสียเงินสักเซ็นต์ คุณอยู่ที่นั่นได้เท่า

ที่คุณต้องการ จำาไว้นะครับว่าจะไม่มีใคร

บอกให้คุณออกไปจากบ้านอีก” ลุงบ๊อบ

น้ำาตาคลอ

คุณแม่ของทอมมีสอนท่านให้รักและรับ 

ใช้ผู้อื่นเช่นกัน ทุกวันอาทิตย์ก่อนครอบ

ครัวมอนสันจะรับประทานอาหารเย็น  

คุณแม่ของทอมมีจัดเตรียมเนื้ออบหนึ่ง 

จาน มันฝรั่ง และน้ำาเกรวีไปให้ลุงบ๊อบ 

บางครั้งก็ให้เค้กแสนอร่อยฝีมือคุณแม่

ของทอมมีด้วย เนื้อเค้กซ้อนเป็นชั้นๆ 

สีชมพู เขียว และขาว แต่งหน้าด้วย 

ช็อกโกแลต งานของทอมมีคือนำาอาหาร

เย็นไปให้ลุงบ๊อบ

ตอนแรกทอมมีไม่เข้าใจว่าทำาไมไม่ให้ 

เขารับประทานก่อนแล้วค่อยเอาไปให้ 

ทีหลัง แต่เขาไม่เคยบ่น เขาจะวิ่งอย่างเร็ว

ไปที่บ้านลุงบ๊อบโดยไม่ทำาให้อาหาร

ที่มีอยู่เต็มจานหก จากนั้นก็จะ

รอด้วยใจร้อนรนขณะลุง 

บ๊อบค่อยๆ เดินมาที่

ประตู
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ถ้อยคำ�จ�กประธ�นมอนสัน
“ข้�พเจ้�เชื่อว่�คว�มรักเห็นได้จ�กวิธีที่ท่�นดำ�เนินชีวิต วิธีที่ท่�นรับใช้ และวิธี

ที่ท่�นเป็นพรแก่ผู้อื่น เมื่อเร�รับใช้ผู้อื่น เร�กำ�ลังแสดงให้พวกเข�เห็นว่�เร�รักพวกเข� 
และเร�กำ�ลังแสดงให้พระเยซูคริสต์เห็นเช่นกันว่�เร�รักพระองค์” (“Friend to Friend,” 
Liahona, พ.ย. 1997, 6)

ท่�นเป็นเหมือนประธ�นมอนสันอย่�งไร

ท่�นมีอะไรเหมือนศ�สด�พย�กรณ์บ้�ง ต่อไปนี้เป็นลำ�ดับข้อคว�มที่พูดถึงประธ�น
มอนสันสมัยท่�นเป็นเด็ก ทำ�เครื่องหม�ยในช่องสี่เหลี่ยมหน้�ข้อที่ท่�นมีเหมือน

ประธ�นมอนสัน

ชื่อเรียกและชื่อเล่น

จับคู่ชื่อเรียกและชื่อเล่นของประธ�นมอนสันกับสถ�นก�รณ ์
ที่ใช้ชื่อนั้น

1. ชื่อเรียกกันที่โบสถ์และที่โรงเรียน
สมัยท่�นยังเด็ก

ก. พ่อ

2. ชื่อที่สม�ชิกศ�สนจักรเรียกท่�นเวล�นี้ ข. จอมวุ่น

3. ชื่อที่หล�นๆ เรียกท่�น ค. ทอมหรือทอมมี

4. ชื่อที่ลูกๆ เรียกท่�น ง. โธมัส สเป็นเซอร์ มอนสัน

5. ชื่อเล่นที่คุณแม่ท่�นตั้งให้เพร�ะท่�นชอบ
ทำ�อะไรต่อมิอะไรแทนที่จะพักผ่อน

จ. ประธ�นมอนสัน

6. ช่ือเต็มของท่�น ซ่ึงใช้เม่ือท่�นรับบัพติศม� ฉ. คุณต�

□ ท่�นชอบไอศกรีมทำ�เองที่บ้�น

□ ท่�นมีบัตรห้องสมุด

□ ท่�นชอบเล่นกับลูกพี่ลูกน้อง

□ ท่�นชอบอยู่กับคุณต�

□ บ้�นท่�นอยู่ใกล้ๆ ร�งรถไฟ

□ ท่�นวิ่งไปทำ�ธุระให้คุณแม่

□ ท่�นรับบัพติศม�เมื่ออ�ยุแปดขวบ

□ ท่�นชอบตกปล�

□ ท่�นมีพี่ส�ว

□ ท่�นเป็นลูกคนที่สองในครอบครัว

□ ท่�นเกิดวันอ�ทิตย์

□ ท่�นเป็นพี่ช�ยคนโตในครอบครัว

□ ท่�นมีชื่อเล่น (ดูด้�นล่�ง)

□ ท่�นมีพี่น้องห้�คน

□ คุณพ่อทำ�อ�ห�รเช้�ให้ท่�นบ่อยๆ

□ ท่�นมีประจักษ์พย�นในพระกิตติคุณ 
เมื่ออ�ยุยังน้อย

จากนั้นคนสองคนก็แลกจานกัน—จาน

สะอาดของลุงบ๊อบจากวันอาทิตย์ก่อนกับ 

จานอาหารของทอมมี แล้วบ๊อบก็จะให้

เงินหนึ่งไดม์เป็นสินน้ำาใจ

คำาตอบของทอมมีเหมือนเดิม 

เสมอ คือ “ผมรับเงินไม่ได้หรอก

ครับ คุณแม่จะลงโทษเอา”

สุภาพบุรุษสูงวัยจะตบผมสี 

บลอนด์ของทอมมีเบาๆ และ 

พูดว่า “หลานชาย หนูมีแม่ที่

วิเศษสุด ฝากขอบคุณเธอด้วย” 

เมื่อทอมมีรายงานคำาชมของลุง 

บ๊อบให้คุณแม่ทราบ นัยน์ตา

เธอเป็นประกายด้วยน้ำาตา

การแสดงจิตกุศล การให้ผู้

อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตนเอง การ

ให้ผู้อื่นมาก่อน การเป็นเพื่อนที่

ดีและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีคือเรื่อง

สำาคัญในครอบครัวมอรมอน 

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นตราสัญลักษณ์ของชีวิต

ประธานมอนสัน 
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ท่�นมีชื่อเล่นที่บ่งบอกสิ่งพิเศษเกี่ยวกับท่�นหรือไม่

คำ�ตอบ: 1.ค; 2 จ; 3. ฉ; 4. ก; 5. ข; 6. ง

สถ�นก�รณ์ ช่ือเรียกหรือช่ือเล่น
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โดย อาดัม ซี. โอลสัน
นิตยสารศาสนจักร

ทุกคืนครอบครัวของลูเตมารวมกัน 
ใน fale กระท่อมรูปไข่ใต้ถุนสูง
ตามแบบพื้นบ้านของชาวซามัว  

ยาวประมาณ 15 ฟุต (4.6 ม.) และกว้าง  
10 ฟุต (3 ม.) ไม่มีผนัง บางครั้งก็กั้นด้วย
ผ้าปูที่นอนถ้าต้องการความเป็นส่วนตัว

ลูเตวัย 10 ขวบกับสมาชิกครอบครัว 
นั่งล้อมวงบนพื้นและศึกษาพระคัมภีร์เป็น 
ครอบครัว พวกเขาร้องเพลงสวดและ
สนทนาเรื่องราวในครอบครัวก่อนเข้านอน

เวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันในแต่ละคืน
เรียกว่า sā หมายถึง “ศักดิ์สิทธิ์” นี่เป็น
เวลาที่ครอบครัวส่วนใหญ่ในซามัวอยู่ 
ด้วยกัน

ศาสดาพยากรณ์สอนว่าบ้านของเรา
ควรศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระวิหาร ไม่ว่าบ้าน 
จะมีสภาพเช่นไร ย่อมมีสิ่งที่เราทำาได้เพื่อ
อัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาใน 
บ้านและทำาให้บ้านเป็นสถานที่สวยงาม  
มีความสุขด้วยความสงบและการเรียน 
รู้ 

ครอบครัวจะมารวมกันบ่อยๆ ที่ 
fale ของคุณตาคุณยายลูเตเพื่อ

สังสรรค์ในครอบครัว

หลังจากม้วนเสื่อที่ใช้ปูนอนและ 
เก็บมุ้งแล้ว ลูเตจะสวดอ้อนวอน 

ส่วนตัว

บ้านของ
ลูเต
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เวลารับประทานอาหารเป็นเวลาสำาคัญ
สำาหรับครอบครัว ครอบครัวทำาอาหารด้วย 

การก่อไฟหรือหรือใช้หินร้อนในเตาดิน 
ที่เรียกว่า umu kuka

ครอบครัววางพระคัมภีร์  

หนังสือคู่มือ และ  

เลียโฮนาไว้บนโต๊ะ

ครอบครัวติดภาพพระ
ผู้ช่วยให้รอดพร้อมกับ
ภาพอื่นๆ จากเลียโฮนา
เพื่อเตือนพวกเขา 
ให้ระลึกถึงพระองค์

เมื่อลูเตอยากศึกษาพระคัมภีร ์
ด้วยตนเอง เธอมักจะนั่งอยู ่

ใต้ต้นไม้นอกบ้าน

ครอบครัวมารวมกันใน fale เพื่อสวด
อ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ และสนทนา

กันเป็นครอบครัวเกือบทุกคืน



1. 2.

3. 4.

โดย เจน แม็คไบรด์ โชเอท
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

ส ำาหรับเด็กเล็ก

รับใช้ พระบิดาบนสวรรค์

เควินมองขณะพี่ชายกับพี่สาว
เตรียมตัวไปพระวิหารเพื่อทำา 
บัพติศมาแทนคนตาย เควิน 
อยากไปด้วย พ่อครับ  

ผมไปได้ไหม

 
ลูกยังไม่โตพอ 

แต่พ่อดีใจนะที่ลูกอยากไป 
เมื่อลูกอายุครบ 12 ขวบ 

ลูกไปด้วยได้

เควินช่วยพี่สาวเก็บของ
ลงกระเป๋า 

จากนั้นก็ช่วยพี่ชาย 
เลือกเน็กไท พวกเขาไปแล้ว เควินอยู่บ้านกับคุณแม่ 

และเอรินน้องสาว
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8.

5. 6.

7.
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เมื่อเอรินร้องไห้ เควิน 
หยิบตุ๊กตาหมีให้เธอ  

แม่รู้ว่าพระบิดา
สวรรค์ทรงมีความสุข
ที่ลูกรับใช้พระองค์

วันนี้

แต่ผม
ไม่ได้ไป 

พระวิหารนี่ครับ

 
เมื่อลูกช่วยผู้อื่น 

ลูกกำาลังรับใช้พระบิดา
บนสวรรค์นะลูก

 
ใช่ แต่ลูกช่วย

พี่ชายพี่สาวจัดของ 
และลูกกำาลังช่วยแม่

ดูแลเอริน
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การรับใช้ท่ี สนุก
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ดูดีๆ ท่านจะพบว่ารูปการรับใช้ทั้งหมดนี้ไม่เหมือนกันทุกรูป ท่านพบสองรูปที่เหมือนกันหรือไม่

สำาหรับเด็กเล็ก
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ทำ� หน้าท่ีของท่าน

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เอ
ลีส

 แ
บ

ล็ค

ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนว่าการทำาหน้าที่ของเราเป็นเรื่องสำาคัญ ท่านบอกจุดต่างกันห้าจุดระหว่างสองรูปนี้ได้หรือไม่ 
เด็กคนไหนทำาหน้าที่ของเธอ
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ส
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มอบหมาย 
ผู้นำ�ระดับภ�ค
คนใหม่

ฝ่
ายประธานสูงสุดประกาศ

การเปลี่ยนแปลงต่อ

ไปนี้ในงานมอบหมาย

ผู้นำาระดับภาค ซึ่งมีผลในวันที่ 

1 สิงหาคม ค.ศ. 2012  สมาชิก

ทุกท่านในฝ่ายประธานภาคเป็น

สมาชิกในโควรัมที่หนึ่งหรือที่สอง

แห่งสาวกเจ็ดสิบ 

5

8
1

2
3

10

12

13

14

15

16

9

11

7

4

6

ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

โรนัลด์ เอ.  
ราสแบนด์
ช่วยเหลือ 
ทุกภาค

วอลเตอร์ เอฟ. 
กอนซาเลซ

1. อเมริกาเหนือฝั่ง
ตะวันออกเฉียงใต้ 

แอล. วิทนีย์ 
เคลย์ตัน

2. ยูทาห์เหนือ
3. ยูทาห์ ซอลท์เลค

ซิตี้
4. ยูทาห์ใต้

โดนัลด์ แอล. 
ฮอลล์สตรอม

5. อเมริกาเหนือ 
ฝั่งตะวันออก 
เฉียงเหนือ

แทด อาร์.  
คอลลิสเตอร์

6. อเมริกาเหนือฝั่ง
ตะวักตกเฉียงใต้

ริชาร์ด จี. เมนส์
7. อเมริกาเหนือ
ฝั่งตะวันตกเฉียง

เหนือ
8. อเมริกาเหนือ 

ฝั่งตะวันตก

เครก ซี.  
คริสเต็นเซ็น
9. ไอดาโฮ

10. อเมริกาเหนือ
ตอนกลาง

11. เม็กซิโก

เบ็นฮามิน 
เด โอโยส

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ดาเนียล แอล. 
จอห์นสัน
ประธาน

โฮเซ แอล.  
อาลอนโซ

ที่ปรึกษาที่สอง

12. อเมริกากลาง

คาร์ลอส เอช.  
อามาโด

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เจมส์ บี.  
มาร์ติโน
ประธาน

โรเบิร์ต ซี.  
เกย์

ที่ปรึกษาที่สอง

13. แคริบเบียน

เจ. เดฟน ์
คอร์นิช

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

วิลฟอร์ด ดับเบิลยู. 
แอนเดอร์เซ็น

ประธาน

คลอดิโอ ดี.  
ซิวิค

ที่ปรึกษาที่สอง

14. อเมริกาใต้ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ

ฮวน เอ.  
อูเซดา

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ราฟาเอล อี.  
พิโน

ประธาน

ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ 
วัดเดลล์

ที่ปรึกษาที่สอง

17. ตะวันออกกลาง/แอฟริกาเหนือ

บรูซ ดี.  
พอร์เทอร์

บรูซ เอ.  
คาร์ลสัน

บริหารงานจาก 
สำานักงานใหญ่ศาสนจักร

16. อเมริกาใต้ตอนใต้

ฮอร์เก เอฟ.  
เซบาโยส

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เมอร์วิน บี.  
อาร์โนลด์
ประธาน

ฟรานซิสโก เจ. 
วินัส

ที่ปรึกษาที่สอง

15. บราซิล

คาร์ลอส เอ. 
โกดอย

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

คลอดิโอ อาร์. เอ็ม. 
คอสตา
ประธาน

ไชโร 
มัซซาการ์ดี

ที่ปรึกษาที่สอง
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18. ยุโรป

แพทริก  
เคียรอน

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

โฮเซ เอ.  
เทียเซียรา
ประธาน

เคนท์ เอฟ.  
ริชาร์ดส์

ที่ปรึกษาที่สอง

19. ยุโรปตะวันออก

แรนดอลล์ เค. 
เบนเน็ทท์

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

แลร์รีย์ อาร์. 
ลอว์เร็นซ์
ประธาน

แพร์ จี.  
มาล์ม

ที่ปรึกษาที่สอง

20. เอเชีย

เกอร์ริท ดับเบิลยู. 
กอง

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เคนท์ ดี.  
วัทสัน

ประธาน

แลร์รีย์ วาย. 
วิลสัน

ที่ปรึกษาที่สอง

21. เอเชียเหนือ

คาซุฮิโกะ  
ยามาชิตะ

ทีป่รกึษาทีห่นึง่

ไมเคิล ที.  
ริงก์วูด

ประธาน

โคอิชิ  
อาโอยากิ

ที่ปรึกษาที่สอง

22. แอฟริกาตะวันตก

โจเซฟ ดับเบิลยู. 
ซิตาติ

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

จอห์น บี.  
ดิคสัน

ประธาน

ลอแกรนด์ อาร์.  
เคอร์ติส จูเนียร์
ที่ปรึกษาที่สอง

23. แอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้

ยูลิส์เสส  
ซวาเรส

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เดล จี. 
เรนลันด์
ประธาน

คาร์ล บี. 
คุก

ที่ปรึกษาที่สอง

24. ฟิลิปปินส์

เบร็นท์ เอช. 
นีลสัน

ทีป่รกึษาทีห่นึง่

ไมเคิล จอห์น  
ยู. เทห์
ประธาน

เอียน เอส. 
อาร์เดิร์น

ที่ปรึกษาที่สอง

25. แปซิฟิก

เควิน ดับเบิลยู. 
เพียร์สัน

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เจมส์ เจ. 
ฮามูลา
ประธาน

เอฟ. ไมเคิล 
วัทสัน

ที่ปรึกษาที่สอง
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ข่าววงใน

เลียโฮนา ออกใหม่เป็นภาษา
จีนแบบง่าย

ผู้ที่พูดภาษาจีนเวลานี้รับ เลียโฮ- 

นา เป็นภาษาจีนแบบง่ายได้แล้ว

เลียโฮนา หกฉบับ—ฉบับการ 

ประชุมใหญ่สองฉบับ (พฤษภาคม

และพฤศจิกายน) และฉบับปกติสี่ 

ฉบับ (มกราคม เมษายน กรกฎาคม  

และตุลาคม)—จะจัดทำาเป็นภาษา

จีนแบบง่ายในแต่ละปี  ฉบับเดือน 

มกราคมและเมษายนปี 2012 มี 

เฉพาะออนไลน์ ส่วนฉบับพฤษภา- 

คมเป็นฉบับพิมพ์ครั้งแรก

ติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการบอก

รับนิตยสารแต่ละฉบับได้จากศูนย์

หนังสือหรือเข้าไปที่ store.lds.org

นิตยสารศาสนจักรเน้น
มาตรฐาน เพื่อความเข้มแข็ง
ของเยาวชน

ตั้งแต่เดือนนี้นิตยสารศาสนจักร 

จะลงบทความต่อเนื่องที่เน้นมาตร- 

ฐานดังสรุปไว้ในจุลสาร เพื่อความ 

เข้มแข็งของเยาวชน ฉบับปรับปรุง

ใหม่  บทความเหล่านี้จะปรากฏใน  

New Era และหน้าเยาวชนของ เลีย- 

โฮนา หลายเดือน (ยกเว้นฉบับการ

ประชุมใหญ่) บทความแต่ละบทจะ

มุ่งเน้นมาตรฐานต่างกันไปและจะ

เขียนโดยสมาชิกในฝ่ายประธาน 

เยาวชนชายหรือเยาวชนหญิงสามัญ 

หรือสมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

บทความหน่ึงหน้ากระดาษสำาหรับ 

ผู้ใหญ่เกี่ยวกับวิธีที่บิดามารดาจะ 

สอนมาตรฐานของเดือนนั้นให้บุตร 

ธิดาจะรวมอยู่ใน เลียโฮนา และ  

Ensign และในกรณีที่หัวข้อใน เพื่อ 

ความเข้มแข็งของเยาวชน สอดคล้อง 

กับหัวข้อในมาตรฐานพระกิตติคุณ 

ของฉันสำาหรับเด็กปฐมวัย จะมีบท 

ความสำาหรับเด็กใน เลียโฮนา และ 

Friend ด้วย

โปรแกรมทำาดัชนี 
FamilySearch บนอุปกรณ ์
มือถือมีให้ใช้แล้ว

โปรแกรมทำาดัชนี FamilySearch 

สำาหรับผู้ใช้ไอโฟนและไอแพดเวลา 

นี้ช่วยแต่ละคนแบ่งปันและเก็บ 

บันทึกลำาดับวงศ์ตระกูลอันล้ำาค่า 

จากทั่วโลกบนอุปกรณ์มือถือ

โปรแกรมดังกล่าวออกมาประ- 

มาณช่วงเวลาเดียวกับที่มี 1940 

United States Census ให้ทำาดัชนี  

มีให้ดาวน์โหลดจาก Apple App 

Store (อุปกรณ์ iOS) หรือ Google  

Play (รุ่น Android)

โปรแกรมดังกล่าวมีเป็นภาษา 

อังกฤษและภาษาสเปน  ผู้ใช้สามารถ 

ดูภาพข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เช่น—ชื่อ  

สถานที่ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง— 

จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ซึ่ง

เขียนด้วยมือ เช่น สูติบัตร ทะเบียน

สมรส หรือทะเบียนบ้าน  แต่ละคน 

เพียงคัดลอก (ทำาดัชนี) สิ่งที่พวกเขา 

เห็น และระบบการทำาดัชนี Family 

Search จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปในบันทึก 

ลำาดับวงศ์ตระกูลแบบไม่เสียค่าใช้

จ่ายซึ่งอยู่ใน familysearch.org 
ผู้ที่พูดภาษาจีนในภูมิภาคต่างๆ ของโลกสามารถ 
อ่าน เลียโฮนา เป็นภาษาจีนแบบง่ายได้แล้ว

โปรแกรม
ทำาดัชนี 

FamilySearch 
ตัวใหม่จะช่วย
ให้อีกหลายคน

ทำาประโยชน์
ให้การค้นคว้า
ประวัติครอบ

ครัวไม่มาก 
ก็น้อย
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แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัว

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถใช้กับการสังสรรค ์

ในครอบครัวได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

พระองค์ยังทรงเปิดเผย 
ความลี้ลับของพระองค์

เมื่อดิฉันอายุ 13 ปี ดิฉันอาศัยอยู่

กับคุณยาย  วันหนึ่งดิฉันพบนิตยสาร

วางทิ้งไว้และเริ่มอ่าน  ในนั้นมีเรื่องราว 

จากคนทั่วโลกบอกเล่าปาฏิหาริย์ที่เกิด 

ขึ้นในชีวิตพวกเขา  นิตยสารเหล่านี้คือ 

เลียโฮนา คุณป้าที่เป็นสมาชิกศาสนจักร

ทิ้งนิตยสารเหล่านั้นไว้ในห้องคุณยาย

เรื่องราวเหล่านั้นประทับใจดิฉัน 

ดิฉันรู้สึกว่ามีสิ่งพิเศษบางอย่างบอก

ดิฉันว่าเป็นความจริง  หนึ่งปีต่อมาดิฉัน

รับบัพติศมา และดิฉันบอกรับนิตยสาร

นับแต่นั้น  นิตยสารเป็นเครื่องนำาทาง

และพร  สำาหรับดิฉันแล้วนี่เป็นเครื่อง

พิสูจน์ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราและยัง

ทรงเปิดเผยความลี้ลับของพระองค์ต่อ

ศาสดาพยากรณ์ผู้รับใช้ของพระองค์  

(ดู อาโมส 3:7)

ลูซิลิโน เมนดองกา, เคปเวิร์ด

ความช่วยเหลือทางโลกและ
ทางวิญญาณ

ผมชอบอ่านนิตยสาร เลียโฮนา—

นิตยสารช่วยผมทั้งทางโลกและทาง 

วิญญาณ เสริมสร้างศรัทธาของผม  

ยกระดับพรสวรรค์และความสามารถ

ของผม ชำาระจิตใจและความคิดผมให้

สะอาดผ่านคำาแนะนำาที่ยกระดับจิต

ใจจากสมาชิกศาสนจักรและศาสดา

พยากรณ์ที่มีชีวิตของเรา

เดเร็ก บาโลลอง, ฟิลิปปินส์

โปรดส่งคำาติชมหรือคำาแนะนำาของท่านมาที่ 
liahona@ldschurch.org  อาจมีการแก้ไขความ
ยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา  

“ภัยธรรมชาติ—เราไม่ต้องกลัว”  หน้า  

30: อ่านบทความล่วงหน้าและไตร่ตรองร่วม 

กับการสวดอ้อนวอนว่าครอบครัวท่านจะทำา 

อะไรได้บ้างเพื่อเตรียมรับภัยธรรมชาติใน

พื้นที่ของท่านได้มากขึ้น    จากนั้นทำาตามที ่

เอ็ลเดอร์เอลลิสแนะนำาคือใช้การสังสรรค์ใน 

ครอบครัวเพื่อลงมือปฏิบัติตามแผน  ท่านอาจ 

ตัดสินใจเตรียมกระเป๋าฉุกเฉิน  เติมอาหารที ่

สะสมไว้ในบ้าน หรือสนทนาว่าจะเตรียมพร้อม 

ทางวิญญาณอย่างไร  เน้นข่าวสารยืนยันของ

เอ็ลเดอร์เอลลิสที่ว่า  “เมื่อเราพร้อม  เราจะ

สามารถต้านพายุทุกลูกได้”

“จรรโลงศรัทธาในโลกแห่งความสับสน 

วุ่นวาย” หน้า 42: ท่านอาจเล่าประสบการณ ์

ในห้องเรียนของอธิการคอสเซที่อยู่ตอนต้น 

บทความ    จากนั้นถามสมาชิกครอบครัวว่า 

พวกเขาจะทำาอะไรในสถานการณ์นั้น    ท่าน 

อาจต้องการทบทวน

หลักธรรมท่ีอธิการคอสเซทำาตามเพื่อให้มั่น 

คงในประจักษ์พยาน

“ฉันรู้ได้อย่างไรเมื่อฉันได้รับการให้ 

อภัย” หน้า 46: เริ่มโดยถามสมาชิกครอบ- 

ครัวว่า “หลังจากกลับใจแล้ว คุณรู้ได้อย่างไร

เมื่อคุณได้รับการให้อภัยแล้ว”  จากนั้นท่าน

อาจอ่านคำาตอบของเอ็ลเดอร์คอลลิสเตอร์ใน

ย่อหน้าที่สองของบทความ  แบ่งปันส่วนอื่น 

ของบทความที่เหมาะกับครอบครัวของท่าน

“ฝึกรับใช้ผู้อื่น”หน้า  66:  อ่านเรื่องเล่า 

เก่ียวกับวัยเด็กของประธานมอนสันกับครอบ- 

ครัว  จากนั้นท่านอาจต้องการทำากิจกรรม 

คล้ายกันกับเด็กคนอื่นๆ ในครอบครัว  จบ 

บทเรียนโดยแสดงประจักษ์พยานว่าโธมัส 

เอส.  มอนสันเป็นศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต 

อยู่ 

ข้อคิดเห็นทั่วไป

ภาพสมบูรณ์แบบของการสังสรรค์ในครอบครัว
ดิฉันฝันถึงการสังสรรค์ในครอบครัวเหมือนที่เห็นในภาพศาสนจักรเสมอ  แต่หลังจากดิฉัน 

กับสามีรับอุปการะเด็กผู้หญิงน่ารักคนหนึ่ง เธอกลับไม่อยากร่วมด้วย  เราจึงคิดว่าต้องทำาการ 

เปลี่ยนแปลงบางอย่างที่การสังสรรค์ในครอบครัวของเราเพื่อเอาใจเธอ

ดิฉันขอบคุณมากสำาหรับแนวคิดการสังสรรค์ในครอบครัวที่จัดพิมพ์ใน  เลียโฮนา  เวลานี้

ลูกสาวของเราเป็นคนแรกที่อยากจัดสังสรรค์ในครอบครัวและอยากให้เราจัดทุกวัน

บทเรียนที่เราชอบเป็นพิเศษบทเรียนหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ ์ทรง

สามารถนำาทางเราได้  เราขอให้ลูกสาวเข้าไปในห้องของเธอ  หลังจากนับถึงสาม เธอจะกลับมา 

ท่ีห้องน่ังเล่นและพยายามหารูปพระผู้ช่วยให้รอด  เม่ือเธอเข้าใกล้รูป เราพูดว่าเธออบอุ่น เม่ือเธอ 

ออกห่างรูป เราพูดว่าเธอหนาว  เธอตื่นเต้นมากเมื่อพบรูป  เราคาดไม่ถึงที่ได้เห็นเธอเข้าใจ

ความสำาคัญของการเชื่อฟังและทำาตามพระวิญญาณเพื่อจะใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

เราจบบทเรียนโดยอ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา 11:12  โดย “วางใจในพระวิญญาณ

องค์นั้นซึ่งนำาให้ทำาดี” เราจึงพบว่าการสังสรรค์ในครอบครัวเป็นพร 
โมเอมา ลิมา ซาเยส โบรเดล, บราซิล
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ตอบคำ�ถ�ม
เก่ียวกับศาสนาของเรา
โดย ไมเคิล ออตเตอร์สัน
ผู้อำานวยการจัดการ แผนกประชาสัมพันธ์ศาสนจักร

ผมเป็นสมาชิกศาสนจักรของ

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค

สุดท้ายได้เพียงไม่กี่วันเมื่อการ

สนทนาแบบผิวเผินในหมู่เพื่อนกลุ่มหนึ่ง

กลายเป็นการเปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ของ

ผม

บางคนประหลาดใจ แม้ถึงกับสนใจใคร ่

รู้  น้อยคนเฉยๆ  หญิงสาวคนหนึ่งอายุเท่า 

ผมไม่ยอมเช่ือเด็ดขาดว่าผมเป็นชาวคริสต์

นั่นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผม 

ในการพยายามอธิบายความเชื่อกับคนที่

เชื่อไม่เหมือนผม  ผมจำาความรู้สึกท้อแท้

ใจเป็นอย่างยิ่งได้ขณะพยายามเจาะลึก

เข้าไปในจิตใจที่ปิดแน่นมากจนการใช้

เหตุผลสารพัดก็ไม่อาจงัดให้เปิดได้

ขณะที่ศาสนจักรเติบโตย่อมต้องเผชิญ 

การตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้น เช่น

เดียวกับศาสนาหลักอ่ืนๆ และน่ันจะนำาไป 

สู่การสนทนากันต่อหน้าหรือทางออนไลน์ 

มากขึ้นระหว่างสมาชิกของเรากับครอบ- 

ครัว มิตรสหาย และเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้

นับถือศาสนาเดียวกับเรา

การเอาใจใส่หลักธรรมพ้ืนฐานบางอย่าง 

สามารถช่วยสมาชิกตอบคำาถามหรือ

ให้ความคิดเห็นด้วยความมั่นใจมากขึ้น

ดำาเนินชีวิตตามศาสนาของท่าน
ข้อได้เปรียบสำาคัญยิ่งประการหนึ่งที่ 

สมาชิกผู้ซ่ือสัตย์ของศาสนจักรมีคือศรัทธา 

ของเรากระตุ้นเราให้ “ดำาเนินชีวิตตาม

ศาสนาของเรา”  มีความรู้สึกน่าเชื่อถือเกิด 

ขึ้นเมื่อมิตรสหายและผู้คนที่คบหาเห็น

ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่

เราทำา

ถ้าชีวิตของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นคำา 

เทศนาที่ดีที่สุดของบุคคลนั้น เมื่อนั้นการ 

สนทนาของเราควรเปิดเผย จริงใจ และ 

ประกอบด้วยเมตตาจิต ถึงแม้ผู้คนจะถาม

คำาถามที่ไม่เหมาะสมหรือใช้น้ำาเสียงดูถูก 

เหยียดหยามก็ตาม  คำาอ้างว่าเราเป็นผู้ติด 

ตามพระเยซูคริสต์จะน่าเชื่อถือมากที่สุด 

เมื่อการกระทำาของเราสอดคล้องกับความ

เชื่อของเรา  เมื่อเรากำาลังตอบคำาถามหรือ 

แม้แต่คำาวิพากษ์วิจารณ์ จะมีบางครั้งที่

เราต้องเข้มแข็ง  เราอาจต้องมีอารมณ์ขัน

ด้วยเช่นกัน

ในปี 2007 ณ พิธีประสาทปริญญา 

บัตรสำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาจากบีวายยู 

–ฮาวาย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด 

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ถ้า 

ท่านดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติ- 

คุณ [แทนที่จะ] เพียงแต่ศึกษาพระกิตติ- 

คุณ ความรู้ที่ผสมผสานกันเป็นพิเศษเช่น

นั้นจะทำาให้ท่านรู้สึกสบายใจและพร้อม

สอนสิ่งที่ท่านรู้ว่าเป็นความจริง—ในทุก

สถานการณ์”
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กำาหนดบริบท
เมื่อเรากำาลังตอบคำาถามหรือความคิด

เห็นเกี่ยวกับศาสนาของเรา สำาคัญที่เรา

ต้องกำาหนดบริบทไว้ตั้งแต่ต้น

แทนที่จะตอบคำาถามสะเปะสะปะ การ 

ใช้ 30 วินาทีแรกวางรากฐานก็อาจจะช่วย 

ได้  เช่นอธิบายว่าเราน้อมรับพระเยซูคริสต์ 

เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและยอมรับคำาสอน

ของพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับการประสูติ  

การปฏิบัติศาสนกิจ การตรึงกางเขน และ 

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์  เราเชื่อ 

เช่นกันว่าโลกชาวคริสต์ออกห่างจากความ 

จริงท่ีพระเยซูทรงสอนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล 

และศาสนจักรที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้

จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

การอธิบายความเช่ือพ้ืนฐานของศาสน- 

จักรในลักษณะนี้ใช้เป็นจุดอ้างอิงได้เมื่อ

การสนทนาเปลี่ยนเป็นความเชื่อข้ออื่นๆ 

ของพระกิตติคุณ

เช่ือมโยงจุดต่างๆ
เม่ือสมาชิกฟังคำาถาม พวกเขาสามารถ 

เล็งเห็นหลักธรรมพระกิตติคุณตรงจุด 

สำาคัญของคำาถามและเชื่อมโยงคำาตอบ

กลับไปยังพระผู้ช่วยให้รอด

ตัวอย่างเช่น เหตุใดเราจึงส่งผู้สอน 



ศาสนาไปในประเทศท่ีนับถือศาสนาคริสต์ 

เพราะในสมัยพระเยซู พระองค์ทรงส่งผู้

ส่งสารของพระองค์เป็นคู่ๆ “ไปทั่วโลก”   

และปัจจุบันเราทำาแบบเดียวกัน  เหตุใด 

เราจึงไม่ยอมรับการอยู่กินด้วยกันก่อน

แต่งงาน เพราะพระเยซูและอัครสาวก

ของพระองค์สอนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของ

การแต่งงานและทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้

เราไม่ต้องใช้ข้อถกเถียงทางโลกที่ซับ 

ซ้อนซ่อนเงื่อนในเมื่อหลักธรรมที่เราพยา- 

ยามดำาเนินชีวิตมาจากพระบุตรของพระผู้

เป็นเจ้า

แหล่งข้อมูลออนไลน์

ศาสนจักรสร้างแหล่งข้อมูล
ออนไลน์ที่สามารถช่วยสมาชิก

แบ่งปันกับคนที่มีคำาถาม
Mormon.org
Mormon.org/Jesus Christ
Mormonnewsroom.lds.org
LDS.org
Liahona.LDS.org

การแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตอบคำาถามมากกว่า 
การท่องคำาตอบที่จำามา
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เล่าประสบการณ์ส่วนตัว
การตอบคำาถามเพื่อนไม่ใช่การท่องคำา 

ตอบที่จำามา  การเล่าประสบการณ์ส่วนตัว 

ที่จริงใจสามารถอัญเชิญพระวิญญาณให ้

เป็นพยานและนำาข่าวสารเข้าไปในใจผู้ฟังได้

อุปสรรคใหญ่หลวงที่สุดอย่างหนึ่งของ 

การแบ่งปันความเชื่อของเราคือเรากลัว 

ไม่มีคำาตอบ  น้อยคนในศาสนจักรอื่นเชี่ยว 

ชาญประวัติศาสตร์หรือหลักคำาสอนของ 

ตน และการวิจัยพบว่าเมื่อเทียบกันแล้ว

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีความรู้เรื่องศาสนา

ของตนดีอย่างไม่น่าเชื่อ



เมื่อมีคนถามคำาถามเกี่ยวกับหลักคำา 

สอนหรือประวัติศาสตร์ของศาสนจักรที่ 

เราไม่รู้ เราตอบได้ว่า “ผมไม่รู้”  แต่เรา 

ทุกคนสามารถเล่าประสบการณ์ส่วนตัว

ได้เพื่ออธิบายว่าเรารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ

ศาสนาของเรา

ถ้าเราเล่าประสบการณ์ของเราเองเก่ียว 

กับการสวดอ้อนวอนหรือการอดอาหาร 

หรือการสื่อสารกับครอบครัวอย่างมีประ- 

สิทธิภาพ พวกเขาจะไม่แย้งประสบการณ์ 

เหล่าน้ัน  น่ันเป็นประสบการณ์ของเรา และ 

ไม่มีใครเข้าใจดีกว่าเรา

จงรู้ใจผู้ฟังของเรา
บางคนจะไม่เข้ามาหาสมาชิกด้วยคำา 

ถามเพราะพวกเขาเกรงว่าจะถูกดึงให้ฟัง 
คำาบรรยายครึ่งชั่วโมง  ถ้าพวกเขาถามท ี
เล่นทีจริง จงละเอียดอ่อนต่อความสนใจ 
ความสบายใจ และระดับความเข้าใจของ

พวกเขา  การส่งสัญญาณความละเอียด 
อ่อนของเราตั้งแต่แรกจะทำาให้คนอยากรู้
สบายใจ

จงเข้าใจว่าการสนทนาแบบเดียวกันจะ 

ไม่ได้ผลสำาหรับทุกคนเนื่องจากภูมิหลัง

ที่ต่างกัน—ทั้งทางศาสนา ทางโลก และ

อื่นๆ

แบ่งปันส่ิงท่ีเราเช่ือ
สมาชิกศาสนจักรมีโอกาสอย่างที่ไม่

เคยมีมาก่อนที่จะเป็นอิทธิพลดีในการ

ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรา

ไม่ได้เป็นและเพิ่มความเข้าใจให้แก่ผู้อื่น

ว่าเราเป็นใครและเราเชื่ออะไร

เมื่อผู้คนเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความ

เชื่อของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พวกเขาอาจ

เห็นความแตกต่างชัดเจนบางอย่างและ

พบจุดเหมือนที่ไม่คาดคิดบางอย่างซึ่งจะ

นำามาสร้างความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้ 

เมื่อตอบคำาถามของเพื่อน จงเป็นตัวของท่านเอง  สิ่งที่ท่านเป็นมักจะเป็นเหตุผล 
ที่เพื่อนถามคำาถามท่าน

80      เ ลี ย โ ฮ น า



แซมิวเอล

ภาพบุคคลและสิ่งของในพระคัมภีร์มอรมอน

ปีนี้ เลียโฮนา  
หลายฉบับจะ 
มีชุดภาพบุคคล

และสิ่งของในพระคัมภีร์ 
มอรมอน เพื่อทำาให้ภาพ 
เหล่านี้แข็งแรงและใช้ 
สะดวก ให้ตัดภาพออกมา  
ทากาว หรือใช้เทปแปะติด
กับกระดาษแข็ง ถุงกระดาษ
ถุงเล็กๆ หรือแผ่นไม้ติดงาน
ประดิษฐ์ เก็บแต่ละชุดไว้ 
ในซองหรือถุงพร้อมแผ่น 
กระดาษสี่เหลี่ยมที่บอกว่า 
จะหาเรื่องราวพระคัมภีร์ 
เกี่ยวกับภาพเหล่านั้น 
ได้ที่ไหน

แซมิวเอลชาวเลมัน
ฮีลามัน 13–14, 16
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“ขณะที่เราดำาเนินชีวิตประจำาวัน” 
ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอน  

“เราค้นพบโอกาสนับไม่ถ้วนให้ทำาตามแบบ 
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อใจเรา
สอดคล้องกับคำาสอนของพระองค์  

เราค้นพบความใกล้เคียงที่แน่ชัดของ 
ความช่วยเหลือจากเบื้องบน ประหนึ่ง 

เรากำาลังอยู่กับธุระของพระเจ้า” ประธาน 
มอนสันเป็นแบบอย่างของคนที่แสวงหา
ความช่วยเหลือจากเบื้องบนในชีวิต 

ประจำาวันและตอบรับการเรียกให้รับใช้  
ดู “โธมัส เอส. มอนสัน: 

ตอบรับการเรียกให้ทำาหน้าที่” หน้า 14
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