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พระคัมภีร์หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�เชื้อเชิญคน 
ทั้งปวงทุกแห่งหนให้ฟังสุรเสียงของพระเจ้�พระเยซู 
คริสต์ (ดู คพ. 1:2, 4, 11, 34; 25:16) ในพระคัมภีร์

เล่มนี้เต็มไปด้วยข�่วส�ร คำ�เตือน และคำ�แนะนำ�ที่ส่งเสริมกำ�ลัง 
ใจจ�กพระองค์โดยก�รเปิดเผยต่อศ�สด�พย�กรณ์ที่ทรงเลือกไว้  
ในก�รเปิดเผยเหล่�นี้เร�จะเห็นได้ว่�พระผู้เป็นเจ้�ทรงส�ม�รถ 
ตอบคำ�สวดอ้อนวอนจ�กศรัทธ�ของเร�ด้วยข่�วส�รอันเป็น 
คำ�แนะนำ�สั่งสอน สันติสุข และคำ�เตือน

ในคำ�สวดอ้อนวอนของเร� เร�พย�ย�มจะรู้ว�่พระผู้เป็นเจ้�
ทรงมีพระประสงค์ให้เร�ทำ�อะไร เร�ควรทำ�อะไรเพื่อจะพบคว�ม
สงบสุขในชีวิตนี้และชีวิตหน้� สิ่งที่จะเกิดขึ้นข้�งหน�้เร�คืออะไร  
หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�เต็มไปด้วยคำ�ตอบของคำ�ถ�มเหล่� 
น้ีท่ีคนท่ัวไปและศ�สด�พย�กรณ์สวดอ้อนวอนทูลถ�มด้วยคว�ม 
นอบน้อม อีกทั้งส�ม�รถเป็นเครื่องนำ�ท�งอันมีค่�ที่สอนเร�ให้รู ้
ว่�จะได้รับคำ�ตอบของคำ�ถ�มเกี่ยวกับคว�มผ�สุกท�งโลกและ
คว�มรอดนิรันดร์ของเร�อย่�งไร

คว�มอ่อนน้อมถ่อมตนและศรัทธ�ในพระเจ้�พระเยซูคริสต์ 
คือหัวใจ  ออลิเวอร์ ค�วเดอรีได้รับคำ�ตอบจ�กพระเจ้�เกี่ยวกับ 
คว�มปร�รถน�จะช่วยง�นแปลพระคัมภีร์มอรมอนดังน้ี “จงจำ�ว่� 
ถ้�ปร�ศจ�กศรัทธ�เจ้�จะทำ�อะไรไม่ได้; ฉะน้ันจงขอด้วยศรัทธ�. 

อย่�ล้อเล่นกับสิ่งเหล่�นี้; อย่�ขอสิ่งที่เจ้�ไม่ควรขอ” (คพ. 8:10)
หล�ยต่อหล�ยครั้งในหลักคำ�สอนและพันธสัญญ� พระเจ้� 

ทรงเรียกร้องศรัทธ�และคว�มอ่อนน้อมถ่อมตนก่อนจะประท�น 
คว�มช่วยเหลือ  เหตุผลประก�รหนึ่งคือคำ�ตอบของพระองค์อ�จ 
ไม่ม�อย่�งท่ีเร�ค�ดหวัง อีกท้ังไม่ง่�ยเสมอไปท่ีจะยอมรับคำ�ตอบ 
เหล่�นั้น

ประวัติศ�สนจักรและประสบก�รณ์จ�กบรรพชนของเร�แสดง 
ให้เห็นคว�มจริงดังกล่�ว  เฮนรีย์ อ�ยริงก์คุณทวดของข้�พเจ้� 
สวดอ้อนวอนด้วยศรัทธ�แรงกล้�เพ่ือให้รู้ว่�ท่�นควรทำ�อะไร 
เมื่อได้ยินพระกิตติคุณที่ได้รับก�รฟื้นฟูในปี 1855  คำ�ตอบม�ใน 
คว�มฝัน

ท่�นฝันว่�น่ังท่ีโต๊ะตัวหน่ึงกับเอ็ลเดอร์อีรัสตัส สโนว์ แห่งโควรัม 
อัครส�วกสิบสองและกับเอ็ลเดอร์คนหนึ่งชื่อวิลเลียม บร�วน์   
เอ็ลเดอร์สโนว์สอนหลักธรรมแห่งพระกิตติคุณดูเหมือนจะน�น 
เป็นชั่วโมง   จ�กนั้นเอ็ลเดอร์สโนว์กล่�วว่� “ในพระน�มของพระ 
เยซูคริสต์ผมส่ังคุณให้รับบัพติศม�และช�ยคนน้ี [เอ็ลเดอร์บร�วน์] 
… จะให้บัพติศม�คุณ”1 ครอบครัวข้�พเจ้�ซ�บซึ้งใจที่เฮนรีย ์
อ�ยริงก์มีศรัทธ�และคว�มอ่อนน้อมถ่อมตนพอจะรับบัพติศม� 
ตอนเช้�เวล� 7:30 น�ฬิก�ในสระน้ำ�ฝนที่เมืองเซนต์หลุยส์ 
รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริก�โดยเอ็ลเดอร์บร�วน์

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

สุรเสียงของ

พระเจ้า

4 เ ลี ย โ ฮ น า



คำ�ตอบก�รสวดอ้อนวอนของท่�นไม่ได้ม�ในรูป 
ของเสียงท่ีได้ยินจ�กพระเจ้� แต่ม�ในนิมิตและคว�ม 
ฝันตอนกล�งคืน เช่นเดียวกับลีไฮ (ดู 1 นีไฟ 8:2)

พระจ้�ทรงสอนเร�ว่�คำ�ตอบส�ม�รถม�เป็น 
คว�มรู้สึกได้เช่นกัน  ในหลักคำ�สอนและพันธสัญญ� 
พระองค์ทรงสอนออลิเวอร์ ค�วเดอรีว่� “ดูเถิด, เร� 
จะบอกเจ้�ในคว�มนึกคิดเจ้�และในใจเจ้�, โดย 
พระวิญญ�ณบริสุทธิ์, ซึ่งจะเสด็จม�ยังเจ้�และซึ่ง
จะสถิตอยู่ในใจเจ�้” (คพ. 8:2)

และพระองค์ประท�นกำ�ลังใจแก่ออลิเวอร์ทำ�นอง 
นี้ “เร�มิได้พูดให้คว�มสงบแก่จิตใจเจ้�หรือเกี่ยว 
กับเรื่องนี้?  เจ้�จะมีพย�นใดดีไปกว่�จ�กพระผู้เป็น 
เจ้�เล่�?” (คพ. 6:23)

พระคัมภีร์หลักคำ�สอนและพันธสัญญ� ประวัต ิ
ศ�สนจักร และประวัติที่เฮนรีย์ อ�ยริงก์บันทึกไว้ 
เกี่ยวกับง�นเผยแผ่ศ�สน�ของเข�หลังจ�กรับบัพ- 
ติศม�สอนข้�พเจ้�ว่�คำ�ตอบส�ม�รถรู้สึกได้ใน 
ลักษณะของคำ�เตือนเช่นเดียวกับคว�มสงบ

ในเดือนเมษ�ยน ค.ศ. 1857 เอ็ลเดอร์พ�ร์ลีย์ พี. 
แพรทท์ แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสอง เข้�ร่วมก�ร 
ประชุมใหญ่ในที่ซึ่งปัจจุบันคือโอคล�โฮม� สหรัฐ- 

การสอนจาก 
ข่าวสารนี้

1.  พิจารณาอ่านย่อหน้า 
เกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน 
ในข่าวสารนี้ด้วยกัน  ขณะ 
ที่ท่านอ่าน ขอให้สมาชิก 
ครอบครัวตั้งใจฟังว่าพระ 
ผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำาสวด 
อ้อนวอนอย่างไร ท่านอาจ 
จะเป็นพยานถึงความสำาคัญ 
ของการสวดอ้อนวอน

2. พระคัมภีร์หลักคำาสอน 
และพันธสัญญาเต็มไปด้วย 
คำาตอบของคำาถามที่ผู้คน 
สวดอ้อนวอนถาม  จะเป็น 
อย่างไรถ้าไม่เคยมีการบันทึก 
คำาตอบของคำาถามที่พวก 
เขาถาม (การเปิดเผย)  
กระตุ้นครอบครัวให้ฝึก 
รู้จักและทำาตามการกระตุ้น 
เตือนของพระวิญญาณ   
พวกเขาอาจบันทึกความ 
คิดเกี่ยวกับการสวดอ้อน 
วอนไว้ในบันทึกส่วนตัว

อเมริก�  เฮนรีย์ อ�ยริงก์บันทึกว่� “คว�มนึกคิด [ของ 
เอ็ลเดอร์แพรทท์] เต็มไปด้วยล�งสังหรณ์อันชวน
หดหู่  … ไม่ส�ม�รถมองเห็นอน�คตหรือท�งออก 
ใดๆ”2  เฮนรีย์บันทึกข่�วเศร้�ทันทีหลังจ�กนั้นเกี่ยว 
กับมรณสักขีของท่�นอัครส�วก  เอ็ลเดอร์แพรทท์ 
ออกเดินท�งทั้งที่รู้สึกถึงอันตร�ย เช่นเดียวกับที ่
ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟรู้สึกระหว่�งไปค�ร์เทจ

ประจักษ์พย�นของข้�พเจ้�คือพระเจ้�ทรงตอบ 
คำ�สวดอ้อนวอนที่อ้อนน้อมและมีศรัทธ�เสมอ   
พระคัมภีร์หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�ตลอดจน 
ประสบก�รณ์ส่วนตัวสอนเร�ให้รู้จักคำ�ตอบเหล่� 
นั้นและยอมรับด้วยศรัทธ� ไม่ว่�จะเป็นก�รนำ�ท�ง 
ก�รยืนยันคว�มจริง หรือคำ�เตือน  ข้�พเจ้�สวด 
อ้อนวอนขอให้เร�ฟังและรู้จักสุรเสียงอันเป่ียมด้วย
คว�มรักของพระเจ�้เสมอ 

อ้างอิง
1.	 “The	Journal	of	Henry	Eyring:	1835–1902”	(ต้นฉบับ

ในความครอบครองของผู้เขียนซึ่งไม่ได้ตีพิมพ์)
2.  “The Journal of Henry Eyring: 1835–1902.”

ซ้าย: ในบันทึกนี้  
เฮนรีย์ อายริงก์  
(ภาพด้านซ้าย) 
บันทึกเหตุการณ ์
หลังจากมรณสักขี 
ของเอ็ลเดอร์พาร์ลีย์ 
พี. แพรทท์ (ใต้ภาพ 
เฮนรีย์ อายริงก์)  
หน้าบันทึกด้านซ้าย 
กล่าวถึงมรณสักขี  
ใต้บันทึกคือพระคัมภีร์
หลักคำาสอนและพันธ-
สัญญาฉบับปี 1890
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คืนหนึ่งญาติผู้น้องของดิฉันหนีออก 
จากบ้าน ดิฉันจึงรีบไปหาเธอ ขณะ 

ขับรถ ดิฉันสวดอ้อนวอนทูลขอให้พระ 
วิญญาณทรงช่วยดิฉัน ดิฉันทราบว่าพระ 
ผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบและทรงนำาทาง ดิฉัน 
พยายามฟังการกระตุ้นเตือนของพระ 
วิญญาณ แต่เมื่อไม่ได้ยินอะไร ดิฉันเริ่ม 
รู้สึกสิ้นหวังและรู้สึกว่าพระวิญญาณไม่
ทรงกระตุ้นเตือนดิฉัน

ถึงแม้จะอยากไปหาให้ไกลกว่านี้ แต่ 
ดิฉันรู้สึกว่าควรอยู่แถวๆ บ้านลูกพ่ีลูกน้อง  

ฟังการกระตุ้นเตือน
โดย มาเรีย อิซาเบล โมลินา

คนน้ี ดิฉันจึงตัดสินใจขับรถวนบริเวณน้ัน 
อีกคร้ัง ขณะหยุดตรงส่ีแยกดิฉันเห็นภาพ 
เงาเด็กผู้หญิงคนหน่ึงเดินอยู่ ดิฉันพบญาติ 
คนนี้แล้ว!

ขณะลงจากรถวิ่งไปหาเธอ ดิฉันตระ- 
หนักว่าพระวิญญาณทรงนำาดิฉันตลอด 
ทางโดยช่วยให้ดิฉันรู้สึกว่าควรอยู่บริเวณ 
เดิม เพราะดิฉันคอยฟังเสียงแผ่วเบา ดิฉัน 
จึงแทบไม่สนใจการกระตุ้นเตือนของ 
พระวิญญาณ ดิฉันเข้าใจหลังจากนั้นว่า 
หลายครั้งเราจะไม่ได้ยินเสียง แต่เราจะ
รู้สึกในใจเรา

เ ด็ก

หลักคำาสอนและ 
พันธสัญญา 9:8–9

หลักคำาสอนและ 
พันธสัญญา 8:2

หลักคำาสอนและ 
พันธสัญญา 6:22–23

ยอห์น 14:26

สุภาษิต 8:10–11

ดิฉันขอบพระทัยอย่างยิ่งสำาหรับการ 
นำาทางของพระวิญญาณ จริงๆ แล้วพระ- 
องค์ทรงอยู่ท่ีน่ันเสมอ! ดังพระคัมภีร์กล่าว 
“พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเป็นเพ่ือนท่ีย่ังยืน 
ของท่าน” (คพ. 121:46)

ถ้าเรามีค่าควรรับการนำาทางของพระ- 
วิญญาณและเราเอาใจใส่ เราสามารถเป็น 
เครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
เพื่อทำาประโยชน์ให้คนมากมายได้ ด้วย 
ความเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของพระวิญญาณ 
เราจะรู้ทางที่เราควรไป

เยาวชน
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การผจญภัยในการสวดอ้อนวอน

ประธานอายริงก์สอนว่าการสวดอ้อนวอน 
ได้รับคำาตอบหลากหลายวิธี ท่านสามารถ 

ผจญภัยไปกับการค้นคว้าพระคัมภีร์เพ่ือหาวิธีบาง
อย่างเหล่านั้น

ใช้แผนที่นี้เริ่มการเดินทางของท่านเพื่อเรียนรู้ 
ค้นหาพระคัมภีร์แต่ละข้อในแผนท่ี เขียนคำาพูดส้ันๆ 
บนบรรทัดว่างเพื่อบอกถึงสิ่งท่ีพระคัมภีร์กล่าว 
เกี่ยวกับคำาตอบในการสวดอ้อนวอน

ระหว่างทางท่านสามารถเขียนลงในบันทึกส่วน
ตัวได้ว่ากำาลังเรียนรู้อะไรและเขียนประสบการณ์
ของท่านกับการสวดอ้อนวอนที่ได้รับคำาตอบ



ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

ข่าวเยี่ยมสอน

งานเผยแผ่ 
ศาสนา

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม 

ใช้คำาถามช่วยท่านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผล 

ในชีวิตท่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org

จากประวัติของเรา
เรื่องราวของ โอลกา โควัลโอวา  

จากเชโกสโลวะเกียในอดีตเป็น 

ตัวอย่างการทำางานเผยแผ่ศาสนา

ของสมาชิกจากประวัติสมาคม

สงเคราะห์ของเรา ในทศวรรษ 

1970 โอลกาเป็นนักศึกษาแพทย ์

และหิวโหยชีวิตทางวิญญาณที ่

ลึกซึ้งมากขึ้น เธอสังเกตเห็น 

โอตาคาร์ วอจคูฟคา วิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายวัย 75 ปี “สำาหรับดิฉัน 

เขาดูเหมือนอายุเจ็ดสิบห้าปีแต่ใน

ใจย่างสิบแปดและเป่ียมด้วยปีติ” 

เธอกล่าว “น่ีเป็นเรื่องไม่ธรรมดา

ในเชโกสโลวะเกียสมัยนั้นที่เป็น 

ยุคของลัทธิเกลียดชังสังคมมนุษย์”

โอลกาถามโอตาคาร์กับครอบ- 

ครัวเขาว่าพวกเขาพบปีติอย่างไร  

พวกเขาแนะนำาเธอให้รู้จักสมาชิก

ศาสนจักรคนอ่ืนๆ และให้พระ 

คัมภีร์มอรมอนแก่เธอหนึ่งเล่ม  

เธออ่านอย่างกระหายใคร่รู้ จาก 

นั้นไม่นานจึงรับบัพติศมาและการ

ยืนยัน โอลกาเป็นอิทธิพลดีนับ

แต่นั้นในโลกของการกดขี่ทางการ

เมืองและการข่มเหงทางศาสนา 

เธอรับใช้เป็นประธานสมาคม

สงเคราะห์ในสาขาเล็กๆ และช่วย

จิตวิญญาณคนอื่นให้รอดโดยนำา

พวกเขามาหาพระคริสต์3

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายถูกส่งออกไป “เพื่อ 
ทำางานในสวนองุ่น [ของพระเจ้า] เพื่อ 

ความรอดของจิตวิญญาณมนุษย์” (คพ. 
138:56) ซึ่งรวมถึงงานเผยแผ่ศาสนาด้วย  
เราไม่จำาเป็นต้องมีจดหมายเรียกทำางาน 
เผยแผ่อย่างเป็นทางการเพ่ือแบ่งปันพระ-
กิตติคุณ คนอ่ืนๆ ท่ีพระกิตติคุณจะเป็นพร
แก่ชีวิตพวกเขาอยู่รอบตัวเรา และเมื่อเรา 
เตรียมตัว พระเจ้าจะทรงใช้เรา ผู้เย่ียมสอน 
สามารถน้อมรับความรับผิดชอบทางวิญ- 
ญาณและช่วย “ทำาให้เกิดความเป็นอมตะ
และชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” (โมเสส 1:39)

เมื่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธจัดตั้ง 
สมาคมสงเคราะห์ในปี ค.ศ. 1842 ท่าน 
กล่าวว่าสตรีไม่เพียงดูแลคนยากจนเท่า 
นั้นแต่ช่วยจิตวิญญาณให้รอดด้วย1 นี่ยัง 
คงเป็นจุดประสงค์ของเรา

“พระเจ้า … ทรงฝากฝังประจักษ์พยาน 
แห่งความจริงแก่ผู้ที่จะแบ่งปันกับผู้อื่น”  
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษา 
ในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว “ยิ่งไปกว่านั้น 
พระเจ้าทรงคาดหวังให้สมาชิกศาสนจักร 
ของพระองค์ ‘อ้า [ปากของพวกเขา] ตลอด 
เวลา, โดยประกาศกิตติคุณ [ของพระองค์] 
ด้วยเสียงแห่งความชื่นชมยินดี’ (คพ. 28: 
16) … บางครั้งเพียงวลีเดียวของประจักษ์
พยานสามารถทำาให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อชีวิตผู้อื่นตราบนิรันดร”2

จากพระคัมภีร์
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 1:20–23; 

18:15; 123:12

อ้างอิง
1.	 ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร:  

โจเซฟ สมิธ	(2007),	หน้า	487.
2.	 ดีเทอร์ เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ,	“การรอคอย 

บนถนนสู่ดามัสกัส,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2011,	 
หน้า	95–96.

3.	 ดู	Daughters in My Kingdom: The History 
and Work of Relief Society	(2011),	92–95.

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง
1. ฉันทำาตามการกระตุ้นเตือนของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ขณะแบ่งปันประจักษ์พยาน
กับพี่น้องสตรีที่ฉันเยี่ยมหรือไม่
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2. ฉันกำาลังช่วยพี่น้องสตรีที่ฉันดูแลให้เรียนรู้
พระกิตติคุณอย่างไร

	 ม ก ร า ค ม 	 2 0 1 3    7



8 เ ลี ย โ ฮ น า

“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; …ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือ

โดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ค.ศ. 2012 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่านี้ 
(และสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้คำาสอน
ล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่ตลอดจนผู้นำาศาสนจักรท่านอื่นๆ

ในคืนวันเสาร์ที่หนาวจัดช่วงฤดูหนาว 
ปี 1983–1984 ซิสเตอร์มอนสันกับ 

ข้าพเจ้าขับรถหลายไมล์ไปหุบเขาในมิด- 
เวย์ ยูทาห์ เรามีบ้านหลังหน่ึงท่ีน่ัน  อุณหภูมิ 
คืนนั้นลบ 24 องศาฟาเรนไฮต์ (–31 °C) 
และเราต้องการทำาทุกอย่างท่ีบ้านหลังน้ัน 
ของเราให้เรียบร้อย  เราตรวจบ้านแล้วพบ 
ว่าเรียบร้อยดี จึงออกจากบ้านกลับไป 
ซอลท์เลคซิตี้ แต่ … ไปได้ไม่กี่ไมล์รถก็ดับ   
…เราทำาอะไรไม่ได้เลย …  

เราฝืนใจออกเดินไปยังเมืองใกล้สุด รถ 
หลายคันแล่นฉิวผ่านเราไป  ในที่สุดรถคัน 
หนึ่งก็หยุด และชายหนุ่มคนหนึ่งเสนอ 
ความช่วยเหลือ. . . ชายหนุ่มใจดีคนน้ี 
ขับรถพาเรากลับไปบ้านที่มิดเวย์  ข้าพเจ้า 
พยายามให้เงินเขา. . . แต่เขา. . . บอกว่า 

เขาเป็นลูกเสือและอยากบำาเพ็ญประโยชน์ 
ข้าพเจ้าบอกช่ือตัวเอง และเขาแสดงความ 
ปลาบปลื้มยินดีที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือ 
ข้าพเจ้าคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในวัยผู้สอน 
ศาสนา จึงถามไปว่าเขามีแผนจะรับใช้งาน 
เผยแผ่หรือไม่  เขาบอกว่าเขายังไม่แน่ใจ 
ว่าอยากทำาอะไร

เช้าวันจันทร์ถัดมาข้าพเจ้าเขียนจดหมาย 
ถึงชายหนุ่มคนน้ีและขอบคุณสำาหรับความ 
มีน้ำาใจของเขา ในจดหมายข้าพเจ้ากระ- 
ตุ้นเขาให้รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา. . .

ประมาณหน่ึงสัปดาห์ต่อมา คุณแม่ของ 
ชายหนุ่มคนนี้โทรศัพท์มาบอกว่าลูกชาย 
เธอเป็นคนหนุ่มท่ียอดเย่ียมแต่เพราะอิทธิ- 
พลบางอย่างในชีวิต ความปรารถนาที ่
อยากรับใช้งานเผยแผ่มานานจึงลดน้อย 
ลง  เธอบอกว่าเธอกับคุณพ่อของเขาอด 
อาหารและสวดอ้อนวอนขอให้เขาเปลี่ยน 
ใจ. . . [เธอ] ต้องการให้ข้าพเจ้ารู้ว่าเธอถือ 
ว่าเหตุการณ์ในเย็นวันนั้นเป็นคำาตอบการ 
สวดอ้อนวอนของพวกเขาเพื่อลูกชาย   
ข้าพเจ้าพูดว่า “ผมเห็นด้วยกับคุณ”

หลังจากนั้นหลายเดือนเมื่อได้สื่อสาร 
กับชายหนุ่มคนนี้มากขึ้น ซิสเตอร์มอนสัน 
กับข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ไปร่วม 
งานเลี้ยงอำาลาผู้สอนศาสนาก่อนเขาเดิน

ทางไปคณะเผยแผ่แคนาดาแวนคูเวอร์
เส้นทางที่มาบรรจบกันคืนนั้นในเดือน 

ธันวาคมเป็นความบังเอิญหรือไม่  ข้าพเจ้า 
ไม่เชื่อแม้แต่นิดเดียว  ข้าพเจ้าเชื่อว่าการ 
พบกันของเราเป็นการตอบคำาสวดอ้อน 
วอนที่จริงใจของพ่อแม่สำาหรับลูกชายที่
พวกเขาห่วงใย

เส้นทางที่มาบรรจบกัน 
เป็นความบังเอิญหรือไม่

คำาถามให้ไตร่ตรอง
• การรับใช้งานเผยแผ่จะเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้ท่านและคนที่ท่าน
สอนได้อย่างไร

• ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเตรียม
ตนเองให้พร้อมรับใช้งานเผยแผ่

ท่านอาจเขียนความคิดของท่านลงใน
บันทึกส่วนตัวหรือสนทนาเรื่องเหล่าน้ีกับ
คนอื่นๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้: สั่งสอนกิตติคุณ
ของเรา: แนวทางการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา (2004); 
รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสัน, “ขอให้ถามผู้สอนศาสนา!  พวก
เขาช่วยท่านได้!” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 18–21.

ประธานโธมัสเอส.มอนสัน,“พิจารณาพร,” 
เลียโฮนา,พ.ย.2012,88.

สมุดบันทึก การประชุมใหญ่เดือนตุลาคม

เรื่องเล่าจากการประชุมใหญ่
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คำาสัญญาของ 
ศาสดาพยากรณ์

“พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบความต้องการ 

ของเราและจะทรงช่วยเราเม่ือเราทูลขอความ 

ช่วยเหลือจากพระองค์  ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ม ี

ความกังวลใดของเราเล็กเกินไปหรือไม่สำาคัญ 

พระเจ้าทรงอยู่ในรายละเอียดของชีวิตเรา”
ประธานโธมัสเอส.มอนสัน,“พิจารณาพร,” 
เลียโฮนา,พ.ย.2012,88.

หัวข้อสำาคัญท่ีสุดบางหัวข้อมีผู้ปราศรัย 
ในการประชุมใหญ่สามัญมากกว่า 

หนึ่งท่าน ต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้พูดสี่ท่านพูด 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริง   
ลองมองหาความคล้ายคลึงกันในเร่ืองอ่ืนๆ 
ขณะที่ท่านศึกษาคำาปราศรัยการประชุม
ใหญ่

• “การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริง. . .  
รวมถึงปณิธานอันตั้งมั่นที่จะเป็น 
สานุศิษย์ของพระคริสต์”1—เอ็ลเดอร์ 
เดวิด  เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง

• “เมื่อรับบัพติศมาเราสัญญาจะรับ  
‘พระนามของ [พระเยซู] คริสต์, โดย 
มี ความตั้งใจ ที่จะรับใช้พระองค์
จนกว่าชีวิตจะหาไม่.’ [โมโรไน 6:3; 

ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม  

ค.ศ. 2012 ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 

ประกาศว่า “เยาวชนชายทุกคนท่ีสามารถ 

และมีค่าควร สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยม 

ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า. . . มีทาง

เข้าไปอ่าน ดู หรือฟังคำาปราศรัย 
การประชุมใหญ่สามัญได้ที่  
conference.lds.org

เน้นตัวเอน] พันธสัญญาเช่นน้ันเรียก 
ร้องความพยายามอย่างกล้าหาญ 
การยึดถือคำามั่นสัญญา และความ 
ซื่อตรง”2—เอ็ลเดอร์เควนทิน  แอล. 
คุก แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

• “เราเป็นผู้ติดตามของพระผู้ช่วยให้
รอด พระเยซูคริสต์ การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสและความเชื่อมั่นนั้นเป็น
ผลมาจากความเพียรพยายามและ 
ความตั้งใจ  ซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคล  
และเป็นกระบวนการตลอดชีวิต”3 

—แอน  เอ็ม. ดิบบ์ ที่ปรึกษาที่สอง 
ในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

• “เมื่อใดที่ประจักษ์พยานของเราอยู่
เหนือสิ่งที่อยู่ในความคิดเราและฝัง
ลึกในใจเรา เมื่อนั้นแรงจูงใจของเรา

ที่จะรักและรับใช้จึงจะเป็นดังพระผู้ 
ช่วยให้รอด”4—เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ 
บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

อ้างอิง
1.	 เดวิด เอ.	เบดนาร์,	“เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่

พระเจ้า,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2012,	107.
2.	 เควนทิน แอล.	คุก,	“ท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ 

ได้หรือไม่?”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2012,	9.
3.	 แอน เอ็ม.	ดิบบ์,	“ฉันรู้	ฉันดำาเนินชีวิตตาม	 

ฉันรัก”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2012,	10.
4.	 เอ็ม. รัสเซลล์	บัลลาร์ด,	“จงทำางานอย่างทุ่มเท,”	

เลียโฮนา,	พ.ย.	2012,	30.

เลือกท่ีจะขอคำารับรองเพ่ือรับใช้งานเผยแผ่ 

ศาสนาโดยกำาหนดอายุให้เร่ิมท่ี 18 ปี แทน  

19 ปี. . . เยาวชนหญิงที่สามารถและมีค่า 

ควรผู้มีความปรารถนาจะรับใช้ สามารถได้ 

รับการรับรองเพ่ือรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา 

การเปลี่ยนแปลงในแนวทางเรื่องอายุผู้สอนศาสนา

โดยกำาหนดอายุให้เร่ิมท่ี 19 ปีแทน 21 

ปี” (“ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่,” 

เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 4, 5)

หาความคล้ายคลึงกัน: 
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริง

มุมศึกษา
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เมื่ออายุ 17 ปี ดิฉันสูญเสียแขนซ้าย 
เกือบทั้งแขนในอุบัติเหตุทางรถยนต์  

ประสบการณ์นี้คงจะเปลี่ยนชีวิตดิฉัน 
ตลอดกาล แม้จะมีวันที่ยุ่งยากและช่วง 

เวลาท่ียากลำาบาก แต่ไฟของคนถลุงแร่ได้ 
เปิดโอกาสให้ดิฉันเห็นเดชานุภาพแห่งการ 
ชดใช้อย่างหาที่เปรียบมิได้

ชีวิตดิฉันเวลานี้ล้วนเก่ียวข้องกับการ 
เป็นภรรยาและมารดา สองบทบาทท่ีดิฉัน 
รักอย่างสุดซ้ึง ก่อนลูกเกิดดิฉันสงสัยความ 
เหมาะสมในการเป็นมารดาของดิฉันว่า 

จะเปล่ียนผ้าอ้อม ทำาอาหารเย็น หรือปลอบ 
ลูกๆ ด้วยแขนข้างเดียวได้อย่างไร สิบห้า
ปีต่อมา ดิฉันเป็นแม่อยู่ท่ามกลางลูกๆ ที่ 
น่ารักห้าคน ดิฉันปรับตัวได้ดีและลูกๆ  
แทบไม่สังเกตว่าดิฉันต่างจากแม่คนอื่นๆ  
แขนท่ีขาดหายไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปแต่ 
เป็นสัญลักษณ์ของความรัก เป็นแหล่ง 
ปลอบโยนให้ลูกๆ จับเมื่อพวกเขาร้องไห ้
หรือเข้านอนตอนกลางคืน ความรู้สึกผูกพัน 
น้ีอาจจะเน่ืองด้วยหลายอย่าง แต่ดิฉันเห็น 
ว่าน่ีเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงสามารถสร้างเร่ืองดีๆ จากเร่ืองสลดใจ

ดิฉันไม่สามารถพรรณนาความหวาน 
ช่ืนท่ีดิฉันรู้สึกเมื่อส่วนนั้นของดิฉันให้การ 
 

ภาพมาตลอดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าดิฉันคือ 
หนึ่งในนั้นที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรักษา 

เรื่องราวเริ่มด้วยพระดำารัสเชื้อเชิญด้วย
ความรักของพระองค์ว่า

“เจ้ามีผู้ใดที่เจ็บป่วยในบรรดาพวกเจ้า 

ไหม? จงนำาเขามาที่นี่. พวกเจ้ามีคนใดที ่
เป็นง่อย, หรือตาบอด, หรือขาเสีย, หรือ 
พิการ,…หรือที่รับทุกข์ด้วยประการใดๆ 

ไหม? จงนำาพวกเขามาท่ีน่ีและเราจะรักษา 
พวกเขา, เพราะเรามีความสงสารเจ้า; อุทร 
ของเราเต็มไปด้วยความเมตตา. …

“… เราเห็นว่าศรัทธาของเจ้าเพียงพอที่
เราจะรักษาเจ้า.

เราพูดถึงพระคริสต์

สมประกอบพอ
โดย มิเชล เรเยส
ดิฉันจะเปล่ียนผ้าอ้อม เตรียมอาหารเย็น หรือปลอบลูกๆ ด้วยแขนข้างเดียวได้อย่างไร

ปลอบโยนลูกๆ ได้ การเป็นมารดาให้มุม
มองต่อข้อจำากัดทางกายของดิฉัน และ 
ดิฉันรู้สึกว่าการชดใช้เริ่มเยียวยาดิฉันแล้ว

ข้อเรียกร้องแต่ละวันของการเป็นมารดา 
บางครั้งเป็นเรื่องยาก เวลามีปัญหามาก 
ดิฉันจะใคร่ครวญความเป็นจริงของการ 
ฟ้ืนคืนพระชนม์และพระปรีชาสามารถ 
ของพระผู้ช่วยให้รอดในการรักษาดิฉัน  
ตัวอย่างการรักษาที่ส่งเสริมศรัทธาใน 
พระคัมภีร์จึงมีความหมายต่อดิฉันเป็น
พิเศษ ตัวอย่างหนึ่งที่ดิฉันชื่นชอบคือเมื่อ
พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือนผู้คนในทวีป
อเมริกาและรักษาคนเจ็บป่วย ดิฉันนึก 

พลังที่จะอยู่กับความท้าทายของท่าน
“ความท้าทายบางอย่างในชีวิตจะไม่ได้รับการแก้ไขบนแผ่นดินโลก 

เปาโลทูลวิงวอนสามคร้ังขอให้เอา ‘หนามในเน้ือ’ ออก พระเจ้าตรัสตอบ 

เพียงว่า ‘การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า’ (2 โครินธ์ 12:7, 9) 

 . . . พระองค์ประทานพลังชดเชยให้เปาโลเพื่อเขาจะสามารถดำาเนิน 

ชีวิตได้อย่างมีความหมายมากที่สุด พระองค์ทรงต้องการให้ท่านเรียนรู้วิธีรับการรักษา 

เมื่อสิ่งนั้นเป็นพระประสงค์ของพระองค์และวิธีได้รับพลังที่จะอยู่กับความท้าทายเม่ือทรง

ตั้งใจให้สิ่งนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อการเติบโต แต่ไม่ว่ากรณีใดพระผู้ไถ่จะทรงสนับสนุนท่าน”
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, Ensign, พ.ค. 1994, 7.

10 เ ลี ย โ ฮ น า



“… เมื่อพระองค์รับสั่งดังนั้นแล้ว, ฝูงชนทั้งหมด,  
ได้พร้อมใจกัน, ออกไปพร้อมด้วยคนเจ็บป่วยของ 
พวกเขาและคนมีทุกข์ของพวกเขา, และคนเป็นง่อย 
ของพวกเขา, พร้อมด้วยคนตาบอดของพวกเขา, และ 
พร้อมด้วยคนใบ้ของพวกเขา, และพร้อมด้วยคนทั้ง 
หมดท่ีมีทุกข์อย่างใดอย่างหน่ึง; และพระองค์ทรงรักษา 
เขาทุกคน” (3 นีไฟ 17:7–9)

สำาหรับดิฉัน น่ีเป็นเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์ท่ีสุด 
เหตุการณ์หน่ึงซ่ึงพรรณนาไว้ในพระคัมภีร์ แต่มุมมอง 
ของดิฉันเปลี่ยนไปขณะยอมรับการเป็นมารดาท่ีมี 
แขนข้างเดียว ดิฉันเคยคิดว่าดิฉันเป็นคนหน่ึงท่ีเฝ้ารอ 
การฟื้นคืนชีวิตและการมีอวัยวะครบสมบูรณ์ แต ่
เวลานี้ดิฉันไม่รีบร้อนมากขนาดนั้น นับวันดิฉันก็ยิ่ง 
รู้สึกว่า เวลานี้ การชดใช้กำาลังเกิดผลในชีวิตดิฉัน  
ดิฉันตระหนักว่าพลังการรักษาไม่จำาเป็นต้องเริ่มเมื่อ 
การฟ้ืนคืนชีวิตเกิดข้ึนเท่าน้ัน ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
เร่ิมต้นแล้วเม่ือลูกคนหน่ึงของดิฉันจับแขนส่วนท่ีเหลือ 
อย่างอ่อนโยนทุกคืนและเคลิ้มหลับไป การตระหนัก 
เช่นนี้มีความหมายต่อดิฉันเท่าๆ กับปาฏิหาริย์แห่ง
การรักษาทางกาย ดิฉันคิดได้แล้วว่าเวลานี้ดิฉันม ี
ความสมประกอบเท่าที่ดิฉันต้องเป็น 

แขนที่ขาดหาย

ไม่เป็นอุปสรรค

อีกต่อไปแต่เป็น

สัญลักษณ์ของ

ความรัก เป็น

แหล่งปลอบโยน

ให้ลูกๆ จับเมื่อ

พวกเขาเข้านอน

ตอนกลางคืน 

เหตุใดจึงเกิดเรื่องนี้กับฉัน
เอ็ลเดอร์โรนัลด์  เอ. ราสแบนด์ แห่งฝ่ายประธานโควรัม 

สาวกเจ็ดสิบตอบคำาถามนี้ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่

สามัญเดือนเมษายน 2012 เรื่อง “บทเรียนพิเศษ”

“ชีวิตนี้คือการฝึกฝนเพื่อรับความสูงส่งนิรันดร์ กระ- 

บวนการดังกล่าวหมายถึงการทดสอบและการทดลอง  

เป็นเช่นนี้มาโดยตลอดและไม่มีใครได้รับยกเว้น

“การวางใจพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าสำาคัญยิ่งต่อ 

ชีวิตมรรตัยของเรา ด้วยศรัทธาในพระองค์ เราได้รับอำานาจ 

การชดใช้ของพระคริสต์ในช่วงเวลาท่ีถูกรุมเร้าด้วยคำาถาม 

ซึ่งไม่ค่อยมีคำาตอบ . . .

“แม้ว่าเราจะเผชิญการทดลอง ความทุกข์ยาก ความ 

ทุพพลภาพ ความปวดร้าว และความยากลำาบากทุกรูป 

แบบ แต่พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงรักและห่วงใยเราจะทรงอยู่ 

เคียงข้างเราเสมอ พระองค์ทรงสัญญาว่า

“‘เราจะไม่ละทิ้งพวกท่านไว้ให้เป็นลูกกำาพร้า เราจะ

มาหาท่าน . . .

“‘เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน เราไม่ได้ให้อย่างที่

โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย’ (ยอห์น 

14:18, 27)”

บน
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ท่านจะแสวงหาการปลอบโยนและสันติสุขของพระผู้ช่วย 
ให้รอดในการทดลองของท่านได้อย่างไรบ้าง
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ขณะที่ท่านศึกษาคำาสอนของประธานลอเรนโซ 

สโนว์ปีนี้ ท่านจะได้รู้จักประธานสโนว์ในฐานะ

ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย ซึ่งให้คำา

แนะนำาอันเกี่ยวเนื่องกับปัจจุบันอย่างเด่นชัด

้
าท่านเคยเห็นภาพลอเรนโซ สโนว์ ประธาน 
ศาสนจักรคนที่ห้าของศาสนจักรของพระ- 
เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ท่านอาจ

จะจำาเครายาวสีขาวและสีหน้าใจดีนั้นได้ และถ้า 
ท่านหยุดเพื่อสำารวจภาพนั้นสักสองสามนาที ท่าน
อาจถูกดึงดูดไปที่ดวงตาของประธานสโนว์—ซึ่ง 
เหน็ดเหนื่อยแต่ไม่อ่อนล้า ชราภาพแต่เต็มไปด้วย
ความกระตือรือร้นและความสว่าง

ท่านอาจจะเคยได้ยินว่าประธานสโนว์ได้รับการ 
ดลใจให้ส่ังสอนเร่ืองส่วนสิบ และท่านอาจจะจำาเร่ือง 
ท่ีอ่านได้เก่ียวกับประสบการณ์ศักด์ิสิทธ์ิในพระวิหาร 
ซอลท์เลค

แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าอะไรนำาไปสู่ประสบการณ์ 
พระวิหารครั้งนั้นและส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง ท่าน 
อยากรู้เรื่องราวการเปิดเผยที่ประธานสโนว์ได้รับ 
เกี่ยวกับกฎส่วนสิบหรือไม่

แววตาและสีหน้าของประธานสโนว์เป็นอย่างไร  
หลังจากพบประธานสโนว์ บาทหลวงของศาสนา 
หนึ่งเขียนว่า “สีหน้าของท่านคือพลังแห่งสันติ ท่า 
ทางของท่านคือพรแห่งสันติ ในส่วนลึกอันเงียบสงบ 

ของดวงตาท่านไม่เพียงเป็น ‘บ้านแห่งการ 
สวดอ้อนวอนในใจ’เท่าน้ัน แต่เป็นท่ีพำานัก 
ของพลังทางวิญญาณด้วย … ความรู้สึก
แปลกประหลาดที่สุดแผ่คลุมข้าพเจ้า 
ว่าข้าพเจ้า ‘ยืนอยู่ในที่ศักดิ์สิทธิ์’”1 

ท่านอยากรู้หรือไม่เก่ียวกับการผจญ- 
ภัย การทดลอง ชัยชนะ ความเศร้า
โศกเสียใจ ปีติ และการเปิดเผยที่
รวมกันสร้างสีหน้าเช่นนั้น

ปีนี้ พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์
และผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี-
เซเดคจะศึกษา คำ�สอนของประธ�น
ศ�สนจักร: ลอเรนโซ สโนว์ ขณะที่
ท่านเรียนรู้จากคำาสอนของประธาน 
สโนว์และสนทนากันที่โบสถ์หรือที่ 
บ้านท่านจะได้ทราบว่าประธานสโนว์ 
เป็นมากกว่าชายท่าทางใจดีใน
ภาพวาดเก่าแก่ ท่าน 
จะได้ทราบว่าประธาน 
สโนว์เป็นคนของพระ-
ผู้เป็นเจ้า—ศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ 
และผู้เปิดเผย 
ซึ่งให้คำาแนะนำา 

แตงกวาดอง หัวผักกาด 
และประจักษ์พยาน 
แรงบันดาลใจจากชีวิตและ
คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

โดย แอรัน แอล. เวสต์
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อันเกี่ยวข้องกับปัจจุบันอย่างเด่นชัด
เพื่อกระตุ้นให้ท่านอยากรู้ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง

เล็กๆ น้อยๆ ของคำาสอนและเรื่องราวที่ท่านจะพบ 
ในหลักสูตรการศึกษาปีนี้ ในย่อหน้าต่อจากนี้ บท 
และเลขหน้าอ้างถึงหนังสือ คำ�สอนของประธ�น 
ศ�สนจักร: ลอเรนโซ สโนว์

ท่านอาจจะจำาได้ถึงคำาปราศรัยการประชุม 
ใหญ่สามัญที่น่าสนใจซึ่งเอ็ลเดอร์เดวิด เอ.  
เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเปรียบ 
ขั้นตอนการเปลี่ยนใจเลื่อมใสกับขั้นตอนการ 
ดองแตงกวา2 เอ็ลเดอร์เบดนาร์ไม่ใช่อัครสาวก 
คนแรกที่เปรียบเทียบเรื่องดังกล่าว ประธานสโนว ์
แบ่งปันข้อคิดคล้ายกันนี้เมื่อ 150 ปีก่อนว่า

“ใส่แตงกวาผลหนึ่งลงในถังน้ำาส้มสายชู ชั่วโมง
แรกหรือใน 12 ชั่วโมงแรกมีผลเพียงเล็กน้อยกับ 
แตงกวา เมื่อลองสำารวจดูท่านจะพบว่ามีผลกับแค่ 
เปลือก เพราะต้องใช้เวลานานกว่านั้นในการดอง 
แตงกวา การที่บุคคลหนึ่งรับบัพติศมาเข้ามาใน 
ศาสนจักรน้ีมีผลต่อเขา แต่ไม่ส่งผลให้เขาเป็นเหมือน 
แตงกวาดองทันที การรับบัพติศมาไม่ได้ทำาให้กฎ 
แห่งสิทธิหน้าที่เกิดขึ้นอย่างมั่นคงกับเขาในช่วง 12 
หรือ 24 ชั่วโมงแรก แต่เขาต้องอยู่ในศาสนจักร  
เหมือนแตงกวาในน้ำาส้มสายชูจนกว่าจะอ่ิมตัวด้วย 
วิญญาณที่ถูกต้อง”3

เมื่อประธานสโนว์พูดถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ท่านพูดจากประสบการณ์ ท่านมักพูดถึงสองเหตุ- 
การณ์—ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นก่อนเข้าร่วมศาสนจักรและ 
อีกครั้งเกิดขึ้นหลังจากบัพติศมาและการยืนยันไม่ 
นาน—ซ่ึงช่วยให้ท่าน “อ่ิมตัวด้วยวิญญาณท่ีถูกต้อง” 
เราอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์เหล่านี้ได้ใน
หน้า 1, 3, 59 และ 61–62

“เหตุใดชาย [คนหนึ่ง] จึงได้รับเรียกให้ทำาหน้าที่
ประธานดูแลผู้คน” ประธานสโนว์เคยถาม “เพ่ือให้ 
ได้อิทธิพลแล้วใช้อิทธิพลนั้นยกตนข่มท่านหรือ?
ไม่ใช่เลย แต่ตรงกันข้าม เขาได้รับเรียกในตำาแหน่ง
นั้นเพื่อให้ปฏิบัติหลักธรรมเดียวกับเม่ือครั้งทรง
มอบฐานะปุโรหิตให้พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า นั่น

ข้อมูลชีวประวัติ

ลอเรนโซ สโนว์เกิดเม่ือวันท่ี 3 เมษายน ค.ศ. 1814 ในเมืองแมนชัว รัฐ 
โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา โรเซตตาและออลิเวอร์ สโนว์บิดามารดาของท่าน 

เลี้ยงดูท่านกับพี่น้องหกคนในบ้านที่ทุ่มเทให้ศาสนา ความขยันขันแข็ง การ 
รับใช้ และการศึกษา หลักธรรมพื้นฐานเหล่านี้เตรียมท่านให้พร้อมยอมรับ
พระกิตติคุณท่ีได้รับการฟ้ืนฟู ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1836 ท่านเข้าร่วม 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเมืองเคิร์ทแลนด์ รัฐ
โอไฮโอ โดยได้รับอิทธิพลจากการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธ์ิและ
แรงกระตุ้นอันนุ่มนวลจากเอไลซาพ่ีสาวผู้เข้าร่วมศาสนจักรแล้ว เกือบหน่ึงปี
ต่อมา ท่านได้รับเรียกให้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

ตลอด 12 ปีต่อมาท่านรับใช้งานเผยแผ่อีกหลายคร้ังในสหรัฐ และท่านนำา 
ผู้บุกเบิกวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกลุ่มหนึ่งไปหุบเขาซอลท์เลคเช่นกัน ท่านเป็น 
ผู้สอนศาสนาท่ีทุ่มเทและกระตือรือร้น ทำางานในอิตาลี หมู่เกาะฮาวาย และ
สหรัฐตะวันตก ท่านได้รับแต่งต้ังเป็นอัครสาวกเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.  
1849 ท่านมีส่วนในการเป็นผู้นำาศาสนจักรหลายด้าน รวมถึงการรับใช้เป็น 
ประธานพระวิหารซอลท์เลคคนแรกนานกว่า 5 ปี เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม ค.ศ. 
1898 ท่านได้รับการวางมือมอบหน้าที่เป็นประธานศาสนจักร ท่านถึงแก่- 
กรรมเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม ค.ศ. 1901 ในซอลท์เลคซิต้ี ยูทาห์



 

คือเขาต้องเสียสละ เพื่อตัวเองหรือ ไม่ใช่เลย แต่เพื่อประโยชน์
ของคนที่เขาดูแล … [เพื่อ] เป็นผู้รับใช้พี่น้องของเขา ไม่ใช่เจ้า
นายของคนเหล่านั้น ทำางานเพื่อประโยชน์และความผาสุกของพี่
น้อง”4

ในฐานะผู้นำาศาสนจักร ประธานสโนว์ปฏิบัติหลักธรรมนี้ และ 

บางคร้ังท่านพบวิธีท่ีสร้างสรรค์ในการทำาเช่นน้ัน ตัวอย่างเช่น ท่าน 
เคยใช้หัวผักกาด ผ้าปูที่นอน และฟางข้าวเพื่อยกระดับวิญญาณ 
ของวิสุทธิชนผู้ทุกข์ยากกลุ่มหนึ่ง เรื่องนี้พบในบทที่ 7 อ่านคำา
สอนบางอย่างของท่านเกี่ยวกับการเป็นผู้นำาในศาสนจักรได้จาก
บทที่ 18

ประธานสโนว์เป็นผู้นำาที่มีพลัง สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
เพราะท่านทราบว่าผู้นำาที่แท้จริงคือใคร ท่านสอนว่า “งานใหญ่
ที่กำาลังสำาเร็จลุล่วงเวลานี้—การรวมผู้คนจากประชาชาติต่างๆ 
ของแผ่นดินโลกไม่ได้มาจากความคิดของคนใดหรือคนกลุ่มใด 
แต่มาจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ”5 ท่านตอบสนองการชุมนุม
ของสมาชิกศาสนจักรที่มาให้เกียรติท่านในวันเกิดปีที่ 85 โดย
กล่าวว่า “ข้าพเจ้า … รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่ข้าพเจ้าทำาสำาเร็จ ไม่ใช่
เพราะลอเรนโซ สโนว์ และเหตุการณ์ที่นำาข้าพเจ้ามาสู่ตำาแหน่ง
ประธานศาสนจักร—ไม่ใช่เพราะลอเรนโซ สโนว์ แต่พระเจ้าทรง

ทำาให้เกิดขึ้น”6 
ท่านสอนความจริงนี้ตลอดการปฏิบัติศาสนกิจของท่าน แต ่

ท่านระลึกถึงความจริงดังกล่าวในความศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนตัว 
ก่อนเป็นประธานศาสนจักร ท่านเป็นอัครสาวกอาวุโสในศาสนจักร 
เมื่อครั้งประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 กันยายน  
ค.ศ. 1898 ท่านคิดว่าตนเองไม่คู่ควรที่จะแบกความรับผิดชอบ
นี้ จึงเข้าไปในห้องหนึ่งของพระวิหารซอลท์เลคเพียงลำาพังเพื่อ 
สวดอ้อนวอน ท่านวิงวอนขอการนำาทางแต่รู้สึกว่าไม่ได้รับคำาตอบ 
การสวดอ้อนวอน สักพักหนึ่งจึงออกจากห้องเข้าไปในห้องโถง 
ขนาดใหญ่ ท่ีน่ันท่านได้รับคำาตอบ พระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟ้ืนคืนพระ- 
ชนม์ทรงยืนอยู่เบื้องหน้าท่าน สูงจากพื้นประมาณสามฟุต (1 ม.)  
และรับส่ังบอกท่านว่าจะเดินหน้านำาศาสนจักรอย่างไร เรียนรู้เพ่ิม 
เติมเกี่ยวกับประสบการณ์นี้ในบทที่ 20

เราทราบกันดีว่าประธานสโนว์ได้รับการเปิดเผยเรื่องกฎส่วน 
สิบ สำาหรับสมาชิกศาสนจักรในปี ค.ศ. 1899 การเปิดเผยนี้เริ่ม 
ด้วยคำาประกาศหนักแน่นว่า “บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่วิสุทธิชนยุคสุด 
ท้ายทุกคนผู้หวังว่าจะพร้อมรับอนาคตและยืนอย่างม่ันคงบน 
รากฐานที่ถูกต้องจะทำาตามพระประสงค์ของพระเจ้าและจ่าย
ส่วนสิบเต็ม นั่นคือพระวจนะของพระเจ้าถึงท่าน”7

ประธานสโนว์สั่งสอนว่าการจ่ายส่วนสิบ
นำามาซึ่งพร ศาสนจักรเคยรับส่วนสิบที่
สำานักงานเหมือนในภาพที่เห็น (ซอลท์เลค
ซิตี้ ทศวรรษ 1880) ซ้าย: ในการเตรียม
ต้อนรับเพื่อนๆ ประธานสโนว์ทำาเชิงเทียน
จากหัวผักกาดให้ส่องสว่างทั่วบ้านไม้ซุง 
ของท่าน
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วิสุทธิชนยุคสุดท้ายตอบรับคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์ 
อย่างซื่อสัตย์ พระเจ้าประทานพรพวกเขาแต่ละคนและโดย 
รวมเนื่องด้วยเหตุนี้ อิทธิพลของการเปิดเผยดังกล่าวยังอยู่มา 
จนถึงทุกวันน้ีเม่ือสมาชิกศาสนจักรท่ัวโลกได้รับพรฝ่ายวิญญาณ 
และฝ่ายโลกผ่านการเช่ือฟังกฎส่วนสิบ อ่านประสบการณ์ท่ีนำา 
ไปสู่การเปิดเผยดังกล่าวและพรสืบเนื่องจากการนี้ในบทที่ 12

เช่นเดียวกับศาสดาพยากรณ์ทุกท่าน ประธานสโนว์เป็น 
พยานอันทรงพลังถึงพระเยซูคริสต์ ท่านสอนว่า “เราทุกคน 
พึ่งพาพระเยซูคริสต์ พึ่งพาการเสด็จมาในโลกของพระองค ์
เพื่อเปิดทางให้เราได้รับสันติสุข ความสุข และความสูงส่ง หาก 
พระองค์ไม่ทรงทำางานนี้ให้สำาเร็จเราคงไม่มีวันได้รับพรและ 
สิทธิพิเศษเหล่านี้ซึ่งรับประกันกับเราในพระกิตติคุณ”8 ท่าน 

เป็นพยานถึงการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด การปฏิบัติศาสนกิจ 
ขณะทรงเป็นมรรตัย การชดใช้ ความเกี่ยวข้องส่วนพระองค์ใน 
ศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์ และการเสด็จมาครั้งที ่
สอง ดูถ้อยคำาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์ได ้
จากบทที่ 24

แน่นอนว่าบทความส้ันๆ น้ีบอกเล่าเพียงส่วนน้อยของชีวิตและ 
การปฏิบัติศาสนกิจของประธานสโนว์เท่าน้ัน ในการศึกษา คำ�สอน 
ของประธ�นศ�สนจักร: ลอเรนโซ สโนว ์ ท่านจะพบเรื่องราวน่า

ลอเรนโซ สโนว์เคยมีประสบการณ์ศักด์ิสิทธ์ิของการได้เห็นพระเจ้า 
ผู้ฟ้ืนคืนพระชนม์ในพระวิหารซอลท์เลค
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ลักษณะพิเศษใน คำาสอนของประธาน
ศาสนจักร: ลอเรนโซ สโนว์

หนังสือเล่มน้ีเป็นอีกเล่มท่ีจะเพ่ิมเข้าไปในคลังหนังสือ 
คำ�สอนของประธ�นศ�สนจักร ของท่านและครอบ- 

ครัว เวลานี้หนังสือชุดดังกล่าวมี 11 เล่มแล้ว ซึ่งให้ความ
เข้าใจอันยอดเยี่ยมเกี่ยวกับหัวข้อพระกิตติคุณหลายหัวข้อ 
ลักษณะพิเศษสำาคัญบางประการของหนังสือเล่มนี้ได้แก่

• คำากล่าวที่สร้างแรงบันดาลใจจากประธานลอเรนโซ 
สโนว์เกี่ยวกับหัวข้อพระกิตติคุณมากกว่า 75 เรื่อง

• งานศิลป์และภาพถ่ายใหม่ๆ จากชีวิตลอเรนโซ  
สโนว์ที่สมาชิกส่วนใหญ่ไม่เคยเห็น

• ความช่วยเหลือสามแบบด้านการสอนและ 
การเรียนรู้ในแต่ละบท: คำาถามกระตุ้นให้คิด  
ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับหัวข้อบทเรียน และ 
ความช่วยเหลือด้านการสอนเพื่อปรับปรุง 
การมีส่วนร่วมและการสนทนาในชั้นเรียน

• คำาแนะนำาสามหน้าเพื่อช่วยสมาชิกยกระดับ 
การศึกษาหนังสือเล่มนี้และสอนด้วยการดลใจ 
ที่บ้านหรือที่โบสถ์

ประทับใจอีกหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่องโอกาสการสอนครั้งแรกเมื่อ 
ประธานสโนว์เป็นผู้สอนศาสนา ความประหลาดใจสุดขีดของ 
ท่านเมื่อได้รับเรียกให้รับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง ความรู้สึก
ของท่านเมื่ออยู่บนเรือในมหาสมุทรแอตแลนติกช่วงเกิดมรสุม
ที่น่ากลัว และสี่กรณีที่อำานาจของฐานะปุโรหิตช่วยคน (รวมถึง 
ลอเรนโซ สโนว์เอง) ให้รอดจากความตาย ท่านสามารถเรียนรู้ 
ได้มากจากคำาสอนหลากหลายเรื่อง รวมถึงความเป็นหนึ่งเดียว  
ความอ่อนน้อมถ่อมตน พันธสัญญา งานพระวิหาร ความสัมพันธ์
ในครอบครัว ความพากเพียรเพ่ือบรรลุความดีพร้อม ฐานะปุโรหิต 
สมาคมสงเคราะห์ และปีติของการแบ่งปันพระกิตติคุณ

หากท่านใช้เวลาอ่านและไตร่ตรองเรื่องราวและคำาสอนบาง 
เร่ืองที่กล่าวไว้ในบทความน้ี—หรือแม้ท่านตั้งใจไว้ว่าจะอ่านอีก 
ไม่นาน—ท่านม่ันใจได้ว่าประธานสโนว์จะพอใจกับความพยายาม 
ของท่าน ประธานสโนว์เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และท่านสอนว่า 
เราควร “ทุ่มสุดตัว” เพื่อให้เราสามารถ “ก้าวหน้าในหลักธรรม
แห่งความจริง” และ “เพิ่มพูนความรู้จากสวรรค์”9 ท่านกระตุ้น 
ดังนี้ “แต่ละวันที่ผ่านมาหรือแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านไปควรจะดีที่สุด 
เท่าที่เราเคยประสบมา กล่าวคือ เราควรทำาให้ตัวเราก้าวหน้าวัน
ละนิด ในความรู้และปัญญา และในความสามารถประกอบคุณ
ความดี”10 

ขอให้ชีวิตท่านมีคุณค่ามากขึ้นในปีนี้ผ่านการศึกษา คำ�สอน
ของประธ�นศ�สนจักร: ลอเรนโซ สโนว์ ขณะศึกษาท่านจะมี 
ประสบการณ์คล้ายกับประสบการณ์ของบาทหลวงที่ดีคนนั้นผู้
พบปะสนทนากับประธานสโนว์ นอกจากจะเห็นสีหน้าใจดีและ 
แววตาสงบน่ิงคู่น้ัน ท่านจะรู้สึกได้เช่นกันว่าท่านยืนอยู่บนท่ีศักด์ิ- 
สิทธิ์—ไม่ใช่เพราะท่านรู้จักลอเรนโซ สโนว์ แต่เพราะท่านถูกดึง 
เข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ผู้ที่ประธานสโนว์
เป็นพยานถึง 
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คำ�สอนของประธ�น
ศ�สนจักร

ลอเรนโซ สโนว์
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รับใช้งานเผยแผ่
ในฮาวาย

สอนหลักธรรมพระ
กิตติคุณให้นักศึกษา 
ที่ฝึกเป็นศาสนาจารย์

ปี
นี้คู่มือสำ�หรับชั้นเรียนสม�คม 
สงเคร�ะห์และฐ�นะปุโรหิตแห่ง 
เมลคีเซเดคมุ่งเน้นชีวิตและคำ� 

สอนของประธ�นลอเรนโซ สโนว์ (1814– 
1901) แต่เพียงเพร�ะกลุ่มอ�ยุของท่�น 
อ�จไม่ได้ใช้หนังสือเล่มน้ีก็มิได้หม�ยคว�ม 
ว่�ท่�นจะเรียนรู้สักเรื่องสองเรื่องไม่ได้ 
ประธ�นสโนว์มีชีวิตอันน่�พิศวงเต็มไป
ด้วยก�รทดลองและชัยชนะ 

ผู้ชนะเลิศสำ�หรับพระกิตติคุณ
ลอเรนโซ สโนว์ได้ยินเรื่องร�วเกี่ยวกับ 

ศ�สนจักรครั้งแรกขณะท่�นยังเป็นหนุ่ม 
ตอนแรกท่�นไม่ปร�รถน�จะรับบัพติศม� 
ถึงแม้เอไลซ�พี่ส�ว (เอไลซ�  อ�ร์. สโนว์
คนเดียวกับที่เขียนเพลงสวดวิสุทธิชนยุค 
สุดท้�ยหล�ยเพลงและรับใช้เป็นประธ�น 
สม�คมสงเคร�ะห์ส�มัญคนท่ีสอง) จะน้อม 
 

ทำ�คว�มรู้จัก 
ลอเรนโซ สโนว์

รับพระกิตติคุณอย่�งกระห�ยใคร่รู้ก็ต�ม 
อย่�งไรก็ดีท่�นพบว่�หลักคำ�สอนของ 
ศ�สนจักรน่�สนใจม�ก เมื่อลอเรนโซเริ่ม 
เข้�เรียนวิทย�ลัยในโอเบอร์ลิน รัฐโอไฮโอ 
ท่�นมักจะแบ่งปันคว�มเช่ือของศ�สนจักร 
กับนักศึกษ�ที่กำ�ลังฝึกเป็นศ�สน�จ�รย์ 
โปรเตสแตนต์ แม้จะยังไม่ยอมรับป�ก 
บัพติศม� แต่ท่�นนำ�เสนอพระกิตติคุณได้ 
ดีม�กจนนักศึกษ�หล�ยคนที่โอเบอร์ลิน 
ยอมรับว่�อ�จเป็นคว�มจริงท่ีมีศ�สนจักร 
ที่ได้รับก�รฟื้นฟู

ก�รเป็นผู้สอนศ�สน�ที่เข้มแข็งเช่นนั้น 
ก่อนยอมรับพระกิตติคุณ จึงไม่แปลกที่ 
ลอเรนโซจะอุทิศตนให้ง�นนี้ม�กขึ้นหลัง 
จ�กรับบัพติศม� ในช่วงปีแรกๆ ของก�ร 
เป็นสม�ชิกศ�สนจักร ท่�นได้รับเรียกให ้
รับใช้ง�นเผยแผ่เต็มเวล�หล�ยครั้ง ครั้ง
แรกในโอไฮโอ ต�มด้วยมิสซูรี เคนทักกี  

และอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริก� ต่อม�ท่�น 
ถูกส่งไปเกรทบริเทนเพื่อช่วยจัดตั้งศ�สน- 
จักรในอังกฤษ ขณะอยู่ที่นั่นท่�นได้ถว�ย 
พระคัมภีร์มอรมอนแด่พระร�ชินีวิคตอเรีย 
และเจ้�ช�ยอัลเบิร์ต ต่อม�ท่�นรับใช้ง�น 
เผยแผ่ในอิต�ลี สวิตเซอร์แลนด์ และสถ�น 
ที่ซึ่งในที่สุดเป็นรู้จักกันว่�หมู่เก�ะฮ�ว�ย

ป�ฏิห�ริย์ท่ีทะเล
เม่ือเอ็ลเดอร์สโนว์ออกจ�กอังกฤษกลับ 

ไปนอวู อิลลินอยส์ ท่�นพ�สม�ชิกที่เพิ่ง 
รับบัพติศม�กลุ่มใหญ่ไปด้วย พวกเข�ทุก 
คนจองที่นั่งในเรือ Swanton และเตรียม 

ก�รเดินท�งอันย�วน�นเพื่อไปอเมริก� 
เหนือ

ใช่ว่�กัปตันเรือ Swanton จะแล้งน้ำ�ใจ 
ต่อวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยบนเรือของเข� แต ่
ก็ไม่ได้เป็นมิตรเสียทีเดียว เข�มักทำ�ตัว 
 

โดย คริสโตเฟอร ์ดี. ฟอสซ์

คำ�สอนของประธ�น 
ศ�สนจักร
ลอเรนโซ สโนว์

รับใช้งาน
เผยแผ่หลาย
ครั้งในสหรัฐ
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รักษาลูกเรือของกัปตัน
ระหว่างเดินทางกลับไป
อเมริกาเหนือ

ถวายพระคัมภีร์ 
มอรมอนแด่พระราชินี
วิคตอเรียและเจ้าชาย 
อัลเบิร์ต

ท่านอาจจะไม่ทราบบางสิ่งบางอย่างต่อไปนี้เกี่ยวกับ 
ประธานศาสนจักรคนที่ห้า

เหินห่�งจ�กคนเหล่�นั้น แต่หลังจ�กออก 
ทะเลได้ประม�ณสองสัปด�ห์ มีบ�งอย่�ง 
เกิดขึ้น ลูกเรือของกัปตันประสบอุบัติเหตุ 

ได้รับบ�ดเจ็บส�หัส ไม่มีใครคิดว่�ลูกเรือ
คนนี้จะมีชีวิตผ่�นคืนนั้นไปได้

แต่สตรีผู้ซื่อสัตย์ที่ช่วยดูแลกะล�สีซึ่ง 
ใกล้จะสิ้นใจมีข้อเสนอแนะประก�รหนึ่ง  
เธอบอกลูกเรือคนนั้นว่�เอ็ลเดอร์ลอเรนโซ 
สโนว์ส�ม�รถให้พรเข�ได้และนั่นอ�จจะ
ช่วยชีวิตเข� ลูกเรือ—ผู้ทำ�ง�นห�เลี้ยง 
ภรรย�และลูกสองคนในเยอรมนี—รีบ
เห็นด้วย

กล�งดึกคืนนั้นเอ็ลเดอร์สโนว์ถูกปลุก 
ให้ตื่นและขอให้ไปที่ห้องของช�ยผู้ใกล้จะ 
สิ้นใจ เมื่อม�ถึงท่�นพบกัปตันเรือ กัปตัน 
ขอบคุณที่ท่�นม�แต่บอกว่�หมดท�ง 
เยียวย� เอ็ลเดอร์สโนว์เห็นได้ว่�กัปตัน 
เพิ่งร้องไห้ม�

ท่�นเข้�ไปในห้อง ว�งมือบนศีรษะลูก

เรือคนนั้น และให้พรฐ�นะปุโรหิตแก่เข� 

ทันทีหลังจ�กเอ็ลเดอร์สโนว์ให้พรจบ ช�ย

คนดังกล่�วลุกขึ้นนั่งและลงจ�กเตียง เข�

ห�ยเป็นปลิดทิ้งและกลับไปทำ�หน้�ที่ใน

วันรุ่งขึ้น

ค่�ของจิตวิญญ�ณ
ก�รรักษ�ลูกเรือคนน้ันเปล่ียนเหตุก�รณ์ 

บนเรือ Swanton กัปตันเริ่มคลุกคลีกับ 

วิสุทธิชนเท่�ที่เข�ว่�ง และถึงกับศึกษ� 

พระกิตติคุณและเข้�ร่วมก�รประชุมของ

ศ�สนจักร ลูกเรือคนอื่นๆ รู้สึกประทับใจ 

เช่นกัน เมื่อเรือม�ถึงจุดหม�ยปล�ยท�ง 

ลูกเรือล�วิสุทธิชนด้วยคว�มรัก อำ�น�จ 

ฐ�นะปุโรหิตไม่เพียงช่วยชีวิตช�ยคนหนึ่ง 

 

 

 

เท่�นั้น แต่อีกหล�ยคนได้ประจักษ์แก ่

ส�ยต�ในเดช�นุภ�พและคว�มรักของ 

พระผู้เป็นเจ้�ช่ัวครู่หน่ึงด้วย ลูกเรือคนน้ัน 

กับลูกเรืออีกจำ�นวนม�กรับบัพติศม�ใน

ที่สุด
เหตุก�รณ์อันน่�พิศวงเกิดขึ้นอีกหล�ย 

ครั้งในชีวิตของประธ�นลอเรนโซ สโนว์  
ปีนี้ขณะผู้ใหญ่กำ�ลังศึกษ� คำ�สอนของ
ประธ�นศ�สนจักร: ลอเรนโซ สโนว ์ เหตุ 
ใดเร�จึงไม่ศึกษ�ไปด้วย ในวันอ�ทิตย์ 
หรือเมื่อท่�นมีเวล�ว่�ง ท่�นอ�จจะอ่�น 
คำ�สอนของประธ�นสโนว์บ้�ง ท่�นจะมี 
ส่วนช่วยได้ม�กขึ้นในก�รสนทน�พระกิต- 
ติคุณกับครอบครัว และระหว่�งนั้นท่�น
จะได้รู้จักช�ยที่น่�ทึ่งคนนี้ผู้เป็นศ�สด�
พย�กรณ์ของพระผู้เป็นเจ้� 
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เราอยู่ในโลกที่มีข้อมูลมากเกินไป สัญลักษณ์ 
ของโลกนี้คงเป็นวิกิพีเดียอันน่าทึ่งซึ่งเป็น 
สารานุกรมออนไลน์ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อให้ 

ท่านเข้าใจขนาดท่ีว่าน้ี ตามข้อมูลปี 2012 วิกิพีเดีย 

มีมากกว่า 2.5 พันล้านคำาในภาษาอังกฤษภาษา 
เดียวและมีบทความมากกว่า 22 ล้านบทในประ- 
มาณ 284 ภาษา วิกิพีเดียมีเวอร์ชั่นภาษามากกว่า  
70 เวอร์ชั่น แต่ละเวอร์ชั่นมีบทความอย่างน้อย  
10,000 บทความ มากกว่า 4 ล้านบทความเป็น
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ1

ข้อมูลที่มากเกินไปของเราประจักษ์ชัดเช่นกัน 
เม่ือคนจำานวนมากหันมาใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม 
เช่นเฟซบุคซ่ึงก่อต้ังในปี 2004 และมีผู้ใช้งานมาก 
กว่า 1 พันล้านคนทั่วโลกในปี 20122 หรือยูทูปซึ่ง 
เปิดตัวในปี 2005 และมีรายงานว่าคลิปวีดิทัศน์
บางคลิปมีผู้เข้ามาชมมากกว่า 100 ล้านครั้ง

ในคลื่นข้อมูลข่าวสารที่ท่วมท้นนี้ เราต้องใช้
ปัญญาอย่างมาก เพื่อแยกแยะและมองให้ออกว่า

จะประยุกต์ใช้สิ่งที่เรากำาลังเรียนรู้อย่างไร ที.  เอส. 
เอเลียต ชาวคริสต์ผู้มีความเชื่อเขียนไว้เมื่อหลาย
ปีก่อนถึงโลกเราทุกวันนี้ว่า

โอโลกที่มีใบไม้ผลิใบไม้ร่วง เกิดและดับ! 

คิดทำ�เวียนวนห�สิ้นสุดไม่
ประดิษฐ์คิดค้นทดลองเรื่อยไป
ก่อเกิดคว�มรู้คว�มเคลื่อนไหว ไม่นิ่งงัน
เกิดคว�มรู้ในว�ทะ ใช่คว�มเงียบ
คว�มรู้ในถ้อยคำ� ห�กเขล�ในพระวจนะ
คว�มรู้ล้วนนำ�เร�ใกล้คว�มเขล�
คว�มเขล�ล้วนนำ�เร�ใกล้คว�มต�ย
แต่ใกล้คว�มต�ยใช่ว่�ใกล้พระผู้เป็นเจ้�
จิตวิญญ�ณที่ส�บสูญในชีวิตอยู่หนใด
ปัญญ�ที่ส�บสูญในคว�มรู้อยู่หนใด
คว�มรู้ที่ส�บสูญในข้อมูลอยู่หนใด
วัฏจักรสวรรค์ล่วงไปในยี่สิบศตวรรษ
พ�เร�ห่�งไกลพระผู้เป็นเจ้�เข้�ใกล้ภัสมธุล ี3

ท่านเข้าใจปัญญาในระดับใด บางคนอาจนึก 
ไปถึงหญิงสาวที่ตื่นเต้นกับการจะได้แต่งงาน เธอ 
ร้องบอกพ่อแม่ว่า “หนูจะแต่งงานแล้ว หนูอยู่ตรง 
ปลายสุดของปัญหาท้ังหมดแล้ว” แต่มารดากระซิบ 
บอกบิดาของเธอว่า “ใช่ แต่เธอไม่รู้ว่าปลายสุด
ด้านไหน”

ความคารวะพระผู้เป็นเจ้า 
เป็นจุดเริ่มต้นของ 

โดย เอ็ลเดอร์นีล  
แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
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ปัญญาของโลก 

มีค่าที่สุดเมื่อยอม

อ่อนน้อมต่อปัญญา

ของพระผู้เป็นเจ้า

ปัญญา
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ย่ิงข้าพเจ้าเรียนรู้ปัญญาของพระผู้เป็นเจ้ามากเท่าใด ข้าพเจ้า 
ยิ่งเชื่อว่าข้าพเจ้าเพิ่งอยู่ปลายจุดเริ่มต้นของปัญญา นั่นทำาให ้
ข้าพเจ้านอบน้อมเมื่อตระหนักว่าต้องเรียนรู้มากเพียงใด วันนี ้
ข้าพเจ้าหวังจะเพิ่มความปรารถนาให้ท่านอยากได้ปัญญา โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งปัญญาของพระผู้เป็นเจ้า

พรของปัญญา
ข้าพเจ้าต้องการเน้นหลักธรรมหลายข้อเก่ียวกับปัญญา ข้อแรก 

ในยุคข้อมูลความรู้ของเรา เราต้องแสวงหาปัญญา ปัญญาม ี
หลายมิติ มาหลายขนาด และหลากสีสัน ปัญญาที่ได้แต่วัยเยาว ์
นำามาซึ่งพรมากมาย ปัญญาในด้านหนึ่งอาจไม่สามารถนำาไปใช ้
อีกด้านหนึ่งได้ และสุดท้าย ปัญญาของโลกแม้ในหลายกรณีมี
ค่ามาก แต่จะมีค่าที่สุดเมื่อยอมอ่อนน้อม 
ต่อปัญญาของพระผู้เป็นเจ้า

พระคัมภีร์พูดถึงปัญญาสองแบบ ปัญญาของ
โลกกับปัญญาของพระผู้เป็นเจ้า ปัญญาของโลกมี 
ส่วนประกอบทั้งบวกและลบ ในคำาอธิบายเลวร้าย 
ที่สุดอาจบอกว่าปัญญาคือความจริงบางส่วนผสม 
ผสานกับเชาว์ปัญญาและการใช้อิทธิพลครอบงำา 
เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์อันชั่วร้ายหรือเห็นแก่ได้

ตัวอย่างจากพระคัมภีร์มอรมอนคือชายช่ือแอม- 
ลิไซ พระคัมภีร์บอกว่า “มีชายคนหนึ่ง, ชื่อว่าแอม- 
ลิไซ, เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์มาก, แท้จริงแล้ว, เป็นคน 
เหลี่ยมจัดต�มเล่ห์กลของโลก …ชักจูงผู้คนเป็นอัน
มากให้ตามเขาไป.” พระคัมภีร์พรรณนาต่อไปว่า
แอมลิไซเป็น “คนชั่วร้าย … เจตนาของเขา [คือ]  
ทำาลายศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 2:1–2, 
4; เน้นตัวเอน) เราไม่สนใจปัญญาแบบนี้

มีปัญญาของโลกอีกแบบที่ไม่ร้ายขนาดนั้น แต่ 
เป็นปัญญาในแง่บวกมาก ปัญญาดังกล่าวได้จาก 
การศึกษา การใคร่ครวญ การสังเกต และความ 
ขยันขยันแข็ง ปัญญานี้มีค่ามากและเกื้อกูลในสิ่ง 
ที่เราทำา เกิดขึ้นกับคนดีและคนน่านับถือขณะที่เรา
ประสบความเป็นมรรตัย

ท่านคงจำาความเห็นของมาร์ค ทเวนนักเขียนชาว 
อเมริกันได้ “เมื่อผมอายุ 14 ปี พ่อผมไม่รู้อะไรเลย

จนผมแทบทนให้มีคนแก่อยู่ใกล้ๆ ไม่ไหว แต่เมื่อผมอายุ 21 ป ี
ผมแปลกใจที่ในช่วง 7 ปีนั้นท่านเรียนรู้มากมายเหลือเกิน”4 ถ้า
เราเป็นคนช่างสังเกต ถ้าเรารู้จักคิด เวลาสามารถสอนเราได้มาก
ทีเดียว

ข้าพเจ้าจำาได้ตอนเรียนจบวิทยาลัย ข้าพเจ้าเดินทางจากมหา- 
วิทยาลัยบริคัมยังก์ไปเพรสตัน รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกาซึ่งแมรีย์ 
เคลเลอร์คุณยายข้าพเจ้าอาศัยอยู่ เวลานั้นท่านอายุ 78 ปี เจ็บ 
ออดๆ แอดๆ และถึงแก่กรรมในอีกสองปีต่อมา ท่านเป็นสตรีที่ 
น่าอัศจรรย์ ข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าข้าพเจ้าจะฟังและเรียนรู้จากประสบ- 
การณ์ของท่าน ข้าพเจ้าจะได้เรียนรู้ปัญญาซึ่งจะช่วยข้าพเจ้า
ระหว่างทาง

เราสามารถกระโดดข้ามประสบการณ์อันน่าเศร้ามากมายที่
เข้ามาในชีวิตบางคนได้โดยทำาให้เกิดปัญญาแต่
เนิ่นๆ—ปัญญาเกินวัยของเรา จงแสวงหาปัญญา
นี้—ใคร่ครวญ สังเกตให้ถ้วนถี่ นึกถึงสิ่งที่ท่าน
ประสบในชีวิต

เราสามารถเรียนรู้ปัญญาได้เช่นกันในงานอาชีพ 
และการดำาเนินชีวิตส่วนตัวของเรา ข้าพเจ้าจะยก
ตัวอย่างสองเรื่อง

ดร. เดอวอง ซี. เฮล เป็นแพทย์ในซอลท์เลคซิตี้ 
ที่เติบโตในไอดาโฮฟอลส์ ไอดาโฮ ข้าพเจ้าประ- 
หลาดใจกับความรู้และปัญญาของเขาเก่ียวกับโรค 
เขตร้อน ไม่เพียงความรู้ของ ดร. เฮลเท่านั้นแต ่
ความเข้าใจของเขาด้วยว่าจะประยุกต์ใช้ความรู้น้ัน 
อย่างไร โดยแยกแยะความรู้หลายชั้น และตัดสิน 
ความรู้ช้ันหน่ึงจากอีกช้ันหน่ึง นับเป็นพรท่ีมีปัญญา 
ด้านการแพทย์แบบน้ันสำาหรับผู้สอนศาสนาท่ัวโลก

ตัวอย่างที่สอง เมื่อลูกชายคนโตเริ่มเข้าโรงเรียน 
ประถมในบ้านเกิดของเราที่แทมปา รัฐฟลอริดา  
สหรัฐอเมริกา เราอยากพบครูจูดิธ เกรย์เบลล์ครู
อนุบาลของเขามาก เธอเป็นสตรีวัย 50 เศษและม ี
ความสามารถอันน่าทึ่งกับเด็กเล็ก เธอทราบว่าจะ 
จูงใจอย่างไร จะชมเมื่อใด และจะเข้มงวดกับพวก
เขาเมื่อใด เธอมีความรู้ที่จะสอนพวกเขา แต่เธอมี
มากกว่านั้นมาก เราพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้ลูกๆ 
แต่ละคนของเราได้เข้าชั้นเรียนอนุบาลของเธอ

เราสามารถกระโดด

ข้ามประสบการณ ์

อันน่าเศร้ามากมาย 

ที่เข้ามาในชีวิต 

บางคนได้โดยทำาให้

เกิดปัญญาแต่เนิ่นๆ
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สองคนนี้แสดงให้เห็นปัญญาที่สรรแล้วในโลก  
ปัญญาของพวกเขาช่วยคนมากมายและทำาให้ 
พวกเขาประสบความสำาเร็จในอาชีพ

อย่างไรก็ดี เราควรรู้ขีดจำากัดของปัญญานี้ ไม่
จำาเป็นว่าปัญญาในด้านหนึ่งต้องนำาไปสู่ปัญญา 
อีกด้านหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ข้าพเจ้าอาจไม่ต้องการ
ให้ครูเกรย์เบลล์วินิจฉัยโรคเขตร้อน และข้าพเจ้า
อาจไม่ต้องการให้ ดร. เฮลส์สอนชั้นอนุบาลของ 
ลูกๆ ข้าพเจ้า

สำาคัญกว่านั้นคือ ปัญญาที่ทำาให้เกิดความ 
สำาเร็จในโลกต้องเต็มใจก้าวตามปัญญาของพระผู้
เป็นเจ้าและไม่คิดว่านั่นสามารถแทนที่กันได้

จำาไว้ว่า ปัญญาทั้งหมดไม่ได้สร้างมาเท่าเทียม
กัน

ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “ความยำาเกรงพระเจ้าเป็น 
ท่ีเร่ิมต้นของสติปัญญา” (สดุดี 111:10) ส่ิงท่ีพระ- 
คัมภีร์หมายถึงคือ “ความคารวะอย่างสุดซึ้ง”5 ต่อ 
พระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา ความคารวะ 
อย่างสุดซ้ึงดังกล่าวเกิดข้ึนเพราะพระบิดาบนสวรรค์ 
ทรง “มีปรีชาญาณท้ังหมด, และเดชานุภาพท้ังหมด, 
ท้ังในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลก” (โมไซยาห์ 4:9) 
ปรีชาญาณของพระองค์สมบูรณ์ บริสุทธิ์ ไม่เห็น

แก่ตัว
ปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าบางคร้ังจะตรงข้ามกับ 

ปัญญาของโลก หมายความว่าปัญญาของพระผู้
เป็นเจ้าและปัญญาของโลกจะขัดแย้งกัน

จำาพระดำารัสของพระเจ้าในอิสยาห์ได้หรือไม่
“เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้า 

และทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเรา พระเจ้า
ตรัสดังนี้

“เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไร  
ทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้า และความคิด 
ของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างน้ัน” (อิสยาห์ 
55:8–9)

ปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่มาถึงเราตาม 
สิทธิโดยชอบ เราต้องเต็มใจแสวงหา “ถ้าใครใน
พวกท่านขาด สติปัญญ� ให้คนนั้น ทูลขอ จาก
พระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้าง

ขวางและไม่ทรงตำาหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่
ทูลขอ” (ยากอบ 1:5; เน้นตัวเอน)

ปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นของประทานฝ่าย
วิญญาณ “อย่�แสวงห�คว�มมั่งคั่งแต่จงแสวงห�
ปัญญ�, และดูเถิด, ความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า 
จะถูกคลี่ให้เจ้า, และเมื่อนั้นจะทำาให้เจ้าร่ำารวย” 

ปัญญาที่ทำาให้เกิดความ

สำาเร็จในโลกจะต้องเต็มใจ

ก้าวตามปัญญาของพระ

ผู้เป็นเจ้าและไม่คิดว่านั่น

สามารถแทนที่กันได้
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(คพ. 6:7; เน้นตัวเอน)

การแสวงหาปัญญาของพระผู้เป็นเจ้ามักควบคู่

กับการเชื่อฟังพระบัญญัติเสมอ

โดยท่ัวไป ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งปัญญา 

เกิดขึ้นทีละข้ันเมื่อเราแสวงหาอย่างซื่อสัตย์และ

ขยันหมั่นเพียร “เราจะให้แก่ลูกหลานมนุษย์บรรทัด 

มาเติมบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์, … และ 

คนที่ฟังกฎเกณฑ์ของเรา … ย่อมเป็นสุข, เพราะ

พวกเขาจะเรียนรู้ ปัญญ�; เพราะแก่เขาที่รับไว้เรา

จะให้อีก” (2 นีไฟ 28:30; เน้นตัวเอน)

โจเซฟ สมิธกล่าวดังนี้ “เรื่องของพระผู้เป็นเจ้ามี 

ความสำาคัญอย่างลึกซึ้ง เวลา ประสบการณ์ ความ 

คิดที่สุขุมรอบคอบ ใคร่ครวญอย่างดี และจริงจัง 

เท่านั้นจึงจะพบเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าได้”6 ไม่มี 

ความสมหวังทันทีในการแสวงหาปัญญาของพระผู้

เป็นเจ้า

สุดท้าย แหล่งปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าต่างจาก 

ของโลก ปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าพบในพระคัมภีร์  

ในคำาสอนของศาสดาพยากรณ์ (เช่นระหว่างการ 

ประชุมใหญ่สามัญ) และแน่นอน ในการสวดอ้อน 

วอนของเรา (ดู คพ. 8:1–2) และทุกครั้งปัญญาดังกล่าวมักจะ 

กลั่นลงมาบนเราด้วยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เสมอ  

อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า

“อันความคิดของมนุษย์นั้นจะมีใครหยั่งรู้ได้ ถ้าไม่ใช่จิตวิญ- 

ญาณของมนุษย์คนนั้นเอง พระดำาริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู ้

ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกัน …

“เรากล่าวถึงเร่ืองเหล่าน้ีด้วยถ้อยคำาซ่ึงไม่ใช่ ปัญญ�ของมนุษย์ 

สอนไว้ แต่พระวิญญาณทรงสอนไว้” (1 โครินธ์ 2:11, 13; เน้นตัว

เอน)

ด้วยปัญญาของพระผู้เป็นเจ้า ทำาให้เรามองไกลไปกว่าสภาว-

การณ์ปัจจุบันของเรา เพราะดังพระคัมภีร์กล่าว “พระวิญญาณ 

… รับสั่งถึงเรื่องดังที่มันเป็นจริง, และถึงเรื่องดังที่มันจะเป็นจริง” 

(เจคอบ 4:13)

ปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าคือปัญญาที่คู่ควรให้เราทุ่มเทใส่ใจ

ปัญญาและส่วนสิบ
บางทีประเด็นสำาคัญท่ีสุดคือใช่ว่าปัญญาท้ังหมด 

จะสร้างมาเท่าเทียมกัน เราจำาเป็นต้องเรียนรู้ว่าเมื่อ 

ใดมีความขัดแย้งระหว่างปัญญาของโลกกับปัญญา 

ของพระผู้เป็นเจ้า เราต้องยอมให้ความประสงค์ของ 

เราขึ้นอยู่กับปัญญาของพระผู้เป็นเจ้า

เราเป็นบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เราเป็น 

สัตภาวะทางวิญญาณอยู่ระหว่างทำาพันธกิจมรรตัย  

เราผู้ทุ่มเทเรียนรู้ปัญญาของโลกและปัญญาของ

พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่สับสนว่าปัญญาใดสำาคัญกว่า

ข้าพเจ้าจะเล่าประสบการณ์จากวิสุทธิชนยุค 

สุดท้ายผู้มีใจสูงส่งคนหนึ่งในเซาเปาลู บราซิล เธอ

เล่าเรื่องการต่อสู้ระหว่างการจ่ายส่วนสิบหรือจ่าย

ค่าหน่วยกิต ต่อไปนี้คือคำาพูดของเธอ

“มหาวิทยาลัย … ห้ามนักศึกษาที่ติดหนี้ [หรือ

ยังไม่ได้จ่ายค่าหน่วยกิต] เข้าสอบ

“ดิฉันจำาได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง ดิฉัน … ลำาบากมาก

เรื่องเงิน วันที่ดิฉันได้รับเงินเดือนเป็นวันพฤหัสบดี  

เมื่อคำานวณงบประมาณประจำาเดือน ดิฉันพบว่าม ี

เงินไม่พอจ่ายทั้งส่วนสิบและค่าเล่าเรียน ดิฉันจะ 

ต้องเลือกระหว่างสองอย่างนี้ การสอบประจำาสองเดือนจะเริ่ม 

อาทิตย์หน้า และถ้าดิฉันไม่ได้เข้าสอบจะต้องเสียเวลาเรียนไป

หนึ่งปี ดิฉันเป็นทุกข์เหลือเกิน … ใจดิฉันปวดร้าวมาก”

น่ีคือความขัดแย้งกันโดยตรงระหว่างปัญญาของโลกกับปัญญา 

ของพระผู้เป็นเจ้า ถึงแม้คุณจะเป็นคนดีมากและชอบธรรม แต่ถ้า 

ซื่อสัตย์ต่อตนเอง คุณจะพบในชีวิตว่าใจคุณจะปวดร้าวเมื่อรู้สึก

ถึงความขัดแย้งเหล่านี้ที่กำาลังเกิดขึ้นตรงหน้า

ข้าพเจ้ากลับไปเรื่องของเธอ อันดับแรก เธอจ่ายส่วนสิบวัน 

อาทิตย์ วันจันทร์ถัดมาเธอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้

“ใกล้เวลาเลิกงานแล้วเมื่อนายจ้างมาหาดิฉันเพื่อสั่งงานชิ้น

สุดท้ายของวันนั้น … ทันใดนั้น เขาหยุดชะงัก … ถามว่า ‘การ

เรียนคุณเป็นอย่างไรบ้าง’ [เธอเรียกเขาว่าคนแข็งกร้าว และทั้ง 

หมดที่เธอพูดได้คือ] ‘ทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะ!’
แล้วเขาก็ออกไป ทันใดนั้นเลขานุการเข้ามาในห้องและพูดว่า 

ปัญญาของพระ 

ผู้เป็นเจ้าพบในพระ

คัมภีร์ ในคำาสอน

ของศาสดาพยากรณ์ 

(เช่น ในช่วงการ

ประชุมใหญ่สามัญ) 

และแน่นอน  

ในการสวดอ้อนวอน

ของเรา
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“เจ้านายเพิ่งบอกเดี๋ยวนี้เองว่านับจากวันนี้บริษัท 
จะจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าหนังสือให้คุณทั้งหมด  
ก่อนกลับบ้าน แวะที่โต๊ะดิฉันเพื่อแจ้งค่าใช้จ่าย 

ด้วยนะคะ พรุ่งนี้ดิฉันจะได้ทำาเช็คให้คุณ”7

หากท่านเฉลียวใจย่อมพบว่าท่านเผชิญหน้ากับ 
การทดสอบแบบนี้หลายครั้งตลอดชีวิต ท่านจะ

วางใจใคร จงฟังพระดำารัสเตือนจากพระเจ้าถึงเรา
โดยตรง

“โอ้ความถือดี, และความอ่อนแอ, และความ 
โง่ของมนุษย์! เมื่อพวกเขาเป็นผู้คงแก่เรียน [ใน 
ปัญญาของโลก] พวกเขา คิด ว่าตน ฉล�ด, และ
พวกเขาไม่สดับฟังคำาแนะนำาของพระผู้เป็นเจ้า, 
เพราะพวกเขาเมินคำาแนะนำาเหล่านั้น, โดยคิดว่า
พวกเขารู้ด้วยตนเอง [ปัญญาของโลก], ดังนั้น,  
ปัญญ� ของพวกเขาคือความโง่และมันหาเป็น 
ประโยชน์แก่พวกเขาไม่. และพวกเขาจะพินาศ.

“แต่การเป็นผู้คงแก่เรียน [ในปัญญาของโลก]  

ย่อมดีหากพวกเขาสดับฟังคำาแนะนำาของพระผู้เป็น 

เจ้า” (2 นีไฟ 9:28–29; เน้นตัวเอน)
ต่อไปนี้จากเปาโล

“คนมีปัญญา … อยู่ที่ไหน? … พระเจ้าทรงทำา 
ให้ปัญญาฝ่ายโลกเป็นความโง่แล้วไม่ใช่หรือ?” 
(1 โครินธ์ 1:20)

“อย่าให้ใครหลอกลวงตัวเอง ถ้าใครในพวกท่าน 
คิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้ จงให้
คนนั้นยอมเป็นคนโง่เพื่อจะได้เป็นคนมีปัญญา

“เพราะว่า ปัญญ�ของโลกน้ี เป็นความโง่ในสาย 
พระเนตรของพระเจ้า” (1 โครินธ์ 3:18–19; เน้นตัว
เอน)

การทดสอบมักเป็นว่าเราจะยอมให้ปัญญาของ 

พระผู้เป็นเจ้าเป็นวิถีนำาทางเราหรือไม่ในเมื่อวิถี 
นั้นสวนทางกับปัญญาของโลก

แอมันคร่ำาครวญว่า “เพราะพวกเขาจะไม่แสวง 
หาปัญญา [ปัญญาของพระผู้เป็นเจ้า], ทั้งไม ่
ปรารถนาให้ปัญญาควบคุมพวกเขาเลย” (โมไซยาห์ 
8:20) เมื่อนึกถึงคนที่เต็มใจให้ปัญญาของพระผู้ 

ลองนึกถึงปัญญาของ

พระผู้เป็นเจ้าในเรื่องการ

เงินส่วนตัว เราวางเงินไว้

ในบทบาทที่ถูกต้องโดย

จ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์

และเอื้อเฟื้อเรื่องเงิน

บริจาคของเรา



 

เป็นเจ้าปกครองพวกเขา ข้าพเจ้านึกถึงเพ่ือนคนหน่ึงจากจีนแผ่น 
ดินใหญ่ ซีหยิงเสียสละอย่างมากเพ่ือเข้าร่วมศาสนจักรและรับใช้ 
งานเผยแผ่ในนิวยอร์ก ข้าพเจ้านึกถึงลูกสาวสองคนของข้าพเจ้า  
ท้ังคู่ฉลาดมาก เรียนจบปริญญาโทแต่เลือกพรของการเป็นมารดา 
และมีลูก ข้าพเจ้านึกถึงเพ่ือนคนหน่ึงจากอเมริกาใต้ผู้ท้ิงงานอาชีพ 

ที่มีกำาไรมากเมื่อเขารู้ว่ามีการเลี่ยงภาษีอย่างผิดกฎหมาย ทุกคน
ล้วนให้ปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือปัญญาของโลก

น่าเสียใจที่ปัญญาของโลกสามารถหลอกคนมีความสามารถ

ได้ โจเซฟ สมิธกล่าวทำานองนี้ “มีชายหญิงที่ฉลาดหลักแหลมอยู่
ท่ามกลางพวกเรามากเกินไป ผู้ฉลาดเกินกว่าจะรับการสอน ด้วย
เหตุนี้พวกเขาจึงต้องตายในความไม่รู้ และในการ
ฟื้นคืนชีวิตพวกเขาจะพบความผิดพลาดของตน”8

ปัญญาและการเงิน
เน่ืองด้วยความยุ่งยากทางเศรษฐกิจของเรา  

ข้าพเจ้าจึงขอยกประเด็นการเงินส่วนตัว ในสภาพ 
ปัจจุบัน เราทุกคนอ่อนน้อมถ่อมตนและสอนได้
มากข้ึน—แต่ลองนึกย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่าน
มา

โลกสอนว่าถ้าเราอยากได้บางสิ่งบางอย่าง เรา 
ควรได้ เราไม่ควรต้องรอ หนี้สามารถช่วยให้เราได้ 
เดี๋ยวนั้น หนี้อาจเกิดจากบัตรเครดิต หรืออาจจะ 

มาจากการนำาบ้านที่เราเป็นเจ้าของไปจำานอง เรา 
สามารถนำาสิ่งที่เรามีไปจำานองได้ แม้แต่การศึกษา 
ของเรา ค่าจะสูงข้ึนเร่ือยๆ และเราจะรุ่งเรือง ปัญญา 

ของโลกถือว่าจำานวนการชำาระหน้ีรายเดือนสำาคัญ 
กว่าขนาดของเงินกู้ พันธะรับผิดชอบของเราควบคุม 
ได้ แต่ถ้าทุกอย่างล้มเหลว ทางเลือกสุดท้ายของ
เราคือล้มละลาย

ตอนนี้ขอให้เรานึกถึงปัญญาของพระผู้เป็นเจ้า
เรื่องการเงินส่วนตัว ซึ่งศาสดาพยากรณ์สอนอยู ่

เสมอ รากฐานคือการพึ่งพาตนเองและการทำางาน  
เราวางเงินไว้ในบทบาทที่ถูกต้องโดยจ่ายส่วนสิบ 

อย่างซื่อสัตย์และเอื้อเฟื้อเรื่องเงินบริจาค ดำาเนิน 
ชีวิตน้อยกว่าที่หาได้ แยกแยะระหว่างความจำาเป็น 

กับความอยากได้ หลีกเลี่ยงหนี้สินยกเว้นสำาหรับสิ่งจำาเป็นพื้น
ฐานที่สุด ดำาเนินชีวิตภายในงบประมาณ กันบางส่วนไว้เป็นเงิน
ออม ซื่อสัตย์ในพันธะรับผิดชอบทั้งหมดของเรา

ประมาณ 14 ปีก่อน ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910– 

2008) เตือนว่า “ข้าพเจ้ากำาลังแนะนำาว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องจัด 
บ้านของเราให้อยู่ในระเบียบ ผู้คนของเรามากมายเหลือเกินกำาลัง 
ดำาเนินชีวิตหมิ่นเหม่กับรายได้ที่ได้รับ อันที่จริง บางคนดำาเนิน 
ชีวิตด้วยการกู้ยืม … มีเค้าลางบอกเหตุพายุฝนฟ้าคะนองอยู่เบื้อง 
หน้าซึ่งเราควรจะเอาใจใส่”9

หลายปีก่อนตรงจุดสูงสุดในความรุ่งเรืองของเรา ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันกล่าวว่า

“พี่น้องทั้งหลาย จงหลีกเลี่ยงปรัชญาที่ว่าความ 

ฟุ้งเฟ้อของเมื่อวานกลายเป็นความจำาเป็นของวันนี้ 
สิ่งเหล่านั้นไม่มีความจำาเป็นเว้นแต่เราจะทำาให้เป็น 
เช่นนั้น หลายคนเข้าสู่หนี้สินระยะยาวแล้วพบการ 
เปลี่ยนแปลง เช่น มีคนเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ  
บริษัทล้มหรือลดขนาด ตกงาน และประสบภัย 
ธรรมชาติ หน้ีสินของเรากลายเป็นดาบของเดโมคลิช 

ที่แขวนอยู่เหนือศีรษะพร้อมจะทำาลายเราทุกเมื่อ
“ข้าพเจ้าขอให้ท่านดำาเนินชีวิตตามรายได้ของ 

ท่าน ไม่มีใครใช้มากกว่าท่ีหาได้และยังมีพอชำาระหน้ี 
ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าท่านจะมีความสุขมาก 
กว่าแต่ก่อนหากท่านคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะปลด 

หนี้ที่ไม่จำาเป็นอย่างไร”10

ท่านเห็นหรือไม่ว่าปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าขัด 
แย้งกับปัญญาของโลกได้อย่างไร ทางเลือก ไม่  
ชัดเจนนักเม่ือท้ังหมดดูเหมือนราบร่ืน สมาชิกศาสน- 

จักรจำานวนมากได้แต่หวังให้ตนเองต้ังใจฟังมาก 
กว่านี้

นี่คือปัญญาของพระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าขอให้ท่านพิจารณาประเด็นบางอย่างท่ี 

ท่านเผชิญอยู่ ขีดเส้นแบ่งคร่ึงกระดาษตามแนวยาว 
เขียนปัญญาของโลกด้านซ้าย และปัญญาของ 
พระผู้เป็นเจ้าด้านขวา เขียนประเด็นที่ขัดแย้งกัน 
ลงไป

มีสิ่งต่างๆ มากมาย

ให้เราเรียนรู้เดี๋ยว

นี้เกี่ยวกับปัญญา 

ข้าพเจ้าสัญญา 

กับท่านว่าพรของ

พระเจ้าจะเป็น

ของท่านเมื่อท่าน

แสวงหาปัญญา—

ปัญญาของ 

พระผู้เป็นเจ้า
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ท่านกำาลังเลือกอะไร
ในภาค 45 ของพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธ- 

สัญญาซึ่งพูดถึงเหตุการณ์ก่อนการเสด็จมาครั้งท่ี 
สองของพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้าทรงเล่าเร่ืองหญิง 

พรหมจารีอีกครั้ง จากนั้นทรงฝากพระดำารัสเหล่า 
นี้ไว้กับเรา “เพราะคนที่ฉลาดและรับความจริง,  

และรับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้นำาทางของ 
พวกเขา, และไม่ถูกหลอก—ตามจริงแล้วเรากล่าว 
แก่เจ้า, พวกเขาจะไม่ถูกโค่นและโยนเข้าไปในไฟ, 
แต่จะทนอยู่ได้ในวันนั้น” (คพ. 45:57)

ขอให้เราแสวงหาปัญญาของพระผู้เป็นเจ้า  
ปัจจุบันเราอยู่ในช่วงประสบความยุ่งยากทาง 

เศรษฐกิจทั่วโลก และนั่นทำาให้เกิดข้อกังวลบาง 
อย่างขณะวางแผนเรื่องงาน อาชีพ และรายได้ แต่ 
มีวันดีและรุ่งเรืองมากมายอยู่ข้างหน้า มีมากมาย 
ให้เราเรียนรู้เดี๋ยวนี้เกี่ยวกับปัญญา ข้าพเจ้าสัญ- 
ญากับท่านว่าพรของพระเจ้าจะเป็นของท่าน 
เมื่อท่านแสวงหาปัญญา—ปัญญาของพระผู้เป็น
เจ้า 
จากคำาปราศรัยในพิธีรับปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2009  
ที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์–ไอดาโฮ ดูบทความฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่  
http://web.byui.edu/DevotionalsAndSpeeches
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พิจารณาประเด็นบาง 

อย่างที่ท่านเผชิญอยู่  

ขีดเส้นแบ่งครึ่งกระดาษ 

ตามแนวยาว เขียนปัญญา 

ของโลกด้านซ้ายและ 

ปัญญาของพระผู้เป็นเจ้า

ด้านขวา เขียนประเด็น 

ที่ขัดแย้งกันลงไป

ปัญญาของ 

พระผู้เป็นเจ้า
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การใช้ช่วงการสอนให้เกิดประโยชน์กับลูกๆ  

แปดคนของเราเป็นท้ังเร่ืองท้าทายและสมควร 

ทำา แต่เพราะรู้ว่า “บ้านเป็นสถานท่ีแห่งแรก 

และมีประสิทธิภาพท่ีสุดท่ีบุตรธิดาจะเรียนรู้บทเรียน 

ของชีวิต”1 ผมกับภรรยาจึงพยายามสุดความสามารถ

เพ่ือช่วยให้บุตรธิดาของเราเรียนรู้บทเรียนเหล่าน้ัน ต่อ

ไปน้ีเป็นหลักธรรมบางประการท่ีเป็นประโยชน์ต่อเรา

ทำ�ส่ิง ดีท่ีสุด
เมื่อลูกๆ ของเรามีกิจกรรมต้องทำามากขึ้น การจัดลำาดับความ 

สำาคัญยิ่งจำาเป็นกว่าเดิม เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองเตือนเราว่า “เพียงเพราะบางสิ่ง ดี ก็ใช่จะเป็น 

เหตุผลเพียงพอให้ทำาสิ่งนั้น … บางสิ่งดีกว่าสิ่งที่ดี และสิ่งเหล่า
นี้เองคือสิ่งที่ควรได้รับความสนใจเป็นอันดับแรกในชีวิตของเรา”  
ท่านกล่าวเพิ่มเติมว่า “บิดามารดาควรสงวนเวลาไว้สำาหรับการ 
สวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว  

การสังสรรค์ในครอบครัว และการทำาสิ่งอื่นๆ ที่มีค่าด้วยกันตลอด 
จนเวลาสองต่อสองท่ีทำาให้ครอบครัวผูกพันกันและตรึงค่านิยมของ 
บุตรธิดาให้อยู่กับสิ่งซึ่งมีค่านิรันดร์ บิดามารดาควรสอนลำาดับ
ความสำาคัญของพระกิตติคุณผ่านสิ่งที่พวกเขาทำากับบุตรธิดา”2

นี่พิสูจน์แล้วว่าเป็นคำาแนะนำาที่ดีสำาหรับครอบครัวเรา เมื่อผม 
กับภรรยาทำาให้กิจกรรมนอกบ้านของลูกๆ เป็นเรื่องที่ต้องไตร่- 
ตรองและสวดอ้อนวอน บางอย่างที่เราเคยคิดว่าสำาคัญจึงกลับ 
กลายเป็นส่ิงไม่จำาเป็น ผมแปลกใจอย่างย่ิงเม่ือถามลูกๆ ว่าอยาก 

เข้าร่วมทีมบาสเกตบอลท่ีมีผมเป็นโค้ชหรือไม่ คำาตอบ 
ของพวกเขาคือ “อย่าดีกว่า” ตามมาด้วย “พ่อครับ เรา 
มีห่วงบาสที่สนามหน้าบ้าน เราชอบเวลาพ่อเล่นกับ 
เราและเวลาแข่งกับเพ่ือนบ้าน เราได้ครองลูกมากกว่า 
ตั้งเยอะ!”

ศึกษ�และปฏิบัติต�มพระคัมภีร์
มีความแตกต่างอย่างมากระหว่าง การอ่าน กับ การศึกษา  

พระคัมภีร์ โยชูวาศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณสอนว่าความสำาเร็จ 
ในการศึกษาพระคัมภีร์เกิดข้ึนเม่ือเรา “ตรึกตรองตามน้ันท้ังกลาง 
วันและกลางคืน” และ “ระวังที่จะ ทำาตามข้อความทุกประการที ่
เขียนไว้น้ัน” (โยชูวา 1:8; เน้นตัวเอน) ระหว่างการศึกษาพระคัมภีร์ 

ในครอบครัว เราประสบความสำาเร็จที่สุดเมื่อเราให้เวลาลูกๆ  
ไตร่ตรองคำาถามบางประการแล้วเช้ือเชิญพวกเขาให้ “กระทำาตาม 
ข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ”

ค่ำาวันหนึ่งเรากำาลังกินขนมนอกบ้านและอ่านพระคัมภีร์มอร- 
มอนเกี่ยวกับการล่มสลายของชาวนีไฟ ผมรู้สึกถึงการกระตุ้น 

เตือนให้ถามลูกๆ ว่าทำาไมพวกเขาจึงคิดว่าชาวนีไฟกลายเป็น 
คนชั่วร้ายขนาดนั้น ซีเลสเตวัยหกขวบตอบว่าเธอคิดว่าชาวนีไฟ 
กับชาวเลมันเลิกสวดอ้อนวอนทุกวัน เราทุกคนเห็นพ้องกันว่าการ 

ล่มสลายของชาวนีไฟเริ่มจากการลืมสวดอ้อนวอนและลืมทำาสิ่ง 
อื่นที่ดูเหมือนเล็กน้อย ขณะนั้นผมคิดได้ว่าน่าจะเชื้อเชิญลูกๆ  
ให้สวดอ้อนวอนด้วยความคิดและความรู้สึกมากขึ้น

วันต่อมาผมถามว่าการสวดอ้อนวอนของพวกเขาเป็นอย่างไร 

การสอนท่ีบ้าน 
อย่างมีความหมาย

สี่วิธีที่เราสอน 

บทเรียนสำาคัญๆ 

ของชีวิตแก่บุตร

ธิดาของเรา

โดย ด�ร์เร็น อี. 
ชมิดท์
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นี่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เล่าประสบการณ์และผม 
มีโอกาสแบ่งปันประจักษ์พยานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
การสวดอ้อนวอน ใช่ว่าประสบการณ์การศึกษา 
พระคัมภีร์เป็นครอบครัวจะออกมาดีแบบนี้ทุกครั้ง  
แต่เม่ือเราให้การสนทนาและการเช้ือเชิญเป็นส่วน 
หน่ึงในการศึกษาของเรา พระคัมภีร์จะมีความหมาย 
มากยิ่งขึ้น

ช่วยบุตรธิด�ให้มีคว�มรับผิดชอบ
เราพบพลังย่ิงใหญ่ในการให้งานมอบหมายแก่

ลูกๆ และให้พวกเขาคิดรายละเอียดด้วยตนเอง เม่ือ 
เราให้ลูกๆ มีส่วนและช่วยตัดสินใจบางอย่างใน 
ครอบครัว ดูเหมือนพวกเขาจะมีส่วนร่วมอย่างแข็ง- 

ขันมากขึ้น พวกเขาพัฒนาสำานึกในความเป็นเจ้า- 
ของและภาระรับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้จึงเรียนรู้ที่จะ 

ระหว่างการศึกษา

พระคัมภีร์ 

เราประสบความ

สำาเร็จที่สุดเมื่อ 

เราให้เวลาลูกๆ 

ไตร่ตรองคำาถามแล้ว

เชื้อเชิญพวกเขา 

ให้กระทำา

“ทำาสิ่งสารพันด้วยเจตจำานงอิสระ, และทำาให้เกิด 
ความชอบธรรมยิ่ง” (คพ. 58:27) สิ่งเล็กน้อยต่อไป
นี้ช่วยให้ลูกของเรามีความรับผิดชอบมากขึ้น

• สำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัว ช่วยพวกเขา 
เตรียมบทเรียน พระคัมภีร์ หรือพรสวรรค์ที ่
พวกเขาเลือกเอง

• เปิดโอกาสให้พวกเขาเลือกเพลงสวดให้ทุกคน 
ร้องระหว่างศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว 

จากนั้นมอบหมายให้ลูกคนหนึ่งกล่าวคำาสวด
อ้อนวอน

• ให้พวกเขาช่วยวางแผนและรับผิดชอบส่วน
หนึ่งของการท่องเที่ยวกับครอบครัว

• จัดสภาครอบครัวกับพวกเขาเรื่องเงินและให้
พวกเขาช่วยตัดสินใจเรื่องการจับจ่ายถ่า
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• สอนวิธีทำางานบางอย่างและให้พวกเขา 
รับผิดชอบงานนั้นหนึ่งสัปดาห์

• ทำาโครงการบำาเพ็ญประโยชน์ประจำา 
เดือนด้วยกันเป็นครอบครัวและให้พวก
เขาตัดสินใจว่าจะช่วยใคร

• ให้พวกเขาผลัดกันเลือกคนท่ีจะไปเย่ียม 
ในวันอาทิตย์วันใดวันหนึ่ง

• เปิดให้พวกเขาเลือกกิจกรรมครอบครัว
สำาหรับเย็นวันหนึ่งในระหว่างเดือน

นำ�ท�งพวกเข�
มีหลายคร้ังที่ผมกับภรรยารู้สึกเหมือนคนเลี้ยงแกะกำาลังต้อน

ลูกๆ มาสวดอ้อนวอนหรือศึกษาพระคัมภีร์ แต่หลายครั้งเรารู้สึก

ถึงวิญญาณอันน่ายินดีที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้นำาทางและดูแลฝูง

แกะเล็กๆ ของเราอย่างแท้จริง ถ้าเราไม่ระวัง เราอาจจะพลาด

ช่วงการนำาทางเหล่านี้ไป

ครั้งหนึ่งช่วงเวลาเช่นน้ันเกิดขึ้นขณะผมกำาลังพาลูกเข้านอน 

ลูกชายคนหนึ่งถามว่า “พ่อครับ อะไรล่อลวงพ่อหรือครับ”

คำาถามนั้นทำาให้ผมสะดุ้ง

เขาพูดต่อจากน้ันว่า “เราคุยกันถึงส่ิงท่ีล่อลวงเรา และเราสงสัย 

ว่าอะไรล่อลวงพ่อ”

ผมรู้ว่าน่ีเป็นเวลาเหมาะจะสอนพวกเขา แต่ผมเหน่ือยจากการ 

ทำางานมาท้ังวัน จึงรู้สึกว่าไม่อยากสนทนาลึกซ้ึงกับลูกชายสองคน 

ยามดึกเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนที่พวกเขาต้องตื่นไปโรงเรียน

แต่เร่ืองราวของพระผู้ช่วยให้รอดท่ีบ่อน้ำาเข้ามาในความคิดผม 

แม้หลังจากทรงพระดำาเนินมา 30 ไมล์ (48 กิโลเมตร) หรือมาก 

กว่าน้ัน แต่พระองค์ยังทรงใช้เวลาสอนหญิงชาวสะมาเรีย (ดู ยอห์น  

4) ผมตัดสินใจว่านี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ “บ่อน้ำา” ช่วงหนึ่งก็ได้ จึง 

น่ังลงถามว่าพวกเขาคิดว่าการถูกล่อลวงเป็นบาปหรือไม่ พวกเขา 

นิ่งคิดอยู่นาน จากนั้นก็เริ่มพูดและฟังกัน ผมสอนพวกเขาเรื่อง

พระผู้ช่วยให้รอดเผชิญหน้ากับซาตาน (ดู มัทธิว 4) และแสดง

ประจักษ์พยานถึงพรที่มาจากการต่อต้านการล่อลวง

นั่นเป็นช่วงเวลาพิเศษช่วงหนึ่งในฐานะพ่อ เราเข้านอนดึกกว่า 

ปกติเล็กน้อย แต่ปีติที่ผมประสบคุ้มค่ามากกับการเสียสละเวลา

นอน

“โอกาสเร่งด่วนโอกาสหน่ึงของเราคือตอบ 
ลูกเมื่อลูกถามอย่างจริงจัง พึงระลึกว่าพวก 
เขาไม่ได้ถาม เสมอไป เราสอนพวกเขาไม่ได้  
เสมอไป พวกเขาจะไม่ฟัง เสมอไป” เอ็ลเดอร์ 
ริชาร์ด  แอล. อีวานส์ (1906–1971) แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองสอน “และบ่อยครั้ง 
เราต้องยอมรับตามเง่ือนไข ของพวกเขา  ตาม 
เวลา ของพวกเขา ไม่ใช่ตามเงื่อนไข ของเรา 
และตามเวลา ของเรา … ถ้าพวกเขาพบว่า

พวกเขาเชื่อใจเราได้เมื่อมีคำาถามเล็กๆ น้อยๆ ต่อไปพวกเขาจะ
เชื่อใจเราเมื่อมีคำาถามสำาคัญกว่านั้น”3

ได้รับเลือกและรับคว�มช่วยเหลือจ�กพระเจ้�
ความรับผิดชอบในการดูแลลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นภาระ 

หนัก เมื่อใดก็ตามที่ผมรู้สึกไม่ดีพอจะเป็นพ่อ ผมจะเตือนตนเอง 
ให้นึกถึงสิ่งที่เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองเคยกล่าวไว้ “พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกับ 
ที่ทรงวางดาวดวงนั้นไว้ในวงโคโจรที่ถูกต้องหนึ่งพันปีก่อนท่ีมัน 
จะปรากฏเหนือเบธเลเฮมเพื่อฉลองการประสูติของพระกุมาร 
องค์นั้น อย่างน้อยก็ได้ทรงเอาพระทัยใส่มากเท่ากันในการวาง 
เราแต่ละคนไว้ในวงโคจรท่ีถูกต้องของมนุษย์เพ่ือให้เราส่องสว่าง 

แก่ภูมิทัศน์ชีวิตเราแต่ละคน ถ้าเรายอมทำาเช่นนั้น ทั้งนี้เพื่อแสง 
สว่างของเราจะไม่เพียงนำาคนอื่นๆ เท่านั้นแต่ยังให้ความอบอุ่น 
แก่พวกเขาด้วย”4

คำากล่าวนี้หนุนใจผมยามท้อแท้ ทำาให้ผมกับภรรยาเกิดขวัญ
กำาลังใจว่าเราสามารถเป็นพ่อแม่ได้ เพราะรู้ว่าลูกๆ ถูกวางไว้ใน 
“วงโคจร” ของเราด้วยเหตุผลบางอย่างและพระบิดาบนสวรรค์
ทรงวางใจเรา

ขอพระองค์ประทานพรครอบครัวท่านเมื่อท่านเรียนรู้พระ- 
กิตติคุณด้วยกัน ช่วยให้บุตรธิดาของท่านมีความรับผิดชอบ และ
ใช้ช่วงการสอนอันมีค่าเหล่านั้นให้เกิดประโยชน ์

อ้�งอิง
1.	 เดวิด โอ.	แมคเคย์	ใน	Family Home Evening Manual (1968), iii.
2.	 ดู	ดัลลิน เอช.	โอ๊คส์,	“ดี	ดีกว่า	ดีท่ีสุด,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2007,	หน้า	133,	134.
3.	 ริชาร์ด แอล.	อีวานส์,	“The	Spoken	Word,” Ensign,	พ.ค.	1971,	12.
4.	 นีล เอ.	แม็กซ์เวลล์,	That My Family Should Partake	(1974),	86.
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การศึกษาเป็นส่วนสำาคัญย่ิงของพระ- 
กิตติคุณและการเตรียมมีส่วนร่วม 

ในสังคม การทำามาหาเลี้ยงชีพและเลี้ยง 
ดูครอบครัว1 เอ็ลเดอร์เครก  เอ. คาร์ดอน  
แห่งสาวกเจ็ดสิบพูดถึงความสำาคัญของ 
การศึกษาไว้ในหน้า 54–55 ของฉบับนี้

“ในโลกนี้ที่นับวันจะซับซ้อนมากขึ้น 
การศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญท่ีสุดอย่างหน่ึงท่ี 
ชีวิตได้มา” ท่านเขียน “และจริงอยู่ว่าโดย 
ท่ัวไปการศึกษาท่ีมากข้ึนจะทำาให้มีโอกาส 
ได้รับผลตอบแทนทางโลกเพ่ิมข้ึน แต่คุณ- 
ค่าสำาคัญกว่านั้นของความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นคือ 
โอกาสที่ความรู้นั้นทำาให้เรามีอิทธิพลมาก
ขึ้นในการบรรลุจุดประสงค์ของพระเจ้า”
เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน กล่าวว่า 

“การศึกษาของท่านควรรวมถึงการเรียนรู้ 
ทางวิญญาณด้วย จงศึกษาพระคัมภีร์และ 
ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย  
เรียนเซมินารีและสถาบัน เรียนรู้ตลอดชีวิต 
ท่านเกี่ยวกับแผนของพระบิดาบนสวรรค์  
การเรียนรู้ทางวิญญาณจะช่วยให้ท่านพบ 
คำาตอบของการท้าทายในชีวิตและจะอัญ- 
เชิญความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์”2

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเย�วชน
• อ่านหัวข้อการศึกษาใน เพื่อความ 
เข้มแข็งของเยาวชน เล่าประสบ- 
การณ์ในแง่บวกของท่านเกี่ยวกับ 
การศึกษาเล่าเรียนและการศึกษา
พระกิตติคุณ นี่เป็นการเปิดโอกาส 
ให้ท่านได้สนทนามาตรฐานนี้กับวัย
รุ่นและตอบคำาถามที่เขาอาจมี

คุณค่าของการศึกษา

การสอน เพื่อความเข ้มแข็งของเยาวชน

• ช่วยวัยรุ่นตั้งเป้าหมายด้านอาชีพ 
และการศึกษาตามพรสวรรค์และ 
ความสนใจของเขา ช่วยเขาระบุขั้น 
ตอนบางอย่างเพื่อเริ่มทำาเป้าหมาย
เหล่านี้

• ท่านอาจจัดสังสรรค์ในครอบครัว 
เรื่องความสำาคัญของการศึกษา 
(แหล่งช่วยที่ดีคือบทความของเอ็ล- 
เดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ และ คริสเต็น 
เอ็ม. โอ๊คส์ “การเรียนรู้และสิทธิชน 
ยุคสุดท้าย,” เลียโฮนา, เม.ย. 2009, 
หน้า 26–31)

• ไปที่ youth.lds.org และคลิกตรง 
“For the Strength of Youth (เพื่อ
ความเข้มแข็งของเยาวชน)” ใต้เมนู 
Youth (เยาวชน) ภายใต้หัวข้อ  
“Education (การศึกษา)” ท่านจะ 
พบข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการศึกษา 
วีดิทัศน์ (ดู ตัวอย่างเช่น “Surfing  
or Seminary?”) รายการวิทยุ 
Mormon Channel คำาถามและ 
คำาตอบ บทความ รวมถึงคำา 
ปราศรัยของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเด็ก
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นเรื่องสนุกแต่

อาจเป็นเรื่องยากเช่นกัน ฉบับเดือนนี้จะมี
เรื่องหนึ่งชื่อ “พร้อมอ่าน” (หน้า 66) เรื่อง
ดังกล่าวพูดถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีภาวะ
บกพร่องด้านการเรียนรู้แต่พยายามอ่าน
ออกเสียงและเด็กในปฐมวัยให้กำาลังใจ
เธอที่จะทำาสุดความสามารถ ท่านอาจจะ
อ่านเรื่องนี้กับลูกๆ และพูดคุยกันเกี่ยวกับ
คำาถามต่อไปนี้

• แมรีย์รู้สึกอย่างไรเมื่อเธอพยายาม
ทำาสิ่งที่ยาก เหตุใดจึงสำาคัญที่ต้อง
เรียนรู้ต่อไปแม้จะเป็นเรื่องยาก

• เด็กคนอื่นๆ ทำาอะไรเพื่อช่วยแมรีย์ 
ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยคน
อื่นๆ เรียนรู้ที่บ้าน ที่โบสถ์ และที่
โรงเรียน 

อ้�งอิง
1.	 ดู	เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  

(จุลสาร,	2011),	หน้า	9.
2.	 เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน		หน้า	10.ภา
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ข้อพระคัมภีร์ 
เกี่ยวกับก�รเรียนรู้
สุภาษิต 4:7

2 นีไฟ 9:29

แอลมา 37:35

หลักคำาสอนและ 
พันธสัญญา 88:77–80
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ที่
การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 

2012 ประธานโธมัส เอส. มอนสันประกาศ

ว่า “เยาวชนหญิงที่สามารถและมีค่าควร  

ผู้มีความปรารถนาจะรับใช้ สามารถได้รับการรับ- 

รองเพื่อรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาโดยกำาหนดอายุให้ 

เริ่มที่ 19 ปีแทน 21 ปี” ท่านกล่าวว่าแม้เยาวชนหญิง 

“ไม่ได้อยู่ใต้อาณัติเดียวกันกับเยาวชนชาย” แต่ “การ 

เป็นผู้สอนศาสนาของ [พวกเธอ] คือคุณูปการอัน

ล้ำาค่า เรายินดีให้พวกเธอรับใช้”1

พี่น้องสตรีตัดสินใจอย่างไรว่าจะรับใช้หรือไม่ 
เรื่องราวต่อไปนี้บอกให้รู้ว่าพี่น้องสตรีได้รับการนำา
ทางจากพระวิญญาณอย่างไรในการตัดสินใจว่าเส้น
ทางใดถูกต้องสำาหรับพวกเธอ

ห่วงโซ่ท่ีขาดหายไป
ถ้ามีคนถามดิฉันว่าสมัยเป็นเด็ก ดิฉันอยากรับใช้งานเผยแผ่ 

หรือไม่ ดิฉันจะตอบว่าไม่อยาก ใจดิฉันยอมรับแนวคิดดังกล่าว 
เมื่ออายุมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะดิฉันเห็นพี่ๆ รับใช้ แต่ดิฉันยังไม่
เคยคิดว่านี่เป็นเรื่องที่อยากทำา

เมื่ออายุครบ 21 ปี ดิฉันเริ่มสงสัยว่าควรไปทำางานเผยแผ่หรือ
ไม่ แต่ไม่เคยสวดอ้อนวอนอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเวลา
ผ่านไปจึงเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไป ดิฉันเล่าให้คุณแม ่
ฟังว่ารู้สึกอย่างไรและท่านแนะนำาให้พิจารณาเรื่องงานเผยแผ่
อีกครั้ง ท่านบอกว่าสมัยที่ท่านอายุเท่าดิฉัน ท่านมีอารมณ์ความ
รู้สึกเหมือนกับที่ดิฉันประสบอยู่ การรับใช้งานเผยแผ่เป็นคำาตอบ
สำาหรับท่าน ดังนั้นจึงอาจจะเป็นคำาตอบของดิฉันด้วยก็ได้

ดิฉันรู้สึกกลัวไม่กล้าสวดอ้อนวอนเรื่องงาน 
เผยแผ่ เหตุผลหนึ่งที่ดิฉันไม่เคยคิดเรื่องงาน 

เผยแผ่มาก่อนเพราะไม่คิดว่าตนเองเข้มแข็งพอ 
จะทำาเช่นนั้นได้ ดิฉันจะต้องละทิ้งความสะดวก 
สบายและอาจต้องเรียนรู้ภาษาใหม่ บวกกับไม่คิด
ว่าดิฉันรู้พระกิตติคุณมากพอที่จะสอน แต่เมื่อสวด
อ้อนวอนอย่างมีจุดประสงค์ ดิฉันจึงรู้สึกว่าความ
กลัวหายไป คำาตอบที่ได้รับมีพลังล้นเหลือ นั่นคือ 
พระเจ้าทรงรักดิฉัน พระองค์ทรงต้องการให้ดิฉัน
รับใช้งานเผยแผ่

ดิฉันพิศวงกับความมั่นใจที่รู้สึกหลังจากได้รับ 
คำาตอบ ดิฉันไม่รู้สึกกระวนกระวายหรือไม่คู่ควร 
อีกต่อไป แต่ตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันพระกิตติคุณ  

และเริ่มทำาเอกสารสมัครเป็นผู้สอนศาสนา ไม่นานจึงได้รับเรียก
ให้ไปคณะเผยแผ่ยูทาห์ซอลท์เลคซิตี้เทมเปิลสแควร์
รีเบกกา เคลเลอร์ มอนสัน

ชีวิตผู้สอนศาสนา
เมื่ออายุ 17 ปี เริ่มมีคนถามว่าดิฉันจะรับใช้งานเผยแผ่หรือไม่ 

ดิฉันยังไม่ได้ตัดสินใจ จึงมักเลี่ยงที่จะตอบคำาถามของพวกเขา
แต่เมื่อถึงวันเกิดปีที่ 21 ดิฉันจึงเริ่มคิดเรื่องนี้ ดิฉันอ่านปิตุพร 

พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ และสวดอ้อนวอน
ความปรารถนาไม่เคยเกิดขึ้น ดิฉันไม่เคยรู้สึกว่าต้องรับใช้  

ดิฉันคิดเกี่ยวกับคำาแนะนำาของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 
(1910–2008) ท่านกล่าวว่าแม้จะยินดีต้อนรับซิสเตอร์ผู้สอน
ศาสนา แต่พวกเธอ “ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดที่ต้องไปทำางาน

หญิงสาว 

เหล่านี้ประยุกต์ใช้ 

คำาแนะนำาของ

ศาสดาพยากรณ์

เกี่ยวกับการรับใช้

งานเผยแผ่เต็ม 

เวลาอย่างไร
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 การตัดสินใจเรื่องงานเผยแผ่
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เยาวชนหญิง



 

34 เ ลี ย โ ฮ น า

เผยแผ่”2 ดิฉันนึกถึงพระวจนะของพระเจ้าในหลัก 
คำาสอนและพันธสัญญาเช่นกัน “หากเจ้ามีความ 
ปรารถนาจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า เจ้าก็ได้รับเรียก
มายังงาน” (4:3)

พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้ดิฉันตัดสินใจไม่รับใช้ 
งานเผยแผ่ เม่ือดิฉันทูลพระเจ้าในการสวดอ้อนวอน 
เกี่ยวกับการตัดสินใจของดิฉัน ดิฉันรู้สึกสงบและ 
รู้สึกถึงการยืนยันว่ามีหลายวิธีที่ดิฉันจะเป็นผู้สอน 
ศาสนาได้โดยไม่ต้องรับใช้เต็มเวลา นับแต่นั้นเป็น 
ต้นมาดิฉันพบว่าดิฉันสามารถแบ่งปันประจักษ์ 
พยานได้หลายวิธี—ผ่านการสนทนาเกี่ยวกับพระ- 
เมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า ขณะเย่ียมสอน 
หรือในการทำางานพระวิหารและประวัติครอบครัว 
ดิฉันอุทิศตนให้งานเผยแผ่ศาสนาโดยพยายาม 
ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและทำาตามการ
ดลใจจากพระวิญญาณ
เอมี ไซมอน

ความกล้าหาญ
ต้นปี 2010 ดิฉันกำาลังต่อสู้กับการทดลองบาง 

อย่างและออกไปเดินเล่นเพื่อให้สมองปลอดโปร่ง  
ขณะเดินอยู่นั้นดิฉันรู้สึกว่าพระวิญญาณทรง 
กระซิบว่าดิฉันไม่ควรกังวลกับอดีต แต่ควรคิดถึง
อนาคต ขณะเริ่มทบทวนเป้าหมายของการเรียน
ให้จบ ดิฉันได้รับการกระตุ้นเตือนให้คิดถึงการรับ
ใช้งานเผยแผ่ ดิฉันไม่เคยคิดเรื่องงานเผยแผ่มา
ก่อน แต่ความคิดนั้นดึงดูดใจเท่าๆ กับความตื่น-
เต้นและความปรารถนาจะรับใช้ แต่ดิฉันตัดสินใจ
ว่าต้องการเวลาใคร่ครวญการตัดสินใจครั้งใหญ่นี้
มากขึ้นอีกนิด

สองสามเดือนต่อมาเต็มไปด้วยการกระตุ้น 
เตือนให้รับใช้งานเผยแผ่ แม้จะยังคงรู้สึกปรารถนา 
และตื่นเต้นเหมือนเดิมเมื่อการกระตุ้นเตือนมาถึง 
แต่ก็เกิดความสงสัยและความกลัวเช่นกัน ดิฉัน
ทราบว่าผู้หญิงได้รับการกระตุ้นให้รับใช้ถ้าพวก
เธอปรารถนา แต่ไม่ใช่พันธะรับผิดชอบที่ต้องทำา 
เช่นน้ัน ระหว่างน้ีดิฉันได้รับพรฐานะปุโรหิตซ่ึงบอก 

ว่าพระเจ้าจะพอพระทัยไม่ว่าดิฉันจะเลือกอย่างไร
ฤดูร้อนถัดมาดิฉันมีเพื่อนร่วมห้องที่เคยรับใช้ 

งานเผยแผ่ เธอบอกว่าเธอเคยรู้สึกกลัวเหมือนกัน 
ทั้งก่อนและหลังจากตัดสินใจรับใช้ เธอช่วยให้ 
ดิฉันเข้าใจว่าพระวิญญาณไม่ตรัสผ่านความสงสัย 
และความกลัว (ดู 2  ทิโมธี 1:7) ขณะที่เราคุยกัน 
พระวิญญาณทรงสัมผัสใจดิฉัน ดิฉันกลับเข้าห้อง 
และอ่านจดหมายจากเพื่อนที่กำาลังรับใช้งาน 
เผยแผ่ จดหมายกระตุ้นดิฉันให้อ่าน โยชูวา 1:9  
และดิฉันรู้สึกว่าพระวิญญาณทรงสะกิดดิฉันให้
เปิดดูข้อนั้น

ถ้อยคำาเสียดแทงจิตวิญญาณดิฉัน “จงเข้มแข็ง 
และกล้าหาญเถิด อย่าครั่นคร้ามหรือตกใจเลย  
เพราะว่า [พระเยโฮวาห์] พระเจ้าของเจ้าสถิตกับ 
เจ้าทุกแห่งท่ีเจ้าไป” ดิฉันรู้สึกประหน่ึงพระเจ้ากำาลัง 
ตรัสกับดิฉันโดยตรง ดิฉันทราบว่าดิฉันรับใช้งาน
เผยแผ่ได้ ดิฉันไม่ต้องกลัว—ดิฉันจะไม่ทำาเพียง
ลำาพัง พระเจ้าจะทรงอยู่กับดิฉัน

หนึ่งเดือนต่อมาดิฉันได้รับหมายเรียกให้ไป
คณะเผยแผ่ฟิลิปปินส์อิโลอิโล ซึ่ง โยชูวา 1:9 เป็น
หัวข้อที่เน้นในคณะเผยแผ่นั้น
คริสเต็น นิโคล แดนเนอร์

งานเผยแผ่อ่ืน
ดิฉันวางแผนมาตลอดชีวิตว่าจะรับใช้งาน 

เผยแผ่เต็มเวลา แต่เมื่อไปเรียนที่มหาวิทยาลัย 
บริคัมยังก์ (ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา) ดิฉันเริ่มกระวน- 
กระวาย ดิฉันจะทราบได้อย่างไรว่าควรจะรับใช ้
งานเผยแผ่หรือไม่ ดิฉันใช้ช่วงก่อนวันเกิดปีที่ 21 
ทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ทรงบอกดิฉันว่าควร 
รับใช้หรือไม่ จากนั้นอาจารย์วิชาศาสนาท่านหนึ่ง 

วิญญาณแห่ง 
การเปิดเผย
เมื่อการเลือกจะส่งผล 

อย่างแท้จริงในชีวิตเรา  

. . .  และเมื่อเราดำาเนิน 

ชีวิตประสานสอดคล้อง 

กับพระวิญญาณและ

แสวงหาการนำาทางจาก

พระองค์ เราย่อมมั่นใจ 

ได้ว่าจะได้รับการนำาทาง 

ที่จำาเป็นต่อการบรรลุ 

เป้าหมายของเรา พระเจ้า

จะไม่ทรงปล่อยเราไว้ 

โดยไม่ช่วยเหลือ”

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
“Revelation,” ใน Brigham 
Young University 1981–82 
Fireside and Devotional 
Speeches (1982), 26.
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พูดบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตดิฉัน “พระเจ้าจะทรงขับรถที่จอดอยู ่
ไม่ได้” ดิฉันจึงตัดสินใจลงมือปฏิบัติ

ดิฉันส่งใบสมัคร ได้รับหมายเรียก ซื้อเสื้อผ้าผู้สอนศาสนา 
และขับรถจากยูทาห์กลับบ้านท่ีนอร์ทแคโรไลนา—ทำาทุกอย่าง
ขณะเตรียมรับใช้งานเผยแผ่พร้อมกับสวดอ้อนวอน ศึกษา และ
อดอาหารอย่างจริงจัง

หลังจากกลับถึงบ้านที่นอร์ทแคโรไลนา ชายหนุ่มคนหนึ่งที ่
ดิฉันคบมาในช่วงเรียนรีบรุดมาเยี่ยมดิฉัน เราพูดคุยกันอย่าง
จริงจังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรา

การสวดอ้อนวอนของดิฉันจริงจังและทูลวิงวอนอีกครั้ง แต่ยัง 
คงรู้สึกว่าพระเจ้าทรงวางใจดิฉันให้ตัดสินใจด้วยตนเอง ดิฉันรู้สึก 
ถึงความรับผิดชอบอันหนักอึ้ง แต่รู้สึกถึงการยืนยันอันน่าชื่นใจ 
เช่นกันว่าตราบใดที่ดิฉันเลือกในศรัทธา พระเจ้าจะทรงสนับสนุน
การตัดสินใจนั้น

สิบวันก่อนไป เพ่ือนดิฉันขอแต่งงาน ดิฉันเล่ือนงานเผยแผ่ออก 
ไปก่อนเพ่ือให้ตนเองมีเวลาคิด เม่ือตัดสินใจรับหม้ัน พระวิญญาณ 
ทรงยืนยันกับคู่หม้ันและดิฉันว่าการตัดสินใจน้ันถูกต้อง

ถึงแม้ไม่ได้รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา แต่การเตรียมรับใช ้
พันธกิจนั้นเปลี่ยนชีวิตดิฉัน การเข้าใกล้พระเจ้าช่วยให้ดิฉันเป็น
คนที่พระองค์ทรงต้องการสำาหรับพันธกิจในฐานะภรรยาและ
มารดา
แคสซี แรนดอลล์

ประสบการณ์ช่ัวชีวิต
ดิฉันได้รับพรตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยประจักษ์พยานที่เข้มแข็ง 

และความรักท่ีมีต่อพระกิตติคุณ แต่ไม่อาจจำาได้ถึงช่วงเวลาสำาคัญ 
ที่ดิฉันรู้ว่าควรรับใช้งานเผยแผ่ ดิฉันทราบแต่ว่าดิฉันจะไป ดิฉัน
ตั้งเป้าหมายแต่เยาว์วัยว่าจะดำาเนินชีวิตในแบบที่จะทำาให้ดิฉันมี
คุณสมบัติคู่ควรรับใช้งานเผยแผ่

เมื่อเริ่มเตรียมใบสมัครเป็นผู้สอนศาสนา ดิฉันอดอาหาร สวด 
อ้อนวอน และเข้าพระวิหาร ขณะทำางานกับอธิการ ดิฉันยังคง 
รู้สึกสงบอย่างที่รู้สึกมาตลอดชีวิตเกี่ยวกับการรับใช้งานเผยแผ่

ระหว่างนั้นมีช่วงยากในบางครั้ง จู่ๆ ชีวิตก็คล้ายกับจะมีค่า 
มากขึ้น การเรียนและการทำางานเรียกร้องมากขึ้น ดิฉันอยู่ที ่
วิทยาลัยห่างจากครอบครัว และดูเหมือนเพ่ือนทุกคนแต่งงานแล้ว 
น่ากลัวทีเดียวเมื่อตระหนักว่าคนท่ีดิฉันห่วงใยจะเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อยๆ ขณะที่ดิฉันไม่อยู่

เพราะดิฉันไม่มีเหตุการณ์พิเศษใดๆ ทางวิญญาณมายืนยัน 

ตอบคำาถาม

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนต้องรับใช้งานเผยแผ่หรือไม่  

คำาตอบคือไม่ การรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาล้วนเป็น 

เรื่องของความสมัครใจ เราคาดหวังให้เยาวชนชายรับใช้  

เรายินดีต้อนรับเยาวชนหญิง และสนับสนุนให้คู่แต่งงาน

อาวุโสรับใช้ถ้าพวกเขาสามารถทำาได้ เยาวชนชายอาจจะ

เริ่มรับใช้เมื่ออายุ 18 ปี และรับใช้นานสองปี เยาวชนหญิง

อาจจะเริ่มรับใช้เมื่ออายุ 19 ปีและรับใช้นาน 18 เดือน  

คู่แต่งงานอาวุโสที่เกษียณแล้วอาจรับใช้ในงานมอบหมาย

ด้านต่างๆ ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 23 เดือน

สมาชิกศาสนจักรถือว่าการแสดงความรักต่อผู้อื่นและ 

การทำาตามพระดำารัสแนะนำาต่อไปนี้ของพระเจ้าเป็นสิทธิ 

พิเศษ “เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำาทุก 

ชนชาติมาเป็นสาวกของเรา” (มัทธิว 28:19)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mormon.org/faq และคลิกตรง

หัวข้อเกี่ยวกับผู้สอนศาสนา

การตัดสินใจรับใช้ ดิฉันจึงสงสัยได้ง่ายเมื่อเกิดเรื่องยาก แต ่
พระเจ้าทรงอวยพรดิฉันหลังจากได้รับหมายเรียกไปคณะเผยแผ่ 
ชิลีซานเตียโกอีสต์ โดยให้ดิฉันเกิดความรักต่อผู้คนในคณะเผยแผ่ 
ก่อนจะไปด้วยซ้ำา เวลาน้ีดิฉันมีประสบการณ์ช่ัวชีวิตท่ีเป็นประจักษ์ 
พยานว่างานเผยแผ่เป็นการเลือกที่ดีสำาหรับดิฉัน 
มาเดลีน บายลีย์

อ้างอิง
1.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“ขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมใหญ่,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	

2012,	4–5.
2.	 กอร์ดอน บี.	ฮิงค์ลีย์,	“ถึงอธิการของศาสนาจักร,”	การประชุมอบรมผู้นำา

ทั่วโลก,	มิ.ย.	2004,	30.



 

งานเผยแผ่ใดจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

โอกาสในการรับใช้งาน

เผยแผ่ของผู้อาวุโสโดยพูด

คุยกับผู้นำาฐานะปุโรหิตของ

ท่านและเข้าไปที่ lds.org/

service/missionary-service



ไม่ว่าสภาวการณ์ของท่านเป็นเช่นไร 
โอกาสเป็นผู้สอนศาสนาอาวุโสมีให้ท่าน

งานเผยแผ่เต็มเวลา อาสาสมัครระยะยาว

ใครรับใช้ได้บ้าง
คู่สามีภรรยาอาวุโส 

พี่น้องสตรีอาวุโส

คู่สามีภรรยาอาวุโส 

พี่น้องชายอาวุโส 

พี่น้องสตรีอาวุโส

ทุกคน

ต้องเป็นสมาชิกที่มีค่าควร

เข้าพระวิหารใช่หรือไม่
ใช่ ใช่ ไม่ใช่

ข้อผูกมัดเรื่องเวลา
มากกว่า 32 ชั่วโมง 

ต่อสัปดาห์

ระหว่าง 8 ถึง 32 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์
ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ช่วงเวลา 

ตามข้อผูกมัด
6–23 เดือน

6–24 เดือน 

(สามารถรับใช้นานขึ้น 

เมื่อได้รับอนุมัติจาก 

ประธานสเตค)

นานเท่าใดก็ได้

สถานะอาชีพ ส่วนใหญ่เกษียณแล้ว
เกษียณแล้วหรือ 

ยังทำางานอยู่ก็ได้

เกษียณแล้วหรือ 

ยังทำางานอยู่ก็ได้

สถานที่ ไกลบ้าน ใกล้บ้านหรือที่บ้าน ที่บ้าน

การเงิน

ต้องมีเงินทุนเพียงพอ

สำาหรับงานเผยแผ่ที่ได้รับ

เรียกให้ทำา ต้องจ่ายค่าที่พัก 

(ไม่เกิน 1,400 ดอลลาร์

สหรัฐต่อเดือนสำาหรับคู่สามี

ภรรยา) ค่าประกันสุขภาพ

และทันตกรรม 

ค่าเดินทางในคณะเผยแผ่ 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ต้องมีเงินทุนเพียงพอ

สำาหรับงานเผยแผ่ที่ 

ได้รับเรียกให้ทำา ต้องจ่าย

ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ

และทันตกรรม ค่าเดินทาง 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
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งานเผยแผ่ด้านการบำาเพ็ญ
ประโยชน์ของศาสนจักร

ดีท่ีสุด



เสียงวิสุทธิชน

วั
นนั้นเป็นวันผิดปกติสำ�หรับแคลิ- 

ฟอร์เนียใต้ สหรัฐอเมริก�เพร�ะมี 

ฟ้�ร้อง ฟ้�แลบ ฝนตกหนัก และ 

อ�ก�ศร้อนจัด ดิฉันรอเวล�ที่จะได้ผ่อน 

คล�ยและดูภ�พยนตร์สักเรื่องในบ้�นติด 

แอร์ของดิฉัน แต่ขณะนั่งลงดิฉันรู้สึกว่� 

ควรโทรศัพท์ห�เพื่อนชื่อเชอร์ริลล์

เม่ือโทรศัพท์ไปหาเธอ ดิฉันทราบว่าเธอ 
ไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่เช้าวันนั้น เธอเป็นห่วง
ว่าอาหารแช่แข็งจะละลายและนมจะบูด 

เราจึงย้ายอาหารของเธอมาใส่ตู้เย็นของ
ดิฉัน

เย็นวันถัดมาดิฉันกับเชอร์ริลล์ยืนอยู่ 
หน้าบ้านของเธอ บ้านทุกหลังบนถนนฝั่ง 
เดียวกับเธอมืดสนิท ส่วนบ้านฝั่งตรงข้าม 
มีไฟฟ้าใช้ บ้านหลังหน่ึงดึงดูดความสนใจ
ดิฉันเป็นพิเศษ บ้านหลังน้ันอยู่ฝ่ังตรงข้าม
พอดี มีแสงไฟสว่างจ้าขณะผู้คนนั่งคุยกัน
เฮฮา หัวเราะสนุกสนานอยู่ตรงระเบียง

ในวันต่อๆ มาดิฉันไม่อาจลบภาพนั้น 
ออกจากความคิดได้ ช่างต่างกันลิบลับ  
ถนนด้านหนึ่งมืดสนิทส่วนอีกด้านหนึ่ง 
สว่างจ้า มีคนน่ังอยู่ในความมืดขณะเพ่ือน 

บ้านของพวกเขาสำาราญใจในแสงสว่าง
ภาพนั้นทำาให้ดิฉันสงสัยว่าบ่อยเพียง 

ใดที่ดิฉันเหมือนคนฝั่งตรงข้าม—สำาราญ 
ใจในแสงสว่างของพระกิตติคุณขณะท่ีคน 
อื่นนั่งอยู่ในความมืด ดิฉันนึกภาพตนเอง 
กำาลังน่ังอยู่ตรงระเบียงกับเพ่ือนๆ สองสาม 
คนขณะสำาราญใจในแสงสว่างของพระ-
กิตติคุณโดยไม่แบ่งปันแสงสว่างให้ผู้อื่น

ทุกคนในโลกเกิดมาพร้อมแสงสว่าง—
แสงสว่างของพระคริสต์ ในฐานะสมาชิก
ศาสนจักรเรามีเอกสิทธิ์ของการเพิ่มแสง 
สว่างนั้นโดยแบ่งปันพระกิตติคุณ พระผู ้
ช่วยให้รอดทรงสอนว่า
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ขณะยืนอยู่ในความมืด ดิฉันสงสัยว่าบ่อยเพียงใดที่ดิฉันเป็นเหมือนคนฝั่งตรงข้าม—
สำาราญใจในแสงสว่างของพระกิตติคุณขณะเพื่อนบ้านนั่งอยู่ในความมืด

แบ่งปัน 
แสงสว่างของดิฉัน



การสวดอ้อนวอน
ครั้งแรกของดิฉัน
เกี่ยวกับนิมิตแรก

เมื่อดิฉันตัดสินใจรับบัพติศมา นั่นเป็น 
เพราะดิฉันแก้ไขปัญหาบางเร่ืองได้ขณะ 

เรียนบทสนทนา แต่ไม่ใช่เพราะดิฉันสวด 
อ้อนวอนและได้รับประจักษ์พยานว่าพระ- 
คัมภีร์มอรมอนเป็นความจริงหรือโจเซฟ  
สมิธเห็นพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตร 
ของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ผู้สอนศาสนา 
เช้ือเชิญดิฉันให้สวดอ้อนวอนเก่ียวกับเร่ือง 
เหล่าน้ี แต่ดิฉันไม่เคยทำา ดิฉันเพียงแต่เช่ือ 
สิ่งที่ผู้สอนศาสนาสอน

สามปีหลังจากรับบัพติศมา ซิสเตอร์คน 
หน่ึงยืนท่ีแท่นพูดในห้องนมัสการและแบ่ง 
ปันประจักษ์พยานของเธอเกี่ยวกับพระ
คัมภีร์มอรมอนและโจเซฟ สมิธ เธอขอให้ 
ทุกคนไตร่ตรองคำาถามน้ี “เราเคยสวดอ้อน 
วอนอย่างจริงจังหรือไม่เกี่ยวกับความจริง 
ของพระคัมภีร์มอรมอนและเกี่ยวกับประ- 
สบการณ์ที่โจเซฟ สมิธได้รับ” คำาถามนี้ 
กระทบใจดิฉันอย่างแรง และดิฉันนึกในใจ 

“ดิฉันไม่เคยสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรื่อง 
เหล่าน้ี แต่ดิฉันควรสวดอ้อนวอนและดิฉัน 
จะทำา”

ดิฉันได้รับการกระตุ้นให้ลงมือปฏิบัติ 
เพราะศรัทธาของดิฉันเวลาน้ันอ่อนแอและ 
ประจักษ์พยานในพระคัมภีร์ต้ืนเขิน คืนน้ัน 
ดิฉันสวดอ้อนวอนพระบิดาเก่ียวกับโจเซฟ 
สมิธและความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน

ดิฉันไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อสวดอ้อนวอน 
คร้ังแรกและคร้ังท่ีสอง แต่ดิฉันไม่ท้อ ดิฉัน 
เปิดประคัมภีร์ใน โจเซฟ สมิธ—ประวัติ  
1:14–17 ซึ่งพรรณนาว่าโจเซฟเข้าไปสวด 
อ้อนวอนส่วนตัวในป่าอย่างไร

“ข้าพเจ้าเห็นลำาแสงอยู่ เหนือศีรษะ
ข้าพเจ้าพอดี, เหนือความเจิดจ้าของดวง 
อาทิตย์, ซึ่งค่อยๆ เลื่อนลงมาจนตกต้อง
ข้าพเจ้า.

“ทันทีที่ลำาแสงปรากฏข้าพเจ้ารู้สึกตัว 
ว่าหลุดพ้น … เมื่อแสงนั้นส่องมายังข้าพ- 
เจ้า ข้าพเจ้าเห็นพระอติรูปสองพระองค์”

ขณะอ่านถ้อยคำาเหล่านี้ดิฉันเริ่มตัวสั่น 
ประหนึ่งกระแสไฟฟ้าแผ่ซ่านทั่วตัว ดิฉัน 
ทราบทันทีว่าโจเซฟ สมิธเห็นพระบิดาบน 
สวรรค์และพระบุตรที่รักของพระองค์ 
พระเยซูคริสต์จริงๆ ดิฉันทราบว่าเราม ี
พระคัมภีร์มอรมอนเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรง 
ให้แปลผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์

ดิฉันสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ี 
พระบิดาบนสวรรค์ประทานพยานนี้แก่ 
ดิฉันถึงความจริงของนิมิตแรก ดิฉัน 
ตระหนักว่าถ้าพระกิตติคุณไม่ได้รับการ 
ฟื้นฟู ดิฉันคงจะไม่รู้จักพระผู้ไถ่ของดิฉัน 
ดิฉันทราบว่าความสมบูรณ์ของพระกิตติ- 
คุณเป็นความจริง และทราบว่าดิฉันจะได้ 
รับสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าถ้าดิฉันอดทน
อย่างซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ 
จิง-ฮวน เช็น, ไต้หวัน

“ดูเถิด, มนุษย์จะจุดเทียนแล้วเอาถัง 
ครอบไว้หรือ? ไม่เลย, แต่จะวางไว้บนเชิง 
เทียน, และมันให้แสงสว่างแก่คนทั้งปวง
ที่อยู่ในบ้าน;

“ฉะนั้นจงให้แสงสว่างของเจ้าส่องเช่น 
นั้นต่อหน้าคนเหล่านี้, เพื่อพวกเขาจะเห็น 
งานดีของเจ้าและสรรเสริญพระบิดาของ 
เจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์” (3  นีไฟ 12: 
15–16)

 ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เรามี
 

หน้าท่ีรับผิดชอบท่ีจะทำาให้ประจักษ์พยาน 
ในพระคริสต์ส่องสว่างให้ทุกคนเห็น— 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในความมืด 
ทางวิญญาณ หลังจากประสบการณ์นี้ 
ดิฉันตั้งใจว่าจะเป็นคนแบบที่พระบิดา
บนสวรรค์ทรงสามารถวางใจให้ออกจาก

ความสบายของระเบียงและนำาแสงสว่าง
ของพระกิตติคุณไปให้เพื่อนบ้านที่อยู่ใน
ความมืด 
โดโลเรส โซบีสกี, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
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หล�ยปีก่อนผมกับบร�เดอร์คนหนึ่ง 

ไปสอนประจำ�บ้�นบร�เดอร์ช�ฟ 

ด้วยกันที่ โรงพย�บ�ลเพื่อให้พรฐ�นะ 

ปุโรหิตแก่ภรรย�เข�ก่อนก�รผ่�ตัด ซิสเตอร์ 

ช�ฟนอนห้องเดียวกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ

แอนนี เลดด�ร์ เธอป่วยเรื้อรังด้วยมะเร็ง

ระยะสุดท้�ยที่น่�จะมีชีวิตอยู่อีกไม่น�น

ผมเอ้ือมมือจะไปดึงม่านท่ีก้ันอยู่ระหว่าง 
เตียงคนไข้สองเตียงก่อนเริ่มให้พร แต่ผม 
หยุด เพราะไม่ต้องการกันแอนนีออกไป 

ผมจึงอธิบายว่าเรากำาลังจะทำาอะไรและ 
ถามว่าเธออยากเห็นการให้พรหรือไม่ เธอ 
ตอบว่าเธออยากดู สามีเธอสิ้นชีวิตแล้ว 
 

ดิฉันขอพรได้ไหม
และเคยเป็นศาสนาจารย์ของนิกายหนึ่ง  
เธอสนใจสิ่งที่เราเชื่อ ผมกับบราเดอร์ชาฟ

ดำาเนินการให้พรขณะที่แอนนีฟังอยู่
สองสามวันต่อมา ก่อนซิสเตอร์ชาฟจะ 

ออกจากโรงพยาบาล แอนนีถามว่าเธอ 
จะขอพรฐานะปุโรหิตได้หรือไม่ ผมกับ 
บราเดอร์ชาฟยินดีกลับไปให้พรเธอที่  
โรงพยาบาล แอนนีไม่หายจากมะเร็งแต่
สุขภาพของเธอดีขึ้นมาก

เธอสนใจที่จะเรียนพระกิตติคุณมาก
ขึ้น ผมจึงขอให้ผู้สอนศาสนาแวะมาสอน 
เธอที่โรงพยาบาล เธอเปิดใจฟังข่าวสาร
พระกิตติคุณและเลือกรับบัพติศมา เรามา 
 

โรงพยาบาลทุกสัปดาห์หลังจากเธอรับ 
บัพติศมาเพ่ือพาแอนนีน่ังเก้าอ้ีเข็นไปโบสถ์

เพราะแอนนีป่วย เธอจึงไปไหนมาไหน 

ลำาบาก แต่ไม่นานเธอก็พบวิธีรับใช้พระเจ้า 
เรานำาเครื่องพิมพ์ดีดมาให้เธอ และเธอใช ้
เวลาหลายชั่วโมงทุกวันทำางานประวัติ 
ครอบครัวในโรงพยาบาล แอนนีมีชีวิตอยู่ 
อีกสามปี นานเกินคาด และเตรียมชื่อ 
ครอบครัวให้พระวิหารได้หลายร้อยช่ือก่อน 
เธอจะจากไป

หลังจากแอนนีเสียชีวิต ซิสเตอร์ชาฟ 

ได้ทำางานพระวิหารแทนบรรพชนหญิง
หลายคนของแอนนี

เท่าที่ผมรู้ แอนนีเป็นสมาชิกเพียงคน 
เดียวของครอบครัวที่เข้าร่วมศาสนจักร  
ครอบครัวเธอท่ียังมีชีวิตอยู่ไม่กระตือรือร้น 
อยากเข้าร่วมศาสนจักรเลย แต่ผมแน่ใจ 
ว่าสมาชิกครอบครัวเธอหลายคนท่ีล่วงลับ 

ไปแล้วรู้สึกขอบคุณเธอสำาหรับงานแทน
คนตายที่ทำาให้

เราไม่รู้ว่าคนที่เราพบพร้อมรับพระ- 
กิตติคุณหรือไม่ ผมซาบซ้ึงใจท่ีได้เห็นเมล็ด 
พันธุ์หว่านในใจแอนนีหลังจากเธอเห็น 
การให้พรฐานะปุโรหิต—งอกงามและเป็น
พรแก่บุตรธิดาหลายร้อยคนของพระบิดา
บนสวรรค์ 
อาร์ท เครเทอร์, นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ผมเอื้อมมือจะไปดึง

ม่านที่กั้นอยู่ระหว่าง

เตียงคนไข้สองเตียง

ก่อนเริ่มให้พร แต่ผม

หยุด เพราะไม่ต้องการ 

กันแอนนีออกไป 



ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

 

ทำ�ต�มศ�สด�
พย�กรณ์
เอ็ลเดอร์เคนท์ ดี. วัทสัน แห่งส�วกเจ็ดสิบ

ประธานภาคเอเชีย

ใ
นโลกอันสับสนวุ่นวาย ศาสดา
พยากรณ์รู้หนทาง แม้อยู่ในวัย 
85 ปีแล้วก็ตาม

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา หัวข้อการประชุม
ศีลระลึกปฐมวัยของเราคือทำาตามศาสดา 
พยากรณ์ เด็กๆ เดินแถวเข้ามาทางหน้า 
ห้องนมัสการ แต่ละคนถือภาพขนาดใหญ่
ที่ตัดมาจากแผ่นโฟมพลาสติก จากนั้น 
เริ่มร้องเพลง “ทำาตามศาสดา”1 เมื่อร้อง
เพลงแต่ละข้อ เด็กจะพลิกแผ่นโฟมกลับ
ด้านจากภาพว่างเปล่ากลายเป็นภาพสี
ของศาสดาพยากรณ์

เพลงข้อแรกเริ่มจาก “[อาดัม] เป็น
ศาสดา ท่านแรกที่เรารู้” เมื่อพวกเขาร้อง
ถึงท่อนร้องประสาน เสียงจะดังขึ้นเพราะ
เด็กสามขวบก็สามารถร้องท่อนนี้ได้เสียง
ดังว่า “ทำาตามศาสดา ทำาตามศาสดา …
อย่าออกนอกทาง…ท่านรู้หนทาง” ข้อที ่
สองเร่ิมต้นด้วย “[เอโนค] เป็นศาสดา สอน 
สิ่งดีทั้งมวล” ท่อนร้องประสานเสียงยิ่งดัง 
ขึ้น จากนั้น “โนอาห์… ถูกเรียกให้สอน 
สั่ง” “อับราฮัม…ทูลขอบุตรชาย” เด็กๆ 
ยิ้มแย้มพลิกภาพของพวกเขาทีละคน 
อาดัม เอโนค โนอาห์ อับราฮัม โมเสส  
ซามูเอล โยนาห์ ดาเนียล…ทั้งหมดนี้จะ 
ตามด้วยท่อนร้องประสานซึ่งร้องซ้ำาอยู่ 
หลายคร้ังด้วยความเพลิดเพลินจนติดหูเรา 

ข้าพเจ้าคิดในใจว่า ศาสดาพยากรณ์เหล่า 
นี้ล้วนอยู่ในสมัยโบราณ ข้าพเจ้าสงสัย 
ว่าเหตุใดจึงไม่มีคำาร้องเกี่ยวกับศาสดา
พยากรณ์ยุคปัจจุบัน เมื่อร้องไปถึงข้อ 
สุดท้าย ข้าพเจ้าจึงเข้าใจมากขึ้น …

“เราอยู่ในโลกที่แสนสับสนเหลือประมาณ
ถ้าท่านไม่เชื่อสิ่งนี้จงคอยฟังข่าวสาร
เราจะได้รับการนำาตลอดทางของเรา
ตั้งใจฟังศาสดา—ทำาตามที่ท่านกล่าว”

เด็กทราบดีกว่าข้าพเจ้าว่าคำาสอนของ 
ศาสดาพยากรณ์ไม่เคยตกยุค ถ้าเราทำา 
ตามคำาสอนเหล่านั้นเราจะไม่ออกนอก
ทาง ข้าพเจ้าสังเกตว่ามีศาสดาพยากรณ์
ซึ่งเป็นที่รู้จักสามท่าน (จริงๆ แล้วสี่ท่าน) 
ผู้มีอายุ 85 ปีและยังช่วยเราไม่ให้ออก
นอกทางในเวลานี้

ลอเรนโซ สโนว์ (เมื่ออายุ 85 ปี)
ปีน้ี ระหว่างการประชุมสมาคมสงเคราะห์ 

และโควรัมฐานะปุโรหิต เราจะศึกษาชีวิต 
ของประธานลอเรนโซ สโนว์ ท่านได้รับ 
เรียกเป็นศาสดาพยากรณ์ก่อนอายุ 85 ปี 
ท่านรับใช้เพียงสามปี แต่ได้รับการเตรียม 
มาตลอดชีวิตนับต้ังแต่ท่านเข้าร่วมศาสน- 
จักรเมื่ออายุ 17 ปี ดังนั้นพระเจ้าจึงทรง
ใช้ท่านเป็นเครื่องมือในการช่วยวิสุทธิชน

ยุคสุดท้ายให้พึ่งพาตนเองได้ ในช่วงเวลา 
ยากลำาบาก ศาสนจักรประสบภาวะหน้ีสิน 
ประธานสโนว์มีนิมิตและความกล้าหาญ
ที่จะสอนสมาชิกให้เชื่อฟังกฎส่วนสิบ
อย่างถูกต้องมากขึ้น

อนุชนรุ่นหลังท่ีสืบต่อกันมาของวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายเรียนรู้ว่าการจ่ายส่วนสิบเต็ม 
เป็นวิธีแน่นอนท่ีสุดท่ีจะทำาให้พ่ึงพาตนเอง 
ได้ เมื่อเราใช้ศรัทธา พระเจ้าทรงสามารถ
ทำาให้พรที่สัญญาไว้ของพระองค์เกิดสัม-
ฤทธิผล

เมื่ออายุ 85 ปี ประธานลอเรนโซ สโนว์
สอนในการประชุมใหญ่สามัญเมื่อวันที่ 6 
เมษายน ค.ศ. 1899 ว่า

“เม่ือท่านรู้สึกตัวว่าค่อนข้างหม่นหมอง 
จงเหลียวมองไปรอบๆ และหาคนที่อยู่ใน 
สภาพเลวร้ายกว่าตัวท่าน ไปหาเขาและ 
ดูว่าเขาเดือดร้อนเร่ืองใด จากน้ันพยายาม 
ขจัดความเดือดร้อนนั้นออกไปด้วยปัญ- 
ญาท่ีพระจ้าทรงมอบให้ท่าน ส่ิงแรกท่ีท่าน 
จะทราบคือความหม่นหมองของท่านหาย 
ไป ท่านรู้สึกถึงแสงสว่าง พระวิญญาณ 
ของพระเจ้าสถิตกับท่าน และทุกอย่างดู
สว่างไสว”2

ข่าวสารของประธานสโนว์เหมือนกับ 
คำาพูดอันโดดเด่นของศาสดาพยากรณ์ท่ี 

ประเทศไทย
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ประเทศไทย 

ยังมีชีวิตอยู่ของเราในวันนี้ “ออกไปช่วย
ชีวิต”3 ข้าพเจ้าเฝ้ารอที่จะเรียนรู้มากขึ้น
เกี่ยวกับลอเรนโซ สโนว์และคำาสอนของ
ท่านในปีนี้

สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์  
(เมื่ออายุ 85 ปี)

เมื่อท่านอายุ 80 ปีและมีสุขภาพอ่อน- 
แอ ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
สอนเราว่า 

“เราต้องก้าวให้ยาวขึ้นและเราต้องทำา
เสียแต่บัดนี้”4

เมื่อประธานคิมบัลล์ อายุ 85 ปี มีการ 
จัดตารางการประชุมวันอาทิตย์ในรูปแบบ 
ใหม่โดยรวมการประชุมมาไว้ในวันเดียว 
กัน ก่อนหน้านั้นการประชุมองค์การช่วย 
จะจัดให้มีขึ้นระหว่างสัปดาห์ ส่วนการ 
ประชุมวันอาทิตย์จะจัดสองรอบของวัน 
นั้นในช่วงเวลาแตกต่างกัน การเปลี่ยน- 
แปลงที่เกิดจากการดลใจให้เป็นตาราง 
เวลารวมกันสามชั่วโมงช่วยให้สมาชิกที่ 
อยู่ในโลกแห่งความวุ่นวายตลอดเวลาได้
มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น

ในวันเกิดปีที่ 85 ของประธานคิมบัลล์  
ประธานเอสรา แทฟฟ์ เบ็นสันที่ปรึกษา
ของท่านสอนเราเรื่อง “หลักธรรมสิบสี ่
ประการในการทำาตามศาสดาพยากรณ์” 
ซึ่งได้แก่

1. ศาสดาพยากรณ์คือมนุษย์เพียง
คนเดียวที่พูดแทนพระเจ้าในทุกสิ่ง

2. ศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่มี
ความสำาคัญต่อเรามากกว่างาน
มาตรฐาน

3. ศาดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
มีความสำาคัญต่อเรามากกว่า
ศาสดาพยากรณ์ที่สิ้นชีวิตแล้ว

4. ศาสดาพยากรณ์จะไม่มีวันนำา
ศาสนจักรออกนอกทาง

5. ศาสดาพยากรณ์ไม่ต้องได้รับการ
อบรมหรือมีหนังสือรับรองใดๆ 
ก่อนจะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
กระทำาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่า 
เมื่อใดก็ตาม

6. ศาสดาพยากรณ์ไม่จำาเป็นต้องพูด
ว่า “เพราะพระเจ้าตรัสดังนี้” เพื่อ
ให้พระคัมภีร์แก่เรา

7. ศาสดาพยากรณ์บอกเราถึงสิ่งที่
เราจำาเป็นต้องรู้ แต่อาจไม่ใช่สิ่งที่
เราต้องการรู้เสมอไป

8. ศาสดาพยากรณ์ไม่ถูกจำากัดด้วย
เหตุผลของมนุษย์

9. ศาสดาพยากรณ์สามารถได้รับ
การเปิดเผยทุกเรื่อง ทั้งทางโลก
หรือทางวิญญาณ

10. ศาสดาพยากรณ์อาจให้คำาแนะนำา
เรื่องบ้านเมือง

11. มีคนสองกลุ่มที่มีความยากลำาบาก
ยิ่งในการทำาตามศาสดาพยากรณ์
คือผู้ที่ทะนงตนว่ามีการศึกษาและ
ผู้ที่หลงลำาพองว่าตนเองร่ำารวย

12. ศาสดาพยากรณ์ไม่จำาเป็นต้องมีช่ือ 
เสียงต่อโลกหรือมีชื่อเสียงทางโลก

13. ศาสดาพยากรณ์และที่ปรึกษา
ของท่านประกอบเป็นฝ่ายประธาน
สูงสุด—อันเป็นโควรัมสูงสุดใน
ศาสนจักร

14. ศาสดาพยากรณ์และฝ่ายประธาน
—ซึ่งหมายถึงศาสดาพยากรณ์
และฝ่ายประธานสูงสุดที่ยังมีชีวิต
อยู่—เมื่อทำาตามพวกท่านเราจะ
ได้รับพร—แต่ปฏิเสธพวกท่าน 
เราจะได้รับทุกข์ทรมาน

โธมัส เอส. มอนสัน (เมื่ออายุ 85 ปี)
ปัจจุบันนี้ศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิต 

อยู่ของเรา ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
เพิ่งฉลองวันเกิดปีที่ 85 เมื่อไม่นานมานี้ 
บนผนังห้องทำางานของประธานมอนสัน 
มีภาพพระผู้ช่วยให้รอดแขวนไว้ ศาสดา 
พยากรณ์ของเรากล่าวว่า “เมื่อเผชิญหน้า 
กับสถานการณ์ยากลำาบาก ข้าพเจ้ามัก 
มองไปที่นั่น [รูปภาพ] และถามตนเอง
ว่า ‘พระองค์จะทรงทำาอย่างไร’ จากนั้น 
ข้าพเจ้าจะพยายามทำาตามน้ัน” ความหวัง 
ของประธานมอนสันสำาหรับตนเองคือ  
“ขอให้ข้าพเจ้าพบว่าตนเอง ‘ทำากิจธุระ 
ของพระเจ้า’ อยู่เสมอ”

ข้อประกาศล่าสุดของท่านคือ “เยาวชน 
ชายทุกคนที่สามารถและมีค่าควร…มี 
ทางเลือกที่จะขอคำารับรองเพื่อรับใช้งาน 
เผยแผ่ศาสนาโดยกำาหนดอายุให้เริ่มท่ี 
18 ปี แทน 19… เยาวชนหญิงที่สามารถ 
และมีค่าควร ผู้มีความปรารถนาจะรับใช้ 
สามารถได้รับการรับรองเพื่อรับใช้งาน
เผยแผ่ศาสนาโดยกำาหนดอายุให้เริ่มท่ี 
19 ปีแทน 21 ปี”6 ยังความตื่นเต้นให้แก่
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วทุกคน

อาดัมเป็นศาสดาพยากรณ์ อับราฮัม 
เป็นศาสดาพยากรณ์…ทำาตามศาสดา 
พยากรณ์ อย่าออกนอกทาง โมเสส  
โนอาห์…ทำาตามศาสดาพยากรณ์ ท่านรู ้
หนทาง นับตั้งแต่การฟื้นฟูพระกิตติคุณ 
ในความสมบูรณ์แห่งเวลาโดยเร่ิมต้นด้วย 
โจเซฟ สมิธ เราได้รับพรด้วยศาสดา 
พยากรณ์ 16 ท่านผู้สอนเราและนำาเราด้วย 
นิมิตและความแจ้งชัด แม้เมื่อส่วนใหญ่ 
ท่านอายุมากกว่า 85 ปีแล้วก็ตาม … ทำา
ตามศาสดาพยากรณ์ อย่าออกนอกทาง

ปัจจุบันน้ีเราได้รับพรโดยมีศาสดา 
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พยากรณ์ผู้ยังมีชีวิตอยู่—ซึ่งเวลานี้อายุ  
85 ปี ข้าพเจ้ารักประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน ข้าพเจ้ายกย่องท่านและสนับสนุน 
ท่านในฐานะศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า 
—“เพราะคำา ขอ ง เขา เจ้า จง รับ, ราวกับ มา 
จาก ปาก เรา เอง, ด้วย ความ อดทน อย่าง 
ที่สุด และ ศรัทธา.”7

เมื่อข้าพเจ้านึกถึงประธานมอนสัน 
ความทรงจำาถึงเด็กปฐมวัยถือภาพศาสดา 
พยากรณ์บนแผ่นโฟมทำาให้ข้าพเจ้าต้อง 
การทำาตามศาสดาพยากรณ์ของเรามาก 
กว่าที่เคย ประธานมอนสันเป็นเหมือน 
อาดัม เอโนค โนอาห์ อับราฮัม โมเสส  
ซามูเอล โยนาห์ และดาเนียลอย่างแท้จริง  
ทำาตามศาสดาพยากรณ์ อย่าออกนอก 
ทาง ทำาตามศาสดาพยากรณ์ ท่านรู้

หนทาง 

อ้�งอิง
1  หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก, 2005, น. 58.
2. เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, “Do Not Despair,” 

(Lorenzo Snow in General Conference, 
6 Apr, 1899, น.2-3); Ensign, ต.ค. 1986.

3. โธมัส เอส. มอนสัน, “ออกไปช่วยชีวิต” ใน 
การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2001; 
เลียโฮนา, ก.ค. 2001.

4.  สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์, “Always 
a Convert Church: Some Lessons to 
Learn and Apply This Year”; Ensign, 
ก.ย. 1975.

5. เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, “Fourteen 
Fundamentals in Following the Prophet” 
(คำาปราศรัยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 
1980 ที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์); Liahona, 
มิ.ย. 1981.

6.  โธมัส เอส. มอนสัน, “ขอต้อนรับสู่การ
ประชุมใหญ่,” ในการประชุมใหญ่สามัญ  
(6 ต.ค. 2012), http://www.lds.org/
general-conference/2012/10/ 
welcome-to-conference.

7.  หลักคำาสอนและพันธสัญญา 21:5

ประเทศไทย

ม  ก ร า ค ม   2 0 1 3        ท3      

ตลอดระยะเวลาในการเป็น
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซู 
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ดิฉันภาคภูมิใจที่ลูกชายของดิฉันเติบโต
มาบนพื้นฐานพระกิตติคุณ

ดิฉันเลี้ยงลูกโดยลำาพังมาตลอด 20 ปี
หลังจากสามีเดินออกจากชีวิตไปโดยไม่
เคยกลับมาอีกเลย ดิฉันเศร้าสียใจ แต่ยัง
สามารถประคับประคองชีวิตอยู่ได้อย่าง 
มีความสุขกับลูกชายในบ้านสวนริมคลอง 
หลังเล็กๆ แม้จะมีความทุกข์บ้าง แต่ดิฉัน
ทราบดีว่านั่นคือประสบการณ์ที่เราต้อง 
เรียนรู้ และต้องผ่านไปให้ได้ เพื่อหล่อ
หลอมให้เราเป็นคนดีขึ้น

สิ่งสำาคัญที่ช่วยให้ดิฉันกับลูกก้าวต่อ
ไปคือพระกิตติคุณและโปรแกรมต่างๆ 
ของศาสนจักร วันแล้ววันเล่า ดิฉันจูงมือ
ลูกเดินไปตามทางคับแคบที่พระผู้เป็น

เจ้าทรงเตรียมไว้โดยยึดราวเหล็กไว้แน่น
เพื่อมุ่งตรงไปยังต้นไม้แห่งชีวิต 

ทุกครั้งที่อ่อนล้า เราจะทนได้ เพราะมี
ความหวังเสมอว่าเมื่อถึงวันอาทิตย์ เรา
จะได้ไปพักผ่อนจิตวิญญาณที่บ้านของ
พระผู้เป็นเจ้า ไปนมัสการพระองค์เพื่อ 
จะมีพลังออกไปต่อสู้ชีวิตอีกหกวันข้าง 
หน้า และกลับมาหาพระองค์อีกทุกๆ วัน
สะบาโต

วันสำาคัญที่สุดในชีวิตดิฉันคือวันท่ีลูก 
ชายได้รับหมายเรียกจากศาสดาพยากรณ์ 
ให้ไปเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ดิฉันรู้สึก 
ราวกับว่าเราได้เดินทางมาถึงต้นไม้แห่ง
ชีวิตแล้ว ใจดิฉันเปี่ยมปีติอย่างยิ่ง การ
ทำาหน้าที่มารดาของดิฉันให้ผลคุ้มค่า 
จริงๆ เมื่อสองมือของดิฉันสามารถพาลูก
มาถึงจุดที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งในงานอัน
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ 

ปีติบนเส้นท�งของพระผู้เป็นเจ้�
โดย สุนีย์ เขียนนิล
นนทบุรี

ซิสเตอร์สุนีย์ เขียนนิล กับเอ็ลเดอร์ธนาวุฒิ เขียนนิล 
ลูกชายที่กำาลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่ที่ประเทศไทย ภา
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เป็นเวลาหนึ่งปีกว่าแล้วท่ีสมาชิกรับ 
ผิดชอบในการทำาความสะอาดอาคาร 
ประชุมทุกแห่งของศาสนจักรใน 

ประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2011 ฝ่าย 
ประธานภาคเอเชียออกจดหมายเน้นให้
สมาชิกรับผิดชอบมากขึ้นในงานนี้ พร้อม
กับขอให้ฝ่ายอธิการและฝ่ายประธาน
สาขาดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทำาความสะอาดประจำาสัปดาห์ 

จดหมายจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 กล่าว
ว่า 

“โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและ
เยาวชนหญิงควรมีบทบาทเด่นชัดในการ
ทำาหน้าที่รับผิดชอบนี้ให้เกิดสัมฤทธิผล 
เยาวชนอาจมีส่วนร่วมในหน้าที่ดังกล่าว 

งานของตัวแทนสิ่งอำานวยความสะดวก
ทางกายภาพ (พีเอฟอาร์) ของสเตค 
หรือท้องถิ่น ซึ่งเป็นบุคคลที่จะช่วยสอน 
มาตรฐานการใช้และดูแลอาคารประชุม
พร้อมกับนำามาตรฐานดังกล่าวมาปฏิบัติ  
ตลอดจนอบรมหน้าที่ ให้แก่ตัวแทน
อาคารประชุมวอร์ดและสาขา2

อันที่จริงโปรแกรมนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ใน 
ศาสนจักร ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ไม่นาน  
สมาชิกโดยส่วนใหญ่มีส่วนดูแลอาคาร 
ประชุมในรูปแบบของการจ่ายส่วนสิบ
และกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์เป็นครั้ง
คราว แต่หลายปีในอดีต อาคารประชุม
สร้างและดูแลโดยการเสียสละและการ 
ร่วมมือร่วมใจทำางานของสมาชิกในวอร์ด/ 
สาขา

เป็นครอบครัว เป็นโควรัม หรือเป็นชั้น 
เรียน จากการรับใช้นี้คนรุ่นเยาว์จะเกิด
ความรู้สึกเคารพและมีความคารวะพระ 
นิเวศน์ของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น”1

แต่ละหน่วยมีวิธีมอบหมายหน้าที่รับ 
ผิดชอบแตกต่างกันไป ในอาคารท่ีใช้งาน 
ร่วมกันหลายหน่วยจะผลัดเปลี่ยนหมุน- 
เวียนกันทำาความสะอาดในแต่ละเดือน 
หรือแต่ละไตรมาส บางแห่งจัดเป็น 
กิจกรรมทำาความสะอาดของสาขาหรือ 
องค์กรหลายแห่งมอบหมายหน้าที่รับ- 
ผิดชอบชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ให้บุคคล 
ครอบครัว หรือองค์การ บางหน่วยใช้วิธี 
ขออาสาสมัคร 

ท้ังหมดนี้อยู่ภายใต้การกำากับดูแล
ของผู้นำาฐานะปุโรหิตและการประสาน

สม�ชิกดูแลอ�ค�รประชุมศ�สนจักร
โดย วิศ�ล วิศ�ลบรรณวิทย์

ถ้าท่านเป็นคนเปิด

ท่านต้องเป็นคนปิด

ถ้าท่านทำาหล่น

ท่านต้องเก็บ   

ถ้าท่านทำาสกปรก

ท่านต้องทำาความสะอาด  

ถ้าท่านเป็นคนนำาไปใช้

ท่านต้องเก็บเข้าที่
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โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมนี้เป็นเรื่อง 
ง่ายๆ อธิการเอช. เดวิด เบอร์ตัน กล่าว
ในปี 1999 เมื่อครั้งฝ่ายประธานสูงสุด 
ขอให้สมาชิกในสหรัฐและแคนาดามี 
ส่วนร่วมมากข้ึนในการดูแลอาคารประชุม 
ว่า “ศาสนจักรเชื้อเชิญให้สมาชิกมีส่วน 

ร่วมทำาความสะอาดอาคารประชุมของ 
ตนในวิธีท่ีสมาชิกจะให้เกียรติ เคารพ และ 
รักบ้านแห่งการนมัสการที่สวยงามเหล่า
นี้ผ่านการเสียสละ”

“ส่ิงสำาคัญท่ีสุดท่ีต้องเข้าใจคือ โปรแกรม 
น้ีมิได้มีจุดประสงค์หลักเพ่ือประหยัดเงิน 
โปรแกรมนี้มีขึ้นเพื่อพัฒนาอุปนิสัยส่วน 

ตัวและรับพรนิรันดร์ ผู้นำาฐานะปุโรหิต 
จะประสบความสำาเร็จในการทำางานนี้ 
เม่ือสอนผู้คนว่าน่ีคือโอกาสในการเสียสละ 

และการสร้างอาณาจักร”3 

อ้�งอิง
1.  จดหมายจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย,  

25 พ.ค. 2011
2.  จดหมายจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย, 

25 พ.ค. 2011
3.  บทสนทนากับอธิการเอช. เดวิด เบอร์ตัน, 

ใน “Conversation: Caring for Church 
Meetinghouses,” Ensign, มิ.ย. 1999.

ภา
พ
ถ่า
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“ไม่ว่าผู้คนจะผ่านมาพบเห็นอาคารของเรา ณ ที่ใดก็ตาม  

พวกเขาควรจะกล่าวได้ว่า ผู้คนที่มานมัสการที่นี่เป็นคนที่เชื่อ 

ในความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม 

และความเคารพ”

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, 
(Ensign, พ.ย. 1995, 51)

ส่งบทความบอกเล่าประสบการณ์ 
ทางวิญญาณและความรู้สึก 

ของท่านในการทำาความสะอาด
อาคารประชุมได้ที่  
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ซิสเตอร์เดโบราห์ เทเบอร์ ผู้สอนศาสนาอาวุโสด้านประวัติครอบครัว 
ในประเทศไทยกำาลังแสดงภาพรายนามการเกิดของเด็ก 

ซึ่งเขียนไว้ด้วยลายมือในบันทึกตระกูลของเธอ

เม่ือวันเสาร์ท่ี 29 กันยายน ค.ศ. 2012 
สเตคกรุงเทพจัดการประชุมพิเศษ
ในหัวข้อประวัติครอบครัวสเตค ณ  

อาคารประชุมอโศก เพ่ือแนะนำาการใช้งาน 
โปรแกรม PAF5 คู่มือประวัติครอบครัว 
เล่มใหม่ รวมถึงโปรแกรม ROOTMAGIC5 
ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในการ
เก็บบันทึกประวัติครอบครัวและงานสืบ
ลำาดับเชื้อสาย และมีการรายงานความ
ก้าวหน้าของโครงการ Family Tree Go 
Green ในสเตคให้รับทราบทั่วกัน

โครงการ Family Tree Go Green จัด
ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในสเตคเข้าไป 
ลงทะเบียนทำางานประวัติครอบครัวใน 
เว็บไซต์ New.Familysearch.org โดย 
รายงานสถิติจำานวนผู้ลงทะเบียนแทน 

ด้วยใบไม้สีเขียว และผลไม้สีแดงหมาย 
ถึงจำานวนรายช่ือบรรพชนท่ีส่งไปประกอบ 
ศาสนพิธีในพระวิหารจากทุกหน่วยใน 
สเตคกรุงเทพ เม่ือมีใบไม้สีเขียวและผลไม้ 
สีแดงจำานวนมาก ย่อมแสดงให้เห็นถึง 
ความก้าวหน้าของงานสำาคัญนี้ที่กำาลัง 
เกิดขึ้นในภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย

ผลลัพธ์ที่คาดหวังในกิจกรรมครั้งนี้
คือต้องการให้สมาชิกตื่นตัวมากขึ้นใน 
การค้นหารายชื่อบรรพชนผู้ล่วงลับเพื่อ 
ประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดให้พวก 
เขา ดังที่เปาโลกล่าวไว้ว่า “พวกเขาโดย 
ไม่มีเรา พระองค์จะทรงทำาให้ดีพร้อม
ไม่ได้---ทั้งเราโดยไม่มีคนตายของเรา 
พระองค์จะทรงทำาให้ดีพร้อมก็ไม่ได้.” 
(คพ. 128:15) 

ประวัติครอบครัวสเตค 
Family Tree Go Green

ในประเทศไทยมีศูนย์ 

ประวัติครอบครัวประจำ� 

ในแต่ละท้องถิ่น/สเตค 

แต่ละวอร์ด/ส�ข�มีผู้ให้ 

คำ�แนะนำ�ด�้นประวัติครอบครัว 

ที่จะช่วยท่�นเริ่มต้นทำ�ง�น 

ประวัติครอบครัวและง�น 

สืบลำ�ดับเชื้อส�ยของท่�น 

เข�้ไปที่ Familysearch.org  

เพื่อค้นห�ศูนย์ประวัต ิ

ครอบครัวใกล้บ้�นหรือ 

เรียนรู้ม�กขึ้นเกี่ยวกับ 

ง�นสืบลำ�ดับเชื้อส�ย
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ทั่วประเทศไทย

การประชุมใหญ่ท้องถิ่นกระตุ้นให้สมาชิกออกไปช่วยชีวิต
กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในการประชุมใหญ่กึ่งปีของท้องถิ่นกรุงเทพเหนือที่อาคารแจ้งวัฒนะ  
เอ็ลเดอร์เคนท์ ดี. วัทสัน สาวกเจ็ดสิบ ประธานภาคเอเชีย ให้ข้อคิดแก่สมาชิกว่าเราทุกคนสามารถ 
เป็นพระหัตถ์ของพระผู้ช่วยให้รอดในการยื่นมือออกไปช่วยชีวิตผู้อื่นให้มาหาพระคริสต์ พร้อมกับ 
แนะนำาให้สมาชิกกลับไปอ่านคู่มือแนะแนวครอบครัวและนำาหลักธรรมเหล่านั้นไปปฏิบัติ

2

 ประธานเคนท์ ดี. วัทสันและซิสเตอร์คอนนี วัทสัน ภรรยา ทักทายสมาชิกหลังเลิกการประชุม

ท้องถ่ินเชียงใหม่จัดการประชุมใหญ่ท้องถ่ินในช่วงกลางเดือนกันยายน ณ อาคารประชุมสาขาเชียงใหม่ 
โดยมีเอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานภาคเป็นผู้ควบคุมการประชุม  
หัวข้อการประชุมทั้งสองภาคเน้นเรื่องการหันใจของลูกหลานไปหาบรรพชนโดยผ่านการทำางาน 
พระวิหารและประวัติครอบครัวเพื่อช่วยให้บรรพชนมีโอกาสรับศาสนพิธีแห่งความรอด ซึ่งจำาเป็นเช่น
กันที่สมาชิกต้องเตรียมตัวให้มีค่าควรเพื่อเข้าสู่พระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้า

2

 เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กองและซิสเตอร์ซูซาน กอง (ขวาสุด) ถ่ายภาพร่วมกับผู้สอนศาสนาท้องถิ่น 
 เชียงใหม่และประธานคณะเผยแผ่กับภรรยา

การรักษาให้คงอยู่ผ่านการสอนประจำาบ้านและการเยี่ยมสอนเป็นสิ่งที่เอ็ลเดอร์โจชัว สุบันดรีโย สาวก
เจ็ดสิบภาคเน้นความสำาคัญระหว่างการประชุมใหญ่ท้องถิ่นขอนแก่นเมื่อต้นเดือนกันยายนท่ีผ่านมา 
โดยชี้ให้เห็นจากอุปมาเรื่องแกะหนึ่งตัวที่หายไปในบรรดาร้อยตัว แม้ว่าเราจะต้องออกไปช่วยแกะตัว
นั้นกลับมา แต่แกะที่เหลืออีก 99 ตัวก็มีความสำาคัญเช่นกันที่เราต้องรักษาไว้ไม่ให้หลงหายไป

2

 คณะนักร้องเยาวชนและปฐมวัยท้องถิ่นขอนแก่นระหว่างการประชุมใหญ่ท้องถิ่นภาคทั่วไปวันอาทิตย ์

ที่ปรึกษาฝ่ายประธานคณะเผยแผ่คนใหม่
ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2012 ที่ผ่านมา ประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์ ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย
กรุงเทพ เรียกที่ปรึกษาในฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ ได้แก่ วิศิษฐ์ คณาคำา ที่ปรึกษาที่หนึ่ง และรัฐมณี 
แสงสุวรรณ ที่ปรึกษาที่สอง โดยทั้งคู่ได้รับการยกมือสนับสนุนจากสมาชิกในการประชุมใหญ่ของ
แต่ละท้องถิ่น

2

 (จากซ้าย) ฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทยกรุงเทพ: วิศิษฐ์ คณาคำา ที่ปรึกษาที่หนึ่ง; เดวิด เอ็ม. ซีเนียร์  
 ประธาน; รัฐมณี แสงสุวรรณ ที่ปรึกษาที่สอง

สร้างเสริมสมาชิกโสดผ่านกิจกรรม
ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือจัดกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชนสำาหรับผู้ใหญ่โสดวัย 31 ถึง 45 ปีเมื่อ 
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2012 ที่ผ่านมา โดยการป้อนอาหารเด็กพิการและบริจาคสิ่งของที่บ้าน 
นนทภูมิ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และร่วมทำากิจกรรมนันทนาการด้วยกันในช่วงบ่าย 

วันสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 สมาชิกโสดกว่า 30 คนในสเตคกรุงเทพแข่งขันตำาส้มตำาที่อาคารประชุม
วอร์ดอโศก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมิตรภาพผ่านความสนุกสนานและเชิญชวนสมาชิกโสดที่แข็งขัน
น้อยมาร่วมกิจกรรม

2

 บน: สมาชิกโสดท้องถิ่นกรุงเทพเหนือที่บ้านนนทภูมิ;   
 ล่าง: หนุ่มสาวโสดสเตคกรุงเทพ ณ อาคารประชุมอโศก
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ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ 

ทางวิญญาณของท่านเพื่อลงในเว็บไซต์หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร  อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

ของท่านให้พิมพ์บทความและรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี)

หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th หรือติดตามที่ Facebook.com/mormonthai

ข้อประกาศศูนย์หนังสือ

เรื่อง การติดตามเงินฝากเข้าบัญชีศูนย์หนังสือภายในเวลา 1 เดือน

เนื่องจากมีการโอนและฝากเงินเข้าบัญชีของศาสนจักรผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อสั่งซื้อ 

วัสดุอุปกรณ์และส่ิงพิมพ์จากศูนย์หนังสือโดยไม่มีใบแจ้งความจำานง ทางศูนย์หนังสือจึงไม่สามารถ 

ระบุได้ว่ายอดเงินเหล่าน้ีเป็นการส่ังซ้ือจากหน่วยใด ทำาให้ยอดเงินค้างอยู่เป็นระยะเวลานานหลาย 

เดือน เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาดังกล่าว ศูนย์บริการใคร่ขอความร่วมมือให้สมาชิกแจ้งความจำานงและ 

ชำาระค่าวัสดุอุปกรณ์และสิ่งพิมพ์ผ่านตัวแทนในหน่วยของท่าน ซึ่งตัวแทนหน่วยจะส่งสำาเนาใบ 

นำาฝากหรอืหลกัฐานการโอนเงนิพรอ้มใบแจง้ความจำานงมายงัศนูยห์นงัสอืทนัทหีลงัจากนำาฝากเงนิ 

เข้าธนาคาร หากไม่มีการติดตามหรือแจ้งให้ทางศูนย์หนังสือทราบภายในระยะเวลา 30 วัน 

นับแต่วันนำาฝาก ศูนย์บริการจะยกยอดเงินดังกล่าวไปไว้ในหมวดเงินบริจาคอื่นๆ ของศาสนจักร 

ข้อประกาศนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2013 เป็นต้นไป

ศูนย์บริการประเทศไทย



พรวันเกิดของดิฉัน

เมื่อดิฉันยอมรับพระกิตติคุณขณะอายุ 
18 ปี ดิฉันยอมรับว่าได้ชิมรสผลไม ้

หวานที่สุดเหนือทุกสิ่ง ดิฉันปลื้มปีติมาก 
แต่ก็นึกถึงสมาชิกครอบครัวท่ีหลงหาย 
และร่อนเร่ไร้จุดหมาย ดิฉันเศร้าใจมากที่ 
เป็นสมาชิกศาสนจักรเพียงคนเดียวใน 
ครอบครัว แต่ไม่ทราบว่าจะเปิดหูเปิดตา
คนอื่นๆ ให้รับความจริงอย่างไร

ดิฉันพยายามหลายวิธีเพื่อเกลี้ยกล่อม
ครอบครัวให้ฟังผู้สอนศาสนา แต่ยิ่งพยา- 
ยามพวกเขาก็ยิ่งลังเล

ดิฉันท้อใจจนคิดจะไม่ไปโบสถ์อีก แต่ 
เมื่อดิฉันสวดอ้อนวอน พระคัมภีร์ข้อหนึ่ง 
เข้ามาในความคิด “หลังจากนี้  [หากเจ้า] 

จะปฏิเสธเรา, มันจะเป็นการดีกว่าสำาหรับ
เจ้าหากเจ้าไม่ได้รู้จักเรา” (2 นีไฟ 31:14) 
ดิฉันสวดอ้อนวอนหนักขึ้น อ่านพระคัมภีร์ 
เข้าร่วมการประชุมของศาสนจักร และ
จดจ่อกับพรในชีวิตดิฉัน ความเจ็บปวด 
จึงเริ่มจางหายไป

เมื่อใกล้ถึงวันเกิด ดิฉันรู้สึกได้รับการ 
ดลใจให้จัดเลี้ยงวันเกิดที่บ้านและชวน 
เพื่อนทุกคนที่โบสถ์รวมทั้งผู้สอนศาสนา 
เต็มเวลามาร่วมงาน ดิฉันอยากให้ครอบ- 
ครัวมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากขึ้นกับ 
สมาชิกศาสนจักรซึ่งดิฉันเห็นว่าน่าจะเป็น 
คนมีความสุขท่ีสุดในโลก ดิฉันรู้สึกว่างาน 
เลี้ยงนั้นก็เหมือนกับการสังสรรค์ในครอบ- 
ครัวนั่นเอง

หลังจากวันนั้น สถานการณ์เปลี่ยนไป  
บ้านเราต้อนรับผู้สอนศาสนาและพวกเขา 
กลายเป็นเพื่อนที่ดีของครอบครัวดิฉัน วัน 
หน่ึงคุณพ่อประกาศว่าท่านอยากให้ทุกคน 

ในครอบครัวฟังผู้สอนศาสนาและไปโบสถ์ 
ดิฉันตกใจมาก

สามปีหลังจากดิฉันรับบัพติศมา ทุกคน 
ในครอบครัวก็รับบัพติศมา ที่พิธีบัพติศมา 
คุณแม่แสดงประจักษ์พยาน คุณพ่อขอบ- 
คุณผู้สอนศาสนา สมาชิกวอร์ดประหลาด
ใจกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของครอบครัว
ดิฉัน

เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร น้ำาตาที่ดิฉัน 
หลั่งและเป้าหมายที่ดิฉันตั้งไว้ล้วนมีส่วน 

แต่เหนือสิ่งอื่นใด ใจคุณพ่ออ่อนลงเพราะ 
ความรักและมิตรภาพของผู้สอนศาสนา 
และสมาชิกวอร์ด สมาชิกทุกคนเป็นผู้สอน 

ศาสนาเพราะแบบอย่างการดำาเนินชีวิต 
ของพวกเขาตามพระกิตติคุณของพระเยซ ู
คริสต์ ดิฉันขอบคุณพวกเขาและขอบ- 
พระทัยแผนของพระบิดาบนสวรรค์ซ่ึงยอม 
ให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันตลอดไป 
แองเจลิกา คาร์บอเนลล์ ไดกัล, ฟิลิปปินส์

เมื่อใกล้ถึงวันเกิดของดิฉัน ดิฉันรู้สึกได้รับการดลใจให้จัดเลี้ยงวันเกิดที่บ้านและชวนเพื่อน 
ทุกคนที่โบสถ์รวมทั้งผู้สอนศาสนาเต็มเวลามาร่วมงาน 

	 ม ก ร า ค ม 	 2 0 1 3    41



ศรัทธา 
ความหวัง และ
ความสัมพันธ์

คุณพ่อทำ�ร�ยก�รข้อดีข้อเสียจริง 

หรือครับ” คำ�ถ�มที่ลูกช�ยวัยรุ่น 

ถ�มด้วยน้ำ�เสียงแปลกใจถึงร�ย- 

ก�รที่เข�พบในบันทึกส่วนตัวเล่มหนึ่งของ 

ข้�พเจ้� นั่นไม่ใช่แค่ร�ยก�รข้อดีข้อเสีย  

แต่เป็นร�ยก�รท่ีข้�พเจ้�เขียนไว้เม่ือ 30 ปี 

ก่อนจะขอแต่งง�นกับคุณแม่ของเข�  

ข้�พเจ้�ไม่ทร�บว่�มีช�ยก่ีคนท่ีทำ�ร�ยก�ร 

นี้เหมือนกัน แต่เมื่อไตร่ตรองแนวคิดเรื่อง

ก�รแต่งง�นสมัยเป็นนักศึกษ�วัย 24 ปี ดู

เหมือนนั่นเป็นสิ่งที่สมควรทำ�

ข้าพเจ้าจำาคำาถามข้ออ่ืนที่ลูกชายถาม 
วันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นคู่รักของเรา  
แต่เขาสนใจรายการนั้นมาก ข้าพเจ้ายัง 
เห็นเขาในมโนภาพขณะตะโกนบอกพ่ีๆ 

น้องๆ ว่า “คุณพ่อทำารายการเกี่ยวกับคุณ
แม่ด้วย! มาดูสิ!” แต่เมื่อนึกย้อนกลับไป 
ข้าพเจ้านึกออกหลายคำาถามที่เขา คงได้ 
ถาม

คุณพ่อรักคุณแม่ไหม คำาถามนี้น่าจะ 
เป็นคำาถามข้อแรก คำาตอบของข้าพเจ้าคือ 
รัก นั่นคือสาเหตุที่ข้าพเจ้าเขียนรายการนี้ 
ขึ้นมา ข้าพเจ้ารักเธอมาก และข้าพเจ้า  
ปรารถนา ให้เธอมีความสุขยิ่งกว่าสิ่งใด 

รายการนี้เขียนขึ้นมาเพื่อจะดูว่าข้าพเจ้า 

จะทำาให้เธอมีความสุขได้หรือไม่มากกว่า 
จะดูว่าข้าพเจ้ารักเธอหรือไม่

คุณพ่อคุณแม่สนุกสนานด้วยกันไหม  

อีกครั้งที่คำาตอบของข้าพเจ้าคือใช่ นั่นคือ
สาเหตุที่ข้าพเจ้าเขียนรายการนี้ขึ้นมา นั่น
เป็นวิธีดูว่า ความหวัง ที่ข้าพเจ้าอยากให้
เธอสนุกสนานด้วยกันเสมอจะกลายเป็น
จริงได้หรือไม่

คุณพ่อคิดว่าคุณแม่เป็นคนที่ถูกต้อง 
ไหม บางทีนี่อาจเป็นคำาถามน่าสนใจที่สุด
ในบรรดาคำาถามทั้งหมด ข้าพเจ้าตอบว่า
ใช่ ข้าพเจ้า เชื่อ ว่าเธอคือ “คนนั้น” แต่
ข้าพเจ้าต้องการให้แน่ใจว่าความเช่ือน้ัน

จะดลใจข้าพเจ้าให้ทำาส่วนของตนเพื่อให้
สิ่งต่างๆ เป็นไปอย่างที่ควร

ข้าพเจ้าไม่คิดว่าเวลานั้นข้าพเจ้าตระ- 

หนักถึงอิทธิพลที่คำาสอนของประธาน 
คณะเผยแผ่กำาลังมีต่อความสัมพันธ์ของ 
ข้าพเจ้า คำาสอนนั้นเกี่ยวกับศรัทธาและ 
องค์ประกอบของศรัทธา อันได้แก่ ความ
ปรารถนา ความเชื่อ และความหวัง เมื่อ
เวลาล่วงเลยข้าพเจ้ายิ่งเห็นชัดขึ ้นและ
ขอบคุณประธานเอฟ.  เรย์ ฮอว์คินส์มาก 

โดย เอ็ลเดอร์ไมเคิล  
ที. ริงก์วูด
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ความปรารถนา 

ความเชื่อ และ

ความหวังควร

กระตุ้นเราให้

พัฒนาความ

สัมพันธ์ที่นำาไป 

สู่การแต่งงาน
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สำาหรับอิทธิพลของท่าน ข้าพเจ้ายังมีข้อ 
ความที่จดไว้สมัยเป็นผู้สอนศาสนาวัย 20 
ปีเมื่อประธานคณะเผยแผ่วัยหนุ่มของ 
ข้าพเจ้าเปิดประคัมภีร์อธิบายองค์ประกอบ 
ของศรัทธาซึ่งต่อมามีส่วนช่วยในการ 

ตัดสินใจเร่ืองสำาคัญที่สุดของชีวิตข้าพเจ้า

คำ�สอนของแอลม�เร่ืองศรัทธ�
เรื่องหนึ่งที่ประธานฮอว์คินส์แบ่งปัน 

เกี่ยวกับศรัทธาคือคำาสอนของแอลมาต่อ 
คนยากจนในบรรดาชาวโซรัม แอลมา 
บอกว่าจำาเป็นต้องมีอนุภาคหน่ึงของศรัทธา 
ซ่ึงท่านเรียกว่า ความปรารถนา (ดู แอลมา 
32:27) ความปรารถนาให้บางอย่างเกิดข้ึน 
เป็นอิทธิพลอันทรงพลังให้เราทำาขั้นตอนที่
จำาเป็นเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาของเรา

อนุภาคท่ีสองของศรัทธาคือส่ิงท่ีแอลมา 
สอนว่าเกิดจากความปรารถนา นั่นคือ  
ความเชื่อ ท่านแนะนำาชาวโซรัมให้ความ 
ปรารถนาเกิดผลในพวกเขาจนพวกเขา 
เชื่อในลักษณะที่จะสามารถให้ที่สำาหรับ 
ถ้อยคำาของท่านในใจพวกเขาได้ (ดู ข้อ 
27) ส่วนผสมของความปรารถนากับความ 
เชื่อเริ่มพองในใจเรา และเราตระหนักว่าดี 
มันเริ่มขยายจิตวิญญาณของเรา ให้ความ
สว่างแก่ความเข้าใจของเรา และเริ่มมีรส
เลิศ (ดู ข้อ 28)

ความหวัง เป็นอนุภาคสำาคัญอีกประการ 
หนึ่งของศรัทธา แอลมาบอกชาวโซรัมที ่
อ่อนน้อมถ่อมตนว่าศรัทธาไม่ใช่ความรู้ 
อันสมบูรณ์ในเร่ืองต่างๆ แต่คือความ “หวัง 
ในสิ่งที่ไม่เห็น, ซึ่งจริง” (แอลมา 32:21; 
เน้นตัวเอน) มอรมอนสอนทำานองเดียวกัน
ว่าความหวังเป็นอานุภาพที่จำาเป็นของ 
ศรัทธาเม่ือท่านกล่าวแก่โมโรไนว่า  “จะเป็น 
ไปได้อย่างไรที่ท่านจะบรรลุถึงศรัทธา,  

นอกจากท่านจะมีความหวัง?” (โมโรไน  
7:40) ความหวังอธิบายได้ว่าเป็นความ 
สามารถในการเห็นสิ่งที่ดีกว่าในอนาคต1 

รายการของข้าพเจ้าเป็นวิธีมองอนาคต 
ด้วยดวงตาแห่งศรัทธา และลงความเห็น 
เช่นเดียวกับอับราฮัมว่า “มีความสุขและ
ความสงบสุข … มากขึ้น” (อับราฮัม 1:2) 
สำาหรับข้าพเจ้าในการแต่งงานกับภรรยา

เมื่อมี ความปรารถนา เป็นอนุภาคหนึ่ง
ของศรัทธาแล้วข้าพเจ้าต้องมี ความเชื่อ 
และ ความหวัง จึงจะทำาให้ศรัทธาของ
ข้าพเจ้าสมบูรณ์ และข้าพเจ้าต้องลงมือ
ปฏิบัติโดยขอโรซาลีแต่งงาน รายการดัง
กล่าว—ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความปรารถนา 
ความเชื่อ และความหวัง—สำาคัญต่อการ 
ทำาให้ข้าพเจ้ากล้าลงมือปฏิบัติสิ่งที่จำาเป็น 
ต่อการทำาให้ศรัทธาสมบูรณ์ ยากอบสอน 
ว่าศรัทธาที่ไม่กระทำาก็ไร้ผล (ดู ยากอบ  
2:17) ถึงจะมีความปรารถนา ความเชื่อ 
หรือความหวังมากกว่านี้ก็ไม่ได้ช่วยให้ 
ข้าพเจ้าพบความสุขและความสงบสุข
มากกว่าที่พบในชีวิตแต่งงานถ้าอนุภาค
เหล่าน้ันไม่ได้ทำาให้ข้าพเจ้าขอโรซาลีแต่ง 
งาน (น่าเศร้าเมื่อข้าพเจ้าขอแต่งงานครั้ง 
แรก โรซาลีตอบปฏิเสธ แต่นั่นทำาให้มีการ
ขออีกครั้ง ในสภาวการณ์เช่นนั้น—เมื่อ
สถานการณ์ไม่ได้เป็นไปตามแผนหรือ
จังหวะเวลาของเรา—แต่ศรัทธายังคงมี 
บทบาทสำาคัญในชีวิต) เราท้ังสองไม่ย่อท้อ 
และใช้ความอดทนจนได้แต่งงานกันใน
วันหิมะตกของเดือนธันวาคม ค.ศ. 1982

ศรัทธาสำาคัญในทุกส่ิงท่ีเราทำา รวมถึงการ 
ออกเดทและการเป็นคู่รัก ความปรารถนา 
ความเช่ือ และความหวังว่ามีความสุขและ
ความสงบสุขมากกว่านั้นรอเราอยู่ควร 
เป็นสิ่งท่ีกระตุ้นให้เราลงมือทำาเพื่อพัฒนา 

ความสัมพันธ์อันจะนำาไปสู่การแต่งงาน  
ท่าน ปรารถนา จะทำาตามแผนแห่งความสุข 
หรือไม่ ท่าน เช่ือ หรือไม่ว่าการทำาตามแผน 
นั้นจะนำาไปสู่ความสุขและความสงบสุข 
มากข้ึน (จงเช่ือเม่ือข้าพเจ้าบอกท่านว่าการ 
ทำาตามแผนนั้นและแต่งงานในพระวิหาร 
ทำาให้มีความสุขและความสงบสุขมากขึ้น 
จริงๆ) ท่านหวังชีวิตแต่งงานที่มีความสุข 
หรือไม่ ความหวังช่วยให้ท่านเห็นตัวเองอยู่ 
ในสถานที่ดีขึ้นในอนาคตหรือไม่ หากคำา 
ตอบของคำาถามเหล่านี้คือใช่ เมื่อนั้นท่าน 
ต้องทำาให้ศรัทธาสมบูรณ์โดยลงมือปฏิบัติ 
ขอใครบางคนออกเดท! ยอมรับคำาชวนให ้
ไปออกเดท! วางตัวท่านไว้ในสถานการณ์ 
อันจะนำาไปสู่การพบกับหนุ่มสาวท่ีคิด 
เหมือนท่าน สรุปคือจงเดินตามวิถีที่จะนำา
ไปสู่ความสุขและความสงบสุขมากขึ้น

แบบอย่�งศรัทธ�ของโจเซฟ สมิธ
ขอให้เราดูโจเซฟ สมิธเป็นแบบอย่าง 

ของศรัทธาและการแสดงให้เห็นอนุภาค 
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ของความปรารถนา ความเชื่อ และความ
หวัง

โจเซฟต้องการพบศาสนจักรท่ีแท้จริง 
ของพระเยซูคริสต์ ความปรารถนาของ 
ท่านแรงกล้ามากจนนำาท่านไปยังพระ- 
คัมภีร์ที่อ่านว่า “ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาด 
สติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้า” 
(ยากอบ 1:5) ท่านใคร่ครวญพระคัมภีร์ 
ข้อนี้ ท่าน ปรารถนา จะมีปัญญา และ 
ท่าน เชื่อ ว่าท่านจะได้รับหากท่านทูลขอ 
พระผู้เป็นเจ้า ท่านทำาสิ่งเดียวที่สมควรทำา  
นั่นคือสวดอ้อนวอนทูลขอพระผู้เป็นเจ้า  
ลองใคร่ครวญเรื่องนี้สักครู่ โจเซฟมีความ 
ปรารถนาจะรู้ความจริง ท่านเชื่อถ้อยคำา 
ของยากอบ ท่านหวังคำาตอบ แต่ถ้าท่าน 
หยุดแค่นั้นเราจะไม่อยู่ที่นี่วันนี้ การใช้ 
ศรัทธาหมายความว่าโจเซฟต้องเข้าไป 
ในป่าและสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้าเชื่อว่า 
เมื่อโจเซฟเข้าไปในป่าเพื่อสวดอ้อนวอน 
ท่านคาดหวังว่าจะเดินออกมาพร้อม 
คำาตอบ ท่านอาจไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็น 

พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ แต่ 
ท่านคาดหวังคำาตอบ นับเป็นแบบอย่าง 
ท่ีดีเย่ียมของศรัทธา! ท่านมีความปรารถนา 
ท่านเชื่อ ท่านหวัง และท่านลงมือปฏิบัติ

ศรัทธาของเด็กหนุ่มวัย 14 ปีเปล่ียนโลก 

เนื่องด้วยคำาสวดอ้อนวอนของโจเซฟใน 
ป่าศักดิ์สิทธิ์ ฟ้าสวรรค์เปิดและพระผู้เป็น 
เจ้าตรัสกับบุตรธิดาของพระองค์อีกครั้ง
ผ่านศาสดาพยากรณ์

โอก�สหนึ่งของท่�นในก�รแสดง
ศรัทธ�

พระเจ้ายังคงตรัสผ่านศาสดาพยากรณ์ 
ของพระองค์ในทุกวันนี้ ราวหนึ่งปีครึ่งที่ 
ผ่านมา ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าว
ว่า

“มีช่วงเวลาที่ท่านต้องคิดอย่างจริงจัง 
เกี่ยวกับการแต่งงานและแสวงหาคู่ครอง 
ที่ท่านต้องการใช้ชีวิตด้วยกันชั่วนิรันดร์  
หากท่านเลือกอย่างฉลาดและมุ่งมั่นที่จะ 
ทำาให้ชีวิตแต่งงานประสบความสำาเร็จ 

ย่อมไม่มีสิ่งใดในชีวิตนี้ที่จะนำาความสุข
มาให้ท่านได้มากกว่า

“เมื่อท่านแต่งงาน ท่านจะปรารถนาที ่
จะแต่งงานในพระนิเวศน์ของพระเจ้า  
สำาหรับท่านที่ดำารงฐานะปุโรหิต ท่านไม ่
ควรมีทางเลือกอื่น จงระวังเกลือกว่าท่าน 
จะทำาลายคุณสมบัติท่ีจะทำาให้ท่านแต่งงาน 
เช่นนั้นได้ ท่านสามารถรักษาระดับการ 
คบหาให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมขณะ
ยังคงมีช่วงเวลาที่มีความสุข”2

ความปรารถนา ความเชื่อ และความ 
หวังอาจไม่ประจักษ์ชัดในรูปแบบของราย- 
การเช่นที่ประจักษ์ชัดต่อข้าพเจ้า แต่ท่าน 
แสดงให้เห็นคุณสมบัติเหล่าน้ีได้ ซ่ึงจะช่วย 
ทำาให้ศรัทธาของท่านสมบูรณ์โดยทำาตาม 
ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าให้หาคู่ชีวิต 
ที่ท่านจะพบความสุขมากขึ้นเมื่ออยู่ด้วย  
ความปรารถนา ความเชื่อ และความหวัง
ของท่านจะช่วยท่านเลือกอย่างฉลาดเช่น
กัน

พรของการเลือกแสวงหาและบำารุงเล้ียง 
การแต่งงานนิรันดร์จะนำาเราให้ประสบผล
ของพระกิตติคุณ ซ่ึงแอลมาบรรยายว่า “มี 
ค่าที่สุด … หวานเหนือทุกสิ่งที่หวาน, และ 
…พิศุทธิ์เหนือทุกสิ่งที่พิศุทธิ์” ท่านกล่าว 
ต่อไปว่า “ท่านจะดื่มด่ำา [ผลเหล่านี้] แม้ 
จนอิ่ม, เพื่อท่านจะไม่หิว, ท่านจะไม ่
กระหาย” (แอลมา 32:42) แทนที่จะ 
กลัวอนาคต จงใช้ศรัทธาเพื่อท่านจะทวง 
สัญญาจากพระเจ้าได้ 

อ้�งอิง
1.	 ดู	เดนนิส เอฟ.	แรสมุสเซ็น,	“What	Faith	

Is,”	ใน	แลร์รีย์ อี.	ดาห์ล	และ	ชาร์ลส์ ดี.	
เทท	จูเนียร์,	eds.,	The Lectures on Faith in 
Historical Perspective	(1990),	164.

2.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“อำานาจฐานะปุโรหิต,”	
เลียโฮนา,	พ.ค.	2011,	หน้า	86.
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พระคัมภีร ์
มอรมอน—
แบ่งปัน

เอ็ลเดอร์ 
ฮวน เอ. อูเซดา
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ข้าพเจ้าทราบว่าพระคัมภีร์มอรมอน 

เป็นความจริงเพราะมีสามสิ่งที่ 

ข้าพเจ้ารู้สึกเมื่ออ่าน

เมื่ออายุ 18 ปีข้าพเจ้าอยู่ในลิมา เปรู 
ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตที่นั่น เวลานั้น
คุณพ่อบังเอิญพบเพื่อนที่ดีคนหนึ่งที่

ไม่ได้เจอมานาน
คุณพ่อประทับใจที่เพื่อนคนนั้นดูหนุ่ม 

ขึ้นและแต่งตัวดี ท่านถามเพื่อนว่าอะไร 

ทำาให้เขาเกิดการเปล่ียนแปลงขนาดน้ี “คุณ 
เพ่ิงถูกลอตเตอร่ีหรือ” ท่านถาม เพ่ือนตอบ 
ว่า “ดีกว่านั้นอีก เวลานี้ผมเป็นมอรมอน 
และผมอยากแบ่งปันพระกิตติคุณกับคุณ
และครอบครัว”

คุณพ่อคิดว่าเพื่อนพูดเล่นจึงบอกว่า 
“ตกลง ถ้าคุณอยากส่งผู้สอนศาสนาของ

คุณมา ก็ทำาเลย” แต่ชายคนนี้จริงจังกับ 
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เอ็ลเดอร์อูเซดา (คนที่สอง
จากขวา) กับครอบครัว 
ในลิมา เปรู หลังจาก 
ท่านเข้าร่วมศาสนจักร 
ได้ไม่นาน
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เรื่องนี้มาก ภายในไม่กี่วันผู้สอนศาสนาก ็
มาเคาะประตูบ้านของเรา น่ันคือจุดเร่ิมต้น 
ของประสบการณ์อันแสนวิเศษ

ผู้สอนศาสนาสอนเราเก่ียวกับพระ- 
คัมภีร์มอรมอนและฝากพระคัมภีร์เล่ม 
หนึ่งไว้ให้เราอ่าน นี่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน 
ข้าพเจ้าปิดเทอมสองเดือนหลังจากเรียน 
จบมหาวิทยาลัยปีแรก บ่ายวันน้ันหลังจาก 
สนทนากัน ข้าพเจ้าจึงหยิบหนังสือไปอ่าน

ข้าพเจ้าอ่านหน้าแล้วหน้าเล่า อ่านแล้ว 
อ่านอีกจนหยุดไม่ได้ ข้าพเจ้าต้องมนต์จาก 

หนังสือเล่มน้ี ข้าพเจ้ารักการอ่านและอ่าน
หนังสือมาหลายเล่ม แต่นี่ต่างจากเล่มอื่น 
หนังสือเล่มนี้ดึงดูดใจข้าพเจ้า หลังจาก 
อ่านนานหลายช่ัวโมง คุณแม่บอกว่า “ฮวน 
ปิดไฟได้แล้ว! พี่ๆ อยากหลับแล้ว” ข้าพ- 
เจ้าตอบว่า “ครับ อีกเด๋ียวนะครับ อีกเด๋ียว” 
แล้วอ่านต่อ หลังจากอ่านไปแล้วหลาย
ชั่วโมงข้าพเจ้าก็ยังไม่หิว ไม่กระหาย และ
ไม่อยากเข้านอน

ก่อนอ่านจบ ข้าพเจ้าทราบว่ามีส่ิงพิเศษ 
บางอย่างอยู่ในนั้น ข้าพเจ้ามีประจักษ์

พยานเพราะมีสามสิ่งที่ข้าพเจ้าประสบ
ขณะอ่านพระคัมภีร์เล่มนั้นเป็นครั้งแรก

สิ่งแรกที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าระหว่าง 
ชั่วโมงเหล่านั้นคือความรู้สึกสงบอย่าง 
ลึกซ้ึงต่างจากส่ิงใดท่ีเคยประสบมาก่อน  
ความรู้สึกสงบเช่นนี้อยู่กับข้าพเจ้านาน
หลายชั่วโมง

สิ่งที่สองที่ข้าพเจ้าประสบขณะอ่านคือ 
ความรู้สึกปีติ ไม่ใช่ความสุขท่ีเคยมีเม่ืออยู่ 
กับเพื่อนๆ หรือเมื่อซื้อของที่ชอบมากๆ  
ไม่ใช่ความรู้สึกมีความสุข แต่เป็นความ
รู้สึกปีติ ขณะอ่านข้าพเจ้าเริ่มร้องไห้และ
ตระหนักว่า “ฉันชอบเล่มนี้จัง!”

ส่ิงท่ีสามท่ีข้าพเจ้าประสบคือความสว่าง 
ทางความคิด เม่ือเร่ิมอ่านคร้ังแรก หนังสือ

อ่านเข้าใจยากเพราะมีคำาที่ข้าพเจ้าไม่ 
คุ้นเคย เช่น นีไฟ และ การชดใช้ แต่หลัง 
จากอ่านไปได้สองสามชั่วโมง ความคิด 
ข้าพเจ้าเปิด ราวกับมีความสว่างในความ
คิด ข้าพเจ้าเข้าใจได้มากขึ้นขณะอ่านต่อ
ไปเรื่อยๆ

ข้าพเจ้าเรียนรู้ในภายหลังว่าประสบ- 
การณ์สามอย่างน้ันเป็นวิธีท่ีพระวิญญาณ 
ทรงแสดงให้ประจักษ์ต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 
ได้รับพระวิญญาณ และข้าพเจ้าพร้อมรับ 
บัพติศมา แต่ต้องรอให้คนอ่ืนในครอบครัว 
ได้รับประจักษ์พยานของตนเองก่อน ใน 
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หลังจากรับบัพติศมา การกลับไปมหา- 
วิทยาลัยเป็นประสบการณ์ที่ต่างจากเดิม  
เวลานี้ข้าพเจ้ามีบางอย่างให้พูดตอบคน 
อื่นๆ ด้วยความรัก ข้าพเจ้าพูดได้ด้วย 
ความมั่นใจว่า “ไม่ละ ขอบคุณ ผมคิดว่า 

นั่นไม่ใช่สำาหรับผม” และเวลานี้ข้าพเจ้ารู ้
ว่าทำาไมต้องพูดอย่างนั้น ศาสนจักรและ 
พระคัมภีร์มอรมอนมาถูกจังหวะพอดี ข้าพ- 
เจ้ารู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งเพราะทั้งสองสิ่ง
เปลี่ยนชีวิตข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้รับพรเพราะตัดสินใจเข้าร่วม 
ศาสนจักร ในศาสนจักรข้าพเจ้าพบเพื่อน 
ที่ดีที่สุด ข้าพเจ้าเป็นคนเขินอายมาก ชอบ 
อยู่คนเดียว ศึกษา อ่านหนังสือ และอยู่
กับตัวเองมากกว่า แต่เมื่อศาสนจักรเข้า 
มาในชีวิต ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าเพื่อนแท้คือ 
อะไร ข้าพเจ้าพบหญิงสาวท่ีดีมากคนหน่ึง 
ในศาสนจักรผู้กลายมาเป็นภรรยาข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าพบผู้นำาฐานะปุโรหิตและคนที่
ห่วงใยข้าพเจ้า ในศาสนจักรของพระเจ้า 
ข้าพเจ้าพบสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการ

มีคนมากมายผู้อยากพบสิ่งท่ีพวกเขา 
ต้องการในศาสนจักร อย่ากลัวเมื่อต้อง 
เอ่ยปากบอกเพ่ือนๆ ว่า “ผมเช่ือเร่ืองน้ี ผม 
อยากแบ่งปันกับคุณ” บางครั้งท่านได้ยิน 
ผู้ใหญ่บอกว่าอะไรถูกอะไรผิด แต่เม่ือท่าน 
มีเพื่อนวัยเดียวกันบอกเหมือนกัน ท่าน 

กลับทำาตามคนนั้น ด้วยเหตุผลบางอย่าง 
เสียงของเพ่ือนๆ ดูเหมือนจะมีน้ำาหนักมาก 
กว่าเสียงของผู้ใหญ่ ดังนั้นจงเป็นแบบ
อย่างที่ดีเพราะท่านไม่มีวันรู้หรอกว่าคน

แบบฮวน อูเซดากำาลังรออยู่ ท่านจะไม่มี
วันรู้เว้นแต่ท่านเอ่ยปากพูดว่า “ฮวน ผม 
อยากชวนคุณมาโบสถ์ของผม ผมอยาก 

ให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้” ถ้าท่านทำาสิ่ง 
เรียบง่ายนั้น ท่านอาจเปลี่ยนหลายชีวิต 
ได้ 

ที่สุดวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1972 คุณแม่  
พี่สาว และข้าพเจ้าก็รับบัพติศมา คุณพ่อ 
กับพี่น้องอีกสองคนอยู่ร่วมพิธีและสนใจ 

สิ่งที่เรากำาลังประสบอยู่ ไม่กี่เดือนหลัง 
จากนั้น พวกเขาก็รับบัพติศมา

ศาสนจักรและพระกิตติคุณเข้ามาใน 
ชีวิตข้าพเจ้าถูกจังหวะพอดี ในปีแรกที ่
มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าเปิดรับปรัชญามาก 
มายของมนุษย์รวมทั้งแนวคิดใหม่ๆ และ 

วิธีดำาเนินชีวิตต่างจากท่ีเคยรู้ ค่านิยมหลาย 
อย่างที่เรียนรู้ในศาสนาอื่นช่วงวัยเด็กถูก
ท้าทายด้วยแนวคิดใหม่ที่อยู่ตรงหน้า

นับว่ายากสำาหรับข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้า 
สับสน มีสิ่งใหม่มากมายเหลือเกินที่ข้าพ- 
เจ้ารู้สึกว่าไม่ถูกต้อง แต่เป็นเรื่องปกต ิ

สำาหรับคนอ่ืนๆ ความรู้ท่ีข้าพเจ้ามีเวลาน้ัน 
ไม่พอให้ข้าพเจ้าปกป้องค่านิยมของตน

หลังจากเข้าร่วมศาสนจักร เอ็ลเดอร์ 
อูเซดามีโอกาสแบ่งปันประจักษ์พยาน 
เกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอนหลายครั้ง
ในฐานะผู้สอนศาสนาเต็มเวลา บนซ้าย: 
เอ็ลเดอร์อูเซดา (ขวา) ยืนอยู่กับ 
ครอบครัวผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ท่านสอน 
ล่างซ้าย: เอ็ลเดอร์อูเซดา (แถวหลังขวา) 
กับผู้สอนศาสนาคนอื่นๆ นอกอาคาร
ศาสนจักร
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มาถึงโดยพลัน
“เราควรเฝ้ารอเคร่ืองหมาย [การเสด็จมา 

คร้ังท่ีสอง] เราควรดำาเนินชีวิตอย่างซ่ือสัตย์ 
เท่าที่เราจะสามารถทำาได้. . . แต่เราต้อง 
ไม่น่ิงเฉยเพียงเพราะว่าเหตุการณ์นั้นและ 
เหตุการณ์แวดล้อมจะเกิดขึ้นวันใดวันหนึ่ง 

ข้างหน้า เราจะหยุดดำาเนินชีวิตไม่ได้ เรา 
ควรดำาเนินชีวิตให้ครบถ้วนบริบูรณ์มากกว่า 
แต่ก่อน” 
ดู เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง, “ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยการประทาน
ทั้งหมด,” เลียโฮนา, ก.ค. 2007, หน้า 19–20.

ในสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ
“อะไรคือ … ‘สถานที่ศักดิ์สิทธิ์’ แน่นอน 

สิ่งนี้รวมถึง พระวิหาร และพันธสัญญา 
พระวิหารซึ่งรักษาไว้อย่างซื่อสัตย์ แน่นอน 
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์รวมถึง บ้าน ที่ลูกๆ คือ 
ทรัพย์สมบัติอันล้ำาค่าและบิดามารดาได้ 
รับความเคารพ แน่นอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
รวมถึง ตำาแหน่งหน้าท่ี ซ่ึงได้รับมอบหมาย 
จากผู้ดำารงอำานาจฐานะปุโรหิต รวมถึง 
พันธกิจและการเรียกที่ทำาให้สำาเร็จอย่าง
ซื่อสัตย์ในสาขา วอร์ด และสเตค”
เอ็ลเดอร์ดัลลินเอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง,
“การเตรียมพร้อมสำาหรับการเสด็จมาครั้งที่สอง,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2004, หน้า 11; เน้นตัวเอน.

เจ้าจงยืน
“พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเรา 
ว่า ‘จงเข้ามาอยู่ใกล้เรา 
และเราจะเข้ามาอยู่ใกล้ 
เจ้า; จงแสวงหาเราอย่าง 
ขยันหมั่นเพียรและเจ้า 

จะได้พบเรา’ ขณะทำาเช่นนั้น เราจะรู้สึก 
ถึงพระวิญญาณของพระองค์ในชีวิตเรา  
โดยประทานความปรารถนาและความ 
กล้าหาญให้เราเพ่ือยืนหยัดมั่นคงในความ 
ชอบธรรม—‘ยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, 
และไม่หวั่นไหว.”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “ยืนอยู่ในสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, หน้า 109.

หลักคำ�สอนและพันธสัญญ� 87:8

8 ดังน้ัน, เจ้าจงยืนอยู่ในสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ, 
และไม่หวั่นไหว, จนวันของพระเจ้ามาถึง; 
เพราะดูเถิด, มันมาถึงโดยพลัน, พระเจ้า
ตรัส. เอเมน.

สาระสำาคัญของสหกิจกรรมปีนี้สอนเราว่ายืนตรงไหนจึงจะปลอดภัย

หมายเหตุบรรณาธิการ: หน้านี้ไม่มีเจตนาจะให้เป็นคำาอธิบายครอบคลุมข้อพระคัมภีร์ 
ที่เลือกไว้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำาหรับการศึกษาของท่าน

บรรทัดมาเติมบรรทัด

วันของพระเจ้า
วันของพระเจ้า—การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง 

ของพระเยซูคริสต์

ไม่หว่ันไหว
ต่อไปน้ีเป็นวิธีการบางอย่างท่ีทำาให้บาง 

สิ่งไม่ขยับเขยื้อน:

• สมอ—“ความหวัง. . . ทำาสมอให้จิต
วิญญาณมนุษย์” (อีเธอร์ 12:4)

• รากฐานอันแน่นอน “บนศิลาของพระ- 
ผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระ- 
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกต้องสร้าง 
รากฐานของลูก … , ซึ่งเป็นรากฐานอัน
แน่นอน” (ฮีลามัน 5:12)

• จุดยืนอันม่ันคง—ท่านจะให้เท้าข้างหน่ึง 
อยู่ในไซอันและอีกข้างหนึ่งอยู่ในโลก 
ไม่ได้เพราะ “เขาเป็นคนสองจิตสองใจ 
ไม่ม่ันคงในบรรดาทางของตน” (ยากอบ 
1:8)

• หลักหมุดกระโจม—หลักหมุด (สเตค)  
กระโจมของไซอันช่วยให้ศาสนจักรยืน 
หยัดมั่นคงขณะให้ที่หลบภัยแก่เรา:  
“การรวบรวมบนแผ่นดินแห่งไซอัน, บน 
สเตคของนาง, จะเกิดข้ึนเพ่ือการคุ้มภัย, 
และเพื่อเป็นที่พักพิงจากพายุ” (คพ. 
115:6)
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ท้ังหลาย น่ีหมายความว่าท่านควรทำางานตลอดเวลาเพ่ือเสริมสร้าง 
ประจักษ์พยานของท่านและเต็มใจแบ่งปันเสมอ

ท่านมีความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเป็นเครื่องมือใน
พระหัตถ์ของพระเจ้า เม่ือท่านสวดอ้อนวอนและศึกษาพระคัมภีร์ 
พยายามรักษาพระบัญญัติ และฟังการกระตุ้นเตือนของพระวิญ- 
ญาณ ท่านจะพบว่าตัวท่านอยู่บนที่สูงกว่า ด้วยเหตุนี้ที่ใดก็ตาม 
ท่ีท่านอยู่ย่อมเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิได้ ต่อจากน้ันเม่ือสถานการณ์ 
ต่างๆ เกิดขึ้น ท่านจะมีพละกำาลัง ความกล้าหาญ และความ 
สามารถในการช่วยยกผู้อื่น ท่านจะมีพลังและความคุ้มครองที ่
พระเจ้าทรงสัญญากับผู้ยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ผมรักสิ่งที่ประธานโธมัส  เอส. มอนสันกล่าวเกี่ยวกับสัญญา 
เหล่าน้ีเม่ือท่านรับรองกับเราว่าขณะเราเข้าใกล้พระเจ้า “เราจะรู้สึก 
ถึงพระวิญญาณของพระองค์ในชีวิตเราท่ีประทานความปรารถนา 
และความกล้าหาญให้เรายืนหยัดมั่นคงในความชอบธรรม—‘ยืน
อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, และไม่หวั่นไหว’ (คพ. 87:8)

“ขณะที่ลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดอยู่รอบตัวเราและเส้นใย 
ทางศีลธรรมของสังคมยังคงเสื่อมโทรมต่อหน้าต่อตาเรา ขอให้ 
เราจดจำาสัญญาอันล้ำาค่าของพระเจ้าถึงผู้วางใจในพระองค์ ‘อย่า 
กลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้า
ของเจ้า เราจะเสริมกำาลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า’ (อิสยาห์ 41:10)”2 

อ้างอิง
1.	 ฮาโรลด์ บี.	ลี,	“Stand	Ye	in	Holy	Places,”	Ensign,	ก.ค.	1973,	123.
2.	 ประธานโธมัส เอส.	มอนสัน,	“ยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2011,	109.

สาระสำาคัญสหกิจกรรมปี 2013 นำามาจาก หลักคำาสอนและ 
พันธสัญญา 87:8: “ดังน้ัน, เจ้าจงยืนอยู่ในสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ, 

และไม่หวั่นไหว, จนวันของพระเจ้ามาถึง” คำาถามที่ผมหวังให้ 
เยาวชนชายทุกคนไตร่ตรองตลอดปีที่จะมาถึงนี้คือ ฉันกำ�ลังยืน
อยู่ในสถ�นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่

เมื่อผมได้พบปะสนทนากับเยาวชนชายที่กล้าหาญทั่วโลก ผม 
เห็นด้วยตาตนเองว่าพวกท่านหลายพันคนกำาลังทำาเช่นนี้อยู่แล้ว 
ในหลายๆ วิธี ท่านยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทุกครั้งที่ท่าน 
เข้าพระวิหารเพื่อรับบัพติศมาแทนคนตาย ผมใคร่ขอให้ท่านใช้
ทุกโอกาสที่มีเข้าพระวิหารและมีค่าควรเข้าพระวิหารตลอดเวลา 
แต่ละวันเมื่อท่านทำาหน้าที่ของท่านต่อพระผู้เป็นเจ้า ท่านยืนอยู ่
ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และอยู่ในฐานะที่จะยกผู้อื่น ท่านยืนอยู่ใน 
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อท่านเตรียม ให้พร และส่งผ่านศีลระลึกทุก 
วันอาทิตย์ ท่านยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อท่านแบ่งปันพระ- 
กิตติคุณและเมื่อท่านทำาหน้าท่ีผู้ปฏิบัติศาสนกิจประจำา—ผู้ซึ่ง 
สามารถ เต็มใจ และมีค่าควรจะรับใช้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ผู้อื่นตลอดเวลา

ท่านผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนได้รับหน้าที่ให้เตือน 
อรรถาธิบาย แนะนำา สอน และเชื้อเชิญให้คนทั้งปวงมาหา 
พระคริสต์ (ดู คพ. 20:59) ประธานฮาโรลด์ บี. ลี (1899–1973)  
กล่าวว่า “ท่านไม่สามารถยกจิตวิญญาณอีกคนหน่ึงได้จนกว่าท่าน 
จะยืนบนที่สูงกว่าเขา … ท่านจะจุดไฟในจิตวิญญาณอีกคนหนึ่ง 
ไม่ได้เว้นแต่ไฟนั้นจะลุกไหม้ในจิตวิญญาณท่าน”1 เยาวชนชาย 

สาระสำาคัญของ
สหกิจกรรมปี 

2013

ยืนอยู่บน
ที่สูงกว่า
โดย เดวิด แอล. เบค
ประธานเยาวชนชายสามัญ
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“เจ้าจงยืนอยู่ใน 
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,  
และไม่หวั่นไหว…” 
(ดู คพ. 87:8)

สาระสำาคัญของสหกิจกรรมปีน้ีเชื้อเชิญท่านให้ก้าวออกจาก 
โลกเข้ามาในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ดังประธานบอยด์ 

เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนไว้ เราอยู่ใน 
แดนศัตรู1 “เจ้าจงยืนอยู่ในสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์” เป็นกุญแจสู่ความ
อยู่รอด

สาระสำาคัญดังกล่าวเช้ือเชิญคำาถามสำาคัญดังน้ี สถานท่ีศักด์ิ- 
สิทธิ์คืออะไร ที่ใดคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เราจะยืนอยู่ในสถานที ่
ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร เราจะทำาให้สถานที่ซึ่งเราอยู่ประจำาศักดิ์สิทธิ ์
มากขึ้นได้อย่างไร ขณะที่พยายามตอบคำาถามเหล่านี้ คำาตอบ
ของท่านจะนำาทางความสัมพันธ์ของท่าน การเลือกกิจกรรม การ
แต่งกาย คำาพูด และการกระทำาของท่าน

ท่านให้คำาม่ันสัญญาแล้วว่าจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บ้าน 
และครอบครัวท่าน จงพยายามทำาให้บ้านของท่านเป็นสถานที ่
ศักด์ิสิทธ์ิ เป่ียมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ท่านสามารถสนับ- 
สนุนการสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร์กับครอบครัวได้

ห้องของท่านสามารถเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิซึ่งอัญเชิญพระ-
วิญญาณ หากศาสดาพยากรณ์ต้องมาดูห้องของท่าน เขาจะเห็น
ว่าห้องนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ แล้วท่านเล่า

เราสามารถยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราไปโบสถ์ พระ- 
คัมภีร์สอนว่าวอร์ดและสเตคแห่งไซอันเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ 
“เพื่อการคุ้มภัย, และเพื่อเป็นที่พักพิงจากพายุ” (คพ. 115:6)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนแผ่นดินโลกคือพระวิหาร ประธาน 
โธมัส  เอส. มอนสันกล่าวไว้ว่า “เพื่อนเยาวชนที่อยู่ในวัยรุ่นทั้ง 
หลาย จงมีพระวิหารอยู่ในสายตาท่านเสมอ อย่าทำาสิ่งใดซึ่งจะ 

ทำาให้ท่านเข้าประตูพระวิหารและรับส่วนพรนิรันดร์อันศักดิ์สิทธิ์ 
ที่นั่นไม่ได้ ข้าพเจ้าชมเชยท่านที่ไปพระวิหารเป็นประจำาอยู่แล้ว 
เพื่อรับบัพติศมาแทนคนตาย”2 จงคู่ควรแก่การมีใบรับรองพระ- 
วิหารที่เป็นปัจจุบันเสมอ แม้พระวิหารจะอยู่ไกลก็ตาม

ทุกแห่งท่ีท่านอยู่ซ่ึงมีพระวิญญาณสถิตอยู่สามารถเป็นสถานท่ี 
ศักด์ิสิทธ์ิได้ ประธานฮาโรลด์ บี. ลี (1899–1973) สอนว่าสถานท่ี 
ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับการที่คนๆ หนึ่งดำาเนินชีวิต อย่�งไร มาก
กว่าคนๆ นั้นอยู่ ที่ไหน 3 เมื่อใดที่ท่านดำาเนินชีวิตคู่ควรแก่ความ
เป็นเพื่อนอันยั่งยืนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อนั้นท่านย่อมยืน
อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

พระวิหารทุกแห่งมีคำาจารึกว่า “ศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้า” จงพยา- 
ยามยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสมอ ขณะที่ท่านดำาเนินชีวิตตาม 
มาตรฐาน จงสวดอ้อนวอนทุกวัน และอ่านพระคัมภีร์—โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งพระคัมภีร์มอรมอน—ท่านจะรู้สึกถึงความเป็นเพื่อนของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงสัญญากับท่านด้วยพระองค ์
เองว่า “เพราะตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเรื่องสำาคัญยิ่งรอ
คอยเจ้าอยู่” (คพ. 45:62) ดิฉันเห็นด้วยและเป็นพยานว่านี่เป็น
ความจริง! 

อ้างอิง
1.	 ดู	บอยด์ เค.	แพคเกอร์,	“วิธีอยู่รอดในแดนศัตรู,”	เลียโฮนา,	ต.ค..	2012,	 

หน้า	34–37;	New Era,	เม.ย.	2012,	2–5.
2.		 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“พระวิหารศักดิ์สิทธิ์—ประภาคารส่องโลก,”	เลียโฮนา, 

พ.ค.	2011,	116.
3.	 ดู	Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324 and 325,	2nd	ed.	

(Church	Educational	System	manual,	2001),	196.ถ่า
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สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ
ในชีวิตท่าน
โดย อีเลน เอส. ดัลตัน
ประธานเยาวชนหญิงสามัญ
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ส่ิงท่ี
อากุง
เรียนรู้

วันนั้นในเมืองจ็อกจาการ์ตา อินโดนีเซียร้อนชื้น 
เป็นพิเศษ และเหง่ือหยดจากค้ิวของอากุงขณะ 
ที่เขารอลูกเสิร์ฟของคู่แข่ง การแข่งขันแบด- 

มินตันใกล้จบแล้วและเด็กหนุ่มวัย 15 ปีรู้สึกว่าต้อง
ชนะให้ได้

หลังจากตีโต้กันอย่างดุเด็ดเผ็ดมัน คู่แข่งของเขา 
ก็หยอดลูกขนไก่จนอากุงเอ้ือมไม่ถึง  อากุงไม่อยาก 
เสียคะแนนในการแข่งขันที่คู่คี่กัน เขาจึงพุ่งตัวไป
หาลูกแต่ไปไม่ถึง—และได้เลือดจากการไถลไป
บนพื้นปูน

เห็นได้ง่ายว่าอากุงรักการแข่งขันแบดมินตัน 
แต่เขาไม่ได้ฝันอยากเป็นนักแบดมินตันอาชีพ 
เขาไม่ต้องเลือกระหว่างการเสิร์ฟลูกขนไก่ 

ในโอลิมปิกกับการรับใช้งานเผยแผ่ เขายอม 
รับว่าเขาไม่เก่งกาจเรื่องกีฬา

แล้วเพราะเหตุใดวัยรุ่นร่างเล็กคนน้ีจึงย้ิมสู้ 
และพยายามอย่างหนัก  เพราะเขามีความหวัง

“ผมเชื่อว่าผมทำาให้ดีขึ้นได้” เขากล่าว

เหตุผลท่ีต้ังความหวัง
ความหวังเป็นเหตุผลที่เราทำาสิ่งต่างๆ มากมาย  

โดย อาดัม ซี. โอลสัน
นิตยสารศาสนจักร
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วัยรุ่นอินโดนีเซียคนหนึ่งเรียนรู้ว่าการมีความหวัง 
ทำาให้เขาไม่ยอมแพ้

จาก
แบดมินตัน

52 เ ลี ย โ ฮ น า



 

พบความวัง
เม่ือเราต้องการความหวังสำาหรับอนาคต 

เราสามารถพึ่งอดีตได้ อากุงใช้ตัวอย่าง 
จากโรงเรียนที่สอนบทเรียนนี้แก่เขา “ผม 
เห็นว่าถ้าผมขยันเรียน ผมจะประสบความ 
สำาเร็จในการสอบ” เขากล่าว “เพราะ 
ประสบการณ์น้ันผมจึงมีความหวังว่าถ้าผม 
ฝึกหนัก ผมสามารถเล่นแบดมินตันเก่งข้ึน 
ได้” เขากล่าว “ประสบการณ์ให้ความหวัง
แก่ผม”

เมื่อเราต้องการความหวังในพระคริสต์  
เราสามารถพบความหวังน้ันได้ท้ังในประ- 
สบการณ์จากอดีตกับเดชานุภาพของการ 
ชดใช้ (ดู โรม 5:4) และประสบการณ์ของ 
ผู้อ่ืน รวมถึงประสบการณ์ท่ีท่านอาจได้ยิน 
ในการประชุมศีลระลึก บทเรียนโรงเรียน
วันอาทิตย์ เลียโฮนา หรือพระคัมภีร์ (ดู  
เจคอบ 4:4–6)

ขณะที่เราศึกษาถ้อยคำาอันเปี่ยมด้วย 
ความหวังของศาสดาพยากรณ์ จงสวด 
อ้อนวอนขอของประทานฝ่ายวิญญาณ 
แห่งความหวัง และเรียนรู้ที่จะยอมรับ 
เดชานุภาพของพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต
เรา ศรัทธาที่เรามีต่อพระองค์จะเพิ่มพูน
เช่นเดียวกับความหวังว่าพระองค์จะทรง
ช่วยเราในอนาคต1

อย่ายอมแพ้
อากุงรู้ว่าเขาคงจะไม่เป็นนักกีฬาอาชีพ 

แน่นอน แต่เขารู้ว่าตราบเท่าท่ีเขาพยายาม 
ต่อไป ย่อมมีความหวังว่าเขาจะเก่งขึ้นได้

เขาเรียนรู้ว่าพลังอันยิ่งใหญ่ของความ
หวังคือ “ตราบเท่าที่คุณไม่ยอมแพ้ ย่อมม ี
ความหวัง” เขากล่าว

ในชีวิต การชดใช้ของพระเยซูคริสต์เป็น 
แหล่งสูงสุดของความหวัง เนื่องด้วยการ
ชดใช้เราสามารถกลับใจเมื่อเราทำาผิด นั่น 
หมายความเช่นกันว่าเนื่องด้วยการชดใช้  
เราไม่ได้ตกการทดสอบของชีวิตเม่ือเรา 
ทำาผิดเว้นแต่เราจะไม่พยายามกลับใจและ 
เชื่อฟัง

นั่นคือสาเหตุที่อากุงยังคงชวนคุณพ่อ 
ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ นั่นคือสาเหตุที่เขา 
พยายามยืนหยัดเพื่อสิ่งถูกต้องแม้เม่ือ 
เพื่อนๆ ไม่ทำาเช่นนั้น นั่นคือสาเหตุที่เขา 
ขี่จักรยานไปกลับจากอาคารประชุมนาน 
ร่วมชั่วโมงบ่อยๆ เพื่อไปเรียนเซมินารี  
เข้าร่วมสหกิจกรรม การประชุมวันอาทิตย ์
ช้ันเรียนเตรียมเป็นผู้สอนศาสนา และช่วย 
ทำาความสะอาดอาคาร

“ไม่ง่ายที่จะพยายามเป็นเหมือนพระ- 
เยซู” อากุงกล่าว “บางครั้งผมรู้สึกท้อ แต ่
ผมไม่ยอมแพ้ เพราะพระองค์ทรงเสียสละ
เพ่ือผม ผมจึงมีความหวังว่าผมจะดีข้ึนได้”

เนื่องด้วยการชดใช้จึงมีความหวัง และ 
เน่ืองด้วยความหวัง การชดใช้จึงเปล่ียนชีวิต 
เราได้ 

อ้างอิง
1.	 ดู	ดีเทอร์ เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ,	“พลังอันไร้

ขอบเขตของความหวัง,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	
2008,	25–29.

สัญญาแห่งความหวัง
“เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์และทรงรักษาสัญญาในอดีต เราจึงหวังได ้
ด้วยความมั่นใจว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเราทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต”
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด, “พลังอันไร้ขอบเขต 
ของความหวัง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2008, 28.

เราออกกำาลังกายเพราะหวังว่าเราจะแข็ง- 
แรงข้ึนและมีสุขภาพดีข้ึน เราฝึกเล่นดนตรี 
เพราะเราหวังว่าจะสามารถฝึกจนเล่นเก่ง  
อากุงฝึกแบดมินตันเพราะเขาหวังว่าจะ 
ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

“ถ้าผมไม่มีความหวังว่าจะเล่นดีข้ึนและ 
ชนะ ผมคงยอมแพ้ง่ายมาก” อากุงกล่าว

ความหวังเป็นองค์ประกอบจำาเป็นของ 
แผนแห่งความรอด ความหวังว่าเราจะ 
ได้รับการให้อภัยทำาให้เรากลับใจและ 
พยายามอีกคร้ังหลังจากเราล้มเหลวใน
การรักษาพระบัญญัติ

ซาตานโจมตีความหวัง
อาวุธสองอย่างท่ีซาตานใช้กับเราได้ผล 

ที่สุดคือความสงสัยและความท้อแท้ เขา 
ไม่สามารถขัดขวางแผนของพระบิดาบน 
สวรรค์โดยหยุดการชดใช้ได้ แต่เขายัง 
สามารถพยายามขัดขวางผลการชำาระ 
ให้สะอาดของการชดใช้ในชีวิตเราถ้าเขา 
สามารถขโมยความหวังท่ีเราจะได้รับการ
ให้อภัยไปจากเรา

“ซาตานต้องการทำาให้เราหมดส้ินความ 
หวัง” อากุงกล่าว “เพราะเมื่อเรายอมแพ้ 
นั่นทำาให้เราออกห่างจากพระบิดาบน
สวรรค์”

อย่างไรก็ดี เมื่อซาตานประสบความ 
สำาเร็จในการทำาให้เราท้อแท้ เรามีวิธีพบ
ความหวังอีกครั้ง
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เช่นเดียวกับอับราฮัม ในตัวท่านมีความ
สามารถที่จะ “มีความรู้มากขึ้น” ขณะรับ 
การสอนในเรื่องที่ “สมควรที่ [ท่าน] จะ
เข้าใจ” (คพ. 88:78)

พระเจ้ าทรงบอกว่าความรู้ อันพึ ง 
ปรารถนาได้แก่ “สิ่งต่างๆ ทั้งในฟ้าสวรรค์ 
และในแผ่นดินโลก, และใต้แผ่นดินโลก; 
สิ่งที่เป็นมา, สิ่งที่เป็น 
อยู่, สิ่งที่ต้อง

ด้
วยความปรารถนาอย่างยิ่งและ 

ความห่วงใยในความผาสุกของ

จิตวิญญาณผู้คนของนีไฟ เจคอบ 

จึงสอนพวกเขา “เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นอยู่,  

และที่จะมาถึง” (2 นีไฟ 6:4) ผู้คนของนีไฟ 

คือผู้คนของเขา และเขารักคนเหล่าน้ัน เขา 

สอนคนเหล่านั้นว่าโดยแท้แล้วพวกเขา 

เป็นใครและสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับ 

พวกเขา ขณะสอนเรื่องพระผู้ช่วยให้รอด  

เขาร้องออกมาว่า “โอ้ความบริสุทธิ์ของ 

พระผู้เป็นเจ้าแห่งเราไร้ขอบเขตเพียงใด! 

เพราะ พระองค์ทรงรู้ทุกเรื่อง, และหาได้

มีเรื่องใดที่พระองค์มิทรงรู้” (2 นีไฟ 9:20; 

เน้นตัวเอน)

น่ันมีค่าควรแก่การจดจำาเม่ือท่านนึกถึง 
ความสำาคัญของการศึกษา หลายศตวรรษ 
ก่อน ในอีกซีกโลกหนึ่ง ท่านบิดาอับราฮัม 
“แสวงหาพรของบรรพบุรุษ” และปรารถนา 
“เป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้มากด้วย, และเป็น

ผู้ดำาเนินชีวิตในความชอบธรรมอย่าง
ซื่อสัตย์ยิ่งขึ้น, และมีความรู้มากขึ้น” 
(อับราฮัม 1:2)

ท่านทุกคนเป็นบุตรและธิดา 
ที่รักของพระผู้เป็นเจ้า1 และ 
“เป็นลูกหลานของศาสดา 
พยากรณ์; และเจ้าเป็นของ 
… พันธสัญญาซึ่งพระบิดาทรง 

ทำากับ [อับราฮัม]” (3  นีไฟ 20:25)  

การศึกษา

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน

ความรู้ที่เพิ่มขึ้นให้โอกาสเรามีอิทธิพลมากขึ้นในการบรรลุจุดประสงค์
ของพระเจ้า
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บังเกิดในไม่ช้า; สิ่งซึ่งอยู่ที่บ้าน, สิ่งซึ่งอยู่
ต่างแดน; สงครามและความยุ่งเหยิงของ 
ประชาชาติทั้งหลาย, และการพิพากษา 
ซึ่งมีอยู่บนแผ่นดิน; และความรู้เรื่องประ- 
เทศต่างๆ และเรื่องอาณาจักรต่างๆ ด้วย” 
(คพ. 88:79)

เหตุใดเล่า เหตุใดการศึกษาหาความรู้ 

จึงสำาคัญมาก พระเจ้าพระองค์เองประทาน 
ข้อคิดอันเป็นเลิศดังน้ี “เพ่ือเจ้าจะพร้อม 

ในสิ่งทั้งปวงเมื่อเราจะส่งเจ้าไปอีก 
เพื่อขยายการเรียกซึ่งในการเรียก 

นั้นเราเรียกเจ้า, และพันธกิจนั้น 
ซึ่งเรามอบหมายเจ้า” (คพ. 88: 
80)

ในโลกนี้ที่นับวันจะซับซ้อน 

มากข้ึน การศึกษาเป็นส่ิงสำาคัญ 
ที่สุดอย่างหนึ่งที่ชีวิตได้มา และ 

จริงอยู่ว่าโดยท่ัวไปการศึกษาท่ีมาก 

ข้ึนจะทำาให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 
ทางโลกเพ่ิมข้ึน แต่คุณค่าสำาคัญกว่าน้ัน 

ของความรู้ที่เพิ่มขึ้นคือโอกาสท่ีความรู้ 

นั้นทำาให้เรามีอิทธิพลมากขึ้นในการบรรล ุ
จุดประสงค์ของพระเจ้า ดังอธิบายไว้ใน  
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ว่า “การ 

ศึกษาเป็นส่วนสำาคัญในแผนของพระบิดา 
บนสวรรค์เพ่ือช่วยให้ท่านเป็นเหมือนพระ- 
องค์มากขึ้น พระองค์ทรงต้องการให้ท่าน 
ศึกษาหาความรู้ พัฒนาทักษะและพรสวรรค์ 

พัฒนาพลังความสามารถเพื่อทำาหน้าที่ 
รับผิดชอบของท่านได้ดี และพัฒนาความ 
สามารถในการเห็นคุณค่าของชีวิต การ 
 

ศึกษาที่ท่านได้รับจะมีค่าต่อท่านในช่วง 
ชีวิตมรรตัยและในชีวิตที่จะมาถึง”2

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนทำานอง 
เดียวกันว่า “ในความรู้มีพลัง พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงมีพระเดชานุภาพมากกว่าสัตภาวะอ่ืน 
ท้ังหลายท้ังปวง เพราะพระองค์ทรงมีความ 
รู้มากกว่า”3

ด้วยเหตุผลท่ีดี การศึกษาในสถานศึกษา 
เรียกร้องให้ท่านเรียนรู้ทักษะและวิชาอัน 
กว้างขวางตลอดหลายปี บางอย่างท่าน 
อาจไม่คุ้นเคยหรืออาจจะพบว่าไม่น่าศึกษา 
เลย ทว่าท่านควรขยันหมั่นเพียรในการ 
ศึกษา เพราะสิ่งนี้จะขยายขอบเขตความรู้ 
ของท่านและเพิ่มสมรรถภาพการเรียนรู้ 
ของสมองในด้านอื่นๆ ด้วย โดยแท้แล้ว 
การเปิดรับทักษะและวิชาพ้ืนฐานอันกว้าง 
ขวางจะให้โอกาสท่านได้รู้ว่าท่านสนใจ 
ทักษะและวิชาใดจริงๆ ด้วยความสนใจนี้ 
เมื่อท่านศึกษาหาความรู้ต่อไป ท่านจะมี 
โอกาสเรียนรู้ลึกซึ้งขึ้นในสิ่งเหล่านั้นที่

โดย เอ็ลเดอร์ 
เครก เอ. คาร์ดอน

แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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ท่านชอบจริงๆ 
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที ่

หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดให้คำาแนะนำา 
อันมีค่าที่ท่านได้รับจากบิดาเมื่อครั้งบิดา 

แนะนำาท่านให้ศึกษาวิชาที่ “ลูกรักมาก
ขนาดว่าลูกไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่น คิดแต ่
เรื่องนั้น”4 ข้าพเจ้ากับซิสเตอร์คาร์ดอน 
แนะนำาลูกๆ ให้ศึกษาหาความรู้และอาชีพ 
ที่พวกเขาสนใจมากจนพวกเขาอยาก  

“กระโดดโลดเต้นไปทำางาน”
เจคอบเตือนผู้คนของเขาให้ระวัง “ความ 

อ่อนแอ, และความโง่ของมนุษย์!” เขา 
อธิบายว่า “เมื่อพวกเขาเป็นผู้คงแก่เรียน
พวกเขาคิดว่าตนฉลาด, และพวกเขาไม่

สดับฟังคำาแนะนำาของพระผู้เป็นเจ้า” ต่อ 
จากนั้นเขาเพิ่มเติมความจริงอันสูงส่งน้ี  
“แต่การเป็นผู้คงแก่เรียนย่อมดีหากพวก 

เขาสดับฟังคำาแนะนำาของพระผู้เป็นเจ้า” 
(2 นีไฟ 9:28–29)

จงเป็นผู้คงแก่เรียนและสดับฟังพระเจ้า 

พระองค์จะประทานพรและทำาให้ท่าน
ท่านรุ่งเรืองจนบรรลุจุดประสงค์ของพระ- 
องค์ 

อ้างอิง
1.	 ดู	“ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก,”	เลียโฮนา, 

พ.ย.	2010,	165.
2.	 เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  

(จุลสาร,	2011),	9.
3. คำาสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ 

(2007),	286.
4.	 ใน	เจอรัลด์ เอ็น.	ลันด์	“Elder	Henry B.	

Eyring:	Molded	by	‘Defining	Influences,”	
เลียโฮนา 	เม.ย.	1996,	28.
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“ผมไม่อยากเรียนเปียโนอีกแล้ว” 
ผมบอกคุณแม่ ผมเรียนมา 
หลายปีแล้วและเหน่ือยหน่าย 

กับการฝึกท้ังหมด ผมอยากเลิกเต็มที อย่างไร 
ผมก็เล่นไม่เก่ง เพราะผมสูญเสียการได้ยิน 
ระดับปานกลางและใส่เครื่องช่วยฟัง ผม 
จึงไม่คิดว่าตนเองจะมีพรสวรรค์ด้านดนตรี 

ผมต้องฝึกหลายคร้ังมากกว่าจะรู้ทำานอง
เพลง

คุณแม่ไม่ได้กล่าวอะไรมาก ท่านบอก
เพียงว่าผมควรเรียนต่อไปจนกว่าจะเล่น 
เพลงสวดได้ หลังจากบ่นมามากและได้ 

กำาลังใจมากมายจากคุณพ่อคุณแม่ ผมจึง 
ตัดสินใจว่าจะไม่เลิก

หลายปีต่อมาและหลายพันไมล์มายัง 
โบสถ์แห่งหน่ึงในเทือกเขาทางภาคกลางของ 
กัวเตมาลา ตอนนั้นผมเป็นผู้สอนศาสนา  

กำาลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ท้องถิ่น ผม 
มาถึงก่อนเวลาและพบเปียโนที่นั่น ผมจึง 
น่ังลงและเร่ิมเล่นเพลงสวด วอร์ดและสาขา 
ส่วนใหญ่มีคีย์บอร์ดไฟฟ้าเล็กๆ ท่ีเล่นยาก 
ผมจึงตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นเปียโนจริงๆ  
 

ฝึก
ต่อไปเรื่อยๆ

ในที่สุดมีคนขอให้ผมเล่นเปียโนสำาหรับ
การประชุมใหญ่

อะไรหรือท่ีเปล่ียนเจตคติของผมระหว่าง 
ช่วงวัยเยาว์กับเวลาท่ีผมเป็นผู้สอนศาสนา 

ผมรู้สึกถึงอำานาจของพระวิญญาณผ่าน
ดนตรี

ขณะรับใช้งานเผยแผ่ ผมมีโอกาสได้ใช้ 
ทักษะด้านดนตรีที่ผมเรียนรู้มาหลายครั้ง  
ผมยินดีกับโอกาสมากมายที่ได้ร้องเพลง 
และเล่นเปียโนแทบทุกอาทิตย์ในการ

ประชุมศีลระลึก ผมจะจดจำาตลอดไปว่า 
ได้ฟังสมาชิกกัวเตมาลาที่ซื่อสัตย์เหล่านั้น 
ร้องเพลงสวด ผมสอนสมาชิกให้ร้องเพลง 
สวดใหม่ๆ ที่พวกเขาไม่คุ้นเคย ผมสอน
การเล่นเปียโนขั้นพื้นฐาน ผมกับคู่จะร้อง
เพลงให้คนที่เราสอนฟัง แม้ผมจะร้องผิด 
คีย์แต่พระวิญญาณสถิตที่นั่นเสมอเพื่อ
สัมผัสใจผู้คน

ผมเรียนรู้ว่าไม่ว่าพรสวรรค์ของคุณคือ 
อะไร คุณสามารถพัฒนาความสามารถ 
ด้านดนตรีได้ ผมจะไม่มีวันเป็นนักเปียโน 

ระดับโลก และสมาชิกจำานวนมากในกัวเต- 
 

โดย วิลลิส เจนเซ็น

ผมอยากเลิก ความพยายามทั้งหมดนี้จะเกิดผลหรือไม่

มาลาจะไม่มีวันได้อยู่ในคณะนักร้องประ- 
สานเสียงแทเบอร์นาเคิล แต่นั่นไม่สำาคัญ  
เรายังคงมีความสุขที่ได้รู้สึกถึงพระวิญ- 
ญาณผ่านดนตรี ผมซาบซึ้งใจมากที่คุณ
พ่อคุณแม่กระตุ้นผมให้เรียนเปียโนต่อไป 
และผมซาบซึ้งใจที่ผมฝึกต่อไปเรื่อยๆ 

พัฒนาทักษะและ
พรสวรรค์ของท่าน
“การศึกษาเป็นส่วนสำาคัญในแผนของ 
พระบิดาบนสวรรค์เพื่อช่วยให้ท่านเป็น 
เหมือนพระองค์มากข้ึน พระองค์ทรงต้อง- 
การให้ท่านศึกษาหาความรู้ พัฒนาทักษะ 
และพรสวรรค์ พัฒนาพลังความสามารถ
เพื่อทำาหน้าที่รับผิดชอบของท่านได้ดี 
และพัฒนาความสามารถในการเห็นคุณค่า 
ของชีวิต การศึกษาที่ท่านได้รับจะมีค่าต่อ 
ท่านในช่วงชีวิตมรรตัยและในชีวิตที่จะมา
ถึง”
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  
(จุลสาร, 2011), 9.
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ยืนอยู่
 ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

“ทุกแห่งที่ท่านอยู่ซึ่งมีพระวิญญาณสถิตอยู่สามารถเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้”
(อีเลน เอส. ดัลตัน, “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตท่าน,”  

เลียโฮนา, ม.ค. 2013, หน้า 51; New Era, ม.ค. 2013, 7; ดู คพ. 87:8 ด้วย.)
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ใ
นชั้นประถมสี่ ดิฉันอยู่ในชั้นดีที่สุด 
เท่าที่เคยมีมา ทุกอย่างเกี่ยวกับ
ชั้นนั้นสมบูรณ์แบบ—ยกเว้นไคลี  

(นามสมมติ) เธอใจร้ายกับเพื่อนเกือบทุก 
คน รวมทั้งดิฉัน ดิฉันเห็นเธอผลักคนอื่น 
ตรงระเบียงทางเดินและเธอเคยผลักดิฉัน
สองสามครั้ง ดิฉันร้องไห้กลับบ้านเพราะ
ไม่เข้าใจว่าทำาไมเธอรังแกดิฉัน

ไม่มีใครเป็นเพ่ือนเธอ เธอน่ังรับประทาน 
อาหารกลางวันคนเดียวท่ีโต๊ะเพราะไม่มี
ใครอยากนั่งใกล้เธอ ดิฉันเล่าเรื่องไคลีให้ 
คุณแม่ฟังและท่านให้คำาเตือนสติบางอย่าง 
ที่เปลี่ยนชีวิตดิฉัน “บางที เธอก็แค่อยาก
จะมีเพื่อน”

คำาพูดนี้ทำาให้ดิฉันตกใจมาก ดิฉันจะ 
ใจดีกับคนที่ไม่ยอมคิดให้ดีก่อนเรียกชื่อ 
ดิฉันอย่างเหยียดหยามได้อย่างไรกัน แต่ 
ดิฉันตัดสินใจอย่างไม่สู้เต็มใจนักว่าจะใจ 
ดีกับไคลีมากขึ้นและพยายามเข้าใจเธอ  
เมื่อได้รู้จักเธอมากขึ้น ดิฉันพบว่าเธอเป็น

คนน่ารักจริงๆ ไม่นานดิฉันจึงรู้ว่าชีวิตเธอ 
เลวร้ายเกินกว่าจะจินตนาการได้ เธออยู่ 
ในบ้านท่ีลำาบากมาก และเธอจะหลีกเล่ียง 
การสนทนาที่มีคำาว่า “ครอบครัว”

วันหน่ึงระหว่างอาหารกลางวัน ดิฉันน่ัง 
อยู่กับเพื่อนๆ เนื่องจากไคลีใจร้ายกับคน 
อื่นจึงมีเด็กผู้หญิงบางคนใจร้ายตอบ พวก 
เขาเริ่มล้อไคลีโดยพูดคุยกันเสียงดังพอที่ 

ไคลีจะได้ยิน พวกเขาพูดทำานองว่า “จะนั่ง
กับพวกเรารึ —ไม่มีวัน!” “นั่นกลิ่นอะไรน่ะ 
โอ๊ย กลิ่นไคลีนี่เอง!” และ “อยู่ห่างๆ พวก
เรานะ!” ดิฉันนั่งฟังอยู่ที่นั่น

แต่แล้วดิฉันก็ได้ยินเสียงเล็กๆ ในความ 

คิด “ทำาอะไรสักอย่างสิ” ดิฉันลุกขึ้นยืน 
และรู้สึกว่ามีสายตานับสิบคู่มองมาท่ีดิฉัน 

“หยุดนะ!” ดิฉันบอก “ทำาไมพวกเธอพูด 
กับคนอื่นแบบนี้ ดีกับเธอหน่อยสิ!” ทุกคน 
เงียบกริบ เมื่อดิฉันนั่งลง ดิฉันมองไคลี 
เธอเหลียวมามองดิฉันแสดงสีหน้าขอบคุณ 
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ในชั้นประถมหกเมื่อใกล้ถึงวันเกิดปีที่ 
12 ของดิฉันและดิฉันอยากมีงานเลี้ยงกับ 

เพื่อนๆ บางคน เมื่อคุณแม่ถามว่าอยาก 
ชวนใครมาบ้าง ดิฉันได้ยินเสียงเล็กๆ แบบ 
เดิมในความคิด “ชวนไคลีสิ”

“หนูอยากชวนไคลีค่ะ” ดิฉันบอกคุณแม่
“จริงหรือลูก”
ดิฉันพยักหน้า หลังจากงานเล้ียงวันเกิด 

ดิฉันกับเพื่อนๆ รวมทั้งไคลีสนิทกันมาก
ถึงขนาดพบปะสังสรรค์กันทุกวันศุกร์ใน
ช่วงสามเดือนสุดท้ายที่เรียนด้วยกัน ไคลี
มาทุกครั้ง พวกเราเป็นเพื่อนสนิทกัน

เวลานี้ดิฉันเรียนชั้นมัธยมสองและย้าย 
ไปอีกรัฐหนึ่ง แต่ดิฉันติดต่อกับไคลีบ่อยๆ  
เธอยังคงเป็นเพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งของ
ดิฉัน บางครั้งเพื่อนคนอื่นๆ จะถามว่าเรา
สนิทกันได้อย่างไร

“ตอนเรียนประถมส่ีเธอเป็นคนเกเร และ 
เราเกลียดกันมาก” ดิฉันตอบ

“แล้วตอนน้ีพวกเธอเป็นเพ่ือนท่ีดีต่อกัน 
ได้อย่างไร”

“ฉันมองหาความดีในตัวเธอ ทุกคนมี
ความดีอยู่บ้างในตนเอง และฉันพบความ
ดีของเธอ” 

เราทนกันไม่ได้ เราจะเป็นเพื่อนกัน 
ได้หรือ

โดย คาริน สเตซีย์

เห็นความดี ในไคลี
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ฉันจะทำ�อย่�งไรเพ่ือให้มี 
ประจักษ์พย�น

พยานพิเศษ

โดย เอ็ลเดอร์ 
โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

สมาชิกในโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง 
เป็นพยานพิเศษของ 
พระเยซูคริสต์

จาก “การได้รับประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2003, 33.
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60 เ ลี ย โ ฮ น า

“ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ทางแผนบิดาสวรรค์”  

(หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 98 )

โดย มาริสซา วิดดิสัน
นิตยสารศาสนจักร
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

ผมนั่งอยู่บนเตียงของพ่อกับแม่  
กำ�ลังคิดถึงพวกท่�นม�กเหลือ 
เกินตอนได้ยินเสียงโทรศัพท์

“นี่ ลีไว ท�ยซิว่�เกิดอะไรขึ้น” คุณพ่อ 
ถ�ม “น้องโนร�ของลูกเกิดบ่�ยน้ีแล้วนะ!”

ผมบอกได้ว่�คุณพ่อมีคว�มสุข แต่เสียง 
  ของท่�นฟังดูแปลกๆ—เหมือนท่�น 
 กังวล

“น้องตัวใหญ่แค่ไหน 
ครับ” ผมถ�มพล�งสงสัย 
ว่�ผมอย�กรู้คำ�ตอบจริง
หรือ

พ่อเงียบไปครู่หนึ่ง “สองปอนด์กว่�ๆ 

[0.9 กิโลกรัม]” พ่อตอบ ตอนนี้ฟังเหมือน 

ท่�นกังวลม�ก โนร�น่�จะเกิดช่วงคริสต์- 

ม�ส แต่นี่เพิ่งจะเดือนกันย�ยน “เธอตัว 

เล็กม�ก” พ่อพูดต่อ “อย�่ลืมสวอ้อนวอน 

ให้น้องนะลีไว สวดอ้อนวอนให้พวกเร� 

ด้วยเพ่ือให้เร�ว�งใจได้ว่�พระบิด�บน 

สวรรค์ทรงทร�บว่�อะไรดีที่สุดสำ�หรับ

ครอบครัวเร�”

หลังจ�กว�งหูโทรศัพท์ ผมเข้�ไปใน 

ครัวและหยิบถุงถั่วที่แม่เก็บไว้ใส่ในซุปข้ึน 

ม� ห่อนั้นบอกน้ำ�หนักเกือบเท่�โนร�ตอน 

นี้ ผมถือถุงถั่วไว้ในมือขณะพย�ย�มนึก 

ภ�พท�รกขน�ดเท่�ถุงน้ันว่�จะเป็นอย่�งไร

“วิญญ�ณของเธอเพิ่งอยู่กับพระบิด� 

บนสวรรค์” ผมคิดพล�งนึกถึงสิ่งที่เคย 

เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตก่อนเกิดและแผนแห่ง 

คว�มรอด ผมรู้ว่�ถึงแม้โนร�ต�ย แต่พวก 

เร�จะได้พบเธออีกเพร�ะเร�ได้รับก�ร 

ผนึกด้วยกันเป็นครอบครัวแล้ว แต่ผมอย�ก 

ให้เธออยู่กับเร�บนโลกนี้ด้วย ภ�
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นั่งอยู่ข้�งๆ เด็กท�รกคนอื่นๆ กำ�ลังอ่�น 
หรือไม่ก็ดูแลพวกเข� พ่อกับอธิก�รส�ม�รถ 
ให้พรโนร�ได้โดยไม่มีอะไรขัดจังหวะ

ผมไม่ทร�บว่�โนร�จะเติบโตบนโลกน้ี 
หรือกลับไปอยู่กับพระบิด�บนสวรรค์อีก 
ไม่น�น แต่ผมทร�บว่�พระบิด�บนสวรรค ์
ทรงได้ยินและทรงตอบคำ�สวดอ้อนวอน 

ของเร� ผมรู้สึกสงบเมื่อผมระลึกว่�พระ- 
องค์ทรงมีแผนสำ�หรับสม�ชิก ทุกคน ใน
ครอบครัวเร� 

ตลอดสองส�มเดือนติดต่อกัน พ่อกับ 
แม่อยู่ที่โรงพย�บ�ลเป็นส่วนใหญ่ คุณปู ่
คุณย่�ม�บ้�นเร�เพ่ือช่วยดูแลผมกับน้องๆ 
วอร์ดอดอ�ห�รและสวดอ้อนวอนให้ครอบ- 
ครัวเร� สตรีผู้น่�รักจ�กสม�คมสงเคร�ะห์
นำ�อ�ห�รเย็นม�ให้เร�ในบ�งครั้ง ทุกคน
อย�กรู้ว�่โนร�เป็นอย�่งไรบ�้ง

เย็นวันหนึ่งพ่อกับแม่เรียกเร�ทุกคนให้ 
เข้�ไปในห้องนั่งเล่น พวกท่�นบอกเร�ว่� 
พ่อกับอธิก�รจะไปให้พรโนร� หลังจ�ก 
คุณพ่อไปแล้วในชุดสูทผูกเน็กไท คุณแม่

ก็ให้พวกเร�ทุกคนม�อยู่กันพร้อมหน้�
รอบโซฟ�เพื่อกล่�วคำ�สวดอ้อนวอน

“โปรดประท�นพรคุณพ่อขณะให้พร 
ฐ�นะปุโรหิตแก่โนร�” คุณแม่สวดอ้อนวอน 
เสียงของท่�นแผ่วลง “และห�กเป็นพระ- 
ประสงค์ของพระองค์ โปรดให้เธอได้กลับ

บ้�นและมีสุขภ�พดี”
ขณะที่เร�สวดอ้อนวอน ผมรู้สึกได้ว่� 

พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ทำ�ให้ห้องน้ันเต็มไป
ด้วยสันติสุขและคว�มรัก เหมือนพระบิด� 
บนสวรรค์กำ�ลังบอกผมว่� ไม่ว่�จะเกิดอะไร 
 

ขึ้นกับโนร� นั่นคือส่วนหนึ่งในแผนของ
พระองค์

ดึกคืนนั้น คุณพ่อกลับบ้�นม�บอกเร� 
ว่�มีเรื่องน่�อัศจรรย์บ�งอย่�งเกิดขึ้นที่
โรงพย�บ�ล ปกติห้องของโนร�จะมีเสียง
ดังหนวกหู เครื่องตรวจเครื่องวัดส�รพัด 
เครื่องส่งเสียงเตือนและส่องแสงวูบว�บ 
พย�บ�ลและแพทย์มักวิ่งวุ่นเพื่อช่วย
ท�รกตัวเล็กจิ๋วในห้องนั้น แต่เมื่อพ่อกับ 
อธิก�รไปถึง สถ�นก�รณ์ต่�งจ�กเดิม  
เคร่ืองตรวจวัดท้ังหมดเงียบกริบ พย�บ�ล 
 



ตามรอยประวัติศาสตร์

โดย แจน พินบอรัฟ นิตยสารศาสนจักร

พอลไมรา นิวยอร์กเป็นสถานที่ซึ่ง การฟื้นฟู ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเริ่มต้นเมื่อ 193 ปีก่อน ลูค ราเชล 
และจูเลีย เอส. ไปเยือนสถานท่ีพิเศษแห่งน้ีเพ่ือเรียนรู้มากข้ึนว่าศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเคยอยู่ท่ีใดและท่านช่วยฟ้ืนฟูศาสนจักร 
บนแผ่นดินโลกอย่างไร

บ้านไม้ซุง
บ้านไม้ซุงหลังนี้สร้างคล้ายกับบ้านที่โจเซฟเคยอยู ่
ตั้งแต่อายุ 12 ถึง 19 ปี
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ครอบครัวมักมารวม 

กันรอบโต๊ะอาหารเพื่อ 

อ่านพระคัมภีร์ไบเบิล 

เมื่ออายุ 14 ปีโจเซฟ

อ่าน ยากอบ 1:5 “ถ้า

ใครในพวกท่านขาดสติ

ปัญญาก็ให้คนนั้นทูล

ขอจากพระเจ้า” ท่านมี

คำาถามสำาคัญจะทูลถาม

พระผู้เป็นเจ้า

2.

โจเซฟมีพี่น้องผู้ชายห้าคนและ 

ผู้หญิงสามคน บ้านหลังนั้น 

เล็กเกินไปสำาหรับคน 11 คน!

1.

 ท่ีโจเซฟ สมิธเคยอยู่



บ้านไม้
เมื่อโจเซฟอายุ 19 ปี ครอบครัวท่านย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ 

ท่านอาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อไปนำาแผ่นจารึกทองคำามาจากเนินเขา

คาโมราห์

ฤดูใบไม้ผลิวันหนึ่งในปี 1820  

โจเซฟเดินเข้าไปในป่าใกล้ 

บ้านไม้ซุงของท่านและสวด 

อ้อนวอนว่าท่านควรเข้าร่วม 

นิกายใด พระบิดาบนสวรรค์ 

และพระเยซูคริสต์ทรงมาปรากฏ 

และทรงบอกท่านไม่ให้เข้าร่วม 

กับนิกายใด พระเยซูตรัสว่า 

โจเซฟจะช่วยนำาศาสนจักรของ

พระเจ้ากลับมาสู่แผ่นดินโลก

3.
เด็กผู้ชายทั้งหกคนในครอบครัวนอนในห้อง 

ช้ันบน คืนหน่ึงเม่ือโจเซฟอายุ 17 ปี เทพโมโรไน 

มาปรากฏสามครั้งและบอกท่านเกี่ยวกับแผ่น

จารึกทองคำาที่โจเซฟจะแปลและจัดพิมพ์เป็น

พระคัมภีร์มอรมอน โจเซฟได้รับแผ่นจารึก 

ในอีกสี่ปีต่อมา

4.

บางคนพยายามมาขโมยแผ่นจารึกทองคำา 

โจเซฟซ่อนไว้ใต้แผ่นอิฐหน้าเตาผิงตรงนี้5.

พี่สาวกับน้องสาวของโจเซฟคือ

โซโฟรเนียกับแคเธอรีนนอนใน

ห้องนอนเล็กๆ นี้ คืนหนึ่งโจเซฟ

ห่อแผ่นจารึกด้วยผ้าและซ่อนไว้

ระหว่างเด็กสาวสองคนในเตียง

ของพวกเธอ

6.

	 ม ก ร า ค ม 	 2 0 1 3    63



พระเยซูคริสต์และนิมิตแรก
เรื่องราวของพระเยซู
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นิมิตแรก—เมื่อโจเซฟ สมิธเห็น 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์— 
เป็นจุดเริ่มต้นของการนำาศาสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์กลับมาแผ่นดินโลก

โจเซฟ สมิธเรียนรู้จากนิมิตแรกว่า 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์
ทรงเป็นพระสัตภาวะสองพระองค์ที ่
แยกจากกัน

นี่เป็นหนึ่งในสามครั้งที่บันทึกใน 
พระคัมภีร์ว่าพระบิดาบนสวรรค ์
ทรงแนะนำาพระบุตรของพระองค์  
พระเยซูคริสต์ (ดู โจเซฟ สมิธ— 
ประวัติ 1:17) อีกสองครั้งคือเมื่อ 
พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือนชาวนีไฟ 
และเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมา  
(ดู 3 นีไฟ 11:7; มัทธิว 3:17)



ผมมีครอบครัวที่พิเศษ

มาก โบสถ์อยู่ห่างจาก

บ้านของเราหกชั่วโมง  

แต่เราไปโบสถ์เมื่อไป

ได้ คุณพ่อให้พรศีลระลึก

สำาหรับเราทุกวันอาทิตย์ 

และคุณแม่สอนผมใน

ปฐมวัย  เราไปพระวิหารเรซีฟี  บราซิลปีละครั้ง  

ผมจะเป็นผู้สอนศาสนาเมื่ออายุมากพอ ผมศึกษา 

พระคัมภีร์และสวดอ้อนวอนทุกวัน ผมพยายาม

ทำาให้พระบิดาบนสวรรค์พอพระทัยโดยเป็นเด็กดี 

ผมรักพระกิตติคุณมาก

เควิน แอล. อายุ 8 ขวบ, บราซิล

เมื่อผมไปพระวิหาร  

ผมสนุกสนานกับคุณพ่อ

และไรอันพี่ชาย ส่วน

คุณแม่กับเพื่อนๆ อยู่ใน

พระวิหาร ผมให้ความ

คารวะอย่างมากเมื่ออยู่

ในห้องนั่งรอที่พระวิหาร 

ผมตื่นเต้นที่ได้อยู่ในบ้านของพระบิดาบนสวรรค์

และรู้สึกถึงความรักและพระเมตตาของพระองค์

ผ่านพระวิญญาณ ผมรักพระนิเวศน์ของพระเจ้า

จอร์จ เอ็ม. อายุ 6 ขวบ, คอสตาริกา

โซลีน เอส. อายุ 6 ขวบ, บราซิล

นี่เป็นภาพวาดของพระวิหารอาซุนซีออน  

ปารากวัย หนูมีความสุขมากเพราะอีกไม่นาน 

เราจะได้รับการผนึกเป็นครอบครัวนิรันดร์  

หนูขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ที่ประทาน

ครอบครัวให้หนู

แองเจโล เอ็น. อายุ 5 ขวบ, ปารากวัย

เมื่อผมเข้าพระวิหาร 

เกตซัลเตนังโก กัวเตมาลา 

ผมรู้สึกสงบอย่างยิ่ง ใน

ระหว่างอุทิศผมรู้สึกมี

ความสุขมาก คำาพูดทะลุ

ทะลวงส่วนลึกของใจผม

ฮวน จี. อายุ 11 ขวบ, 
กัวเตมาลา

หนูกับโอเมกาน้องสาว

ชอบดูพระวิหาร  

เมื่อวอร์ดของเราไป

พระวิหารมอนเตร์เรย์ 

เม็กซิโก เราออกเดิน 

ทางตอนเที่ยงคืนและ 

ใช้เวลาหกชั่วโมงเพื่อ 

ไปที่นั่น หนูทราบว่าพระวิหารเป็นที่ซึ่งครอบครัว 

สามารถเป็นนิรันดร์ได้ ไม่นานเราจะย้ายไปอยู่ 

ตุซตลากูเตียเรซ มีพระวิหารที่นั่นและเราจะไปได้

บ่อยขึ้น หนูขอบพระทัยสำาหรับพระวิหาร

เฮเล็ม เอ็น. อายุ 4 ขวบ, เม็กซิโก

แคโรไลนา แอล. อายุ 11 ขวบจากเวเนซุเอลา 

เติบโตในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายและอยากไปพระวิหาร 

การากัส เวเนซุเอลามาตลอด ในเดือนมีนาคม  

ค.ศ. 2012 เธอไปเที่ยวชมพระวิหารเป็น 

ครั้งแรก ทำาให้เธอมีความสุขมาก

หน้าน้ี ของหนู
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“พระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัว 
แก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วย
ฤทธานุภาพ” (2 ทิโมธี 1:7)

แมรีย์น่ังโยกตัวไปมาอย่างกระวน- 
กระวายในเก้าอี้ขณะฟังเด็กคน
อื่นๆ ในชั้นปฐมวัยผลัดกันอ่าน 

พระคัมภีร์ เธอได้แต่หวังว่าจะไม่ถึงตา 
ของเธอ

 แมรีย์มีภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้  
 เมื่อเธอดูตัวหนังสือในหน้ากระดาษ ดู
เหมือนตัวหนังสือวิ่งวนไปทั่วและอยู่ 

สลับที่ เมื่ออ่านออกเสียง คำาพูดของ 
เธอช้าและบางครั้งไม่เรียงลำาดับ เธอ 

มักจะอ่านคำาที่ไม่ได้อยู่ในนั้นเลย
ยิ่งใกล้ถึงตาของแมรีย์ เธอยิ่ง 

กลัว ในที่สุดเมื่อถึงตาเธอ แมรีย์
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โดย เมริลลี บูเร็น
เรียบเรียงตามเรื่องจริง
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ไม่อาจทนได้อีก
“หนูต้องไปห้องน้ำาค่ะ”  เธอพูดทันที 

ขณะกระโดดลงจากเก้าอี้ พลางปล่อยให้ 
พระคัมภีร์หล่นลงบนพื้น แมรีย์วิ่งไปตาม 
ระเบียงจนถึงห้องน้ำา เธอดีใจท่ีห้องน้ำาว่าง 
เธอยืนหลบมุมและเริ่มร้องไห้

ไม่กี่นาทีต่อมา เธอได้ยินซิสเตอร์สมิธ
เรียกชื่อเธอขณะเข้ามาในห้องน้ำา “แมรีย์ 
เป็นอะไรรึเปล่า”

แมรีย์ไม่ทราบจะตอบอย่างไร เธอรู้สึก 
อายมาก เด็กคนอื่นไม่มีปัญหานี้ “หนูอ่าน 
ไม่ออกค่ะ!” เธอร้องไห้ขณะซุกหน้าลงไป 
ที่แขนซึ่งสอดเข้าหากัน

“หนูอ่านไม่ออกหรือจ๊ะ” ซิสเตอร์สมิธ
ถามด้วยความงุนงง “ครูเคยเห็นหนูพูดใน
ปฐมวัย ครูรู้ว่าหนูอ่านได้”

แมรีย์ส่ายหน้า “หนูท่องคำาพูดของหนูค่ะ 
หนูฝึกตั้งหลายครั้งจะได้ไม่ต้องพยายาม 
อ่านต่อหน้าคนอ่ืน หนูอ่านออกเสียงไม่เป็น 
เวลาอ่าน หนูจะอ่านผิดเยอะมาก หนูไม่
อยากให้เด็กคนอื่นๆ หัวเราะเยาะหนู”

“โธ่ แมรีย์ ครูขอโทษ ครูจะไม่เรียกหนู 
ให้อ่านออกเสียงจนกว่าจะรู้ว่าหนูพร้อม” 

ซิสเตอร์สมิธบอก “และครูไม่
เชื่อว่าจะมีใครในชั้นของเรา
หัวเราะเยาะหนู พวกเขาเป็น
เพื่อนของหนู”

“เด็กๆ ที่โรงเรียนหัวเราะ
เยาะหนู” แมรีย์กระซิบ

ซิสเตอร์สมิธเช็ดน้ำาตา 
ให้แมรีย์ “กลับไปห้องเรียน 
นะ แล้วหนูจะเห็นเอง”  
เธอบอก

ทั้งสองคนเดินกลับไปห้องเรียน 
ด้วยกัน เบทซีเพื่อนของแมรีย์นั่งเก้าอี้
ติดกับแมรีย์ กำาลังลูบหน้ากระดาษที่ยับ
ย่นในพระคัมภีร์ของแมรีย์ให้เรียบ แมรีย์
นั่งลง และเบทซียื่นพระคัมภีร์คืนให้เธอ

“ใครอยากจะอ่านต่อ”  ซิสเตอร์สมิธถาม
“ตาแมรีย์อ่านครับ” เด็กผู้ชายคนหนึ่ง

ในชั้นบอก
แมรีย์ลังเล แต่เธอเหลียวมองเพ่ือนร่วม 

ช้ันและเห็นรอยย้ิมใจดีของพวกเขา ซิสเตอร์ 
สมิธพยักหน้าและย้ิมด้วย แมรีย์ประหม่า 
มากแต่เธอหาข้อของเธอและเริ่มอ่าน

เธอพูดออกมาช้าๆ เธออ่านผิดบ้าง แต่ 

เมื่อติดคำาใด เบทซีจะกระซิบบอกคำาถูก 
 
 

 

ให้แมรีย์เบาๆ แมรีย์อ่านไม่ดีเท่าเด็กคน
อ่ืนในชั้นแต่ไม่มีใครหัวเราะหรือล้อเลียน 
เธอ จากนั้นก็ถึงตาคนอื่นและบทเรียน 

ดำาเนินต่อไป
ขณะทั้งสองคนเดินไปห้องปฐมวัยหลัง

เลิกชั้น ซิสเตอร์สมิธกระซิบบอกแมรีย์ว่า
ภูมิใจในตัวเธอ แมรีย์ดีใจที่เธอไม่ต้อง
พยายามปกปิดปัญหาการอ่านของเธอ
อีก “ฉันจะฝึกอ่านต่อไปเรื่อยๆ” เธอคิด 
และยิ้มโดยรู้ว่ามีเพื่อนดีๆ ที่โบสถ์คอย
สนับสนุนเธอตลอด 
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กล่ินคุกก้ีอบอวลไปท่ัวขณะ 
นาทาเนียลช่วยคุณยายตัก 
แป้งโรยบนแผ่นรองคุกก้ี  

คุณยายยิ้มให้เขา “ใครรักหนู” เธอถาม

นาทาเนียลคิดว่าคุณยายมักจะทำาคุกก้ี 
แบบท่ีเขาชอบและเตรียมกระดาษไว้เสมอ 
เพราะรู้ว่าเขาชอบวาดรูป “คุณยายครับ” 

เขาตอบ
“ใช่เลย” คุณยายบอก “ยายรู้จักหนูนาน 

กว่าใครๆ ยกเว้นพ่อกับแม่ของหนู แต่มี 
บางคนที่รู้จักหนูนานกว่ายาย”

“ใครหรือครับ” นาทาเนียลถาม
“คนที่รักหนูก่อนหนูมาโลกนี้” คุณยาย

ตอบ

“อ๋อ” นาทาเนียลพูด “คุณยายหมายถึง
พระบิดาบนสวรรค์”

“ใช่จ้ะ” คุณยายบอกพลางกอดนาทา- 
เนียล

เขาย้ิม การรู้ว่าเขาเป็นท่ีรักทำาให้เขารู้สึก 
อบอุ่นใจ

ปีนี้ในช่วงเวลาของการแบ่งปัน หนูจะ 
เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความจริงอันแสน 
วิเศษว่าหนูเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า พระ- 
บิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักและรักหนู พระองค์ 
ทรงมีแผนเพื่อช่วยให้หนูกลับไปอยู่กับ
พระองค์ในวันหน้า 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักฉัน

และพระองค์ทรงมีแผนสำ�หรับฉัน

นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น
ท่�นส�ม�รถใช้บทเรียนและกิจกรรมน้ี 
เพ่ือเรียนรู้ม�กข้ึนเก่ียวกับส�ระสำ�คัญ 
ของปฐมวัยเดือนน้ี

เพลงและพระคัมภีร์
•	“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า”		

(หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก,	2–3)

•	โรม	8:16	
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พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงรักฉัน

พร
ะบิด
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วรร
ค์ 
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ฉัน

แนวคิดสำาหรับการพูดคุย
ในครอบครัว

•	 เช่นเดียวกับเกล็ดหิมะที่มีรูปร่าง	
และขนาดต่างกัน	เด็กๆ	มีคุณสมบัติ
พิเศษที่ทำาให้แต่ละคนมีลักษณะ	
เฉพาะตัว	หลังจากทำาเกล็ดหิมะแล้ว	
ท่านอาจผลัดกันส่งเกล็ดหิมะของ
สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวไปรอบๆ	
โดยบอกลักษณะพิเศษของบุคคลนั้น	
และกล่าวแสดงความรัก	จากนั้น	
บอกแต่ละคนว่าพระบิดาบนสวรรค	์
ทรงรู้จักและรักพวกเขา

•	 ท่านอาจจะส่งกระจกเงา
ไปรอบๆ	และให้สมาชิก	
แต่ละคนในครอบครัว
ส่องกระจกขณะท่าน	
สนทนาแนวคิดเหล่านี้:	
ท่านเป็นลูกของพระผู้เป็น
เจ้า	พระบิดาบนสวรรค์
ทรงรักท่านมาก	ท่านอยู่	 	 	
ในสวรรค์กับพระองค์ก่อนมาโลกนี	้	
นั่นคือสาเหตุที่เราเรียกพระองค์ว่า	
พระบิดาบนสวรรค	์พระองค์ทรง
ต้องการให้ท่านมีความสุขและกลับ	
ไปหาพระองค์ในวันหน้า	ท่านทราบ	
ได้อย่างไรว่าพระบิดาบนสวรรค	์
ทรงรักท่าน

เกล็ดหิมะประดิษฐ์
1.	พับครึ่งกระดาษขนาด	8	x	8	นิ้ว		

(20	x	20	ซม.)	จากนั้นพับครึ่งอีกสองครั้ง	
2.	ตัดเกล็ดหิมะเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงออก

จากแบบ	ตัดบริเวณสีเหลืองทิ้ง
3.	ใช้สีเทียนหรือดินสอสีระบายรูปคนบนเกล็ด

หิมะ	 ท่านอาจระบายสีรูปคนต่างกันไปเพื่อ
แสดงเอกลักษณ์เกี่ยวกับตัวท่าน

เด็กผู้หญิง

เด็กผู้ช�ย
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4.	เขียนตรงกลางเกล็ดหิมะว่า	 “พระบิดา	
บนสวรรค์ทรงรักฉัน”	 เพื่อเตือนตัวเองว่า	
พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบทุกส่ิงทุกอย่าง	
เก่ียวกับท่านและพระองค์ทรงรักท่านมาก



สำ�หรับเด็กเล็ก

ประจักษ์พยานของเอวีลีนเก่ียวกับพระวิหาร

แต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่เอวีลีนต้อง
เป็นผู้พูด ขณะเดินไปหน้าชั้น ท้องไส้
ของเธอปั่นป่วน หัวใจเริ่มเต้นเร็ว  
ตุบ-ตับ ตุบ-ตับ ตุบ-ตับ
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โดย มิช บาร์บอซา และมาริสซา วิดดิสัน
เรียบเรียงต�มเรื่องจริง

เอวีลีนชอบมาปฐมวัย เธอมักจะยกมือเพื่อกล่าวคำาสวดอ้อนวอนเสมอ เธอชอบช่วยคุณครูของ
เธอเช่นกัน
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“สวัสดีค่ะ” เอวีลีนพูดเมื่อเดินมาถึงหน้าชั้น “ฉันชื่อเอวีลีน ครอบครัวของฉันเพิ่งไปพระวิหาร
เพื่อเราจะสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ได้”

ภา
พป

ระ
กอ

บ 
โด

ย 
เค

ธี 
แม

็คด
ี

เอวีลีนบอกเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับชุดสีขาวที่เธอสวม พระวิหารขาวมากด้วย เธอบอกพวกเขาว่า
เธอกับคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวได้รับการผนึกด้วยกันชั่วนิรันดร์แล้ว
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“ฉันรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเรา” เอวีลีนบอก “พระองค์ทรงให้เราไปพระวิหารเพื่ออยู่กับ
ครอบครัวเราชั่วนิรันดร์”

เอวีลีนกลับไปนั่ง เธอรู้สึกมีความสุข รู้สึกเหมือนแสงอบอุ่นกำาลังส่องผ่านตัวเธอ เธอมีความสุข
เมื่อเธอไปพระวิหาร 
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ประจักษ์พยานเก่ียวกับพระวิหาร
เอวีลีนพูดถึงการผนึกกับครอบครัวในพระวิหาร ดูว่าท่านจะหาบางสิ่งบางอย่างในห้องของ 

เอวีลีนตามที่เธอเอ่ยถึงระหว่างพูดในปฐมวัยเจอหรือไม่ ท่านเจอของอื่นๆ ที่ซ่อนไว้ด้วยไหม
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ช่วยให้เยาวชนเป็นผู้เรียนและครูที่มีประสิทธิภาพ
โดย ไมเคิล บาร์เบอร์
นักพัฒนาหลักสูตร แผนกฐานะปุโรหิต

หลักสูตรใหม่ของเยาวชน จงตามเรามา:  

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้สำาหรับเยาวชน  เน้น 

สี่ด้านที่บิดามารดา ครู และผู้นำาสามารถ

ช่วยเยาวชนเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเร่ืองราวพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระชนม์ 
ชีพในวัยเยาว์ของพระเยซูคริสต์ เรา 

เรียนรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดในวัย 12 พรรษา 
ทรงอยู่ “ในพระวิหาร, ประทับอยู่ท่ามกลาง 
ปรัชญาเมธีทั้งหลาย, และคนเหล่านั้นฟัง
พระองค์, และซักถามพระองค์.

“คนทั้งหลายที่ได้ยินต่างประหลาดใจ 
ในสติปัญญาและคำาตอบของพระกุมาร 
นั้น” (ดู งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ลูกา 
2:46–47 [ใน Luke 2:46, เชิงอรรถ c])

พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีส่วนร่วมอย่าง 
แข็งขันในการเรียนการสอนพระกิตติคุณ 
ตั้งแต่ทรงพระเยาว์  ในพระวิหาร พระผู้ 
ช่วยให้รอดทรงสอนหลักธรรมพระกิตติคุณ 
แก่คนที่ถือว่ามีการศึกษาและมีประสบ- 
การณ์มากกว่าพระองค์  แต่พระองค์เข้า
พระทัยว่าการเรียนการสอนพระกิตติคุณ 
เป็นส่วนหนึ่งใน “[งาน] ของพระบิดา” (ดู  
ลูกา 2:49) และสำาคัญยิ่งต่อพระพันธกิจ
อันสูงส่งของพระองค์บนแผ่นดินโลก

แน่นอน พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เรียน 
และครูสอนพระกิตติคุณที่โดดเด่นตั้งแต่ 
ทรงพระเยาว์ กระน้ันพระองค์ยังทรงพัฒนา 
ความสามารถในการเข้าพระทัยและสอน 
หลักคำาสอน  พระคัมภีร์บอกเราว่าพระองค์ 

ทรง “ดำาเนินต่อไปจากพระคุณสู่พระคุณ, 
จนพระองค์ได้รับความสมบูรณ์” (คพ. 93: 
13)  เมื่อเยาวชนทุกวันนี้ปรับชีวิตให้สอด 
คล้องอยู่เสมอกับสิ่งที่พวกเขารู้ว่าเป็น 
ความจริง พวกเขาย่อมสามารถเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสได้อย่างแท้จริงในพระผู้ช่วยให ้
รอดและพระกิตติคุณของพระองค์ และ 

เพ่ิมพูนปัญญาเป็น “บรรทัดมาเติมบรรทัด, 
กฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์” (2 นีไฟ 28:30)

ในคู่มือแนะนำาเน้ือหาหลักสูตรใหม่ของ 
เยาวชน ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า “ท่าน 
ได้รับเรียกจากพระเจ้าให้ช่วยเยาวชน 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณ”1   เมื่อเรา 
ศึกษาและเลียนแบบการปฏิบัติศาสนกิจ

ของพระผู้ช่วยให้รอด เราย่อมสามารถ 
สนับสนุนเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการเดินทางของพวกเขาเพื่อเรียนรู้ 
ดำาเนินชีวิต และสอนพระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต์  เฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด 
เราสามารถเตรียมตัวเราทางวิญญาณ  
ตอบสนองความต้องการของเยาวชน  

กระตุ้นพวกเขาให้ค้นหาความจริงพระ- 
กิตติคุณ และท้าทายพวกเขาให้เปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสขณะกระทำาในศรัทธา

การเตรียมตัวทางวิญญาณ

ก่อนเริ่มการปฏิบัติศาสนกิจขณะทรง
เป็นมรรตัย พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรียม 
พระองค์ทางวิญญาณผ่านการศึกษาอย่าง 

การเตรียมทางวิญญาณ—ศึกษา สวดอ้อนวอน และอดอาหาร—ช่วยทั้งครูและผู้เรียนให้รู้สึกถึง
อิทธิพลของพระวิญญาณ
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คนที่พระองค์ทรงสอน  ขุนนางนั้นเริ่มด้วย 
คำาถามว่า “ข้าพเจ้าจะทำาอย่างไรถึงจะได ้
ชีวิตนิรันดร์?”  หลังจากพระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงสอนความสำาคัญของการเชื่อฟังพระ- 
บัญญัติ ขุนนางหนุ่มตอบว่า “[พระบัญ- 
ญัติ] เหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต ่
เด็ก”  พระเยซูทรงรู้ว่าใจของขุนนางยังขาด 
“สิ่งหนึ่ง” จึงทรงท้าทายให้เขาไปขายทั้ง 
หมดที่มีแล้วแจกจ่ายให้คนอยากจน และ 
ติดตามพระองค์ (ดู ลูกา 18:18–23)  เมื่อ 
เราสวดอ้อนวอนขอการเปิดเผยและรับรู้ 

ความสนใจ ความหวัง และความปรารถนา 
ของเยาวชน เราจะเป็นเหมือนพระผู้ช่วย
ให้รอดคือ—รู้วิธีสอนและท้าทายพวกเขา
ให้ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างมี
ความหมายในชีวิตส่วนตัว

ประธานบอยด์ เค.  แพคเกอร์ ประธาน 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง กล่าวไว้ว่า “เยาว- 
ชน [ของเรา] กำาลังเติบโตในอาณาเขต

พยานต่อเยาวชนหญิงว่าขณะสวดอ้อน 
วอนด้วยศรัทธาแรงกล้าเพื่อให้รู้ความจริง 
ของพระกิตติคุณ คล้ายกับจะมีเสียงหนึ่ง 
กระซิบต่อใจเธอซึ่งเป็นถ้อยคำาที่เธอไม่มี 
วันลืมว่า “เจ้ารู้ว่าเป็นความจริง เอสเตฟานี   
เจ้ารู้มาตลอด”

ขณะที่เราศึกษาและดำาเนินชีวิตตาม
หลักคำาสอนที่เราสอน เราเป็นมากกว่าครู
—เราเป็นพยานถึงความจริง

คำ�ถ�มให้ไตร่ตรอง: พระคัมภีร์ข้อใด 
อีกบ้างแสดงให้เห็นวิธีที่พระผู้ช่วยให้รอด 

ทรงเตรียมพระองค์ให้พร้อมสอน  การ 
เตรียมสอนของท่านส่งผลต่อประสิทธิผล
ของข่าวสารที่ท่านสอนอย่างไร

มุ่งเน้นความต้องการ

ในการปฏิสัมพันธ์กับขุนนางหนุ่มผู้
ร่ำารวย พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงให้เห็น
ว่าพระองค์เข้าพระทัยความต้องการของ

ขยันหมั่นเพียร การสวดอ้อนวอน และ 
การอดอาหาร  “พระวิญญาณทรงนำา [พระ- 
เยซู] เข้าไปในแดนทุรกันดารเพ่ือไปประทับ 
อยู่กับพระผู้เป็นเจ้า” และพระองค์ทรง 
“อดอาหารส่ีสิบวันส่ีสิบคืน” (งานแปลของ 
โจเซฟ สมิธ, มัทธิว 4:1–2 [ใน Matthew  
4:1, เชิงอรรถ b])  เม่ือส้ินสุดการอดอาหาร 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงพบการล่อลวงติดต่อ 
กันจากปฏิปักษ์  การศึกษาพระคัมภีร์ก่อน 
หน้านี้ช่วยพระเยซูขณะทรงต่อต้านการ 
ล่อลวงแต่ละอย่างโดยใช้ข้อพระคัมภีร์  
(ดู มัทธิว 4:3–10)  การเตรียมตัวทางวิญ- 
ญาณทำาให้พระองค์ไม่เพียงสามารถต่อสู้ 
กับการล่อลวงได้สำาเร็จตลอดพระชนม์ชีพ
เท่านั้น แต่ทรงสอนพระกิตติคุณได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพตลอดการปฏิบัติศาสนกิจ 
ของพระองค์ด้วย

การสอนเยาวชนเรียกร้องการเตรียม 
มากกว่าการอ่านคู่มือคร่าวๆ ก่อนเร่ิมสอน 
พระเจ้าทรงบัญชาว่า “อย่าหมายมั่นจะ 
ประกาศคำาของเรา, แต่ก่อนอื่นจงหมาย 
มั่นให้ได้คำาของเรา” (คพ. 11:21)  เรา 
เตรียมทางวิญญาณโดยศึกษาพระคัมภีร์ 
และถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ร่วมกับ 
การสวดอ้อนวอนเพื่อเรียนรู้หลักคำาสอนท่ี 
แท้จริง  ขณะเตรียมในวิธีนี้ พระวิญญาณ 
บริสุทธ์ิทรงยืนยันความจริงของหลักคำาสอน 
และกระตุ้นเตือนให้เราระลึกถึงประสบ- 
การณ์การดำาเนินชีวิตตามหลักคำาสอนที่ 
เราสามารถแบ่งปันได้

เม่ือสอนเยาวชนหญิงเร่ืองความสำาคัญ 
ของการเปิดเผยส่วนตัว เอสเตฟานี เมเลโร 
จากสเตคลิมาเปรูเซอร์โก ได้รับการกระ- 
ตุ้นเตือนให้เล่าประสบการณ์การแสวงหา 
ประจักษ์พยานสมัยอายุ 14 ปี  เธอเป็น 
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เยาวชนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กันเมื่อพวกเขาบอกเล่าประสบการณ์การดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณ
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ศัตรู”2 บิดามารดาและครูอย่างเราต้องเข้า 
ใจความยุ่งยากที่เยาวชนของเราประสบ   
เควิน ตูตาอี ครูสอนโรงเรียนวันอาทิตย์ 
ของเยาวชนในสเตคโคลัมไบน์ โคโลราโด  
กล่าวว่า “เรื่องท้าทายที่เยาวชนประสบไม่ 
สามารถสอนจากคู่มือได้  นั่นเป็นการเปิด 
เผยส่วนตัวที่ครูอย่างเราได้รับเพื่อออก
ไปและสามารถเตรียมเยาวชนให้พร้อม
ต่อกรกับซาตานในแต่ละวัน  ผมเห็นมา 
แล้วว่าเราไม่สามารถทำาแค่ปรากฏตัวใน 

วันอาทิตย์พร้อมกับคู่มือและสอนบทเรียน 
เท่านั้น”

การช่วยให้เยาวชนเรียนรู้และดำาเนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณเกี่ยวข้องกับความ
ร่วมมือกันของบิดามารดา ผู้นำา ผู้ให้คำา 
ปรึกษา และครู  เมื่อเราแสวงหาการดลใจ 
จากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เราย่อมสามารถ 
สอนหลักคำาสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเตรียมเยาวชนให้พร้อมสำาหรับการ
ล่อลวงและการท้าทายที่พวกเขาเผชิญ

คำ�ถ�มให้ไตร่ตรอง:  โลกทุกวันนี้ต่าง 
จากสมัยท่านเป็นเยาวชนอย่างไร  ท่าน 
เห็นเยาวชนเผชิญการท้าทายอะไรบ้าง  
หลักคำาสอนใดของพระกิตติคุณที่ เมื่อ
เข้าใจแล้วจะช่วยให้พวกเขาเผชิญการ
ท้าทายได้อย่างประสบความสำาเร็จ

เชื้อเชิญเยาวชนให้ค้นหาความจริง

พระกิตติคุณ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเหล่าสาวก
ของพระองค์โดยใช้หลายวิธีกระตุ้นพวก 
เขาให้ค้นหาความจริงและได้รับประจักษ์ 
พยานส่วนตัว เม่ือทรงสอนชาวนีไฟ พระ- 
องค์ตรัสว่า

“เราเห็นว่าเจ้าอ่อนแอ, ว่าเจ้าเข้าใจ 
ถ้อยคำาทั้งหมดของเราไม่ได้ซึ่งพระบิดา 
ทรงบัญชาให้เราพูดกับเจ้าในเวลานี้.

“ฉะนั้น, เจ้าจงไปบ้านของเจ้า, และ 
ไตร่ตรองถึงเรื่องที่เราพูด, และทูลถาม 
พระบิดา, ในนามของเรา, เพื่อจะได้เข้าใจ,  
และจงเตรียมจิตใจไว้สำาหรับวันพรุ่ง” 
(3 นีไฟ 17:2–3)

การสอนเฉกเช่นพระคริสต์เกี่ยวข้อง 
มากกว่าการบอกข้อมูล  แต่เกี่ยวข้องกับ 
การนำาทางเยาวชนให้เข้าใจหลักคำาสอน 
ด้วยตนเอง  แม้ว่าเราอาจจะอยากบรรยาย 
เก่ียวกับพระกิตติคุณ แต่เราจะมีประสิทธิ- 
ภาพมากขึ้นเมื่อเราช่วยให้พวกเขาพบคำา- 
ตอบด้วยตนเอง ทำาให้พวกเขามีประจักษ์ 
พยานของตนเอง และสอนพวกเขาให้รู้วิธี 
หาคำาตอบเมื่อพวกเขามีคำาถามอื่นๆ  ตาม 
ที่เน้นในหลักสูตรใหม่ของเยาวชน จงตาม 
เรามา: แหล่งข้อมูลการเรียนรู้สำาหรับเยาว- 
ชน เราสามารถเช้ือเชิญพวกเขาให้แบ่งปัน 
ประสบการณ์การดำาเนินชีวิตตามพระ- 
กิตติคุณและเป็นพยานต่อเพื่อนวัยเดียว 
กันถึงสิ่งที่พวกเขารู้ว่าเป็นความจริง

บิดามารดามีหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นในการช่วยให้บุตรธิดาค้นพบความจริงพระกิตติคุณ 
เยาวชนชายและเยาวชนหญิงแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการทำาให้ตนเองเปลี่ยนใจเลื่อมใส
อย่างเต็มที่มากขึ้น  ผู้นำาและครูเยาวชนสนับสนุนความพยายามเหล่านี้
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ทำาตามคำาสอนของพระองค์ในศรัทธา
เราต้องกระตุ้นให้เยาวชนดำาเนินชีวิต 

ตามพระกิตติคุณอย่างขยันหมั่นเพียร 
เพราะการเปลี่ยนใจเลื่อมใสมักไม่เกิดขึ้น 
ในช่วงการสอนครั้งเดียว  การเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสเกิดขึ้นดีที่สุดเมื่อเยาวชนเข้าใจ
หลักคำาสอนที่แท้จริงและสร้างแบบแผน
การศึกษาพระกิตติคุณและการดำาเนิน 
ชีวิตอย่างชอบธรรม เหมือนที่เรากระตุ้น 
ให้พวกเขาทำาใน จงตามเรามา

คริสตา วอร์นิค ประธานเยาวชนหญิง 
ในสเตคอราปาโฮ โคโลราโด กล่าวว่า  
“เยาวชนทุกวันนี้ประสบการท้าทายมาก 
มายอย่างที่ดิฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนจน 
กระท่ังอายุมากแล้ว  ส่วนใหญ่ดิฉันพัฒนา 
ประจักษ์พยานเมื่อเริ่มปฏิบัติด้วยตนเอง 
เมื่อสามารถพยายามทำาและนำาสิ่งที่เคย
เรียนรู้ในชั้นเรียนเยาวชนหญิงไปใช้  การ
ท้าทายเยาวชนและเปิดโอกาสให้พวกเขา 
ใช้ศรัทธาจะช่วยให้พวกเขาพัฒนารากฐาน 
ของประจักษ์พยานเมื่ออายุยังน้อย”

การท้าทายของการเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ไม่เพียงว่าเราต้องเรียนพระกิตติคุณเท่าน้ัน 
แต่เราต้องเปลี่ยนเนื่องจากสิ่งที่เราเรียนรู้ 
ด้วย  เราจำาเป็นต้องช่วยให้เยาวชนเข้าใจ 
ว่า “การเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้ง” (แอลมา 
5:14) ในใจพวกเขาอาจจะไม่เกิดขึ้นทันที 
แต่จะเกิดข้ึนทีละน้อยขณะพวกเขาพัฒนา 
นิสัยการศึกษาอย่างสม่ำาเสมอ สวดอ้อน 
วอนเสมอ และรักษาพระบัญญัติ  ขณะทำา 
สิ่งเหล่าน้ีพวกเขาจะสังเกตเห็นว่าความ
ปรารถนา เจตคติ และการกระทำาของพวก 
เขาเปล่ียนไปเพ่ือสะท้อนพระประสงค์ของ 
พระบิดาบนสวรรค์

คำ�ถ�มให้ไตร่ตรอง: การพยายาม
เรียนรู้และดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณมี 

เอ็ลเดอร์คิม  บี. คลาร์ก สาวกเจ็ดสิบ
ภาคและอธิการบดีของบีวายยู–ไอดาโฮ  
เล่าเรื่องหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับโควรัม 

มัคนายกที่ผู้ให้คำาปรึกษากำาลังสนทนา 
เรื่องการสวดอ้อนวอนด้วย  จู่ๆ ประธาน 
โควรัมมัคนายกก็ยกมือข้ึนพูดว่า “ผมอยาก 

ถามคำาถามโควรัมข้อหนึ่ง  พวกคุณกี่คน 
ยินดีรับปากว่าจะสวดอ้อนวอนตอนเช้า 
และตอนเย็นทุกวันในสัปดาห์นี้”  สมาชิก 
โควรัมทุกคนยกมือยกเว้นเยาวชนชายคน 

หนึ่งที่ไม่มั่นใจว่าจะทำาตามคำาท้าทายได้ 
ผู้ให้คำาปรึกษานั่งพิงพนักเก้าอี้ดูสมาชิก 
โควรัมสอนและเป็นพยานต่อเพื่อนวัย 
เดียวกันเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน ขณะ 
ช่วยให้เยาวชนคนนั้นเกิดความมั่นใจท่ีจะ

ยอมรับคำาท้าทายดังกล่าว
คำ�ถ�มให้ไตร่ตรอง:  ท่านเคยสังเกต

เห็นครูใช้วิธีใดบ้างกระตุ้นสมาชิกชั้นเรียน 
ให้มีบทบาทแข็งขันในการเรียนรู้  ท่านจะ 

ช่วยให้เยาวชนท่ีท่านทำางานด้วยสร้างนิสัย 
การศึกษาพระกิตติคุณได้อย่างไร  นอกจาก 
การสนทนาแล้ว มีวิธีใดอีกบ้างที่จะให้
เยาวชนมีส่วนในการเรียนรู้พระกิตติคุณ

กระตุ้นการเปลี่ยนใจเลื่อมใส

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นกระบวนการ 
ตลอดชีวิตท่ีเก่ียวข้องท้ังกับการเรียนรู้และ 

การดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณทุกวัน 
ไม่เพียงรู้เรื่องพระกิตติคุณเท่านั้น แต่การ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใส “เรียกร้องให้เรา ทำา และ 
เป็น” ด้วย3 หลังจากสอนเหล่าสาวกของ 
พระองค์เกี่ยวกับการุณยธรรมของชาว 
สะมาเรียใจดีแล้ว พระผู้ช่วยให้รอดทรง 

ท้าทายพวกเขาให้ “ไปทำาเหมือนอย่างน้ัน” 
(ลูกา 10:37)  พระองค์ทรงกระตุ้นพวกเขา 
ให้เป็นมากกว่าเพียงผู้ฟังพระวจนะและ

บทบาทอย่างไรในการเปลี่ยนใจเลื่อมใส 

ของท่าน  บิดามารดา ครู และผู้นำาศาสน- 
จักรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ท่านอย่างไร

การสนับสนุนเยาวชนของเรา

จงตามเรามา เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ 

การพยายามสนับสนุนเยาวชน  นอกจาก 

ความรับผิดชอบที่เยาวชนแต่ละคนต้อง

ทำาให้ตนเองเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างเต็ม 

ที่มากขึ้นแล้ว  “บิดามารดามีความรับผิด- 

ชอบเบื้องต้นในการช่วยให้บุตรธิดารู้จัก 

พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระ 

องค์พระเยซูคริสต์”4  เราผู้ทำางานกับเยาว- 

ชนสามารถสนับสนุนบิดามารดาและทำา

ตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดได้

เมื่อเราเตรียมทางวิญญาณ มุ่งเน้นความ

ต้องการของเยาวชน เชื้อเชิญพวกเขาให้

ค้นหาความจริงพระกิตติคุณ และเปิด 

โอกาสให้พวกเขาได้ปฏิบัติด้วยศรัทธา

และเปลี่ยนใจเลื่อมใส  เมื่อเราพยายาม

เลียนแบบพระเยซูคริสต์ เราจะเป็นผู้เรียน 

และครูที่ดีขึ้น เราจะช่วยผู้นำาในอนาคต 

ของชุมชนและของศาสนจักรให้เป็นผู้เรียน 

และครูที่มีประสิทธิภาพ 

อ้างอิง
1. การสอนพระกิตติคุณในวิธีของพระผู้ช่วย 

ให้รอด  (คู่มือ จงตามเรามา: แหล่งข้อมูลการ
เรียนรู้สำาหรับเยาวชน 2012), 2.

2. บอยด์ เค. แพคเกอร์, “คำาแนะนำาสำาหรับ
เยาวชน,” เลียโฮนา,  พ.ย. 2011, 22.

3. ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, “การท้าทายเพื่อที่จะเป็น,” 
เลียโฮนา, ม.ค. 2001, 47.

4. คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (2010), 
1.4.1.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ของ
เยาวชนที ่lds.org/youth/learn
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ศาสนจักรเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ของ
เยาวชนสำาหรับปี 2013

ต้นเดือนนี้ ครูและผู้นำาทั่วโลก 
จะเ ร่ิมใช้หลักสูตรใหม่ของ

เยาวชน จงตามเรามา: แหล่งข้อมูล 

การเรียนรู้สำาหรับเยาวชน ท่ีประกาศ 
คร้ังแรกในจดหมายจากฝ่ายประธาน 
สูงสุดเดือนกันยายน

ที่ lds.org/youth/learn ครูและ

ผู้นำาของเยาวชนหญิง ฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรน และโรงเรียนวันอาทิตย์
จะพบบทเรียนต่างๆ ใน 23 ภาษา  
บทเรียนทั้งหมดสามารถพิมพ์ออก 
มาได้  ผู้ท่ีไม่มีอินเทอร์เน็ตควรติดต่อ 

ผู้นำาฐานะปุโรหิตในท้องที่เพื่อสอบ- 
ถามว่าจะใช้ จงตามเรามา ในเขต 
ของตนอย่างไร

“หลักสูตรใหม่ผสมผสานหลัก 

คำาสอนพระกิตติคุณพื้นฐานและ
หลักธรรมสำาหรับการสอนในวิธี
ของพระผู้ช่วยให้รอดเข้าด้วยกัน” 
จดหมายฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว  
“ศาสนจักรมั่นใจว่าหลักสูตรใหม่
จะเป็นพรแก่ เยาวชนต่อความ 
 

พยายามของพวกเขาในการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสอย่างแท้จริงสู่พระกิตติ- 
คุณของพระเยซูคริสต์”

ใน จงตามเรามา กำาหนดหัวข้อ
หลักคำาสอนให้แต่ละเดือนของปี 
และช้ันเรียนท้ังหมดของโรงเรียน
วันอาทิตย์ เยาวชนหญิง และฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนจะศึกษาหัวข้อ
ของเดือนนั้นๆ

บทเรียนแต่ละบทมีส่ีหมวด ได้แก่ 

การเตรียมทางวิญญาณสำาหรับครู  
แนวคิดเพื่อแนะนำาหัวข้อ แนวคิด 
กิจกรรมเฉพาะอย่าง และหมวด 
เช้ือเชิญเยาวชนให้ปฏิบัติ  ขอให้ครู 
แสวงหาการดลใจในการเลือกและ 
ปรับบทเรียนตามความต้องการของ
นักเรียน

เว็บไซต์มีวีดิทัศน์ช่วยอธิบายวิธี 

ใช้หลักสูตรใหม่ แนวคิดสำาหรับการ 
เตรียมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
และคู่มือเล่มใหม่ การสอนพระกิตติ- 
คุณในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด 

วันบำาเพ็ญประโยชน์ประจำาปีที่หกทั่วแอฟริกา
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 2012 วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

หลายพันคนในประเทศแถบแอฟริกามากกว่าหกประเทศ

มารวมตัวกันในชุมชนเพ่ือมีส่วนร่วมในวันมือที่ช่วยเหลือ

ของมอรมอนประจำาปีที่หกทั่วแอฟริกา

“วอร์ดและสาขาต่างๆ ออกไปบำาเพ็ญประโยชน์คร้ังใหญ่” 

เอ็ลเดอร์ซี.  เทอร์รีย์ วอร์เนอร์ ผู้สอนศาสนาฝ่ายประชา- 

สัมพันธ์เขียนในอีเมล “พวกเขาเกณฑ์ผู้ร่วมงาน เลือก 

โครงการที่แม้จะยากแต่ก็สำาคัญจริงๆ  ต่างคนต่างออกมา 

ช่วยเป็นจำานวนมากด้วยความตั้งใจ  พวกเขาสร้างมิตรให ้

ศาสนจักรได้มากทีเดียว”

เอ็ลเดอร์อาดีซินา เจ. โอลูคานนี ผู้อำานวยการฝ่ายประชา- 

สัมพันธ์สำาหรับภาคแอฟริกาตะวันตกพูดถึงวันบำาเพ็ญ 

ประโยชน์นี้ว่า “นั่นเป็นวิธีง่ายที่สุดซึ่งเราสามารถตอบรับ 

คำาร้องขอของศาสดาพยากรณ์ให้มีเมตตาต่อเพ่ือนบ้าน ตอบ 

สนองความต้องการของพวกเขา ให้แทนที่จะรับ  นั่นเป็นวิธ ี

ง่ายที่สุดในการสั่งสอนพระกิตติคุณ—โดยแบบอย่าง”

Mormon.org มี 20 ภาษาแล้วในเวลานี้
เวลานี้ Mormon.org มีในภาษาอาร์เมเนีย เซบู จีน ดัทช์ 

อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี 

ลัทเวีย โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย สเปน สวีเดน ตากาล็อก 

ไทย และยูเครน

ศาสนจักรขอให้สมาชิกแต่ละคนสร้างแฟ้มประวัติของ

ตนที่ Mormon.org ในภาษาที่ตนถนัดและแบ่งปันกับผู้อื่น

แวดวงศาสนจักร

ขณะมีส่วนร่วมในโครงการมือที่ช่วยเหลือของมอรมอน 

ทั่วแอฟริกา สมาชิกศาสนจักรได้ให้การรับใช้อันมีค่า  

สร้างมิตรภาพระหว่างศาสนา ทำาให้คนทั่วไปรู้จักศาสนจักร

มากขึ้น และสร้างประจักษ์พยานของตนเกี่ยวกับจิตกุศล
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แ น ว ค ิด ส ำา ห รั บ ก า ร ส ัง ส ร ร ค ์ใ น ค ร อ บ ค รั ว

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถใช้กับการสังสรรค ์

ในครอบครัวได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

หน้าที่แท้จริงของพระคุณ
ผมซาบซึ้งอย่างยิ่งกับบทความสองบท

ในฉบับเดือนเมษายน 2012: บทความ

ของเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ “การ

ชดใช้และการเดินทางของความเป็น

มรรตัย” (หน้า 12) และบทความของ 

คริสเต็น นิโคล คาร์ดอน “พระคุณอัน 

น่าพิศวง” (หน้า 10)  คำาถามของผม

เกี่ยวกับหน้าที่แท้จริงของพระคุณใน 

ชีวิตมรรตัยของเราและในการแสวงหา

ชีวิตนิรันดร์ได้รับคำาตอบอย่างสมบูรณ์  

ผมขอบคุณมากสำาหรับบทความเหล่านี ้

—ซึ่งเพิ่มความเข้าใจของผมอย่างมาก 

และผมไตร่ตรองหลายต่อหลายครั้ง
เอ็มมานูเอล อาดู-จยามฟี, กานา

แก้ไขข้อผิดพลาด
ในข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

เดือนมกราคม 2012 “มีชีวิตที่พรั่ง- 

พร้อม” เราไม่ได้ระบุว่าข้อความอ้างอิง

ตอนหนึ่งเป็นของแมรีย์ แอนน์ ราดมา-

เชอร์  ข้อความดังกล่าวอยู่ในหน้า 5  

ของ เลียโฮนา  ข้อความเดิมของคุณ 

ราดมาเชอร์อ่านว่า “บางครั้งความ 

กล้าหาญคือเสียงเงียบๆ ตอนสิ้นสุดวัน 

ว่า ‘พรุ่งนี้ฉันจะพยายามอีกครั้ง’ ”  

ข้อความนี้ปรากฏอยู่ในสิ่งพิมพ์ฉบับ

หนึ่งของคุณราดมาเชอร์ชื่อว่า Courage 

Doesn’t Always Roar (2009)  เรา

ขออภัยสำาหรับข้อผิดพลาดในจุดนี้

“ความคารวะพระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดเร่ิมต้น 

ของปัญญา” หน้า 20: ท่านอาจสนทนา 

เรื่องปัญญาของโลกเม่ือเทียบกับปัญญาของ 

พระผู้เป็นเจ้า ท่านอาจต้องการอ่าน 2 นีไฟ  

9:28–29 และนึกถึงสถานการณ์ที่ปัญญา 

ทางโลกต่างจากปัญญาที่พระกิตติคุณสอน    

ตัดสินใจว่าท่านจะใช้เส้นทางใดในแต่ละ 

สถานการณ์

“สาระสำาคัญของสหกิจกรรมปี 2013” 

หน้า 50: อ่านบทความโดยอีเลน เอส. ดัลตัน  

และ เดวิด แอล. เบค เกี่ยวกับสาระสำาคัญของ

สหกิจกรรมปี 2013  ท่านอาจระดมความคิด 

หาวิธีที่สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวสามารถ

ช่วยทำาให้บ้านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ท่านอาจ 

ต้องการติดรูปพระวิหารในบ้านและต้ังเป้า- 

หมายเข้าพระวิหารเป็นครอบครัว

“ฝึกต่อไปเร่ือยๆ” หน้า 56: ท่านอาจจัด 

แสดงพรสวรรค์ในครอบครัว  เสนอให้สมาชิก 

ครอบครัวแต่ละคนเตรียมแบ่งปันทักษะหรือ 

การแสดง  หลังจากนั้นให้อ่านบทความ “ฝึก 

ต่อไปเรื่อยๆ” และสนทนาว่าการฝึกและแบ่ง

ปันพรสวรรค์จะเป็นพรแก่คนรอบตัวเราได้

อย่างไร

“ประจักษ์พยานของเอวีลีนเก่ียวกับ 

พระวิหาร” หน้า 70: ท่านอาจสร้างเกมล่า  

“ประจักษ์พยานครอบครัว”  วางรูปไว้ทั่วห้อง 

และให้สมาชิกครอบครัวเก็บรูปที่พวกเขาเชื่อ 

ในสิ่งนั้นๆ (ตัวอย่างเช่น รูปครอบครัวของ 

ท่าน รูปพระวิหาร รูปประธานโธมัส  เอส. 

มอนสัน รูปบัพติศมา รูปใบส่วนสิบ รูป 

เยาวชนแต่งกายสุภาพ)  สรุปโดยสนทนาว่า 

เหตุใดท่านจึงเชื่อในแต่ละรูปเหล่านี้

บทเรียนในความมืด

วันหนึ่งในเดือนตุลาคม จูเลียลูกสาวของเราซึ่งมักไม่อยู่นิ่งระหว่างสังสรรค์ในครอบครัวพูด 

ว่า “เราไม่เคยจัดสังสรรค์ครอบครัวในความมืดเลย เราจัดสักครั้งนะคะ”  เราสงสัยว่าเราจะ 

สอนเธอในความมืดได้อย่างไรและจะสอนอะไร

เราปิดไฟ และทำาให้ห้องมืดสนิท  จากนั้นสามีดิฉันก็เปิดโทรศัพท์มือถือและเริ่มสอนเกี่ยว 

กับความสว่างของพระคริสต์  เขาสาธิตวิธีที่ความสว่างของพระคริสต์สามารถนำาเราออกจาก 

ความมืดได้และนำาครอบครัวเรากลับไปหาพระองค์  ความสว่างจากโทรศัพท์ไม่จ้ามาก แต่

สว่างพอจะทำาให้เรามองเห็น

ขณะไฟโทรศัพท์ปิดโดยอัตโนมัติเป็นช่วงๆ เราสามารถแสดงให้ลูกสาวเห็นได้ว่าชีวิตเราจะ 

เป็นอย่างไรหากไม่มีพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์  พระวิญญาณแรงกล้ามาก และลูกสาว 

ของเรามีความคารวะอย่างย่ิง  แม้กระท่ังเด๋ียวน้ีเธอก็ยังจำาการสังสรรค์ในครอบครัวท่ีเราช่ืนชอบ 

และข่าวสารในครั้งนั้นได้
วัลควิเรีย ลิมา ดอส ซานโตส, บราซิล

ข ้อ ค ิด เ ห ็น ทั ่ว ไ ป



โดย คริสโตเฟอร์ เจมส์ สมิธ

ตอนปลายปีสุดท้ายของการเรียนมหาวิทยาลัย 
ผมต้องเข้าร่วมพิธีสำาเร็จการศึกษาที่บัณฑิต 

ใหม่ทุกคนจะสวมชุดครุยและหมวกเพ่ือรับปริญญา 
จากผู้ทรงเกียรติท่ีมาเยือน ผมรอคอยช่วงเวลาน้ี การ 
เฉลิมฉลองส่ีปีท่ีเรียนหนัก เช้าวันพิธีผมได้รับจดหมาย 
จากมหาวิทยาลัยแต่ไม่ได้เปิดอ่าน

พิธีเริ่มบ่ายโมงครึ่ง ผมวางแผนไว้ว่าจะถ่ายรูป 
ก่อนพิธีเร่ิม โชคไม่ดีท่ีมีคนเข้าแถวยาวรอถ่ายรูป ผม 
มองนาฬิกาเห็นเวลาเริ่มพิธีใกล้เข้ามาทุกที แต่ผม 
รอนานแล้วจนตัดสินใจว่าจะถ่ายรูปก่อน ในที่สุดก็ 
เสร็จก่อนพิธีเริ่ม 10 นาที ผมวิ่งไปที่ห้องประชุม

แต่พอไปถึงที่นั่น ประตูปิดแล้วและเจ้าหน้าที ่
รักษาความปลอดภัยเฝ้าประตูอยู่ ผมขอเข้าไป แต่ 
เขาไม่ยอม โดยบอกว่าผมต้องมานั่งก่อนเวลา 15  

นาที นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินข้อกำาหนดนี้ ผมจึง
ทักท้วง แต่เขาไม่ขยับ ผมอุตส่าห์เรียนมาสี่ปีเพื่อ
ให้ได้ปริญญา แต่ผมรับในพิธีไม่ได้ ผมต้องนั่งอยู่
บนชั้นลอยกับผู้สังเกตการณ์คนอื่นๆ

เมื่อกลับถึงบ้าน ผมเปิดจดหมายที่ได้รับเช้าวัน

นั้น ผมอ่านคำาแนะนำาที่บอกชัดเจนว่าให้มานั่งก่อน
เวลาอย่างน้อย 15 นาที มิฉะนั้นจะเข้าไม่ได้ ผม
รู้สึกเหมือนเป็นหญิงพรหมจารีโง่คนหนึ่งในอุปมา
ของพระผู้ช่วยให้รอด

“ระหว่างท่ี [หญิงพรหมจารีโง่] ออกไปซ้ือ เจ้าบ่าว 
ก็มาถึง พวกท่ีเตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับท่านใน 
งานสมรส แล้วประตูก็ปิด

“ภายหลังหญิงพรหมจารีอีกห้าคนก็มาร้องว่า  
‘ท่านเจ้าข้าคะ ขอเปิดให้เราด้วย’

“แต่ท่านตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้ง 
หลายว่า เราไม่รู้จักท่าน’ ” (มัทธิว 25:10–12)

แม้การถูกห้ามเข้าร่วมงานพิธีครั้งสำาคัญอาจดู 
เหมือนส่งผลร้ายแรงจากสิ่งที่อาจเห็นเป็นความผิด 

พลาดเล็กน้อย แต่ทำาให้ผมตระหนักว่าการเลือก 
และผลจะเป็นเช่นนั้นเช่นกัน เมื่อผมหยิบปลายไม้ 
ด้านหนึ่งขึ้นมาจากพื้น ผมหยิบปลายอีกด้านหนึ่ง 

ขึ้นมาด้วย ทำานองเดียวกับการเลือกใดก็ตาม ผม 
ไม่เพียงเลือกการกระทำาเท่านั้นแต่เลือกผลที่เกี่ยว- 
ข้องด้วย—แม้ผลที่เกิดขึ้นจะยังมองไม่เห็น

ซาตานต้องการให้เราจดจ่อกับการเลือกโดยไม่

คำานึงถึงผล เขามักทำาเช่นนี้โดยชักจูงเราให้มุ่งเน้น 
ความอยากทางกาย “ความประสงค์ของเนื้อหนัง” 
(2 นีไฟ 2:29) และความพอใจในบัดดล

แต่ตรงกันข้าม พระบิดาในสวรรค์ของเราทรง 
ประสงค์ให้เรามุ่งเน้นความสุขและพรนิรันดร์ พระ- 
องค์ทรงคาดหวังให้เราพิจารณาผลเมื่อเราตัดสิน 
ใจและเพราะผลเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากแรงจูงใจ 
ของเรา “พวกเขาเป็นอิสระที่จะเลือกเสรีภาพและ 
ชีวิตนิรันดร์, โดยผ่านพระผู้เป็นสื่อกลางที่ยิ่งใหญ่ 
ของมวลมนุษย์, หรือจะเลือกการเป็นเชลยและความ 
ตาย” (2 นีไฟ 2:27)

แม้ผมไม่ยินดีท่ีพลาดโอกาสได้รับปริญญาอย่าง 
เป็นทางการ แต่ผมยินดีที่ประสบการณ์นี้สอนผม 
ในความหมายนิรันดร์—คือผมต้องไม่เลือกสิ่งที่ขัด 
ขวางผมไม่ให้เข้าไปในที่ประทับของเจ้าบ่าว แทนที่ 

จะถูกปิดประตูพร้อมกับคำาว่า “เราไม่รู้จักเจ้า” ผม 
พยายามเลือกเพื่อจะช่วยให้ผมได้ยินพระองค์ตรัส
ว่า “เจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด” (มัทธิว  
25:21) 

บทเรียน
ห้านาที

จนกว่าเราจะพบกันอีก
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ผมมาไม่ทันกำาหนด

เวลานั่งประจำาที่เพียง 

ห้านาที เวลาเท่านั้น

ไม่น่าจะทำาให้ผม

เข้าร่วมพิธีสำาเร็จ

การศึกษาของ

มหาวิทยาลัยไม่ได้
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ภาพศาสดาพยากรณ์

โจเซฟ สมิธอายุ 14 ปีเมื่อท่านสวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่านิกายใดถูกต้อง พระบิดาบน
สวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อท่าน และท่านเรียนรู้ว่าไม่มีนิกายใดบนแผ่นดิน
โลกมีความจริงครบถ้วน โจเซฟ สมิธช่วยฟื้นฟูพระกิตติคุณที่แท้จริงของพระเยซูคริสต ์
และเป็นศาสดาพยากรณ์คนแรกของยุคสุดท้าย งานส่วนหน่ึงของท่านคือแปลพระคัมภีร์ 
มอรมอนจากแผ่นจารึกทองคำาและกำากับดูแลวิสุทธิชนให้สร้างพระวิหารเคิร์ทแลนด์ 
ซึ่งเป็นพระวิหารแห่งแรกในสมัยการประทานนี้



ห
ลังจากพบประธานลอเรนโซ สโนว์ 

บาทหลวงอีกศาสนาหนึ่งเขียนว่า 

“สีหน้าของท่านคือพลังแห่งสันติ 

ท่าทางของท่านคือพรแห่งสันติ  ในส่วนลึก

อันเงียบสงบของดวงตาท่านไม่เพียงเป็น  

‘บ้านแห่งการสวดอ้อนวอนในใจ’ เท่านั้น  

แต่เป็นที่พำานักของพลังทางวิญญาณด้วย … 

ความรู้สึกแปลกประหลาดที่สุดแผ่คลุม 

ข้าพเจ้าว่า  ข้าพเจ้า ‘ยืนอยู่ในที่ศักดิ์สิทธิ์’”  

ดู “แตงกวาดอง หัวผักกาด และประจักษ์

พยาน: แรงบันดาลใจจากชีวิตและคำาสอน 
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