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ประวัติครอบครัว:  
เห็นตัวท่านในแผนของ

พระผู้เป็นเจ้า, น. 22, 26
คนหนุ่มสาว:  

ทำาให้วันสะบาโตมีความสำาคัญ 
เป็นอันดับแรก, น. 42

ยืนหยัดม่ันคงเม่ือ 
เพ่ือนเดินสะดุด, น. 54



“ท่านกระวนกระวาย

ถึงเคร่ืองนุ่งห่มทำาไม? 

จงพิจารณาดูว่า

ดอกไม้ในทุ่งนาน้ัน

เติบโตข้ึนอย่างไร  

มันไม่ทำางาน มันไม่ 

ป่ันด้าย แต่เราบอก

พวกท่านว่า แม้แต่

กษัตริย์ซาโลมอน

เม่ือทรงบริบูรณ์ด้วย

ศักด์ิศรีก็ไม่ได้แต่ง

พระองค์งามเท่า

ดอกไม้เหล่าน้ีสัก 

ดอกหน่ึง และถ้า

พระเจ้าทรงตกแต่ง

หญ้าท่ีทุ่งนาอย่างน้ัน 

ซ่ึงเป็นอยู่วันน้ีและ 

รุ่งข้ึนต้องท้ิงในเตาไฟ 

โอ พวกมีความเช่ือ

น้อย พระองค์จะไม่

ทรงตกแต่งท่านมาก

ย่ิงกว่าน้ันหรือ?” 

มัทธิว 6:28-30
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34  ก่อนการเดินทางของเราส้ินสุด
โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
เมื่อพูดถึงการอดทนด้วยดี เราเรียนรู้
ได้มากจากแบบอย่างของคนที่ใช้ชีวิต
ในการอุทิศตนรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและ
ลูกๆ พระองค์

ปกิณกะ

8  สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือน	
	 	 ตุลาคม	2014

10  ส่ิงท่ีเราเช่ือ: ปิตุพร—แนวทางท่ีได้รับ 
  การดลใจสำาหรับชีวิตท่าน

12  บ้านเรา ครอบครัวเรา: สำานึกคุณต่อ 
  พันธสัญญาพระวิหาร

โดย คาริ ฟลอเรนซ์

38  เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

80  จนกว่าเราจะพบกันอีก: รักแท้
โดย เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน

เลียโฮนา กุมภาพันธ์  2015

ข่าวสาร

4  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:   
  ประจักษ์พยานและการเปล่ียนใจ 
  เล่ือมใส

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

7  ข่าวเย่ียมสอน: คุณลักษณะของ  
  พระเยซูคริสต์---ทรงปราศจากบาป

บทความพิเศษ
14  ประตูท่ีเรียกว่าบัพติศมา

โดย เอ็ลเดอร์ เจ. เดฟน์ คอร์นิช
บัพติศมาโดยลงไปในน้ำาทั้งตัวเป็น
เครื่องหมายของการเริ่มเส้นทางพันธ-
สัญญาสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ยั่งยืน

18  พระวิหารใหม่หน่ึงแห่ง โอกาสใหม่ 
  สามโอกาส

โดย ดอน แอล. เซิร์ล
พระวิญญาณทรงดลใจครอบครัวชาว
กัวเตมาลาเหล่านี้ในโอเพ่นเฮาส์พระ- 
วิหารให้เดินทางต่อไปจนถึงความสูงส่ง

22  ประวัติครอบครัวเปล่ียนใจและ  
  ความคิดเรา

โดย เอมี แฮร์ริส
เมื่อเราค้นคว้าประวัติครอบครัว เรา 
ค้นพบความยิ่งใหญ่ในแผนของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าและความรักที่ทรงมีต่อเรา
เป็นส่วนตัว

26  “วันเวลาของฉัน” แห่งพระวิหารและ 
  เทคโนโลยี

โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
พระองค์ทรงส่งท่านมาแผ่นดินโลก
เวลานี้เพราะมีจุดประสงค์พิเศษบาง
อย่างซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบในการ
ช่วยงานแห่งความรอด

ภาพปก
หน้า: ภาพถ่ายโดย แมทธิว ไรเออร์
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายโดย วิลลี หวง

 กุ ม ภ า พั น ธ ์  2 0 1 5    1
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70

52

42  ได้รับพรจากวันสะบาโต
โดย เอ็มมาลีน อาร์. วิลสัน
คนหนุ่มสาวประสบปาฏิหาริย์เมื่อ
พวกเขาพยายามรักษาวันสะบาโตให้
ศักดิ์สิทธิ์

46  โพรไฟล์คนหนุ่มสาว: ไม้พายท่ี 
  แข็งแรง ประจักษ์พยานท่ีเข้มแข็ง 
  ในเฟรนช์ โปลินีเซีย

โดย มินดี แอนน์ ลีฟวิทท์

48  พ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทุกวัน
โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์จะ
ประทานความช่วยเหลือที่เราแสวงหา
ในแต่ละวัน

52  พบพลังในเพ่ือนท่ีดี
เอ็ลเดอร์ฮอร์เก เอฟ. เซบาโยส
เพื่อนที่ท่านเลือกสามารถมีผลกระทบ
ใหญ่หลวงต่อชีวิตท่าน ด้วยเหตุนี้จึง
สำาคัญที่ต้องเลือกอย่างฉลาด

54  เม่ือเพ่ือนท่ีดีเดินสะดุด
ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเมื่อเพื่อนๆ เริ่ม
ลดมาตรฐานของพวกเขา

57  ห้องสนทนา

58  ส่ิงท่ีเรารู้เก่ียวกับชีวิตก่อนเกิด
โดย นอร์แมน ดับเบิลยู. การ์ดเนอร์
การรู้ว่าท่านเลือกติดตามพระผู้ช่วย 
ให้รอดในชีวิตก่อนเกิดช่วยให้ท่าน
ตัดสินใจได้ดีตลอดชีวิตมรรตัย 
ของท่าน

60  คำาถามและคำาตอบ
ฉันเพิ่งสูญเสียเพื่อนรัก ฉันจะรับมือ 
กับความเศร้าโศกอย่างไร

62  เราคิดถึงโซเฟีย
โดย เฟอร์นันโด เปรัลตา
เมื่อพี่สาวกับผมประสบอุบัติเหตุร้าย
แรง ครอบครัวเราพึ่งพันธสัญญา 
พระวิหารเพื่อพบสันติ

64  เวลาศึกษาพระคัมภีร์
โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
มีอะไรที่สำาคัญมากกว่าการศึกษา   
งาน หรือสื่อสังคม

65  พยานพิเศษ: จดหมายจากคุณยาย 
  วิทเทิล

66  ถึงคราวของท่าน
โดย อธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน
ถึงเวลาแล้วที่ต้องเตรียมพบ 
พระผู้เป็นเจ้าและช่วยคนอื่นๆ  
เตรียมเช่นเดียวกัน

68  หน้าน้ีของหนู

69  คมวาทะ

70  มีเวลาให้สวดอ้อนวอนเสมอ
โดย บาร์บารา ฮอพฟ์
ฟินน์กลัวการไปโรงเรียนจนกระทั่ง 
คุณแม่สอนวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆ  
ให้เขา

72  ช่วยเพ่ือนใหม่
โดย ควินน์ลีย์ ดับเบิลยู.
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถช่วย 
ให้ท่านรู้วิธีแสดงความรักต่อผู้อื่น

73  เพลง: เม่ือพระเยซูทรงรับบัพติศมา
โดย จีนน์ พี. ลอว์เลอร์

74  เวลาพระคัมภีร์: พระเยซูทรงรับบัพติศมา
โดย เอริน แซนเดอร์สัน และจีน บิงแฮม

76  สำาหรับเด็กเล็ก: จูเลียเป็นผู้พูด
โดย เจน แม็คไบรด์ โชเอท

ดูว่าท่านจะหาเลียโฮนา 

ที่ซ่อนอยู่ในฉบับนี้ได้ 

หรือไม่ คำาใบ้: 

อย่าลืมเป้สะพายหลัง

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก



แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่ออื่นๆ ของศาสนจักรมีหลายภาษาที่ languages.lds.org

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้   
แนวคิดสองประการมีดังนี้

“พระเยซูทรงรับบัพติศมา” หน้า 74:  

เริ่มการสังสรรค์ในครอบครัวโดยร้องเพลง 

“เมื่อพระะเยซูทรงรับบัพติศมา” (ดู หน้า 

73) ท่านอาจจะอ่านเรื่องบัพติศมาของ

พระเยซูในไบเบิลด้วยกันและเชิญสมาชิก

ครอบครัวที่รับบัพติศมาแล้วแบ่งปันว่า 

พวกเขารู้สึกอย่างไรและเรียนรู้อะไรเมื่อ 

รับบัพติศมาและการยืนยัน ขณะอ่านด้วย

กันและแบ่งปันประจักษ์พยาน จงช่วยให้

ลูกๆ ของท่านเข้าใจพันธสัญญาท่ีเก่ียวข้อง

กับบัพติศมาท่านอาจจะใช้คำาถามพระคัมภีร์

ที่ให้ไว้ในบทความนี้ขณะสอนลูกๆ เกี่ยวกับ

พันธสัญญาบัพติศมา

“รักแท้” หน้า 80: ระหว่างสัปดาห์ขอให้
สมาชิกครอบครัวมองหาการกระทำาที่เรียบ
ง่ายของความเมตตาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
ระหว่างการสังสรรค์ในครอบครัว ขอให้
สมาชิกครอบครัวแบ่งปันสิ่งที่เขาหรือเธอ
สังเกตเห็นตลอดสัปดาห์ ดังเอ็ลเดอร์เวิร์ธ- 
ลินกล่าวไว้ในข่าวสารของท่าน “ความรัก
เป็นจุดเริ่มต้น จุดกึ่งกลาง และจุดสิ้นสุดของ
วิถีแห่งการเป็นสานุศิษย์” ท่านอาจจะวาด
รูปง่ายๆ แสดงเส้นทางที่แบ่งออกเป็นแยก
เล็กๆ หลายแยก อธิบายว่าทุกครั้งที่สมาชิก
ครอบครัวแสดงความเมตตา — ไม่ว่าเรื่อง
ใหญ่หรือเรื่องเล็ก—พวกเขาสามารถระบาย
สีทางแยกทางหนึ่งได้ ขณะครอบครัวท่าน
พยายามแสดงความรักต่อผู้อื่น ท่านกำาลัง
ก้าวไปตามเส้นทางของการเป็นสานุศิษย์

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

การประชุมใหญ่สามัญ, 8
ครอบครัว, 12, 18, 22, 62
งานเผยแผ่ศาสนา, 18, 38, 40
ชดใช้ (การ), 7
ชีวิตก่อนเกิด, 58
ตาย (ความ), 60, 62
เทคโนโลยี, 26
บัพติศมา, 14, 18, 40, 73, 74

ประวัติครอบครัว, 22, 26
ปิตุพร, 10
เปล่ียนใจเล่ือมใส (การ), 4, 14, 18
พระคัมภีร์, 39, 64
พระเยซูคริสต์, 7, 73, 74
พระวิหาร, 18, 26, 41, 55
พันธสัญญา, 14, 18, 62

เพ่ือน, 52, 54, 72
รัก (ความ), 80
รับใช้ (การ), 34
วันสะบาโต, 42
ศรัทธา, 26, 34, 41, 48
สวดอ้อนวอน (การ), 4, 12, 70
อดทน, 34
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เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

บรรณาธิการ: เครก เอ. คาร์ดอน
ที่ปรึกษา: เมอร์วีน บี. อาร์โนลด์, คริสทอฟเฟล โกลเด้น,  
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เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตัน, ลอรี ฟูลเลอร์,  
การ์เรตต์ เอช. การ์ฟ, ลารีน พอร์เทอร์ กอนต์, มินดี แอน. ลิฟวิทท์, 
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โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด

ข่ า ว ส า ร จ า ก ฝ่ า ย ป ร ะ ธ า น สู ง สุ ด

การสอนจากข่าวสารน้ี

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองใช้ 
“อุปมาเรื่องแตงกวาดอง” สอนว่าการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็น 

กระบวนการต่อเนื่องไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียว “แรงบันดาลใจ
ของเรา ความคิดของเรา คำาพูดของเรา และการกระทำาของเราจะ
สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าทีละบรรทัดทีละข้อ 
ค่อยๆ เกิดขึ้นและแทบจะสัมผัสไม่ได้” (“ท่านทั้งหลายต้อง 
บังเกิดใหม่,” เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 26) ท่านอาจทบทวน
อุปมาเร่ืองแตงกวาดองกับคนท่ีท่านสอน เราแต่ละคนจะทำาอะไร 
ได้บ้างเพื่อก้าวหน้าอย่างสม่ำาเสมอในกระบวนการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสแบบค่อยเป็นค่อยไปตามที่ประธานอายริงก์และเอ็ลเดอร ์
เบดนาร์พูดถึง

การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ประจักษ์พยานและ

มี
ความแตกต่างระหว่างการได้รับประจักษ์พยานในความ
จริงกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น  
เปโตรอัครสาวกที่ยิ่งใหญ่กล่าวค�าพยานถึงพระผู้ช่วยให้

รอดว่าเขารู้ว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
“[พระเยซู] ตรัสถามเขาทั้งหลายว่า แล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็น

ใคร?
“ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า พระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของ

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
“พระเยซตูรสักับเขาว่า ซโีมนบตุรโยนาห์เอ๋ย ท่านกเ็ป็นสขุเพราะ 

มนุษย์ไม่ได้เปิดเผยเร่ืองนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้สถิตใน
สวรรค์ทรงเปิดเผยให้ทราบ” (มัทธิว 16:15–17)

ต่อมา ในพระบัญชาถึงเปโตร พระเจ้าประทานแนวทางการ
เปล่ียนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริงและขยายผลของการเปลี่ยนใจ
เล่ือมใสนั้นชั่วชีวิตแก่เขาและเรา พระเยซูตรัสดังน้ี “เมื่อท่านหัน
กลับแล้ว จงชูก�าลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน” (ลูกา 22:32)

พระเยซูทรงสอนเปโตรว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อยู่
เหนือกว่าการมีประจักษ์พยานเพื่อจะสามารถคิด รู้สึก และกระท�า
เฉกเช่นสานุศิษย์ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง นั่น
คือการเปลี่ยนแปลงอันลึกล�้าที่เราทุกคนแสวงหา ทันทีที่ได้มา เรา
ต้องให้การเปลี่ยนแปลงนั้นด�าเนินต่อไปจนสิ้นสุดการทดสอบขณะ
อยู่ในชีวิตมรรตัย (ดู แอลมา 5:13–14)

เรารูจ้ากประสบการณ์ของเราเองและจากการสงัเกตผูอ้ืน่ว่าการ
มีช่วงเวลาส�าคัญของพลังทางวิญญาณเพียงไม่กี่ช่วงจะไม่เพียง
พอ เปโตรปฏิเสธว่ารู้จักพระผู้ช่วยให้รอดหลังจากเขาได้รับพยาน
โดยพระวิญญาณแล้วว่าพระเยซูคือพระคริสต์ พยานสามคนของ
พระคัมภีร์มอรมอนมีประจักษ์พยานประทานให้พวกเขาโดยตรง

ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า แต่ต่อมา
พวกเขาไม่มั่นใจว่าจะสามารถสนับสนุนโจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์ของศาสนจักรของพระเจ้า

เราต้องการการเปลี่ยนแปลงในใจดังอธิบายไว้ในหนังสือของ
แอลมาว่า “และคนทั้งหมดนั้นประกาศเรื่องเดียวกันแก่ผู้คน—ว่า
ใจพวกเขาเปลี่ยนแปลงแล้ว; ว่าพวกเขาไม่มีความปรารถนาจะ
ท�าความชั่วอีกต่อไป” (แอลมา 19:33; ดู  โมไซยาห์ 5:2 ด้วย)

พระเจ้าทรงสอนเราว่าเมื่อเราเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณ
ของพระองค์อย่างแท้จริง ใจเราจะเปลี่ยนจากความกังวลแต่เรื่อง
ตนเองเป็นการรบัใช้เพือ่พยงุผูอ้ืน่ขณะพวกเขาก้าวขึน้สูช่วีตินรินัดร์ 
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เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงในใจเราเหมือนผู้คนของลาโมไนประสบในแอลมาบทที่ 19
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เพื่อให้ได้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเช่นนั้น เรา
สามารถสวดอ้อนวอนและท�างานในศรัทธา
เพื่อให้การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ท�าให้เรา
เป็นคนใหม่

เราเริ่มได้โดยสวดอ้อนวอนขอศรัทธา
เพื่อกลับใจจากความเห็นแก่ตัวและขอของ
ประทานแห่งการเอาใจใส่ผู้อื่นมากกว่าตัว
เราเอง เราสามารถสวดอ้อนวอนขอให้มี
พลังละทิ้งความจองหองและความอิจฉา

การสวดอ้อนวอนจะเป็นกุญแจส�าหรับ
การได้รับของประทานแห่งความรักต่อพระ-
วจนะของพระผู้เป็นเจ้าและส�าหรับความรัก
ของพระคริสต์เช่นกัน (ดู โมโรไน 7:47–48) 
ความรักทั้งสองมาด้วยกัน ขณะที่เราอ่าน 
ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระ-
วจนะของพระผู้เป็นเจ้า เราจะรักพระวจนะ
นั้น พระเจ้าทรงใส่ความรักนั้นไว้ในใจเรา 
เมื่อเรารู้สึกถึงความรักน้ัน เราจะเริ่มรัก
พระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความรักนั้นเรา
จะรักคนที่เราต้องรักเพื่อเสริมก�าลังคนที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงวางไว้ในเส้นทางของเรา

ตัวอย่างเช่น เราสามารถสวดอ้อนวอน
ให้รู้จักคนที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้ผู้สอน
ศาสนาของพระองค์สอน ผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลาสามารถสวดอ้อนวอนในศรัทธาเพื่อรู้
โดยพระวิญญาณว่าจะสอนและเป็นพยาน

เรื่องใด พวกเขาสามารถสวดอ้อนวอนใน
ศรัทธาขอให้พระเจ้าทรงท�าให้พวกเขารู้สึก
ถึงความรักที่ทรงมีต่อทุกคนที่พวกเขาพบ  
ผู้สอนศาสนาจะไม่น�าทุกคนที่พบมาสู่น�้า
แห่งบัพติศมาและรับของประทานแห่ง 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ แต่พวกเขาสามารถ
มีพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นเพ่ือนได้ โดย
ผ่านการรับใช้ของพวกเขาและด้วยความ
ช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใจพวก
เขาจะเปลี่ยนในที่สุด

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นครั้ง
แล้วครั้งเล่าขณะพวกเขาและเรายังคง
ปฏิบัติในศรัทธาโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย
อย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ผู้อื่นด้วยพระกิตติคุณของพระ-
เยซูคริสต์ การเปลี่ยนใจเลื่อมใสจะไม่เป็น
เหตุการณ์ครั้งเดียวหรือเป็นสิ่งที่จะคงอยู่
เพียงช่วงหนึ่งของชีวิตแต่จะเป็นกระบวน
การต่อเนื่อง ชีวิตจะเจิดจ้ามากขึ้นจนถึงวัน
ที่สมบูรณ์เมื่อเราจะเห็นพระผู้ช่วยให้รอด
และพบว่าเราเป็นเหมือนพระองค์ พระเจ้า

ทรงอธิบายการเดินทางดังกล่าวในท�านองน้ี 
“สิ่งซึ่งมาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นความสว่าง; 
และคนที่รับความสว่าง, และด�าเนินอยู่กับ
พระผู้เป็นเจ้าต่อไป, รับความสว่างมากขึ้น; 
และความสว่างนัน้เจดิจ้ายิง่ข้ึนๆ จนถึงวนัที่
สมบูรณ์” (คพ. 50:24). ข้าพเจ้าสัญญากับ

ท่านว่านี่เป็นไปได้ส�าหรับเราแต่ละคน 

 กุ ม ภ า พั น ธ์  2 0 1 5    5



6  เ ลี ย โ ฮ น า

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 C
O

LE
M

AT
T/

IS
TO

C
K/

TH
IN

KS
TO

C
K

จงให้ประจักษ์พยานของท่าน 
ลุกโชน

การได้ประจักษ์พยานเหมือนการก่อไฟ เรา
ต้องเติมฟืนเพื่อให้ไฟลุกตลอดเวลาฉันใด  

เราต้องสวดอ้อนวอน กลับใจ รับใช้ผู้อื่น ศึกษา
พระคัมภีร์ และรักษาพระบัญญัติเพื่อช่วยให้
ประจักษ์พยานของเราเติบโตฉันนั้น

อ่านพระคัมภีร์แต่ละข้อที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อ
เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับวิธีสร้างประจักษ์พยานของ
ท่าน ระบายสีส่วนของเปลวไฟให้ตรงกับพระคัมภีร์
แต่ละข้อที่ท่านอ่าน ยิ่งท่านอ่านพระคัมภีร์ ไฟ 
ของท่าน—และประจักษ์พยานของท่านยิ่งสว่าง!

ก. โมไซยาห์ 2:17
ข. แอลมา 5:46
ค. แอลมา 32:27
ง. 3 นีไฟ 15:10
จ. ยอห์น 5:39

การเปล่ียนแปลงในใจ
โดย แดนเต บาอิราโด

เมื่อผมเรียนพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์เป็น
ครั้งแรก ผมรู้สึกว่าพระวิญญาณทรงเป็นพยานถึงความจริงของ

พระกิตติคุณ โดยผ่านการสวดอ้อนวอน ประจักษ์พยานของผมชัด
แจ้งมากขึ้นและผมตัดสินใจรับบัพติศมา

ไม่นานหลังจากบัพติศมา คนในวอร์ดเริ่มถามว่าผมรู้สึกอย่างไร
กับการรับใช้งานเผยแผ่ พูดตามตรงคือผมไม่ทราบจะตอบอย่างไร 
ความคิดจะจากครอบครัวและออกจากโรงเรียนไปรับใช้งานเผยแผ ่
ดูเหมือนเรื่องขบขัน

แต่แล้ววันหนึ่งผมก็เริ่มพิจารณาการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของผม ผม

เยาวชน

เด็ก

จำาผู้สอนศาสนาที่สอนผมได้ พวกเขาตอบคำาถามของผมอย่างใจเย็น
และช่วยให้ผมเข้าใจพระกิตติคุณ ผมทราบดีว่าหากปราศจากความ
ช่วยเหลือของพวกเขา ผมคงไม่มีวันค้นพบศาสนจักรที่แท้จริง ทันที
ที่ผมตระหนักเช่นนั้น ความปรารถนาจะรับใช้เบ่งบานในใจผม ผม
รู้สึกได้ว่าพระวิญญาณกำาลังบอกว่าผมควรรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา

ผมรู้ว่างานเผยแผ่ศาสนาเป็นงานของพระบิดาบนสวรรค์และเรา 
สามารถช่วยนำาจิตวิญญาณมาสู่ความรู้อันแสนวิเศษของพระกิตติคุณ 
ที่ได้รับการฟื้นฟูได้
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในฟอร์ตาเลซา บราซิล

ก

ค

ข

ง

จ



คุณลักษณะของ
พระเยซูคริสต์:
ทรงปราศจากบาป

นี่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข่าวสารการเยี่ยมสอนที่เน้น

คุณลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ 
ทรงเป็นเพียงองค์เดียวที่สามารถท�า 

การชดใช้เพื่อมนุษยชาติ “พระเยซูคริสต์ 
ลูกแกะที่ไม่มีต�าหนิ เต็มใจที่จะวางตนเอง
บนแท่นบูชาและจ่ายราคาบาปของเรา” 
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษา 
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว1  การ
เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงปราศจากบาป
จะช่วยเราเพ่ิมพูนศรัทธาของเราในพระองค์
และขวนขวายรักษาพระบัญญัติ กลับใจ 
และบริสุทธิ์

“พระเยซูทรงมีเนื้อหนังและวิญญาณ…
แต่พระองค์ไม่ทรงพ่ายแพ้ต่อการล่อลวง  
(ดู  โมไซยาห์ 15:5)” เอ็ลเดอร์ดี.ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สันแห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสองกล่าว “เราขอความช่วยเหลือจาก
พระองค์ได้…เพราะพระองค์ทรงเข้าพระทยั 
พระองค์ทรงเข้าพระทัยการดิ้นรนต่อสู้ อกี
ท้ังทรงเข้าพระทยัด้วยว่าจะชนะการต่อสู ้
นั้นได้อย่างไร … พลังแห่งการชดใช้จะลบ 

ผลของบาปในเรา เมื่อเรากลับใจพระคุณ
อันเป็นการชดใช้ของพระองค์จะท�าให้เรา
ถูกต้องและสะอาด (ดู 3 นีไฟ 27:16–20) 
ประหนึ่งว่าเราไม่เคยยอมจ�านน ประหนึ่ง
ว่าเราไม่เคยพ่ายแพ้ต่อการล่อลวง เมื่อเรา
พยายามทุกวันและทุกสัปดาห์เพื่อด�าเนิน
ตามวิถีของพระคริสต์ วิญญาณของเราจะ
มีอ�านาจเหนือเนื้อหนัง การต่อสู้ภายในจะ
สงบลง และการล่อลวงจะเลิกก่อกวน”2

พระคัมภีร์เพ่ิมเติม
มัทธิว 5:48; ยอห์น 8:7; ฮีบรู 4:15; 2 นีไฟ 
2:5–6

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและพยายามรู้ให้ได้ว่าจะแบ่งปันอะไร การเข้าใจพระชนม์ชีพ
และบทบาทของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแล
ผ่านการเยี่ยมสอนอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org

จากพระคัมภีร์
พระผู้ช่วยให้รอดทรงจ่ายราคา

บาปของเราผ่านการเป็นพระบุตร

ของพระองค์ พระชนม์ชพีทีป่ราศจาก

บาป ความทุกขเวทนาและการหลั่ง

พระโลหิตในสวนเกทเสมนี การสิ้น 

พระชนม์บนกางเขน และการฟ้ืนคนื

พระชนม์จากหลุมศพ โดยผ่านการ

ชดใช้ของพระเยซคูรสิต์ เราจะสะอาด

ได้อีกครั้งเมื่อเรากลับใจจากบาป 

ของเรา

กษัตริย์เบ็นจามินสอนผู้คนของ

ท่านเรือ่งการชดใช้ของพระเยซคูรสิต์

และถามต่อจากนั้นว่าพวกเขาเชื่อ

ถ้อยค�าของท่านหรือไม่ “พวกเขา

ทัง้หมดร้องเป็นเสยีงเดยีวกนั, ความ

ว่า:. . .  พระวิญญาณ . . .ทรงกระท�า

การเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้ในเรา, 

หรือในใจเรา, จนเราไม่มีใจที่จะ

ท�าความชั่วอีก, แต่จะท�าความดีโดย

ตลอด.. . .

“และเราเต็มใจที่จะเข้าสู่พันธ-

สัญญากับพระผู้เป็นเจ้าของเราเพื่อ

จะท�าตามพระประสงค์ของพระองค์, 

และเพื่อจะเชื่อฟังพระบัญญัติของ

พระองค์,. . . ในทกุเรือ่ง” (โมไซยาห์ 

5:1–2, 5)

เราเองก็สามารถมี “การ

เปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้” เหมือน 

ผู้คนของกษัตริย์เบ็นจามินได้ ผู้  

“ไม่มีใจที่จะท�าความชั่วอีก, แต่จะ

ท�าความดีโดยตลอด” (โมไซยาห์ 

5:2)

พิจารณาสิ่งนี้
การเป็นคนบริสุทธิ์ต่างจากการเป็นคน
ดีพร้อมอย่างไร

ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น

อ้างอิง

1. ดีเทอร์ เอฟ. อุคดอร์ฟ, “ท่านสามารถทำาได้!”  
เลียโฮนา พ.ย. 2013, 56.

2. ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, “เพื่อเขาจะได้เป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกับเรา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2002, 88.
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“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; …ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของ 
ผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

“ผู้ติดตามพระคริสต์ควรเป็นแบบอย่าง
ของการเป็นพลเมืองดี เราพึงรักทุกคน 
เป็นผู้ฟังที่ดี และแสดงความห่วงใยต่อ
ความเชื่ออันจริงใจของพวกเขา แม้ว่าเรา
ไม่เห็นด้วย เราก็ไม่ควรหยาบคาย จุดยืน
และการสื่อสารของเราในหัวข้อซึ่งเป็นที่
ถกเถียงกันไม่ควรก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

เราควรฉลาดเมื่อก�าลังอธิบายและปฏิบัติ
ตามจุดยืนของเรา และเมื่อเรามีอิทธิพล
ต่อผู้อื่น ในการท�าเช่นนั้น เราขอให้ผู้อื่น

การเปิดเผย
“‘การเปิดเผยด�าเนนิต่อเนือ่งในศาสนจกัร 

ศาสดาพยากรณ์ได้รับการเปิดเผยส�าหรับ 

ศาสนจักร ประธานส�าหรับสเตค คณะ

เผยแผ่ หรือโควรัมของเขา อธิการ

ส�าหรับวอร์ด บิดา [และมารดาส�าหรับ] 

ครอบครัว และแต่ละบุคคลส�าหรับ

ตนเอง’1

“ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานต่อท่านว่านี่

เป็นความจริง. . .

“พระผู้เป็นเจ้าทรงเทการเปิดเผยผ่าน

พระวิญญาณบริสุทธิ์มาบนลูกๆ พระองค์ 

พระองค์ตรัสกับศาสดาพยากรณ์บนแผ่น

ดินโลก ปัจจุบันคือโธมัส เอส. มอนสัน

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าท่านถือและใช้กุญแจ

ทั้งหมดของฐานะปุโรหิตบนแผ่นดินโลก”

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, ที่ปรึกษาที่หนึ่ง
ในฝ่ายประธานสูงสุด, “การเปิดเผยต่อเนื่อง ,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 73.

อ้างอิง
1. บอยด์ เค. แพคเกอร์, “We Believe All That 

God Has Revealed,” Ensign, May 1974, 95.

ไม่ขุ่นเคืองต่อความเชื่อทางศาสนาอัน
จริงใจของเราและต่อการใช้เสรีภาพทาง
ศาสนาของเรา  เรากระตุ้นให้พวกเราทุก

คนปฏิบัติตามกฎทองค�าของพระผู้ช่วยให้
รอด: ‘จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่าน
ต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่าน’ (มัทธิว 
7:12)”
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสอง, “รักผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้ที่แตกต่าง”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 27.

ขณะศึกษาการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่าน้ี  

(และสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้คำาสอนล่าสุด 

ของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกท่ีมีชีวิตอยู่ ตลอดจนผู้นำาศาสนจักรท่านอ่ืนๆ

ปฏิบัติตามกฎทองค�า

ค� า สั ญ ญ า ข อ ง ศ า ส ด า พ ย า ก ร ณ์

ห ล ัก ค� า ส อ น เ ด ่ น



 กุ ม ภ า พั น ธ ์  2 0 1 5    9

จงไปและท�ำ
เอ็ลเดอร์นีล แอล.แอน- 

เดอร์เซ็น แห่งโควรัม 

อคัรสาวกสบิสองแนะน�า 

สองวิธีที่เยาวชนจะได ้

“รับพยานส่วนตัวถึงศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

สมิธ”:

“หนึ่ง หาข้อพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์

มอรมอนตรงที่ท่านรู้สึกและรู้ว่าเป็นความ

เข้าไปอ่าน ดู หรือฟังค�าปราศรัย
การประชุมใหญ่สามัญได้ที่ 
conference. lds. org

ท�าไมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอยากแบ่งปัน

พระกิตติคุณ?

“สานุศิษย์ที่อุทิศตนของพระเยซูคริสต์

เป็นและจะเป็นผู้สอนศาสนาที่กล้าหาญ

อยู่เสมอ,” เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวไว ้ 

“ผู้สอนศาสนาเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ที่

เป็นพยานถึงพระองค์ว่าทรงเป็นพระผู้ไถ่

และประกาศความจริงแห่งพระกิตติคุณ

ของพระองค์

“ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์เป็น

ศาสนจักรแห่งผู้สอนศาสนาตลอดมา

และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป. . .

มำดูเถิด

ค�ำตอบส�ำหรับท่ำน
การประชุมใหญ่แต่ละครั้ง ศาสดาพยากรณ์

และผู้น�าให้ค�าตอบที่ได้รับการดลใจแก ่

ค�าถามที่สมาชิกศาสนจักรอาจมี ใช้ฉบับ 

เดือนพฤศจิกายน 2014 หรือเข้าไปที ่

conference.lds.org เพื่อหาค�าตอบของ 

ค�าถามต่อไปนี้

•  เราจะเข้าใจความส�าคัญของศีลระลึก

มากขึ้นได้อย่างไร? ด ูเชอริล เอ.  

เอสพลิน, “ศีลระลึก—การเริ่มใหม่

ส�าหรับจิตวิญญาณ,” 12

•  อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์เสร ี

ความยติุธรรม ความเมตตา การกลบัใจ 

และการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด?  

ดู ดี. ทอดด์ ครสิทอฟเฟอร์สนั, “เป็น

อิสระตลอดกาล เพื่อกระท�าด้วย

ตนเอง,” 16

•  ท�าไมบ้านจึงเป็นสถานที่อันยอดเยี่ยม

ส�าหรับการสอนพระกิตติคุณของพระ-

เยซูคริสต์? ดู แทด อาร์. คอลลิสเตอร์, 

“บิดามารดา: ครูพระกิตติคุณที่ส�าคัญ

ที่สุดของลูกๆ,” 32

•  บิดามารดาจะท�างานด้วยกันเพื่อสร้าง

ครอบครัวนิรันดร์ได้อย่างไร? ดู แอล. 

ทอม เพอร์รีย์, “ค้นหาสันติสุขที่ยั่งยืน

และสร้างครอบครัวนิรันดร์,”

จริงแน่นอน  จากนั้นแบ่งปันกับครอบครัว

และเพื่อน...โดยยอมรับว่าโจเซฟ สมิธเป็น

เครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า 

ต่อไปให้อ่านประจักษ์พยานของศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ สมิธในไข่มุกอันล�้าค่า. . .

อาจบันทึกประจักษ์พยานของโจเซฟ สมิธ

ด้วยเสียงของท่าน ฟังเป็นประจ�าและแบ่ง

ปันกับเพื่อน”

จำก “โจเซฟ สมิธ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 30.

“. . . การแบ่งปันสิ่งที่มีความหมายต่อ

เรามากที่สุดหรือได้ช่วยเรากับผู้อื่นนั้น

ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด

“แบบแผนเดียวกันนี้เป็นหลักฐาน

พิเศษในเรื่องความส�าคัญและผลทาง

วิญญาณอันยิ่งใหญ่” 

เราจะท�าอะไรได้บ้างเมื่อมีคนแสดง

ความสนใจในพระกิตติคุณและใน 

ศาสนจักร? เอ็ลเดอร์เบดนาร์บอกว่า

เราสามารถท�าตามแบบอย่างของพระ- 

ผู้ช่วยให้รอดโดยเชื้อเชิญพวกเขาให ้ 

“มาดเูถดิ” (ยอห์น 1:39)

จำก “มำดูเถิด,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
107,109.



และอะไรคอืศกัยภาพของท่าน พรที่สัญญา
ไว้จะเกิดสัมฤทธิผลในเวลาของพระเจ้า
—ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของท่าน โดยท�า
ตามค�าแนะน�าในพรเท่านั้นท่านจึงจะได้
รับพรที่สัญญาไว้ พรบางประการอาจเกิด
ขึ้นในชีวิตหน้า ปิตุพรของท่านจะไม่ให้ราย
ละเอียดทั้งหมดของชีวิตท่าน ยกตัวอย่าง
เช่น หากปิตุพรไม่ได้พูดถึงงานเผยแผ่เต็ม
เวลาหรือการแต่งงานในพระวิหาร นั่นมิได้
หมายความว่าท่านจะไม่มีโอกาสดังกล่าว

ปิตุพรจะประกาศเชื้อสายของท่านในเชื้อ
สายแห่งอิสราเอลเช่นกัน—ท่านอาจจะมา
จากเผ่าเอฟราอิม ยูดาห์ มนัสเสห์ หรือเผ่า
อื่น ๆ 1  เชื้อสายดังกล่าวส�าคัญเพราะพันธ-
สัญญาแห่งอับราฮัม ซึ่งรวมถึงสัญญาของ

ใ 
นศาสนจักรมีผู้ประสาทพรสองแบบคือ 
(1) บิดา และ (2) ชายผู้ได้รับแต่งตั้ง 

สูต่�าแหน่งผูป้ระสาทพรในฐานะปโุรหิต
แห่งเมลคีเซเดค บิดาผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดคสามารถให้พรสมาชิกครอบ-
ครัวตนได้ แต่ศาสนจักรไม่บันทึกพรเหล่านี้  
แต่ครอบครัวอาจจะบันทึกเก็บไว้  ในอีก
กรณีหนึ่ง พรที่ให้แก่สมาชิกที่มีค่าควรของ
ศาสนจักรจากผู้ประสาทพรที่ได้รับการแต่ง
ต้ังน้ันศาสนจักรจะบันทึกไว้และเรียกพร
เหล่านี้ว่า “ปิตุพร”

ผู้ประสาทพรให้พรตามการดลใจของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ปิตุพรของท่านอาจ

ประกอบด้วยค�าเตือนและสัญญา และอาจ
เปิดเผยว่าพระเจ้าทรงคาดหวงัอะไรจากท่าน

ปิตุพร: แนวทางท่ีได้รับ 
การดลใจสำาหรับชีวิตท่าน

สิ่ ง ที่ เ ร า เ ชื่ อ

พระเจ้าต่ออับราฮัมว่าโดยผ่านลูกหลานของ
ท่าน “ครอบครัวทั้งหมดของแผ่นดินโลกจะ
ได้รับพร, แม้ด้วยพรแห่งพระกิตติคุณ”  
(อับราฮัม 2:11) สมาชิกศาสนจักรทุกคน
เป็นส่วนหนึ่งของเชื้อสายแห่งอิสราเอล  
เป็นผู้สืบเชื้อสายโดยตรงหรือไม่ก็โดยการ
รับเป็นบุตรทางวิญญาณ ด้วยเหตุนี้เรา 

จึงมีบทบาทในการน�าพระกิตติคุณไปให ้
ชาวโลก

เพื่อรับปิตุพร ให้พูดกับอธิการหรือ
ประธานสาขาของท่านผู้สามารถออกใบ 
รับรองให้ท่านรับปิตุพร ท่านสามารถยก
ระดับประสบการณ์ของการรับพรได้หาก
ท่านอดอาหารและสวดอ้อนวอนล่วงหน้า 
คนสนิทในครอบครัวอาจอยู่ด้วยขณะท่าน
รับปิตุพร

หลังจากรับพรแล้ว ศาสนจักรจะส่ง

ส�าเนาพรให้ท่าน จงเก็บเป็นความลับ ค�า
แนะน�าและสัญญาในนั้นมีไว้ส�าหรับท่าน
และไม่ควรบอกกล่าวกับผู้ใด ศึกษาปิตุพร
บ่อยๆ เพราะจะให้แนวทาง การปลอบโยน 
และความคุ้มครอง 

อ้างอิง
1.	 ด	ูคู่มือพระคัมภีร์,	“อิสราเอล,”	scriptures.lds.org		

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสิบสองเผ่าของอิสราเอล

สมบัติส่วนตัวอันประมาณค่ามิได้

“พระเจ้าองค์เดียวกับที่

ทรงจัดเตรียมเลียโฮนา

ให้ลีไฮทรงจัดเตรียมของ

ประทานอันทรงคุณค่า

และหายากให้ท่านและ

ข้าพเจ้าในปัจจุบันเพื่อ

ให้การนำาทางแก่ชีวิตเรา บอกสิ่งที่เป็น

อันตรายต่อความปลอดภัยของเรา และวาง

ผังเส้นทาง แม้เส้นทางที่ปลอดภัย—ไม่ใช่ 
ไปแผ่นดินท่ีสัญญาไว้ แต่ไปบ้านบนสวรรค์
ของเรา ของประทานที่ข้าพเจ้าพูดถึงคือ 
ปิตุพรของท่าน...สมาชิกที่มีค่าควรทุกคน
ของศาสนจักรมีสิทธิ์ไดรับสมบัติส่วนตัว 
อันประมาณค่ามิได้นี้”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “Your Patriarchal 
Blessing: A Liahona of Light,” Ensign, Nov.  
1986, 65.

10  เ ลี ย โ ฮ น า



หลังจากได้รับปิตุพรแล้ว จง
ศึกษาบ่อยๆ และพยายาม 
ทำาตามคำาแนะนำาในนั้น ปิตุพร 
สามารถให้การปลอบโยนและ
ช่วยเสริมสร้างศรัทธาของท่าน

ปิตุพรทั้งหมดเก็บไว้
ที่สำานักงานใหญ่ของ
ศาสนจักร หากท่าน
ทำาสำาเนาหาย ท่านขอ
สำาเนาใหม่ได้ผ่าน  
LDS.org

พูดคุยกับอธิการหรือ
ประธานสาขาของท่าน
เพื่อพิจารณาว่าท่าน
พร้อมจะรับปิตุพรหรือไม่

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เด
วิด

 แ
ฮบ

เบ
็น

ตำาแหน่งผู้ประสาทพร 
เรียกในพันธสัญญาใหม่ 
ว่า “ผู้ประกาศข่าว
ประเสริฐ” ได้รับการ
ฟื้นฟูในยุคสุดท้าย  
โจเซฟ สมิธ ซีเนียร์เป็น
ผู้ประสาทพรคนแรก 
ของศาสนจักร

ปิตุพรเริ่มในสมัยของ 
อาดัมเมื่อท่านให้พร 
ลูกหลานของท่าน  
(ดู คพ. 107:53; ด ู
เรื่องราวการให้พร 
ลูกหลานของยาโคบ 
ใน ปฐมกาล 49 ด้วย) 
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เ มื่ิอฉันตั้งครรภ์ลูกคนท่ีสามได้เพียง 14 
สัปดาห์ คณะแพทย์บอกเราว่าเด็กจะเสีย

ชีวิตในครรภ์เพราะภาวะแทรกซ้อนท่ีปอด

ของเขา ข่าวนี้ท�าให้รู้สึกสิ้นหวัง ดิฉันรู้สึกใจ
สลาย หวาดกลัว และไม่มั่นใจในอนาคต 
เย็นนั้น ดิฉันกับสามีไปพระวิหารด้วยความ

ทุกข์ใจและน�้าตานองหน้า เราต้องการค�า
ตอบ การน�าทาง และพลัง เรารู้ว่าในความ
เงียบสงบของพระวิหารเราจะใกล้ชิดพระเจ้า
เราประหลาดใจกับสันติสุขที่เรารู้สึกในห้อง
ซีเลสเชียล ดิฉันรู้ว่าถึงแม้ลูกน้อยของเราจะ
ไม่ได้อยู่บนโลก แต่ทุกอย่างจะเรียบร้อย

ต่อมาขณะคุกเข่าระบายความในใจต่อ
พระบิดาบนสวรรค์ ดิฉันบอกพระองค์ว่า
ดิฉันเข้าใจว่าไม่ควรหน่วงเหน่ียวลูกชาย
ของเราแต่ดิฉนัปรารถนาพรพเิศษบางอย่าง
หากเป็นไปได้ ดิฉนัสญัญาเช่นกนัว่าหากไม่
ประทานตามความปรารถนาของดิฉัน ดิฉัน
จะไม่สิ้นศรัทธา ดิฉันขอให้ลูกคนน้ีอยู่กับ 
เรานานขึน้—ขอให้เขามชีวีติอยู่แม้ช่วงเวลา
ส้ันๆ จนกว่าทกุคนในครอบครัวเราได้อุม้เขา

คณะแพทย์บอกว่าถ้าปาฏิหาริย์ท�าให้ลูก
น้อยของเราอยู่ในครรภ์ครบก�าหนด ตัวเขา
จะเป็นสีม่วงตอนเกิด แต่ดิฉันสวดอ้อนวอน

ขอให้ตัวเขาเป็นสีชมพูตอนเกิด ทั้งนี้เพื่อ
ลูกชายตัวน้อยของเราจะกล้าอุ้มน้องชาย

ของพวกเขา ดิฉันทูลขอพระเจ้าให้เราจดจ�า
ความผูกพันนิรันดร์ของเราหลังจากลูกน้อย
ที่เราตัดสินใจตั้งชื่อว่าไบรเซ็นจากเราไป

หลายสัปดาห์ผ่านไป คณะแพทย์ยอม 
รับว่าตกใจกับความก้าวหน้าของเด็กน้อย
ไบรเซ็นแต่เตือนว่าเขาจะเสียชีวิตหลังเกิด
แน่นอน ดิฉันรู้สึกปวดใจจนสุดพรรณนา
เพราะรู้ว่าเราจะสูญเสียเขาไป แต่ก็ดีใจ
เป็นล้นพ้นที่เขายังโตขึ้นเรื่อยๆ การตั้งครรภ์
ลูกชายที่จะไม่มีชีวิตเป็นภาระต่อเนื่องคือ 
ดิฉันรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่มีคนถามถึงเพศ

ของลูกหรือวันครบก�าหนดคลอด และดิฉัน
ต้องแสร้งท�าเป็นว่าทุกอย่างปกติ เราซื้อ
เครื่องมอนิเตอร์มาเพื่อเช็คการเต้นของหัวใจ
เด็กทุกวัน เราอยากได้ยินเสียงอันล�้าค่านั้น
ตลอดเวลา ความเศร้าโศกของดิฉันรุนแรง
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดให้ความ

หมายใหม่ส�าหรับดิฉัน  ดิฉันเข้าใจจาก
ประสบการณ์ในท้ายที่สุดว่าพระเยซูคริสต ์
มิทรงทนทุกข์เพราะบาปของเราเท่านั้นแต่
ทรงรู้สึกถึงความเศร้าโศกทุกอย่าง ความ
เจ็บปวดทุกอย่างด้วย ในฐานะพระผู้ช่วย 

สำ�นึกคุณต่อพันธสัญญ�พระวิห�ร
โดย คาริ ฟลอเรนซ์

บ้ า น เ ร า  ค ร อ บ ค รั ว เ ร า

จะมีสิ่งใดบรรเทาความเศร้าเสียใจของดิฉันได้เมื่อบุตรชาย 
ของดิฉันกำาลังจะเสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่เกิด

ให้รอดของดิฉัน พระองค์ทรงแบกภาระอัน
หนักอึ้งกับดิฉันจริงๆ เพื่อดิฉันจะไม่ต้อง

แบกตามล�าพัง

การปลอบโยน
สำาหรับบิดา
มารดา
“โจเซฟ สมิธสอน
หลักคำ�สอนที่ว�่

เด็กท�รกที่ถึงแก่คว�มต�ยจะฟื้นคืน
ชีวิตออกม�เป็นเด็ก และท�่นกล่�วกับ
ม�รด�ของเด็กที่เสียชีวิตว�่ ‘คุณจะมี
ปีติ คว�มเบิกบ�นใจ และคว�มพอใจ
อันเกิดจ�กก�รได้เลี้ยงดูลูกคนนี้หลัง
จ�กเข�ฟื้นคืนชีวิต จนกว�่วิญญ�ณของ
เข�พัฒน�เต็มที่’ มีก�รคืนสู่สภ�พเดิม 
ก�รเติบโต ก�รพัฒน� ภ�ยหลังก�ร
ฟื้นคืนชีวิตจ�กคว�มต�ย ข้�พเจ้�ชอบ
คว�มจริงนี้ เพร�ะคว�มจริงดังกล่�ว
นำ�คว�มสุข คว�มปีติยินดี และคว�ม
ซ�บซึ้งอย่�งใหญ่หลวงม�สู่จิตวิญญ�ณ
ของข�้พเจ�้”

ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838–1918), 
คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: โจเซฟ เอฟ. 
สมิธ (1998), 146.

12  เ ลี ย โ ฮ น า



เมือ่อายุครรภ์ได้ 37 สปัดาห์ดฉินัไปตรวจ
ทีโ่รงพยาบาลโดยรู้ว่าดฉินัก�าลงัเริม่นบัเวลา
จากไปของไบรเซ็น ทั้งน่ากลัวและสวยงาม 
คณะแพทย์รายงานว่าเขาอาจจะมีชีวิต
ตั้งแต่ 10 นาทีไปจนถึงหลายวัน แม้จะกลัว
แต่ดิฉันรู้สึกถึงการรับรองของพระเจ้า  
ไบรเซ็น เคด ฟลอเรนซ์เกิดเมื่อวันท่ี 27 
มกราคม 2012 ดิฉันสะอึกสะอื้นขณะที่เขา
เกิด—ตัวสีชมพู หล่อเหลา ไร้ที่ติ

ลูกชายอีกสองคนรีบเข้ามาในห้อง ดูและ

อุ้มน้องชายของพวกเขา เราน�ากล้องถ่าย
รูปมาจับภาพช่วงเวลานั้น ไบรเซ็นมีชีวิตอยู่
เพียง 72 นาที นานพอให้เราแต่ละคนอุ้ม
และรักเขา ครอบครัวเราอยู่กันพร้อมหน้า
บนโลกนี้เพียงเท่านั้น แต่นั่นคือทุกอย่างที่
เราฝันถึง

ลูกชายอีกสองคนชอบน้องมาก พวกเขา
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หอมน้อง ร้องเพลงให้น้องฟัง และขออุ้ม
น้องตลอดเวลา แต่เขาอยู่นานพอจะได้รับ
พรจากบิดาซึ่งเป็นสิ่งที่สามีดิฉันหวังไว้และ
สวดอ้อนวอนขอ

ครอบครัวเรามีประจักษ์พยานว่า “แผน

ของพระผู้เป็นเจ้าอันเป็นความสุขท�าให้
ความสัมพันธ์ในครอบครัวด�าเนินต่อไป
หลังความตาย” และศาสนพิธีและพันธ-
สัญญาพระวิหารอ�านวยให้ “ครอบครัว 
... เป็นหนึ่งเดียวชั่วนิรันดร์” (“ครอบครัว: 
ถ้อยแถลงต่อโลก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 

165) ส�าหรบัเราแล้ว การมคีรอบครวันรินัดร์
เป็น ทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนที่งดงามที่สุดของ
พระกิตติคุณคือความตายจะไม่แยกเรา 
จากกัน เราจะยังคงเดินทางไปด้วยกัน 

การทดลองครั้งนี้ท�าให้ดิฉันรู้ว่าพระ- 
ผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ในรายละเอียด พระองค์

ทรงห่วงใยเราแต่ละคน แม้จะเกิดการทด 

ลองและความยากล�าบาก แต่พระผูเ้ป็นเจ้า 
ทรงท�าให้แบกรับได้ง่ายขึ้น เวลาน้ีดิฉัน
ส�านึกคุณมากกว่าเดิมต่อการผนึกใน 
พระวิหารกับสามีและลูกของเราที่เกิดใน
พันธสัญญา เพราะแผนอันสวยงามของ 

พระผู้เป็นเจ้าส�าหรับครอบครัวของเรา 
ตลอดจนการเสียสละอันไม่มีขอบเขตของ
พระผูช่้วยให้รอด เราจงึสามารถอยูด้่วยกนั 
ได้อีกครัง้ ดิฉนัสงสยับ่อยครัง้ว่าดฉินัจะทน
ต่อการทดลองอันแสนยากนีไ้ด้อย่างไรหาก

ไม่รู้ความจริงนิรันดร์ดังกล่าว ดิฉันส�านึก 
คุณเป็นล้นพ้นต่อประจักษ์พยานท่ีได้รับ
เพราะชีวิตอันสั้นของไบรเซ็น—พระผู้เป็น-
เจ้าทรงเปิดตาและใจของดิฉันให้เห็นพร 
ของพระองค์ถี่ถ้วนมากขึ้น 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ไบรเซ็นมีชีวิตอยู่เพียง 72 นาที นานพอให้เราแต่ละคนอุ้มและรักเขา ครอบครัวเราอยู่กันพร้อมหน้าบนโลกนี้เพียงเท่านั้น  
แต่นั่นคือทุกอย่างที่เราฝันถึง
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โดย เอ็ลเดอร์ เจ. เดฟน์ คอร์นิช
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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เ กล็น (นามสมมติ) มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและความ
ขัดแย้ง สมัยเป็นวัยรุ่นเขาพัวพันกับแก๊งต่างๆ อาชญากรรม 
และความรุนแรง เมื่อพบผู้สอนศาสนา เขารู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขา

เชื่อดีเกินกว่าจะเป็นจริง แต่เขารู้ในที่สุดว่านั่นจริงแท้แน่นอนและ
มีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดที่เขาเคยรู้

หลังจากจัดระเบียบชีวิต และด้วยการกลับใจที่จริงใจและการ
ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ เกล็นก็เข้าสู่น�้าบัพติศมา เขาพบชีวิต
ใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง สันติ และปีติ เขาสะอาดต่อพระพักตร์
พระเจ้า

นีไฟกล่าวว่า
“ดังนั้น, จงท�าสิ่งที่ข้าพเจ้าบอกท่าน ข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าของ

ท่านและพระผู้ไถ่ของท่านทรงกระท�า; เพราะ, ด้วยเหตุนี้สิ่งเหล่านี ้
จึงแสดงแก่ข้าพเจ้า, เพื่อท่านจะได้รู้จักประตูซึ่งโดยทางนั้นท่าน
ต้องเข้าไป.  เพราะประตูซึ่งโดยทางนั้นท่านต้องเข้าไปคือการกลับ
ใจและบัพติศมาโดยน�า้; และเมื่อนั้นการปลดบาปของท่านจะมา
ถึงโดยไฟและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์.

“และเมื่อนั้นท่านย่อมอยู่ในทางคับแคบและแคบนี้ซึ่งน�าไป
สู่ชีวิตนิรันดร์; แท้จริงแล้ว, ท่านเข้าไปแล้วทางประตู” (2 นีไฟ 
31:17–18)

ข้อความเหล่านี้สอนชัดเจนว่าบัพติศมา เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์
แห่งพันธสัญญาระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับลูกๆ พระองค์ จ�าเป็น
ต่อความรอดของเรา (ดู มาระโก 16:16; กิจการของอัครทูต 2:38;  
2 นีไฟ 9:23–24 ด้วย) ศาสนพิธีน้ีส�าคัญและจ�าเป็นโดยแท้ถึง
ขนาดพระเยซูทรงรับบัพติศมาด้วยพระองค์เองเพื่อ “ท�าความชอบ

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราแต่ละคนเข้าใจถ่องแท้มากข้ึนถึงความจำาเป็นของการบัพติศมา ของประตูเข้าสู่กระบวนการ 
ชั่วชีวิตของการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และของความรักอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
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ธรรมให้ครบถ้วนทุกประการ” (มัทธิว 3:15)
ค�าอธิบายของนีไฟเกี่ยวกับประเด็นนี้เข้าใจผิดได้ยาก “และ

บัดนี้, หากพระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า, โดยที่พระองค์ทรง
บริสุทธิ์, ยังจ�าต้องรับบัพติศมาโดยน�า้, เพื่อท�าให้ความชอบธรรม
ทัง้หมดสมบูรณ์, โอ้แล้ว, เรา, โดยทีไ่ม่บรสิทุธ์ิ, จะต้องรบับพัตศิมา 
ยิ่งกว่านั้นเพียงใด, แท้จริงแล้ว, แม้โดยน�้า !” (2 นีไฟ 31:5)

เมื่อเรารับบัพติศมา เราเป็นพยานต่อพระบิดาว่าเราเต็มใจเข้า
สู่พันธสัญญาว่าจะ “เข้ามาสู่คอกของพระผู้เป็นเจ้า, และเรียกว่า
เป็นผู้คนของพระองค์, และเต็มใจจะแบกภาระของกันและกัน, 
เพื่อมันจะได้เบา;

“แท้จริงแล้ว, และเต็มใจที่จะโศกเศร้ากับคนที่โศกเศร้า; แท้จริง
แล้ว, และปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบโยน, และยืนเป็น
พยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่ง
ที่ท่านอยู่, แม้จนถึงความตาย, เพื่อท่านจะได้รับการไถ่จากพระ- 
ผู้เป็นเจ้า และนับอยู่กับบรรดาคนของการฟื้นคืนชีวิตครั้งแรก,  
เพื่อท่านจะมีชีวิตนิรันดร์” (โมไซยาห์ 18:8–9)

เราต่อพนัธสญัญานีท้กุวนัอาทติย์ขณะรบัส่วนศลีระลกึ ถ้อยค�า
แห่งพันธสัญญา ดังกล่าวไว้ในค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึก เชื้อเชิญ
ลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรค์ให้เป็นพยาน “ว่าพวกเขาเต็มใจรับ 
พระนามของพระบุตรของ [พระองค์], และระลึกถึงพระองค์ตลอด
เวลาและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานให้
พวกเขา; เพื่อพวกเขาจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยูก่บัพวกเขา
ตลอดเวลา” (คพ. 20:77)

ปร ะตู ที่ เ รี ยกว ่ า 

บัพติศมา
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ศาสนพิธีเบ้ืองต้น
นอกจากเป็นพยานว่าเราเตม็ใจเชือ่ฟังพระผูเ้ป็น- 

เจ้าแล้ว บัพติศมายอมให้เราเข้าอาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้าด้วย ซึ่งคือศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์บนแผ่นดินโลก คู่มือพระคัมภีร์บอกเราว่า 
“บัพติศมาโดยลงไปในน�้าทั้งตัวโดยคนที่มีสิทธิ
อ�านาจเป็นศาสนพิธีเบื้องต้นของพระกิตติคุณ และ
จ�าเป็นต่อการมาเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระ- 
เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”1

พระผู้ช่วยให้รอดทรงนิยามจุดประสงค์ของบัพ- 
ติศมาไว้ชัดเจนเมื่อทรงรับสั่งกับนิโคเดมัสว่า “เรา
บอกความจริงกับท่านว่า ถ้าใครไม่ได้เกิดจากน�้า
และพระวิญญาณ คนน้ันจะเข้าในแผ่นดินของ
พระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:5)

เราจ�าเป็นต้องรับบัพติศมาโดยผู้มีสิทธิอ�านาจ
จึงจะอยู่ในที่ประทับของพระบิดาและพระบุตรได้ 
แต่ข้าพเจ้าดีใจที่บัพติศมามีจุดประสงค์พื้นฐานอีก
ประการหน่ึง บพัตศิมาไม่เพยีงเป็นประตใูห้เราผ่าน
เข้าศาสนจักรของพระเจ้าและอาณาจักรซีเลสเชียล 
ตามล�าดับเท่านั้น แต่เป็นประตูเข้าสู่กระบวนการ
ต่อเนื่องที่จ�าเป็นและมีค่าของการ “ดีพร้อมในพระ-
คริสต์” (โมโรไน 10:32, 33) ที่เราแต่ละคนต้องเป็น
และต้องการด้วย กระบวนการนี้ ดังอธิบายไว้ใน
หลักแห่งความเชื่อข้อสี่ เริ่มด้วยศรัทธาในพระเยซู
คริสต์ ตามด้วยการกลับใจ จากนั้นก็ “บัพติศมาโดย
ลงไปในน�า้ทั้งตัวเพื่อการปลดบาป” และการรับของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามล�าดับ

เราอาจเรียกกระบวนการต่อเนื่องนี้ด้วยค�าที ่
เรียบง่ายว่า การเปลี่ยนใจเลื่อมใส พระเยซูทรงเรียก
เช่นนั้นในการแสดงความเห็นครั้งแรกต่อนิโคเดมัส 
ในฐานะองค์ปรมาจารย์ พระองค์ทรงตอบค�าถาม
ของนิโคเดมัสเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องท�าเพื่อให้ได้รับ
ความรอดว่า “เราบอกความจรงิกบัท่านว่า ถ้าคนใด 
ไม่ได้เกิดใหม่ คนน้ันไม่สามารถเห็นแผ่นดินของ
พระเจ้า” (ยอห์น 3:3)

การเกดิใหม่เรยีกร้องมากกว่าบัพติศมา เอล็เดอร์ 
เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
อธิบายดังนี้

“การบังเกิดใหม่ทางวิญญาณที่อธิบายไว้ [ใน
พระคัมภีร์] ปกติแล้วไม่ค่อยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
หรือเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการต่อ
เนื่อง—ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว...

“เรา เริ่ม กระบวนการบังเกิดใหม่ผ่านการใช้
ศรัทธาในพระคริสต์ กลับใจจากบาปของเรา และ
รับบัพติศมาโดยการจุ่มลงไปในน�้าทั้งตัวเพื่อการ
ปลดบาปโดยผู้มีสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต” แต่  
“ขั้นตอนที่จ�าเป็น [อ่ืนๆ ] ในกระบวนการบังเกิด
ใหม่” รวมถึง “การจุ่มลงไปจนมิดและอิ่มตัวด้วย
พระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้รอด”2

การ “บังเกิดใหม่” เป็นอีกชื่อหนึ่งของการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใส การมี “ใจที่ชอกช�้าและวิญญาณท่ี
ส�านึกผิด” คือสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายว่า
เป็นเครื่องถวายเดียวที่พระองค์จะทรงยอมรับ (ดู 
3 นีไฟ 9:19–20) โดยแท้แล้ว ไม่มีใครในพวกเรา
จะสามารถ “เห็น” อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าได้
จนกว่าเรา “ประสบการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งใน
ใจ [เรา]” (แอลมา 5:14; ดู โมไซยาห์ 5:2; แอลมา 
5:26 ด้วย)

กระบวนการนี้ ซึ่งน�าไปสู่การปลดบาป เริ่มด้วย
ศรทัธามากพอจะกลบัใจและรบับัพติศมา มอรมอน 
อธิบายประเด็นดังกล่าวเมื่อท่านสอนว่า “และผล
แรกของการกลับใจคือบัพติศมา; และบัพติศมามี
ขึ้นโดยศรัทธาจนถึงการท�าให้พระบัญญัติสมบูรณ์; 
และการท�าให้พระบัญญัติสมบูรณ์น�ามาซึ่งการปลด
บาป” (โมโรไน 8:25)

เช่นเดียวกับสมาชิกจ�านวนมากของศาสนจักร 
ข้าพเจ้าไม่มีประสบการณ์การเปลี่ยนใจเลื่อมใสอัน
น่าตื่นตาตื่นใจเหมือนเกล็นและคนอื่นๆ  ข้าพเจ้า 
“เกิดจากบิดามารดาผู้ประเสริฐ” (1 นีไฟ 1:1; ดู  
อีนัส 1:1ด้วย) และรับบัพติศมาเมื่ออายุแปดขวบ 
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บุคคลเช่นนี้จะประสบการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเหมือน
คนที่เข้าร่วมศาสนจักรเมื่ออายุมากกว่าได้อย่างไร

ประตูสู่การเปล่ียนใจเล่ือมใสท่ีคงทนถาวร
นี่เป็นเรื่องวิเศษสุดเรื่องหน่ึงท่ีเราแต่ละคนจะ

เข้าใจได้เก่ียวกับประตูทีเ่รยีกว่าบพัตศิมา บพัตศิมา 
ไม่ใช่จดุหมาย ไม่แม้แต่เมือ่ควบคูกั่บองค์ประกอบ 
จ�าเป็นของของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
บัพติศมาเป็นประตูสู่กระบวนการต่อเนื่องชั่วชีวิต
ของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงและยั่งยืน

เช่นเดียวกับสมาชิกใหม่ทุกคน กระบวนการ
เริ่มด้วยความปรารถนาท่ีจริงใจในศรัทธาว่าจะ
ท�าตามพระประสงค์ของพระบิดาโดยรับบัพติศมา 
กระบวนการด�าเนินต่อเนื่องพร้อมกับการวิเคราะห์
บาปในอดีตทั้งหมดของเราและความพยายามไม่
หยุดหย่อนเพื่อยุติบาป สารภาพบาป ท�าการใช้
คืนหากอยู่ในวิสัยที่ท�าได้ และไม่กลับไปท�าบาป
อีก หลังจากบัพติศมา เราได้รับสิทธิ์ให้มีความเป็น
เพื่อนอันยั่งยืนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เกิดขึ้น
ได้เมื่อเราระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลาใน
ทั้งหมดที่เราคิด ท�า และเป็น  ดั้งนั้นเราจึงได้รับ
การท�าให้สะอาด (ดู 2 นีไฟ 31:17)

แต่จะเป็นอย่างไรหากเราท�าบาปอีกอย่างหนึ่ง
หลังจากรับบัพติศมา ทั้งหมดสูญเปล่าหรือ ด้วย
พระเมตตาเต็มเปี่ยม พระบิดาของเราทรงเตรียม
การส�าหรับความอ่อนแอตามประสามนุษย์ของเรา 
เราสามารถด�าเนินกระบวนการแห่งศรัทธา ความ
หวังในพระคริสต์  และการกลับใจที่จริงใจได้อีก
ครั้ง แต่ครั้งนี้และครั้งต่อๆ ไป ตามหลักแล้วศาสน-
พิธีบัพติศมาไม่จ�าเป็นอีก แต่พระเจ้าทรงจัดเตรียม
ศาสนพิธีศีลระลึกให้แทน ศาสนพิธีดังกล่าวเปิด
โอกาสให้เราส�ารวจตนเองทุกสัปดาห์ (ดู 1 โครินธ์ 
11:28) เสมือนวางบาปของเราไว้บนแท่นบูชาของ
พระเจ้าเมื่อเรากลับใจอย่างจริงใจ แสวงหาการให้
อภัยของพระองค์อีกครั้ง แล้วด�าเนินตามชีวิตใหม่

ต่อไป

นี่คือกระบวนการที่กษัตริย์เบ็นจามินพูดถึงเมื่อ

เขาพูดถึง “[การทิ้ง] ความเป็นมนุษย์ปุุถุชนและ 

[กลบัเป็น] วสิทุธชินโดยผ่านการชดใช้ของพระครสิต์ 

พระเจ้า” (โมไซยาห์ 3:19) นี่คือการปลดภาระและ

เป็นกระบวนการท�าให้สูงส่งซึ่งเปาโลกล่าวถึงเมื่อ

ท่านพูดเกี่ยวกับการ “ถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดย

การรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระ-

บิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายโดย

พระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ด�าเนินตามชีวิต

ใหม่ด้วยเหมือนกัน...

“เรารู้แล้วว่า คนเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับ

พระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกท�าลายให้สิ้น

ไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป” (โรม 

6:4, 6)

นี่คือกระบวนการสะสมต่อเนื่องที่อ�านวยให้

เราได้ชื่นชมยินดีกับเหล่าเทพในพระเมตตาและ

คุณงามความดีของพระคริสต์ (ดู แอลมา 5:26) 

กระบวนการนี้รวมถึงการเติบโตทางวิญญาณเมื่อ

เรารับศาสนพิธีและรักษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่ง

ให้ไว้ในการแต่งตั้งฐานะปุโรหิตและในพระวิหาร

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราแต่ละคนได้รับ

ความเข้าใจถ่องแท้มากขึ้นถึงความจ�าเป็นของการ

บัพติศมา ของประตูเข้าสู่กระบวนการชั่วชีวิตของ

การเปลี่ยนใจเลื่อมใส และของความรักอันเปี่ยม

ด้วยพระเมตตาเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด 

ผู้ทรงยืนอยู่ “ที่ประตู” (วิวรณ์ 3:20) และทรงเชื้อ

เชิญเราเข้าไปพ�านักอยู่กับพระองค์และพระบิดา

ตลอดกาล 
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การไปเยือนโอเพ่นเฮาส์พระวิหารเกตซัลเตนังโก กัวเตมาลา

ทำาให้ชีวิตของสามครอบครัวนี้เปลี่ยนไป

พระวหิารใหม่หนึ่งแห่ง
โอกาสใหม่สามโอกาส
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โดย ดอน แอล. เซิร์ล

ผู้สอนศาสนาอาวุโส ภาคอเมริกากลาง 2012-2014

การเร่ิมต้นชีวิตใหม่
ในฤดรู้อนปี 2011 ครอบครัววนัแดรมเตรยีมย้ายจากกวัเตมาลา

ไปสหรัฐอเมริกาทั้งนี้เพื่อนายแพทย์คาร์ลอส วันแดรมจะได้ศึกษา
ต่อ

“เมือ่เราพร้อมจะไป” เขาจ�าได้ “มบีางอย่างหยุดผม” อาเดรยีนา
ภรรยาของเขาประสบความรู้สึกเดียวกัน ด้วยเหตุน้ีพวกเขาจึง 
สวดอ้อนวอนด้วยกันและได้รับการยืนยันในใจว่าไม่ควรไป

พวกเขายกเลิกแผน—พลางสงสัยว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระ-
ประสงค์อะไรส�าหรับพวกเขา สี่เดือนต่อมาพวกเขาก็ทราบ

คาร์ลอสเป็นสมาชิกของศาสนจักรตั้งแต่อายุ 14 ปีแต่เลิก 
แข็งขันช่วงที่เขาเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยตอนอายุ 21 ปี

ถงึแม้ไม่ได้เป็นสมาชกิแต่อาเดรยีนาต้องการแต่งงานกบัวสิทุธิชน 
ยุคสุดท้ายมานาน เพื่อนที่ดีคนหนึ่งของเธอเป็นสมาชิกศาสนจักร 
และแต่งงานกับอดีตผู้สอนศาสนาที่อ่อนโยน น่ารัก และเอาใจใส่ 
อาเดรียนาอยากมีสามีแบบนั้น

เมือ่พวกเขาเริม่ออกเดทด้วยกันครัง้แรก อาเดรียนากับคาร์ลอส
ไม่คุยเรื่องศาสนา แต่เขาแสดงให้เห็นคุณสมบัติมากมายเหมือน
สามีของเพื่อนเธอ เขาไม่ท�าตัวเหนือกว่าเธอ หลังจากพวกเขา
แต่งงานกันและมีบุตร เธอชื่นชมท่ีเขาอาบน�้าให้ลูกน้อยและ
เปลี่ยนผ้าอ้อม!

ขณะที่ลูกสามคนของพวกเขาเติบใหญ่ “เราเริ่มคิดว่าเราควร
ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น” คาร์ลอสกล่าว พวกเขาไม่พบสิ่งที่
มองหาในศาสนาคริสต์ที่เข้าร่วมในตอนนั้น แต่ยังคงรู้สึกว่าต้อง
เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น

หลงัจากยกเลกิแผนการย้ายไปสหรัฐ ครอบครัววนัแดรมตดัสนิ
ใจปรับปรุงบางอย่างในบ้าน รวมถึงการซื้อหน้าต่างใหม่ พวกเขา
ชอบโฮเซ เมนา ชายทีม่าตดิตัง้หน้าต่างทนัท ีวนัหนึง่การสนทนากบั
เขาเริ่มเกี่ยวข้องกับศาสนา เขาบอกว่าเขาเป็นสมาชิกศาสนจักร
ของพระเยซคูรสิต์แห่งวสิทุธิชนยุคสดุท้าย และคาร์ลอสตอบว่าเขา
เองก็เป็นแต่ไม่ได้ไปโบสถ์นานแล้ว

เมื่อบราเดอร์เมนามาท�าหน้าต่างครั้งต่อไป เขาน�าพระคัมภีร ์

มอรมอนและ เลียโฮนา มาให้สมาชิกครอบครัวคนละเล่ม ขณะ

อ่านนิตยสารคาร์ลอสเริ่มประสบความรู้สึกทางวิญญาณที่คุ้นเคย 

ต่อจากนั้นบราเดอร์เมนาก็ชวนพวกเขาไปร่วมโอเพ่นเฮาส์พระ- 

วิหารเกตซัลเตนังโก กัวเตมาลา

เมื่อเข้าพระวิหาร ลูกๆ ของครอบครัววันแดรมเริ่มถามว่า “พ่อ

ครับ เราจะท�าอะไรได้บ้างเพื่อเป็นสมาชิกของศาสนจักรนี้” ขณะ

พวกเขาออกจากพระวิหาร รอดริโกลูกชายคนเล็กวัย 10 ขวบเดิน

รั้งท้าย และด้วยความช่วยเหลือของคุณแม่เขากรอกข้อมูลในบัตร

ขอการเยี่ยมจากผู้สอนศาสนา

ครอบครัวพบกับผู้สอนศาสนา “ผมไม่อยากกดดันครอบครัว

ให้รับบัพติศมา” คาร์ลอสกล่าว “แต่พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณ

จริงๆ”

อาเดรียนากับลูกๆ รับบัพติศมาในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2011  

ไม่กี่วันก่อนการอุทิศพระวิหารเกตซัลเตนังโก “พรประเสริฐที่พระ- 

ผูเ้ป็นเจ้าประทานแก่ผมคือผมให้บัพติศมาพวกเขา” คาร์ลอสกล่าว 

ปีเศษต่อมา ครอบครัวรับการผนึกในพระวิหาร นั่นเป็นโอกาสอัน

น่ายินดีส�าหรับพวกเขาทุกคน



โอกาสได้รับการผนึก

เมื่ออนา วิคตอเรีย เฮอร์นันเดซผู้ไม่

เป็นสมาชิกของศาสนจักร แต่งงาน 

กับเบลบิน แคลเดรอน เขาเป็นสมาชิก

แต่ไม่ไปโบสถ์เพราะท�างานวันอาทิตย์ 

เบลบินบอกว่าความรู้สึกแรงกล้าน�าเขา

กลับมา เขาจ�าได้ว่า “ผมยอมท้ิงงาน 

ของผมเพราะอยากกลบัไปโบสถ์” หลงั

จากเขาแข็งขันอีกครั้ง ภรรยาเขาสังเกตเห็นว่าเขาอ่อนน้อมถ่อม

ตนมากขึ้น และมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในบ้านมากขึ้น

เบลบินหวังว่าภรรยาของเขาจะสนใจพระกิตติคุณ แต่เขาไม ่

พยายามผลักดันเธอ  วันอาทิตย์วันหน่ึงขณะปัดฝุ่นตู้หนังสือ  

อนา วิคตอเรียพบหนังสือเล่มหนึ่งของเบลบินเกี่ยวกับประวัติของ

ศาสนจักร เธอเริ่มอ่านด้วยความอยากรู้ เรื่องราวการเสียสละของ 

ผู้บุกเบิกท�าให้เธอซาบซึ้งใจ

ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา พวกเขาได้รับ เลียโฮนา ตุลาคม 2011 ฉบับ

พเิศษเก่ียวกับพระคัมภร์ีมอรมอน อนา วคิตอเรยีเริม่อ่านพระคัมภีร์ 

มอรมอนด้วยความอยากรู้อีกครั้ง ไม่นานเธอก็ตระหนักว่าในนั้น 

ไม่เพียงมีประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่มีถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์

ด้วย เธอเริ่มเข้าร่วมการประชุมศีลระลึกกับสามีและลูกๆ

จากนั้นเธอกับครอบครัวไปโอเพ่นเฮาส์พระวิหารเกตซัลเตนังโก 

อนา วิคตอเรียประทับใจเมื่อเธอทราบว่าครอบครัวจะได้รับการ

ผนึกชั่วนิรันดร์ “นั่นมีผลอย่างมากต่อดิฉัน ดิฉันรู้สึกว่าต้องรับการ

ผนึกกับพวกเขา” เธอจ�าได้ เธอเริ่มเรียนกับผู้สอนศาสนาและรับ

บัพติศมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2011 เธอเข้าร่วมการอุทิศพระวิหาร

สี่วันต่อมา

บราเดอร์และซิสเตอร์คาลเดรอนรับการผนึกในพระวิหารกับ

ลูกๆ ในเดอืนธนัวาคม 2012 อนา วคิตอเรยีกล่าวว่าเธอไม่สามารถ

บรรยายความสุขได้ที่ “รู้ว่าดิฉันสามารถอยู่กับครอบครัวได้ตลอด

ไป” เบลบินเรียกความแน่นอนของการผนึกนี้ว่าเป็น “พรประเสริฐ

สุดที่ผมจินตนาการได้”

พระวิหารสัมผัสวิญญาณของเขา
การก่อสร้างพระวิหารในเกตซัลเตนังโก กัวเตมาลา ท�าให้ฝัน

ของโมนิกา เอเลนา ฟูเอนเตส อัลวาเรสเดเมนเดสเป็นจริง เธอเป็น
บุตรสาวของผู้บุกเบิกในศาสนจักรที่ถูกปลูกฝังให้รักพระกิตติคุณ
และพรทัง้หมดของพระกติตคิณุ แมก็ดา เอสเตอร์ อลัวาเรซมารดา
ของเธอรบับัพติศมาในปี 1953 หกปีหลงัจากผูส้อนศาสนาวสิทุธชิน 
ยุคสุดท้ายมาถึงกัวเตมาลาครั้งแรก

โมนิกาเติบโตในศาสนจักรและแต่งงานกับชายที่ดีคนหนึ่งชื่อ 
เอนิโอ เมนเดซ เขาไม่ใช่สมาชิก เขาสนับสนุนภรรยากับบุตรสาว 
ในกจิกรรมต่างๆ ของศาสนจกัรและชืน่ชมสมาชกิ แต่เขาแสดงให้ 

เหน็ว่าไม่สนใจจะรบับพัตศิมา กระนัน้ โมนกิากย็งัจ�าทีม่ารดาบอก 
เธอได้ว่าวันหนึ่งสามีเธอจะเป็นสมาชิก “ดิฉันไม่สิ้นศรัทธา” เธอ

กล่าว ถึงแม้คิดไม่ออกว่าอะไรจะท�าให้เขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสได้
มารดาของเธอได้รับพรจากการเข้าพระวิหารในกัวเตมาลาซิตี

เป็นครั้งคราว และเปี่ยมด้วยปีติในปี 2006 เมื่อประกาศสร้างพระ- 
วิหารในเกตซัลเตนังโก แต่แม็กดา อัลวาเรซป่วยระยะสุดท้ายและ
เสียชีวิตในปี 2008 ก่อนการสร้างพระวิหารเกตซัลเตนังโก

โมนิกากับโมนิกา เอสเธอร์ เมนเดส ฟูเอนเทส บุตรสาวของเธอ

รบัหน้าทีเ่ป็นมคัคเุทศก์ด้วยกนัในช่วงโอเพ่นเฮาส์ส�าหรบัพระวหิาร
เกตซัลเตนังโก เอนิโอเข้าร่วมโอเพ่นเฮาส์กับพวกเขา และเขากลับ
ไปอีกสองครั้งโดยที่ภรรยากับบุตรสาวไม่ทราบ

ขณะออกจากพระวิหารด้วยกันในวันสุดท้ายของโอเพ่นเฮาส์  

โมนิกากับบุตรสาวสงสัยว่าค�าท�านายของแม็กดา อัลวาเรซเกี่ยว
กับเอนิโอจะเป็นจริงหรือไม่
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เอนิโอเชื่อเสมอมาว่าเขายอมรับได้กับการที่เขาเป็นสมาชิกใน
ศาสนจักรของเขาส่วนภรรยากับบุตรสาวเป็นสมาชิกในศาสนจักร
ของตนตราบใดที่พวกเขาเคารพความเชื่อของกันและกัน แต่

ประสบการณ์ที่โอเพ่นเฮาส์พระวิหารท�าให้เขาคิดหนัก “ผมเริ่ม 
อดอาหารโดยไม่บอกให้พวกเขารู้ และสวดอ้อนวอน” เขาจ�าได้  
เขาไปในภูเขาที่ชอบไปไตร่ตรอง “ผมทูลถามพระเจ้าว่า ‘ผมควร 

ท�าอะไรต่อจากนี้’” เขารู้อยู่แล้วว่าอะไรถูกต้อง แต่เขาต้องไขข้อ
สงสัย

เอนิโอรับบัพติศมาในเดือนเมษายน 2012—โอกาสอันน่า

ปลาบปลื้มยินดีทั้งส�าหรับภรรยาและบุตรสาวของเขา
ครอบครัวเมนเดซรับการผนึกในพระวิหารเกตซัลเตนังโกใน

เดือนตุลาคม 2013 ซิสเตอร์เมนเดซแสดงความปีติยินดีที ่
เป้าหมายนิรันดร์บรรลุและหวังว่าพวกเขาจะซื่อสัตย์จนกว่า 
ชีวิตจะหาไม่ 

ส่องประกายเหมือนอัญมณี

ณ พิธีวางศิลามุมเอกก่อนอุทิศพระวิหารเกตซัลเตนังโก 
กัวเตมาลา ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ท่ีปรึกษา 

ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดสัญญาว่า “พระวิหารแห่งนี้
จะนำาครอบครัวนิรันดร์มาที่นี่และประเทศนี้”1 ในบรรดา 
“บุตรและธิดาของลีไฮ”2 ประธานอุคท์ดอร์ฟกล่าวถึงพวก
เขาว่า พระวิหารกลายเป็นประภาคารแห่งความหวัง ท่าน
แสดงความเห็นเกี่ยวกับความสวยงามของพระวิหารว่า 
“พระวิหารส่องประกายเหมือนอัญมณี และพระวิหารเป็น
อัญมณีในละแวกนี้”3

พระวิหารเกตซัลเตนังโก กัวเตมาลา
ประกาศสร้างวันที่ 6 ธันวาคม 2006  โดยประธาน 

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910-2008)
อุทิศวันที่ 11 ธันวาคม 2011 โดยประธานดีเทอร์  

เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 
ผู้เข้าร่วมโอเพ่นเฮาส์ที่จัดในเดือนพฤศจิกายน 2011 

จำานวน 126,000 คน
พระวิหารที่เปิดดำาเนินการเป็นแห่งที่ 136 ของโลก
พระวิหารแห่งที่สองในกัวเตมาลา (หลังจากอุทิศ 

พระวิหารกัวเตมาลาซิตี กัวเตมาลาโดยประธาน 
ฮิงค์ลีย์ในปี 1984)

ขนาดของพระวิหาร: 21,085 ตารางฟุต  
(1,959 ตารางเมตร)

เขตพระวิหาร: สมาชิก 60,000 คนใน 15 สเตคและ  
7 ท้องถิ่น

อ้างอิง
1.	 ดีเทอร	์เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ,	ใน	เจสัน	สเวนเซ็น,	“Quetzaltenango	

Guatemala	Temple:	‘This	Temple	Will	Bring	Eternal	Families	to	 
This	Place	and	Country,’ ” 	Church News, Dec.	11,	2011,	
ldschurchnews.com.

2.	 “Quetzaltenango	Guatemala	Temple:	Dedicatory	Prayer,”	
ldschurchtemples.com/quetzaltenango.

3.	 “Dedication	Held	for	Quetzaltenango	Guatemala	Temple,”	 
Church	Newsroom,	Dec.	11,	2011,	mormonnewsroom.org.
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โดย เอมี แฮร์ริส
ศาสตราจารย์วิชาประวัติศาสตร์และการสืบ
ลำาดับเชื้อสาย มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์

เ ป็นเวลาหลายปี ทุกครั้งที่ดิฉันเข้าพระ-
วิหารดิฉันจะคิดถึงฮันนาห์ มารายห์  
อีเกิลส์ แฮร์ริส (1817-1888) คุณแม่

ของยายทวด แต่ไม่ได้คิดถึงเพราะดิฉันต้อง

ท�างานพระวิหารแทนเธอ 
มารายห์ (ชื่อที่เธอชอบให้เรียก) เป็น

เหตุผลหนึ่งที่ครอบครัวของดิฉันอยู่ใน
ศาสนจักร เธอรับบัพติศมาในปี 1840 ใน
อังกฤษ รับเอ็นดาวเม้นท์ในนอวู อิลลินอยส์ 
รับการผนึกกับสามีในวินเทอร์ควอเตอร์ส 
เนแบรสกา และเสียชีวิตในยูทาห์ ดิฉัน
คิดถึงเธอขณะอยู่ในพระวิหารไม่ใช่เพราะเธอต้องการให้ประกอบ
ศาสนพิธีแต่เพราะศาสนพิธีเหล่านั้นผูกมัดเธอกับดิฉันไว้ด้วยกัน
แม้จะอยู่คนละที่คนละเวลา

สมัยเด็กดฉินัอยู่ในยทูาห์เมอืงเดยีวกบัท่ีเธอเคยอยู ่และในทีส่ดุ
ก็ไปเยือนวิทเทอร์ควอเตอร์ส นอวู และหมู่บ้านเล็กๆ ในอังกฤษที่
เธอเกิด ดิฉันประทับใจกับระยะทางแสนไกลที่เธอเคยเดินทางและ
ความแตกต่างมหาศาลระหว่างชีวิตเธอกับชีวิตดิฉัน

ถึงแม้ช่วงเวลา ระยะห่าง และสภาวการณ์แยกเราจากกัน แต่
ดิฉันรู้สึกผูกพันกับคุณแม่ของยายทวดทั้งโดยผ่านทางพันธสัญญา
การผนึกและโดยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเธอ ความผูกพันดังกล่าว
แสดงให้เห็นเหตุผลเบื้องหลังงานประวัติครอบครัวโดยเฉพาะและ
การนมัสการในพระวิหารโดยรวม

การร่วมค้นคว้าประวัติครอบครัวสอนเราให้รู้ถึงความกว้างใหญ่

ไพศาลและความยิ่งใหญ่แห่งการสร้างของ
พระผู้เป็นเจ้าและเน้นย�้าความเป็นปัจเจกและ
ความเมตตาแห่งการชดใช้ของพระคริสต์

ความรักมากข้ึนผ่านประวัติครอบครัว
พระเจ้าทรงสอนว่าแม้โลกที่พระองค์ทรง

สร้างให้ลูกๆ พระองค์ “มีนับไม่ถ้วนส�าหรับ
มนุษย์ แต่เรานับสิ่งทั้งปวงไว้ส�าหรับเรา, 
เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของเราและเรารู้จักมัน” 
(โมเสส 1:35) ประวัติครอบครัวและงานพระ-
วิหารเปิดโอกาสให้เราร่วมงานแห่งความรอด
ของพระเยซูคริสต์1 การท�าเช่นนั้นจะช่วยให้
เราเรียนรู้วิธีรักและเมตตาครอบครัวเรา เพื่อน
บ้านของเรา และทุกคนที่เราพบ เพราะพวก

เขาทุกคนเป็นพี่น้องชายหญิงของเรา2

การระลึกถึงบรรพชนของเราท�าให้เรารู้ขอบเขตของแผนและ
การสร้างของพระบิดาบนสวรรค์ พระเจ้าทรงสร้างที่แห่งหนึ่งให ้
เรามารับการทดสอบและมีศรัทธา แต่เพราะน้อยคนมีโอกาสได ้
รับความสมบูรณ์แห่งพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าขณะอยู่ใน
ความเป็นมรรตัย ความเมตตาของงานแทนคนตายจึงเตือนเรา 
ว่าพระเจ้าทรงรักลูกทุกคนของพระองค์ และทรงเตรียมทางให ้

ทุกคนได้เลือกยอมรับพรครบถ้วนของพระกิตติคุณโดยไม่ค�านึง 
ถึงสภาวการณ์ในความเป็นมรรตัยของพวกเขา (ดู 2 นีไฟ 26:20–
28, 32–33)

นอกจากนี้ การเรียนรู้ชีวิตของบรรพชนยังเตือนสติเราว่าใช่ว่า
ทุกสิ่งอย่างในชีวิตจะบังเกิดผลอย่างง่ายดาย จะมีความผิดหวัง
และความไม่เสมอภาคในโลกที่ตกแล้ว แต่การเรียนรู้ชีวิตของ

ประวัติครอบครัวเปลี่ยน

การค้นคว้าประวัติครอบครัวและการ

ทำาศาสนพิธีพระวิหารให้บรรพชน

ของเราช่วยให้เราเห็นความกว้างใหญ่

ไพศาลและความใกล้ตัวของแผน 
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บรรพชนเหล่านั้นและการประกอบศาสนพิธีแทนพวกเขาเตือนสติ
เราเช่นกันว่าไม่มีใครอยู่นอกขอบเขตความรักของพระผู้เป็นเจ้า  
(ดู โรม 8:38–39)

มารายห์คุณยายทวดของดิฉันตื่นเต้นกับความจริงนี้เมื่อเธอ
ได้ยินการสั่งสอนพระกิตติคุณเป็นครั้งแรก ในปี 1840-1841 ใน
ช่วงท�าบัพติศมาแทนคนตายกลุ่มแรกในแม่น�้ามิสซิสซิปปีและ
ท�าในพระวิหารนอวูที่สร้างเสร็จบางส่วน เธอคว้าโอกาสรับบัพ- 
ติศมาแทนพี่สาวที่ล่วงลับของเธอผู้เสียชีวิตก่อนผู้สอนศาสนามา
ถึงอังกฤษ3  ถึงแม้ดิฉันไม่เคยพบมารายห์ก่อน แต่ดิฉันมีความ
รักพี่น้องและความรู้เช่นเดียวกับเธอว่าความรักนี้จะด�าเนินต่อไป
หลังความตายเพราะศาสนพิธีพระวิหาร

การมีความรู้เช่นเดียวกับเธอดลใจให้รักเธอเช่นกัน ไม่แปลก
ที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธแทบหมดก�าลังเพราะหลักค�าสอน
อันเปี่ยมด้วยเมตตาและสวยงามของความรอดส�าหรับคนตาย ซึ่ง
ท่านบรรยายว่า “ล�า้เลิศที่สุด. . . ในบรรดาเรื่องทั้งหมดที่เป็นของ
พระกิตติคุณอันเป็นนิจ” (คพ. 128:17): “ให้ภูเขาร้องตะโกนด้วย
ปีติ, และเจ้าหุบเขาทั้งปวงจงป่าวร้องให้ดัง; และเจ้าท้องทะเล 
และผืนแผ่นดินแห้งทั้งปวง จงบอกถึงการอันน่าพิศวงแห่งกษัตริย์
นิรันดร์ของเจ้า! และเจ้าแม่น�้า, และล�าธาร, และสายน�้าทั้งหลาย, 
จงไหลลงด้วยความยินดี. ให้ผืนป่าและพฤกษาท้ังปวงแห่งท้อง

ทุ่งจงสรรเสริญพระเจ้า; และเจ้าบรรดาศิลาแข็งจงร�่าไห้ด้วยปีติ! 
และให้ดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์, และดวงดารายามอรุณร่วมกันร้อง
เพลง, และให้บุตรทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้าร้องตะโกนด้วยปีติ! 
และให้งานสร้างนิรันดร์ประกาศพระนามของพระองค์ตลอดกาล
และตลอดไป!” (คพ.128:23)4

เช่นเดียวกับมารายห์ผู้ไปรับบัพติศมาแทนพี่สาวของเธอด้วย
ความกระตือรือร้น วิสุทธิชนสมัยเริ่มแรกคนอื่นๆ เปี่ยมปีติทัดเทียม
กันแซลลี คาร์ไลเซิล วิสุทธิชนสมัยเริ่มแรกคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเขียน
ว่า “นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่เราเชื่อและ… บัดนี้สามารถรับ
บัพติศมาแทนเพื่อนทุกคนที่เสียชีวิตแล้วและช่วยให้พวกเขารอด
ย้อนกลับไปไกลเท่าที่เราจะรู้เกี่ยวกับพวกเขา”5

สำ�หรับทุกคน—และสำ�หรับหน่ึงคน
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความเป็นส่วนตัวสมดุลกับความ

กว้างใหญ่ไพศาลของประวตัคิรอบครวั เราเรยีนรูไ้ม่เพยีงจากระดบั 
ความรักของพระเจ้าเท่านั้นแต่จากความลึกซึ้งของความรักนั้นด้วย
เพราะพระองค์ทรงห่วงใยแต่ละบุคคล พระเจ้าผู้ทรงเห็นการตก
ของนกกระจาบและตามหาลูกแกะตัวหนึ่งที่หายไปจากหนึ่งร้อย
ตัว (ดู มัทธิว 10:29; ลูกา 15:4) มิทรงไถ่เราเป็นกลุ่ม แต่ไถ่เราที
ละคน เฉกเช่นเมื่อทรงปฏิบัติต่อผู้คนในช่วงการปฏิบัติศาสนกิจบน

เกี่ยวกับหลักคำ�สอนแห่งคว�มรอดสำ�หรับคนต�ย ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ 
สมิธเขียนดังนี้ “ให้ภูเข�ร้องตะโกนด้วยปีติ, และเจ�้หุบเข�ทั้งปวงจง 
ป่�วร้องให้ดัง; และเจ้�ท้องทะเลและผืนแผ่นดินแห้งทั้งปวง จงบอกถึง 
ก�รอันน่�พิศวงแห่งกษัตริย์นิรันดร์ของเจ�้! และเจ้�แม่น้ำ�, และลำ�ธ�ร, 
และส�ยน้ำ�ทั้งหล�ย, จงไหลลงด้วยคว�มยินดี. ให้ผืนป่�และ
พฤกษ�ทั้งปวงแห่งท้องทุ่งจงสรรเสริญพระเจ�้; และเจ้�
บรรด�ศิล�แข็งจงร่ำ�ไห้ด้วยปีติ! และให้ดวงอ�ทิตย์, ดวง
จันทร์, และดวงด�ร�ย�มอรุณร่วมกันร้องเพลง, และให้
บุตรทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ�้ร้องตะโกนด้วยปีติ! และให้
ง�นสร้�งนิรันดร์ประก�ศพระน�มของพระองค์ตลอดก�ล
และตลอดไป!” (คพ. 128:23)
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แผ่นดินโลกและเฉกเช่นเมื่อทรงให้พรผู้มารวมกันที่พระวิหารใน
อุดมมั่งคั่ง (ดู 3 นีไฟ 17)

ท�านองเดียวกัน พระเจ้าทรงสอนวิสุทธิชนสมัยเริ่มแรกให้รู้
มาตรฐานอันประณีตของการจัดเก็บบันทึกงานแทนคนตายที่ท�า 
ให้แต่ละบุคคล (ดู คพ. 128:1–5, 24) ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องท�างาน
อย่างวิริยะอุตสาหะเพื่อระบุชื่อบรรพชนแต่ละคน ไม่ใช่แค่แคต- 
ตาล็อกรายชื่อ โดยผ่านงานนี้เราเห็นพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า 
ความเหน็อกเหน็ใจของพระองค์ และค่าของจติวญิญาณแต่ละดวง

นอกจากนี้การเรียนรู้เรื่องราวชีวิตของบรรพชนยังช่วยให้เรา

เรียนรู้ที่จะรักพวกเขา ไม่ว่าพวกเขาจะมีข้อต�าหนิและข้อบกพร่อง
อะไรก็ตาม ขณะเรียนรู้ว่าความผันแปรของความเป็นมรรตัยหล่อ
หลอมการเลือกของบรรพชนอย่างไร เราจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจพวก
เขา กระบวนการนี้ควรขัดเกลาเราให้สามารถพัฒนาความรักแบบ
เดียวกันต่อคนที่มีชีวิตอยู่ ทั้งในครอบครัวเราเองและต่อลูกทุกคน
ของพระผู้เป็นเจ้า ความรู้สึกลึกซึ้งกว่าเดิมที่ว่าทุกคน แม้คนส่วน
ใหญ่ที่มาแผ่นดินโลกโดยไม่มีโอกาสได้รับพันธสัญญาและศาสน-
พิธี ล้วนเป็นลูกของพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์ช่วยให้เรารู้ซึ้งว่า
ชีวิตเป็นการทดสอบศรัทธาและความทรหดของทุกคนที่เคยมีชีวิต
อยู่ “ตามประโยชน์ที่พวกเขาได้จากแสงสว่างซึ่ง [พระผู้เป็นเจ้า] 
ประทานแก่พวกเขา”6

อิทธิพลบริสุทธิ์ของงานประวัติครอบครัวท�าให้เราสามารถรักผู้
อื่นได้มากขึ้น ถ้าเราค่อยๆ รักผู้ล่วงลับไปนานแล้ว ผู้มีชีวิตต่างจาก
เรามาก เมื่อนั้นเราจะไม่ตระหนักหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักและ
เมตตาเราเพียงใด และเราจะรักครอบครัวเราและเพื่อนบ้านและ
เห็นอกเห็นใจข้อบกพร่องของพวกเขาไม่ได้เชียวหรือ

เมื่อคนอื่นๆ เห็นเพียงรูปถ่ายของคุณยายมารายห์ พวกเขา
มักแสดงความเห็นว่าเธอดุและไม่เป็นมิตร ดิฉันปกป้องเธอทันที

เพราะดิฉันรู้จักเธอ ดิฉันรู้จักบุคคลที่เดินไปตามแม่น�้าเซเวิร์น
สมัยเด็กและเป็นมารดาของลูกเล็กๆ ดิฉันรู้จักบุคคลที่ลงเรือข้าม
มหาสมุทร ให้ก�าเนิดบุตรคนที่สี่ระหว่างการเดินทาง ดิฉันรู้จัก
บุคคลที่ส่งสามีไปสงครามและสูญเสียลูกที่ยังแบเบาะระหว่าง 
สามีไม่อยู่ ดิฉันรู้จักบุคคลที่เดิน 1,000 ไมล์ (1,609 กิโลเมตร) 
ไปบ้านใหม่ในทะเลทรายตะวันตกของอเมริกา ดิฉันรู้จักบุคคลที่
ท�างาน ท�าพันธสัญญา ท�าฟาร์ม และรัก และการรู้จักเธอท�าให้
ดิฉันได้ลิ้มรสความรักที่พระบิดาพระมารดาบนสวรรค์มีต่อเธอ 
และต่อลูกแต่ละคนของพระองค์

ประวัติครอบครัว—ความย่ิงใหญ่และขอบเขตความเมตตา
หัวใจของประวัติครอบครัวไม่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่

เกีย่วกบัการอ่านลายมอืสมยัก่อน หรอืการท�าหมายเหตแุละอ้างองิ
อย่างละเอียด สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือหรือการท�างานประวัติ
ครอบครัว แต่ไม่ใช่หัวใจของประวัติครอบครัว ทั้งไม่ใช่นัยส�าคัญ
ของเหตุผลที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายตามหาบรรพชนของพวกเขา แก่น
แท้ของประวัติครอบครัวสอนเราให้รู้ความยิ่งใหญ่ของการสร้าง
และการไถ่และเตือนเราในขณะเดียวกันให้รู้ถึงความใกล้ตัวและ
ขอบเขตความเมตตาของการชดใช้ของพระคริสต์

การค้นหาบรรพชนของเรามีผลคล้ายกันต่อใจและความคิดเรา
เมื่อเราตระหนักว่าคนทั้งหมดนั้น—“เหลือคณานับดังเม็ดทราย
บนฝั่งทะเล” (โมเสส 1:28)—เป็นลูกของพระบิดาพระมารดาบน
สวรรค์ พระองค์ทรงรักและรู้จักพวกเขา ไม่แปลกที่โจเซฟพูดถึง
การเข้าในอาณาจักรซีเลสเชียลว่าเป็นการผ่านประตูของ “ความ
งามอันล�้าเลิศ” (คพ. 137:2) เพราะอะไรจะงามล�า้เลิศกว่าการได้
รับความรอดพร้อมคนที่เรารู้จักและรัก คนที่ได้รับการไถ่เช่นเดียว
กับเราด้วยความรักอันแผ่ไพศาลที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเราเป็น
ส่วนตัว ดิฉันตั้งตารอพบคุณยายมารายห์ที่ประตูนั้น 
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ท่  
านเคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดจึงส่งท่านมาแผ่นดิน
โลกเวลานี้แทนที่จะมาเวลาอื่นในประวัติศาสตร์ 
จะเป็นอย่างไรถ้าได้ยืนข้างโมเสสหรือเป็นเพื่อน

ของมารีย์ พระมารดาของพระเยซู เป็นอย่างไรถ้ามีชีวิต
อยู่ในนอวูเมื่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟเดินไปตามถนน 
หรือสมทบกับวัยรุ่นคนอื่นๆ ขณะพวกเขาดึงและลากรถ
ลากหลายพันไมล์ไปบ้านใหม่ในหุบเขาซอลท์เลค

บางครั้งเรามองดูวันเก่าๆ หรือสถานที่ต่างๆ และถาม

ว่า “ท�าไมไม่ใช่ฉัน ท�าไมฉันอยู่ที่นี่ในที่แบบนี้ และท�าไม
ต้องเวลานี้”

โดย เอ็ลเดอร์ 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

“วันเวลาของฉัน” แห่งพระวิหาร

และเทคโนโลยี
วันเหล่านี้เป็นวันเวลาให้ท่านหันใจไปหาบรรพชน
ของท่านอย่างเต็มที่มากขึ้นและนำาศาสนพิธีแห่ง
ความรอดมาให้หลายล้านคนในครอบครัวท่าน
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วันเวลาของฉันของพระวิหาร

และเทคโนโลยี



ท่านไม่ใช่คนแรกที่สงสัยเรื่องเวลาและสถานที่
ของชีวิตท่าน ศาสดาพยากรณ์คนหนึ่งในอเมริกา
ถามค�าถามเดียวกัน  ชื่อของท่านคือนีไฟ—ไม่ใช ่
นไีฟตอนต้นพระคมัภร์ีมอรมอน แต่คือนไีฟบุตรของ 
ฮลีามนัทีส่องและเหลนของศาสดาพยากรณ์แอลมา 
ผู้บุตร

ในโลกที่นีไฟอยู่ เงิน อ�านาจ และความนิยมชม
ชอบส�าคัญกว่าสิ่งถูกต้อง คนจ�านวนมากเมินพระ-
บัญญัติอย่างโจ้งแจ้ง พวกเขาพูดเท็จ ยึดสิ่งที่ไม่ใช่
ของตวั และละเลยกฎแห่งความบรสิทุธ์ิทางเพศ คน
ที่รักษาพระบัญญัติถูกหัวเราะเยาะและถูกทารุณ 
(ดู ฮีลามัน 7:4–5, 21; 8:2, 5, 7–8)

“เมือ่นไีฟเหน็ [สิง่เหล่าน้ี], ใจท่านท้นด้วยโทมนสั 
...และท่าน [ร้องอุทาน] ด้วยความปวดร้าวแห่งจิต
วิญญาณท่านว่า:

“โอ้, หากข้าพเจ้ามีวันเวลาของข้าพเจ้าอยู่ได้ใน
สมัยที่นีไฟบิดาข้าพเจ้าแรกเริ่มออกมาจากแผ่นดิน 
แห่งเยรูซาเล็ม, หากข้าพเจ้าจะปีติกับท่านได้ใน
แผ่นดินที่สัญญาไว้; เวลานั้นผู้คนของท่านว่าง่าย, 
มั่นคงที่จะรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า, และ

เชื่องช้าที่จะถูกน�าไปท�าความชั่วช้าสามานย์; และ
พวกเขารวดเร็วที่จะสดับฟังพระวจนะของพระเจ้า—

“แท้จริงแล้ว, หากวันเวลาของข้าพเจ้าได้อยู่ใน
สมัยนั้น, เมื่อนั้นจิตวิญญาณข้าพเจ้าคงมีปีติใน
ความชอบธรรมของพีน้่องข้าพเจ้า” (ฮลีามนั 7:6–8)

นีไฟเป็นศาสดาพยากรณ์ที่น่าทึ่งของพระผู้เป็น-
เจ้า ทว่าท่านสงสัยชั่วขณะว่าเหตุใดท่านจึงมีชีวิต
อยู่บนโลกในช่วงเวลาของ ท่าน ท่านรู้ว่าพระผู้ช่วย-
ให้รอดจะเสด็จมาแผ่นดินโลกในอนาคตไม่ไกลนัก 
แต่ขณะนั้นดูเหมือนท่านจะคลาดแคล้วเหตุการณ์
สวยงามที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า

เพียง 20 ปีนับจากเวลาที่ท่านพูด คืนหนึ่งจะผ่าน
ไปโดยปราศจากความมืดและพระเยซูจะประสูติ
ในเบธเลเฮม ภายใน 55 ปี พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรง
ฟื้นคืนพระชนม์และมีรัศมีภาพ จะเสด็จจากสวรรค์
มาหาวิสุทธิชนในแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง บุตรของนีไฟ
จะอยู่ที่นั่น และพระผู้ช่วยให้รอดจะตรัสกับเขาเป็น
ส่วนตัวและทรงแต่งตั้งเขาเป็นหนึ่งในสานุศิษย ์
สิบสองคนที่ทรงเลือกในซีกโลกตะวันตก เราคาด
เดาได้ว่าบุตรสาว บุตรชาย หลานสาว และหลาน
ชายของนีไฟอยู่ในบรรดาวิสุทธิชน 2,500 คนท่ี
พระคริสต์ทรงเชื้อเชิญให้ออกมาสัมผัสรอยตะปูใน
พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ทีละคน คงจะ
เชื่อได้ไม่ยากว่าเหลนของนีไฟอยู่ในบรรดาเด็กเล็ก
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ข้าพเจ้าต้องการท้าทาย

แต่ละท่านให้ตั้ง 

เป้าหมายส่วนตัวว่า 

จะช่วยเตรียมรายชื่อ 

ให้พระวิหารมาก

เท่ากับบัพติศมาที ่

ท่านทำาในพระวิหาร



เหล่านั้นที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานพรทีละคน ไฟ
ห้อมล้อมพวกเขา และเหล่าเทพปฏิบัติต่อพวกเขา 
หากนีไฟเห็นอนาคตของครอบครัวท่ีชอบธรรม
ของเขาและเพื่อนๆ อย่างชัดเจน เขาคงไม่ต้องการ
เปลี่ยนเวลาความเป็นมรรตัยของเขาแน่นอน 

น่าซาบซึ้งใจที่นีไฟยังคงชอบธรรม สอนผู้คน

ด้วยความกล้า ท�าปาฏิหาริย์น่าแปลกประหลาด 
และพยากรณ์พร้อมกับศาสดาพยากรณ์แซมิวเอล
ถงึการเสดจ็มาอนัใกล้ของพระผูช่้วยให้รอด พระเจ้า

ทรงสัญญาด้วยพระด�ารัสของพระองค์เองว่าจะ
ประทานพรนีไฟตลอดกาล (ดู ฮีลามัน 10–11; 16)

แม้เคยสงสัยเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ของเขา 

แต่เขาสรุปด้วยค�าพูดอันเปี่ยมด้วยพลังอย่างมาก
ดังนี้ “ดูุเถิด ... นี่คือวันเวลาของข้าพเจ้า” (ฮีลามัน 
7:9)

พี่น้องวัยเยาว์ที่รักทั้งหลาย นี่คือวันเวลาของท่าน 
ท่านได้รับเลือกให้มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายก่อน
การเสด็จกลับแผ่นดินโลกของพระผู้ช่วยให้รอด เรา
ไม่ทราบวันหรือปีแน่ชัดของการเสด็จมา แต่เราเห็น
เครื่องหมายก่อนการเสด็จมาของพระองค์ได้อย่าง
ง่ายดาย1

เฉกเช่นนีไฟมาดูสถานท่ีส�าคัญของเขาขณะ
เตรียมรับการเสด็จมาหาชาวนีไฟของพระผู้ช่วยให้-

รอด วันหนึ่งเราจะย้อนกลับไปดูและเห็นพรอันน่า
ชื่นชมยินดีที่เราได้อยู่ในเวลาของเราขณะเตรียม
โลกให้พร้อมรับการเสด็จกลับของพระผู้ช่วยให้รอด 

ขอให้เรามองผ่านความยากล�าบากและอุปสรรค
ตรงหน้าเราไปจนเห็นจุดประสงค์ส�าคัญของเรา
และวันอันรุ่งโรจน์ที่อยู่เบื้องหน้า ขอให้เราแต่ละคน
กล่าวย�้าถ้อยค�าของนีไฟ “นี่คือวันเวลาของฉัน”

เนื่องด้วยวันเหล่านี้เป็นวันเวลาของท่าน พระเจ้า

ทรงก�าลงัขออะไรจากท่าน หนึง่ ท่านต้องรบัพระนาม 

ของพระเยซูคริสต์ไว้กับตัวท่าน เรียนรู้จากพระองค์ 

จากความรักและความดีงามสุดพรรณนาของพระ- 

องค์ และตั้งใจแน่วแน่ว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติ

ของพระองค์เสมอ ท่านต้องท�าตามพระผู้ช่วยให้-

รอด รักพระผู้เป็นเจ้า และรับใช้คนรอบข้าง เราทุก 

คนมสีทิธ์ิด�าเนนิชวีติในฐานะสานศิุษย์ของพระครสิต์ 

โดยให้พระวิญญาณของพระองค์ทรงน�าเราและ

หนุนใจคนรอบข้าง

หน้าท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิ
ประสบการณ์บางอย่างสงวนไว้ส�าหรับคนเฉพาะ 

รุน่ ข้าพเจ้าต้องการพดูถงึหน้าทีอั่นศักด์ิสทิธ์ิประการ 
หนึ่งของท่านซึ่งไม่มีวันเหมือนกับคนรุ่นก่อน

พระวิหารมีอยู่ทั่วโลกในเวลาเพียงไม่กี่ปี เนื่อง



ด้วยการอุทิศพระวิหารฟีนิกซ์ แอริโซนาเมื่อวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2014 เวลานีเ้ราจงึมีพระวิหารเปิด
ด�าเนินการทั่วโลก 144 แห่ง สมัยข้าพเจ้าเป็นวัยรุ่น 
มีพระวิหาร 13 แห่งในโลก

ซิสเตอร์เคธี แอนเดอร์เซ็น ภรรยาข้าพเจ้าเติบ
ใหญ่ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อเธออายุห้า
ขวบ บิดามารดาพาครอบครัวไปพระวิหารเพื่อรับ
การผนึกด้วยกันชั่วนิรันดร์ การเดินทางครั้งนั้นใช้
เวลาหกวัน ขับรถ 2,500 ไมล์ (4,023 กิโลเมตร) 
ข้ามสหรัฐอเมริกาไปพระวหิารซอลท์เลค ปัจจบัุนมี
พระวหิาร 47 แห่งอยู่ใกล้บ้านของเธอในฟลอริดา
มากกว่าพระวิหารซอลท์เลค

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกระตุ้นเยาวชนของ
ศาสนจักรให้ไปพระวิหารบ่อยๆ เพื่อรับบัพติศมา
แทนคนตาย ท่านกล่าวว่า “บัดนี้ เพื่อนเยาวชนที ่
อยู่ในวัยรุ่นทั้งหลาย จงมีพระวิหารอยู่ในสายตา

ท่านเสมอ อย่าท�าสิ่งใดซึ่งจะท�าให้ท่านเข้าประตู
พระวิหารและรับส่วนพรนิรันดร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่นั่น
ไม่ได้ ข้าพเจ้าชมเชยท่านที่ไปพระวิหารเป็นประจ�า
อยู่แล้วเพื่อรับบัพติศมาแทนคนตาย ท่านตื่นแต่เช้า
เพื่อจะสามารถมีส่วนร่วมในการบัพติศมาเช่นนั้น

ก่อนไปโรงเรียน ข้าพเจ้าคิดว่าไม่มีวิธีเริ่มต้นวันใหม่
ดีกว่าวิธีนี้อีกแล้ว”2

ท่านได้ขานรับศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า 
และแต่ละปีหลายล้านคนในอีกด้านหนึ่งของม่าน 
มีโอกาสยอมรับบัพติศมาของพวกเขา ไม่มีคนรุ่นใด
ที่เคยมีชีวิตบนโลกนี้มีสิทธิ์เข้าประตูพระนิเวศน์ของ
พระเจ้าและช่วยในความรอดของคนที่มาก่อนมาก
เท่าท่าน 

ท่านทราบดีว่ามีขั้นตอนส�าคัญ ขั้นตอนแรก ที่
เอื้ออ�านวยให้เราบรรลุผลส�าเร็จในงานศักดิ์สิทธิ ์
ของพระวิหาร เราต้องค้นคว้าและหาสมาชิกเหล่า
นั้นของครอบครัวเราผู้มาก่อนเรา

ในการเยือนศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธครั้งแรก 
โมโรไนสอนโจเซฟว่า “ใจของลูกหลานจะหันไปหา
บรรพบุรุษของพวกเขา” (คพ.2:2) ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟอธิบายในเวลาต่อมาว่าสมาชิกศาสนจักร
ต้องเป็น “ผู้ช่วยให้รอดบนเขาไซอัน ... แต่พวกเขา
จะเป็นผู้ช่วยให้รอดบนเขาไซอันได้อย่างไร” ท่าน
ถาม “เป็นได้โดยสร้างพระวิหาร … และออกไปรับ
ศาสนพิธีทั้งหมด … แทนบรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้ว
ทุกคน … และนี่คือสายโซ่ที่ผูกมัดใจบรรพบุรุษกับ
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ท่านศาสดาพยากรณ ์

โจเซฟ สมิธ พูดถึงงาน

นี้ว่าเป็น “ห่วงเชื่อม” 

ครอบครัวเข้าด้วยกัน 

จากรุ่นหนึ่งไปอีก 

รุ่นหนึ่ง (คพ. 128:18)



ลูกหลาน และลูกหลานกับบรรพบุรุษ”3

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟพูดถึงงานนี้ว่าเป็น “ห่วง

เชื่อม” ครอบครัวเข้าด้วยกันจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่น

หนึ่ง (คพ.128:18) ห่วงเชื่อมจริงๆ ในสมัยของ 

โจเซฟสร้างโดยท�าให้โลหะสองชิ้นอ่อนตัวและ

หลอมในเตาเผา แล้วน�ามาคล้องกันขณะโลหะยัง

ขึ้นรูปได้ จากนั้นก็ปล่อยให้เย็นแล้วท�าให้แข็งจน

เป็นสายโซ่ที่ไม่ขาด ความส�าคัญของห่วงเชื่อมที่

แข็งแกร่งทางวิญญาณซึ่งผูกมัดเราทุกคนไว้ด้วย 

กันตลอดกาลมีกล่าวไว้ชัดเจนในพระคัมภีร์ “เรา

โดยไม่มพีวกเขาพระองค์จะทรงท�าให้ดพีร้อมไม่ได้; 

ทัง้พวกเขาโดยไม่มเีราพระองค์จะทรงท�าให้ดีพร้อม

ไม่ได้” (คพ. 128:18)

ในอดตีงานของการหาชือ่ครอบครวั บนัทกึข้อมลู 

และน�ารายชื่อไปพระวิหารตามหลักแล้วเป็นงาน

ของสมาชิกสูงวัยในศาสนจักร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

เพราะงานนี้ใช้เวลาและความพยายามมหาศาล ซึ่ง

มักจะเริ่มกับบันทึกไมโครฟิล์มม้วนใหญ่ นั่นหมาย

ถงึการใส่ใจรายละเอยีดเร่ืองวนัเดอืนปีและสถานที ่

หนังสือประวัติศาสตร์เล่มหนาท่ีใช้ได้จ�ากัด และ

บางครั้งต้องไปสุสานชนบทไกลโพ้น

ความสามารถในการหาบรรพชนของเราทาง
ออนไลน์เพิ่งเริ่มเมื่อไม่กี่ปีก่อน โดยมีความคืบหน้า
อย่างมากในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา หลาย
เดือนข้างหน้าจะพร้อมใช้งานมากกว่านี้

ขณะทีค่นรุน่ท่านทุม่เทเต็มทีเ่พือ่ให้ได้ไปพระวหิาร 
แต่ในหลายเดือนและหลายปีข้างหน้าท่านจะเป็นที่
เลื่องลือเช่นกันในการหาและน�ารายชื่อไปพระวิหาร
พร้อมกับท่าน

ข้าพเจ้าต้องการท้าทายแต่ละท่านให้ต้ังเป้าหมาย 
ส่วนตัวว่าจะช่วยเตรียมรายชื่อให้พระวิหารมาก
เท่ากับบัพติศมาที่ท่านท�าในพระวิหาร  (รับการ
ท้าทายนี้โดยไปที่ templechallenge.lds.org.)  
มีพลังบางอย่างในการค้นหาคนเหล่านั้นที่ต้องการ
ศาสนพิธีพระวิหาร เรียนรู้ว่าพวกเขาเป็นใคร แล้ว
เป็นส่วนหนึ่งของการรับศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ 
นี่คือวิธีที่ท่านเป็น “ผู้ช่วยให้รอดบนเขาไซอัน” (ดู 
โอบา-ดีห์ 1:21 และ คพ. 103:9) มีปีติและความ
พอใจที่เข้าใจผ่านความรู้สึกทางวิญญาณเท่านั้น 
เราเชื่อมโยงกับบรรพชนของเราตลอดกาล

บางคนในครอบครัวเราอยู่ในศาสนจักรมานาน
หลายรุ่น และงานในพระวิหารของบรรพชนสายตรง
ส่วนใหญ่ของเราท�าไปแล้ว ในปี 2013 เป็นครั้งแรก
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ที่ข้าพเจ้าได้เห็นบรรพชนของข้าพเจ้าในแผนภูม ิ
รูปพัดทางออนไลน์ ทั้งยังเห็นนีลส์ แอนเดอร์เซ็น
ปู่ทวดของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อข้าพเจ้าตั้งตามชื่อท่าน  
กับโมโรไน สต็อคส์ ตาของตาทวดข้าพเจ้าด้วย 
ท่านเป็นสมาชิกครอบครัวคนแรกที่ชื่อท่านตั้งตาม 
ศาสดาพยากรณ์พระคัมภีร์มอรมอน ข้าพเจ้า
สามารถเห็นรูปถ่ายของสมาชิกครอบครัวข้าพเจ้า
หลายสิบคนทางออนไลน์ ท่านรู้หรือไม่ว่าคุณทวด
ของท่านหน้าตาเป็นอย่างไร

การหาญาติห่างๆ ของเรา
หากแผนภมูขิองท่านไม่สมบูรณ์เท่าของข้าพเจ้า 

ความรับผิดชอบอันดับแรกของท่านคือท�าให้
สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ท่านจะท�าได้ ข้อมูลมีมากขึ้น
เรื่อยๆ ในแต่ละเดือน

หากแผนภมูขิองท่านไม่สมบูรณ์เท่าของข้าพเจ้า 
ความรับผิดชอบอันดับแรกของท่านคือท�าให้
สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ท่านจะท�าได้ มันจะไม่สมบูรณ์
แม้เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จกลับมาเมื่อแผนภูมิ
ของเราสมบูรณ์แล้ว เราจะช่วยคนอื่นๆ หาคนใน
เชื้อสายของพวกเขาและเราหาคนที่เป็นญาติสนิท
กับคนในแผนภูมิรูปต้นไม้ของครอบครัวเรา เรา
เรียกสิ่งนี้ว่า “การหาญาติห่างๆ ของเรา”

เราหาญาติห่างๆ ของเราอย่างไร มีสองวิธี
หนึ่ง เราไปที่แผนภูิมิของเรา และหาคนท่ีเป็น

ญาติสนิทกับปู่ย่าตายายของทวดของเรา ตัวอย่าง
เช่น ข้าพเจ้าจะดูแผนภูมิของข้าพเจ้าขึ้นไปถึงคุณ
ยายฟรานเซส โบเว็น อีแวนส์ แล้วดูครอบครัวของ 
พี่น้องคุณยายอีแวนส์ เธอมีพี่น้องผู้หญิงห้าคนและ
พี่น้องผู้ชายสองคน ในวิธีนี้ ข้าพเจ้าสามารถหา
ญาติห่างๆ ของข้าพเจ้าได้ 

วิธีที่สองในการหาญาติห่างๆ ของเราคือช่วย
คนรอบข้าง เราเริ่มกับหนังสือเล่มพิเศษ ครอบครัว

ของฉัน  หากครอบครัวท่านไม่คุ้นเคยกับประวัติ
ครอบครัว จงกรอกข้อมูลในหนังสือดังกล่าว หรือ
หากแผนภูมิรูปต้นไม้ของท่านเหมือนของข้าพเจ้า 

ให้น�าหนังสือเล่มนั้นไปให้สมาชิกใหม่หรือคนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับศาสนจักรเท่าครอบครัวท่านและช่วย
พวกเขาค้นหาครอบครัวของตน ขณะท�าเช่นนั้น
ท่านจะช่วยพวกเขาน�าคนอื่นๆ มาพระวิหาร คน
เหล่านี้เป็นพี่น้องชายหญิงของท่าน แต่เราจะเรียก
พวกเขาว่า “ญาติห่างๆ” ของท่านเช่นกัน

เราทุกคนเป็นพี่น้องกันในครอบครัวของพระ-
บิดาของเรา ครอบครัวของเราเองไม่ได้ถูกสร้าง
ขึ้นมาอย่างไร้แบบแผน ประธานมอนสันกล่าวไว้ว่า 

เมื่อเราเห็นตัวเราใน

มุมมองของครอบครัว

เราทั้งคนที่มาก่อน

เราและคนที่มาหลัง

เรา เราตระหนักว่าเรา

เป็นส่วนหนึ่งของห่วง

เชื่อมอันแสนวิเศษที่

เชื่อมโยงเราทุกคนเข้า

ด้วยกัน
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“เราค้นพบบางสิ่งเกี่ยวกับตัวเราเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยว
กับบรรพชนของเรา”4

เมื่อเราเห็นตัวเราในมุมมองของครอบครัวเรา 

ทั้งคนที่มาก่อนเราและคนที่มาหลังเรา เราตระหนัก

ว่าเราเป็นส่วนหน่ึงของห่วงเชื่อมอันแสนวิเศษ 

ที่เชื่อมโยงเราทุกคนเข้าด้วยกัน เมื่อเราค้นหา 

คนเหล่าน้ันและน�ารายชื่อพวกเขาไปพระวิหาร 

เท่ากับเราน�าบางสิ่งท่ีพวกเขาไม่สามารถมีได้

หากไม่มีเราไปให้พวกเขา ในการท�าเช่นนั้น เรา

เชื่อมสัมพันธ์กับพวกเขา และพระเจ้าทรงยืนยัน

ผ่านพระวิญญาณของพระองค์ต่อจิตวิญญาณ 

เราถึงความส�าคัญนิรันดร์ของสิ่งที่เราท�าอยู่

ประธานมอนสันกล่าวว่า “คนที่เข้าใจพรนิรันดร์

ซึ่งมาจากพระวิหารทราบว่าเพื่อให้ได้รับพรดังกล่าว

ไม่มีการเสียสละใดมากเกินไป ไม่มีราคาใดสูงเกิน

ไป และไม่มีการต่อสู้ใดยากเกินไป”5

ข้าพเจ้าเพิ่มเติมถ้อยค�าเหล่านั้นว่าพรและพลัง

จากเบื้องบนคอยท่าสมาชิกครอบครัวของเราผู้ล่วง

ลับไปก่อนเราเมื่อพวกเขายอมรับศาสนพิธีที่เรา

ท�าให้พวกเขาในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาสิ้นสุด

ความเป็นมรรตัยแล้ว แต่ยังด�าเนินชีวิตต่อไป เรา

กลายเป็น “ผู้ช่วยให้รอดบนเขาไซอัน” และผูกพัน

กับพวกเขาตลอดกาล

ท่านเกิดมาในเวลาของพระวิหารและเทคโน- 

โลยี วันเหล่าน้ีเป็นวันเวลาให้ท่านหันใจไปหา

บรรพชนของท่านอย่างเต็มที่มากขึ้น

ขณะท่านหมายมั่นสนับสนุนช่วยเหลืองาน

ศักดิ์สิทธิ์นี้ ความรู้และศรัทธาของท่านในพระผู้- 

ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนและท่านจะได้รับพยานแน ่

ชัดย่ิงขึ้นว่าชีวิตด�าเนินต่อไปหลังม่าน ข้าพเจ้ารู ้

ว่าชีวิตด�าเนินต่อไปหลังม่าน ท่านจะได้รับความ

คุ้มครองจากการล่อลวงที่อยู่รอบตัวท่านและท่าน

จะเตรียมตัวท่านเองและโลกที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อ 

รับการเสด็จมาครั้งสองของพระผู้ช่วยให้รอด
ข้าพเจ้ารู้ว่าชีวิตด�าเนินต่อไปหลังม่าน ข้าพเจ้า 

เป็นพยานว่าพระเยซูคือพระคริสต์ พระองค์ทรง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา พระองค์
ทรงพระชนม์ การชดใช้อันรุ่งโรจน์ของพระองค ์

เอ้ืออ�านวยให้ศาสนพิธีเหล่านี้ในพระวิหารคงอยู ่
ชั่วกาล 

จากค�าปราศรัยเรื่อง “หาญาติห่างๆ ของเรา” ที่การให้ข้อคิด 
ทางวิญญาณวันค้นหาครอบครัวส�าหรับเยาวชนผนวกกับการ
ประชุมใหญ่ประวัติครอบครัว RootsTech 2014 ในซอลท์เลค
ซิตี้, ยูทาห์, วันที่ 8 ก.พ. 2014 เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ lds.org/go/
Andersen215 [425] ชมค�าปราศรัยปีนี้ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์  
ไปที่ lds.org/discoverfamily
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การหาญาติห่างๆ ของท่าน

แผนภูมิสืบสกุลของท่านดูเหมือนจะเต็มหรือเปล่า ค้นหาญาติห่างๆ 
โดยท�าตามขั้นตอนดังนี้ (1) ลงชื่อเข้า FamilySearch.org หรือคลิก 
“Family Tree (แผนภูมิสืบสกุล)” เลือกดู Fan Chart (แผนภูมิรูป
พัด)”  (2) วางเม้าส์บนชื่อหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวตรงวงด้าน
นอกของรูปพัด และคลิกไอคอนรูปพัดเล็กๆ โดยน�าคนนั้นไปตรง
กลาง  (3) เปลี่ยนมุมมองเป็น descendancy (แผนภูมิลูกหลาน) 
จากนั้นคลิกเพื่อแสดงสี่รุ่น  (4) มองหาไอคอนพระวิหารที่ชี้ว่าอาจ
มีศาสนพิธีที่ต้องท�าส�าหรับญาติคนนี้  หากได้รับการแนะน�าจาก 
FamilySearch ให้ตรวจสอบชื่อที่ซ�า้กัน  (5) ออกไปด้านนอกวงกลม
ของแผนภูมิรูปพัดและ เมื่อเสร็จแล้ว ย้อนกลับไปหนึ่งรุ่นและท�าขั้น
ตอนก่อนหน้านี้อีกครั้ง



โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจักร

ผมไม่เคยต้องกังวลว่าจะหาพอล  

รอมนีย์ คุณพ่อวัย 92 ปีของผม

ได้ที่ไหนตอนบ่ายวันอาทิตย์ ท่าน

อยู่ในวอร์ดของท่านในซอลท์เลคซิตี้  ยูทาห ์

ก�าลังจัดห้องนมัสการให้เป็นระเบียบ ท่าน 

ใช้เวลาชั่วโมงเศษ

ท่านยันเครื่องช่วยเดินขณะไปตามช่อง

ทางเดิน จากนั้นก็ยันที่ม้านั่งขณะขยับจาก 

แถวหนึง่ไปอีกแถวหนึง่เพือ่หยบิเศษกระดาษ 

จัดเรียงหนังสือเพลงสวด และเก็บซีเรียล

หรือเศษขนมปังที่ตกบนพรม นั่นเป็นงาน

ที่ท่านท�าทุกวันอาทิตย์แทบไม่มีเว้นตั้งแต่

ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นมัคนายกในปี 1934

เตรียมนมัสการ

“พ่อท�าแบบนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพ่อรัก

พระเจ้า” ท่านกล่าว “การมีห้องนมัสการที่

สะอาดช่วยเรานมัสการพระองค์”

ในฐานะมัคนายก พอล รอมนีย์เรียนรู้ว่า

หน้าทีข่องท่านรวมถงึการดูแลความต้องการ

ฝ่ายโลกของวอร์ดด้วย “พ่อคิดถึงวิธีหนึ่งที่

จะท�าเช่นนั้น นั่นคือ จัดให้เป็นระเบียบหลัง

เลิกประชุม” ท่านกล่าว “พ่อจึงเริ่มท�า และ

ท�ามานับแต่นั้น” นั่นไม่ได้เป็นงานมอบ

หมายหรือการเรียกอย่างเป็นกิจลักษณะ  

ก่อน
การเดนิทาง
ของเราสิน้สดุ

พอล รอมนีย์แสดงความรักที่มีต่อพระเจ้า
โดยจัดห้องนมัสการให้เป็นระเบียบ
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ถึงแม้บางครั้งท่านจะมาช่วยคนที่ได้รับมอบ

หมายให้ท�าความสะอาดอาคารประชุม

วันเสาร์ บางครั้งลูกๆ ก็ช่วยท่าน หลายปี

ก่อนเมื่อท่านอยู่ในฝ่ายอธิการ ท่านกระตุ้น

มัคนายกให้มีส่วนร่วม
แต่เวลาส่วนใหญ่ท่านจะรอจนกว่าการ

ประชุมสุดท้ายของวันนั้นสิ้นสุด จากนั้นท่าน
จะอุทิศส่วนเล็กๆ น้อยๆ ของท่านเพื่อดูแล
รักษาบ้านแห่งระเบียบโดยไม่ป่าวประกาศ 

ท่านท�าเช่นนี้อย่างซื่อสัตย์ทุกวันอาทิตย์
แบบอย่างของคุณพ่อแสดงให้ผมเห็นว่า

ไม่ว่าสภาวการณ์ของเราเป็นเช่นไร เราหา

วิธีรับใช้ได้เสมอ นั่นสอนผมเกี่ยวกับความ

คารวะและการเตรียมนมัสการ นั่นช่วยให้

ผมเห็นว่ามีมากมายที่เราทุกคนเรียนรู้ได้จาก

คนเหล่านั้นผู้เดินทางผ่านชีวิตนี้ล่วงหน้าไป

ก่อนเรา

เปล่ียนบทบาท
ผมเรียนรู้บทเรียนคล้ายกนัจากเพือ่นบ้าน

ที่อยู่ใกล้เคียง ลาร์รีย์ มอร์แกนวัย 97 ปี กับ

เอลิซาเบธภรรยาวัย 94 ปีท�าหน้าท่ีตาม
บทบาทในชีวิตจนประสบความส�าเร็จด้วย
กันฉันสามีภรรยา บิดาและมารดา และคู ่
ผู้สอนศาสนาอาวุโสในฮอลแลนด์ เมื่อลาร์- 
รีย์อาย ุ72 ปี เขาได้รบัเรยีกเป็นท่ีปรกึษาใน

ส ําหรับคนที่อดทนด้วยดี 
ศรัทธาย่อมลึกซึ้งขึ้นตาม
กาลเวลา 

ฝ่ายอธิการ ตอนนัน้แถวบ้านเรามหีญงิม่าย 
79 คน และลาร์รย์ีกบัเอลซิาเบธไปเยีย่มทกุ
คนตามงานมอบหมายจากอธิการ

เป็นเวลา 40 กว่าปี ในวันอาทิตย์อด
อาหาร ลูกๆ ของลาร์รีย์กับเอลิซาเบธ และ
ตอนนี้หลานกับเหลนของพวกเขา มารวมกัน
ตอนเย็นเพื่อสิ้นสุดการอดอาหารของพวก
เขา “เราต้องการให้ครอบครัวเรามีความสุข
กับการอยู่ด้วยกัน และทุกคนชอบกิน” เขา
กล่าว “เราเก็บข้าวสาลีไว้เยอะมาก เราโม่

แป้งแล้วท�าวอฟเฟิล จากนั้นก็จะกินจนกว่า
ทุกคนอิ่ม” อาหารง่ายๆ ที่รับประทานร่วม
กันบ่มเพาะความรู้สึกอันยั่งยืนของการอยู่
กันพร้อมหน้าเป็นครอบครัว

ปัจจุบันลูกและหลานเป็นคนท�าอาหาร 
เอลิซาเบธเป็นโรคสมองเสื่อมแต่รู้ว่า
ครอบครัวอยู่ใกล้ เธอกล่าวกับทุกคนที่
นั่นซ�า้แล้วซ�า้เล่าว่า “ฉันรักคุณ” เมื่อ
รับประทานอาหารเสร็จ
และทุกคนไปหมด
แล้ว เธอชอบฟัง
ลาร์รีย์อ่านพระ-
คัมภีร์และ
บทความใน
นิตยสาร
ศาสนจักร

และเธอเกิดความมั่นใจเพียงแค่รู้ว่าเขาอยู่
ที่นั่น

ราวสองปีก่อน ลาร์รีย์หกล้มและส่งผล
เสียต่อกระดูกสันหลัง ด้วยเหตุนี้เขาจึงเดิน
ไม่ได้อีก “ผมไม่เสียเวลา 

ถามว่า ‘ท�าไมต้องเป็น
ผม’” เขากล่าว “ผมได้
รับพรฐานะปุโรหิต พร
นั้นบอกว่าผมจะเดิน
ได้อีกถึงแม้จะเดินไม่
ได้ในชีวิตนี้ เพราะ 
การชดใช้และ 

ลาร์รีย์กับเอลิซาเลเบธ มอร์แกนแสดง 
ถึงความไว้วางใจกันตลอดเวลา



มรดกแห่ง
ความหวัง
“ไม่ว่าท่านจะอยู่

ตรงจุดใดของเส้น

ทางสู่การรับมรดก

ของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์ ท่าน

มีโอกาสแสดงให้คนมากมายเห็น

หนทางไปสู่ความสุขที่ดีกว่า การที่ 

ท่านเลือกว่าจะทำาหรือรักษาพันธ-

สัญญากับพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่นั้น 

ท่านกำาลังเลือกว่าจะทิ้งมรดกแห่ง

ความหวังให้คนที่อาจทำาตามแบบ

อย่างของท่านหรือไม่เช่นกัน”

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่ง
ในฝ่ายประธานสูงสุด, “มรดกแห่งความหวัง
อันหาค่ามิได้,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 22.

หนังสือที่ระลึกและภาพถ่าย รูปถ่ายสองรูป
ทีเ่ธอเอาให้ดูท�าให้ผมประทบัใจเป็นอย่างยิง่

รูปแรกถ่ายเมื่อหลายปีก่อน เป็นรูป
นักเรียนเซมินารีกลุ่มหนึ่ง มีลูกสาวของ 
เมอร์เลรวมอยู่ในนั้น “พวกเขาอยู่แถวหน้า
กับครูของพวกเขา บอยด์ เค. แพคเกอร์”  
เมอร์เลกล่าว “ท่านดูหนุ่มมาก แต่เป็นครู
ที่ดี” ปัจจุบันท่านเป็นประธานโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง

เมื่อเมอร์เลอายุยังน้อย เธอป่วยเป็น
โปลโิอ “เดก็สาววยัรุน่รบัมอืกบัเรือ่งนีไ้ม่ง่าย
นัก” เธอกล่าว “ศรัทธาของยายต้องเติบโต
จงึจะรบัมอืไหว แต่พระเจ้าทรงช่วยยายตอน

นัน้ และทรงก�าลงัช่วยตอนนีด้้วย” คนทีป่่วย
ด้วยโรคโปลิโอเมื่ออายุยังน้อยมักต้องต่อสู้
กับกลุ่มอาการหลังโปลิโอขณะพวกเขาแก่
ตัว โดยต้องรับมือกับอาการคล้ายกับกล้าม
เนื้อล้าและอ่อนแรง เมอร์เลเป็นแบบนั้น

เมื่อรู้สึกเหนื่อยเธอจะนึกถึงพระคัมภีร์ใน
แอลมา 7:11–12 ที่บอกว่าพระผู้ช่วยให้รอด 
“จะทรงรับความเจ็บปวดและความป่วยไข้ 
 
 

การฟื้นคืนพระชนม์ ผมรู้ว่านั่นจะเกิดขึ้น  
ผมเรียนรู้ว่าพระบิดาในสวรรค์ทรงดูแล  
เมื่อใดที่เรายอมรับพระประสงค์ของพระองค์ 
เมื่อนั้นเราย่อมสามารถพึ่งความช่วยเหลือ
ของพระองค์ได้”

มุมมองไกลข้ึน
ผมพบเมอร์เล คริสเตนเซ็นครั้งแรกท่ี

บ้านพักส�าหรับผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ใน
บริคัมซิตี้ ยูทาห์ คุณยายของเพื่อนคนหนึ่ง
ของครอบครัวเราจะฉลองวันเกิดปีที่ 101 
ของเธอ ในห้องของเมอร์เลเธอนั่งท่ามกลาง 

 

ของผู้คนของพระองค์ … เพื่อพระองค์จะ
ทรงรู้ … ว่าจะทรงช่วยผู้คนของพระองค์
ตามความทุพพลภาพของพวกเขาได้
อย่างไร” เธอกล่าวต่อจากนั้นว่า “คุณวาง 

ใจว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าคุณก�าลังประสบอะไร 
รับมือไปวันต่อวัน สวดอ้อนวอน ไปโบสถ์ 
และเมตตาคนอื่นๆ สิ่งเล็กๆ น้อยๆ นั่นเอง 
ที่ช่วยให้คุณผ่านพ้น”

รูปที่สองที่เมอร์เลเอาให้ผมดูอยู่ในสมุด
ภาพ—รูปลูกสาวสามคนในห้าคน ลูกทุก
คนของเธอเป็นผู้หญิง และสามคนเป็นแฝด
สามเกิดในปี 1936 แฝดสามคนแรกที่เกิด
ในบริคัมซิตี้ “สมัยนั้นไม่ค่อยมีแฝดสาม”  

เมอร์เล คริสเตนเซ็นชื่นชมยินดีใน

ความรู้ที่ว่าเธอจะได้เห็นคนที่เธอรัก

อีกครั้ง
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เมอร์เลกล่าว การแพทย์ยังไม่ก้าวหน้า และ
ลูกสาวสองคนของเธอเกิดมาพร้อมปัญหา
หัวใจ ชารอนเสียชีวิตในปี 1958 ไดแอน 
เสียชีวิตในปี 1972 เจนิซไม่มีอาการของ 
โรคหัวใจ แต่เสียชีวิตจากมะเร็งในปี 1992

“ยายรักลูกทุกคนรักสามีของพวกเขา 

หลานๆ และเหลนของยาย” เมอร์เลกล่าว 

แต่เธอคิดถึงเดอเวเรสามีผู้ตายจากไปแล้ว 

26 ปี และเธอคิดถึงลูกแฝดสามของเธอซึ่ง

จะอายุครบ 79 เมษายนปีนี้

เธออ่านในแอลมาอีกครั้ง “และพระองค์

จะทรงรับเอาความตาย, เพื่อพระองค์จะ 

ทรงท�าให้สายรัดแห่งความตายที่ผูกมัดผู ้

คนของพระองค์หลุดออก” (แอลมา 7:12)

“ยายรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเอาชนะ

ความตาย” เมอร์เลกล่าว “เพราะเหตุนี้ยาย

จึงรู้ว่ายายจะได้พบสามีและลูกแฝดสาม

และทุกคนในครอบครัวของยายอีกครั้ง”  

เธอกล่าวว่าความเชื่อมั่นเช่นน้ันแรงกล้า 

ขึ้นทุกวัน
ซิสเตอร์คริสเตนเซ็นถึงแก่กรรมในเดือนกันยายน 
2014 ไม่นานหลังจากเขียนบทความนี้

เดินด้วยกัน

อัลพ์กับลูเซตต์ พาสเซราอับ จากโลซาน 

สวิตเซอร์แลนด์ชอบไปเดินเล่นด้วยกัน ที่

แห่งหนึ่งที่พวกเขาชอบไปเดินเล่นคือตาม

ฝั่งทะเลสาบเจนีวา ที่นั่นมีหอคอยแอลป์ตั้ง

ตระหง่านเหนือทะเลสาบ สองปีก่อนระหว่าง

เดินเล่น สองสามีภรรยาพาสเซราอับใช้เย็น

นั้นหวนระลึกถึงความหลัง

“ผมค้นหาความจริงตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น”  
อัลพ์วัย 78 ปีกล่าว “ผมพูดกับตัวเองเสมอ
ว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริง พระองค์ต้องมี
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตบนแผ่นดินโลก ผม
หมกมุ่นกับความคิดนั้นตลอดเวลา”

ขณะที่อัลพ์เริ่มเรียนหนังสือหลังจบมัธยม
ปลาย เพื่อนคนหนึ่งชวนเขาไปเรียนภาษา
อังกฤษฟรีที่ผู้สอนศาสนาแอลดีเอสสอน 
ครั้งหน่ึงหลังจากชั้นเรียน ผู้สอนศาสนา 
ชวนเขามาโบสถ์

“ครั้งแรกที่ผมเข้าร่วม บทเรียนโรงเรียน
วันอาทิตย์สอนว่าพระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นองค์สัตภาวะแยก

กันสามพระองค์” อัลพ์จ�าได้ “ครูบอกว่าเรา
รู้มากมายเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเพราะค�า
สอนของศาสดาพยากรณ์ยคุปัจจบุนั โจเซฟ 
สมธิ และทกุวนันีม้ศีาสดาพยากรณ์ทีม่ชีวีติ 
ผมแปลกใจมาก พวกเขาพูดสิ่งที่อยู่ในใจ
ผมมานาน” ไม่นานเขาก็เข้าร่วมศาสนจักร 
“และทุกวันนับแต่นั้น ผมดีใจที่มีศาสดา
พยากรณ์บนแผ่นดินโลก”

ลูเซตต์วัย 80 เป็นเด็กที่เติบโตสมัย

สงครามโลกครั้งที่ 2 “ยายต้องไปท�างาน 
 
 

ตอนอายุ 14 ปีและเรียนหนังสือไม่จบ”  
เธอกล่าว “แต่ยายพบว่าศาสนจักรเปิด 
โอกาสให้เรียนรู้ตลอดเวลา”

หลงัจากรบัใช้งานเผยแผ่เธอเริม่ออกเดท
กบัอลัพ์ ทัง้สองแต่งงานในพระวหิาร เลีย้งดู
ครอบครวั และหวนนกึถงึการเดนิทางทีร่วม
ถงึการเป็นประธานปฐมวยัวอร์ดนาน 14 ปี
ของลูเซตต์ และการอยู่ในสภาสูงสเตคของ 
อัลพ์ 32 ปี การเดินทางไปพระวิหารเป็น

ประจ�า การพูดคุยกับลูกหลาน และความ
ส�านึกคุณต่อความจริงที่พวกเขาน้อมรับ 
เมื่อยังเยาว์วัย

“เราได้รับพรให้เดินเคียงข้างกัน” ลูเซตต ์
กล่าว “และศรัทธาของเราเข้มแข็งขึ้นใน
แต่ละก้าว”

ผมเรียนรู้มากมายจากเพ่ือนเหล่าน้ีที่อายุ

มากกว่าผม  ลาร์รีย์กับเอลิซาเบธสอนผมให้รับ

บทบาทการเปลี่ยนชีวิตด้วยความสง่างามและ

ความช่วยเหลือจากพระเจ้า เมอร์เลแสดงให ้

เห็นว่าศรัทธาในการอดทนจนกว่าชีวิตจะหา 

ไม่ต้องสร้างบนศรทัธาในพระผูช่้วยให้รอดวนันี้ 

และครอบครัวพาสเซราอับชื่นชมยินดีในพระ- 

กิตติคุณทุกวัน ทั้งหมดนั้นเป็นบทเรียนที่จะ

ท�าให้ผมเข้มแข็งขึ้นก่อนการเดินทางสิ้นสุด 

ลูเซตต์กับอัลพ์ พาสเซราอับหวนระลึกถึงการใช้ชีวิตร่วมกันในศาสนจักร

 กุ ม ภ า พั น ธ ์  2 0 1 5    37



เ มื่อผมเรียนจบมัธยมปลาย ผมรู้ว่าต้อง
รออย่างน้อยสองปีก่อนรับใช้งานเผยแผ่ 

ผมตัดสินใจเริ่มเรียนมหาวิทยาลัย โดย

ค�านวณว่าผมจะเรียนแพทย์จบได้ราวหก
ปีถ้าผมทุ่มเทเต็มที่ ผมวางแผนรับใช้งาน
เผยแผ่เต็มเวลาหลังจากนั้น

หลังจากเรียนจบแพทย์ตอนอายุ 24 ปี 
ผมเริ่มเป็นแพทย์ฝึกหัดซึ่งเพิ่มโอกาสด้าน

อาชีพ ระหว่างนั้นเกิดภาวะท่ีท�าให้ผม
ตัดสินใจล�าบากว่าจริงๆ แล้วผมควรรับใช ้
งานเผยแผ่หรือควรท�างานต่อ พ่อแม่ พี่
ชาย (เพิ่งกลับจากงานเผยแผ่) อธิการของ
ผม และที่ปรึกษาในฝ่ายประธานคณะ

เผยแผ่ต่างแนะน�าให้ผมรับใช้
ผมเช่ือว่าพวกเขาพูดถูก แต่ผมไม่

อยากเลื่อนเวลาประกอบอาชีพแพทย์ที่
มีอนาคตสดใส ผมสวดอ้อนวอนและอด
อาหารขอการดลใจ ผมค้นหาข้อมูลในปิตุ

พรของผมด้วย ซึ่งแนะน�าให้ผมรับใช้งาน
เผยแผ่เต็มเวลาและสัญญาพรจากการ
รับใช้

วนัหนึง่ขณะก�าลงันัง่รถประจ�าทางกลบั 
บ้านหลังเลิกฝึกงาน ผมพบผู้ประสาทพร 
สเตคโดยบังเอิญ เราลงรถป้ายเดียวกัน
และน่าแปลกตรงที่เราเริ่มเดินไปทาง

เดียวกัน เขาจ�าได้ว่าผมเป็นสมาชิกของ
ศาสนจักร

ขณะเดินไปด้วยกัน เขาถามว่าผมมี

แผนจะท�าอะไรกับชีวิต ผมอธิบายว่าผม
เป็นแพทย์และตัดสินใจไม่ถูกระหว่าง
อาชีพกับงานเผยแผ่ เขาบอกผมด้วยน�้า
เสียงหนักแน่นให้รับใช้พระเจ้าโดยไปเป็น
ผู้สอนศาสนา โดยเพิ่มเติมว่าผมจะได้รับ

พรจากการรับใช้ ส�าหรับผมแล้ว ค�าตอบ
ของเขาดูเหมือนจะมาจากพระเจ้า

พระคัมภีร์ข้อต่อไปนี้เข้ามาในความคิด
ผมทันที “เจ้าจงแสวงหาอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าและความชอบธรรมของ
พระองค์เสียก่อน, และสิ่งทั้งหมดนี้จะมี

เพิ่มเติมมาให้เจ้า” (3 นีไฟ 13:33)
ผมมั่นใจว่าพระเจ้าทรงตอบผม ผม

ตัดสินใจเลื่อนอาชีพออกไปโดยไม่ลังเล
อีก และรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา เพื่อน
ที่เป็นแพทย์ด้วยกันคิดว่าผมจะลืมการ

รักษาหลังจากห่างไปสองปี พวกเขาท�าให้
ผมล�าบากใจ แต่ผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว

ผมทิ้ง “ดร.” ค�าน�าหน้าชื่อไว้เบื้องหลัง 
ไปรับใช้สองปีในคณะเผยแผ่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก คินชาซา

ห้าปีต่อมา ผมเขียนรายชื่อพรหลักๆ  

ที่เป็นผลมาจากการรับใช้ พรส�าคัญที่สุด
คือผมพบภรรยา—สมาชิกที่ซื่อสัตย์ของ
ศาสนจักรและปีติสูงสุดของผม เรามีบุตร
ด้วยกันสองคน ครอบครัวเรารับการผนึก

ชั่วนิรันดร์ ในพระวิหารเราท�าหน้าที่เป็น
ผู้รับศาสนพิธีแทนบรรพชนที่ล่วงลับไป
แล้วของเรา ผมมีอาชีพที่มั่นคง ส่งผลให้
ครอบครัวผมพึ่งพาตนเองได้ นี่เป็นเพียง
พรส่วนหนึ่งที่เราได้รับจากพรเจ้า

ผมรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ไม่ตรัสเท็จ

และสุดท้ายแล้วพระองค์ทรงท�าตามสัญ-
ญาทั้งหมดเมื่อเราวางใจพระองค์และ
รักษาพระบัญญัติของพระองค ์
มูคันดิลา แดนนี คาลาลา, ไลบีเรีย

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 แ
บร

ดล
ีย์ 

เอ
ช.

 ค
ลา

ร์ก

แพทย์หรือผู้สอนศาสนา?

เ สี ย ง วิ สุ ท ธิ ช น ยุ ค สุ ด ท้ า ย

ทุกคนแนะนำาผมให้รับใช ้
งานเผยแผ่ แต่ผมไม่อยาก 

เลื่อนเวลาประกอบอาชีพ
แพทย์ที่มีอนาคตสดใส
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ตอนเรียนมัธยมปลายปีแรกผมตั้งใจไว้
ว่าจะอ่านพันธสัญญาใหม่ตั้งแต่ต้นจน

จบ หลังเลิกเรียนและสุดสัปดาห์ ผมจะปลีก
ตัวขึ้นชั้นบนของบ้านและอ่านพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้า เกี่ยวกับปาฏิหาริย์และ
พระชนม์ชีพของพระองค์

ถึงแม้ความคิดในวัยเยาว์ของผมมักไม่
เข้าใจภาษาของไบเบิล แต่ผมก็ได้รู้จักพระ-
เยซูคริสต์ ผมเรียนรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระ-
บุตรของพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าทรง
ส่งพระองค์มาชดใช้บาปของเรา ผมเรียนรู้
ว่าพระองค์ทรงเดินกับ ทรงพูดกับ และทรง
อวยพรคนธรรมดาสามัญที่อ่อนแอ—คน
อย่างผม

บางคร้ังผมสบัสนขณะอ่านข้อความสลบั 
ซับซ้อนในสาส์นของเปาโลและงานเขียน
ของยอห์นในหนังสือวิวรณ์ แต่ผมรู้สึกถึง
ความจริงของค�าสอนเหล่านั้นเสมอ ผมพบ 
ว่าการอ่านพระคัมภีร์ช่วยให้ผมผ่านวัน
ยากๆ ที่โรงเรียนและให้แนวทางในการ
ตัดสินใจเรื่องส�าคัญๆ

หลายปีต่อมา ขณะเตรียมเป็นผู้สอน
ศาสนา ผมพบตนเองก�าลังสงสัยเหตุจูงใจ
ให้ผมรับใช้ ผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยว
กับประจักษ์พยานของผมหรือตัวผม ผม
สงสยัว่าผมก�าลงัเตรียมเป็นผูส้อนศาสนา 
เพราะภาระผูกพันต่อพ่อแม่และผู้น�าที่
ได้ท�างานหนักเพื่อสอนพระกิตติคุณผม
หรือไม่ ผมคิดกระทั่งว่าถ้าผมไม่รับใช้อาจ
จะดีส�าหรับพระเจ้ามากกว่า 

วันหนึง่ขณะก�าลงัอ่านพระคมัภร์ีมอรมอน 
ถ้อยค�าของอบินาไดสัมผัสใจผม

“พระองค์จะทรงถูกพาไป, ถกูตรงึกางเขน, 
และถูกประหาร....

ผมได้รู้จักพระผู้ช่วยให้รอด
“และดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าทรงท�าให้สาย

รัดแห่งความตายขาด, โดยทรงมีชัยชนะ
เหนือความตาย...

“และบัดนี้ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน ใครเล่า

จะประกาศเกี่ยวกับลูกหลานของพระองค์?” 
(โมไซยาห์ 15:7-8, 10; เน้นตัวเอน)

ผมอ่านบรรทัดสุดท้ายซ�้าหลายรอบ 
พลางสงสัยว่าเคยเป็นแบบนี้มาก่อนด้วย
หรือ การอ่านพันธสัญญาใหม่ท�าให้ผมรู้จัก
พระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดและคน 
รุน่ทีเ่คยเดินกบัพระองค์ แต่คนรุน่พระผูช่้วย 
ให้รอดไม่สามารถมาเยอืนคนในปัจจบัุนเพือ่
สอนให้รูค้วามรกัของพระองค์ การชดใช้ของ
พระองค์ และศาสนจักรของพระองค์ ด้วย

เหตุนี้ผมจะหาเหตุ ไม่ แบ่งปันประจักษ์
พยานเกี่ยวกับพระองค์ได้อย่างไร 

พระเจ้าทรงต้องการให้ผมแบ่งปันข่าว
ประเสริฐของพระกิตติคุณที่ผมได้รับแล้ว 
ผมรู้ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง และผม
ต้องการแบ่งปันความจริงที่ผมเรียนรู้ขณะ
อ่านพระคัมภีร์

ผมไปเป็นผู้สอนศาสนาหลังจากประสบ- 
การณ์นี้ไม่นาน เวลานี้ผมสามารถบอกได ้
ว่าความปรารถนาจะรบัใช้เกดิจากการทีผ่ม
ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัพระผูช่้วยให้รอดขณะอ่าน
พระคัมภีร์สมัยเป็นนักเรียน 
ไบรอัน น็อกซ์, แอริโซนา, สหรัฐอเมริกา

ขณะเตรียมเป็นผู้สอน
ศาสนา ผมกำาลังสงสัย

เหตุจูงใจให้ผมรับใช้



ไ  ม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเท้า
ของผม ผมจึงสับสนเล็กน้อยเมื่อนีเวส

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ในโบลิเวียบอกว่า
เธอขอบคุณเท้าของผม

“ดิฉันขอบคุณเท้าของคุณมาก” เธอจะ
บอกผมในช่วงหลายสัปดาห์หลังจากเธอ
รับบัพติศมา

นีเวสรับพระกิตติคุณที่ฟื้นฟูอย่างง่าย 
ดาย แต่เมือ่เราเชือ้เชญิเธอให้รบับพัตศิมา 
เธอกลับลังเล

เธออธิบายว่าเธอมีอาการเจ็บปวดที่

ผิวหนัง เมื่อผิวสัมผัสน�้าเย็น เธอจะรู้สึก

เหมือนเข็มหลายพันเล่มแทงรูขุมขน 

อาการดังกล่าวส่งผลให้เธอท�าภารกิจ

ทั่วไปไม่ได้ เช่น ล้างผักหรือซักเสื้อผ้า 

ด้วยมือ

เราอธิบายว่าสามารถท�าให้อ่างบัพ- 
ติศมาร้อนได้ และเรารับรองว่าเธอจะได้ 

รับบัพติศมาในน�้าอุ่น สีหน้าเธอแช่มชื่น 
ขึ้น และเธอเลือกรับบัพติศมาในวันคริสต์- 
มาส ผมกับคู่บอกประธานสาขาเกี่ยวกับ 
 

ดิฉันขอบคุณเท้าของคุณ
สภาพผิวหนังของเธอ และเขาบอกว่าจะ
ท�าให้อ่างร้อนทันส�าหรับบัพติศมาตอน
บ่าย

แต่เมื่อเรามาถึงโบสถ์ อ่างเพิ่งเติมน�้า
เย็นจัด! ประธานสาขาที่กระวนกระวายใจ
อธิบายว่าเพราะการสื่อสารผิดพลาดน�้า 
จึงยังไม่พร้อม ต้องรออีกพักใหญ่ 

ผมกับคู่รู้ว่านีเวสต้องการรับบัพติศมา 
วนัน้ัน และเราเชือ่ว่าพระเจ้าทรงปรารถนา 

เช่นเดียวกัน เราพบห้องว่างและสวดอ้อน- 

วอนขอให้ พระองค์ทรงช่วยให้นีเวสได้

รับบัพติศมา เรารู้สึกสบายใจหลังจาก

สวดอ้อนวอนและตัดสินใจด�าเนินพิธี คน

ที่พูดก่อนบัพ-ติศมาสอนดีมาก แต่ผมรู้สึก

กังวลใจทันทีเมื่อได้ยินว่า “ตอนนี้เอ็ลเด

อร์เนลสันจะให้บัพติศมาซิสเตอร์นีเวส”
ผมพยายามปกปิดความไม่สบายใจ

ขณะก้าวลงไปในน�้าเย็นจัดอย่างระมัด-
ระวัง  นีเวสจับมือผมและหย่อนเท้าลงใน
น�้า ผมเตรียมตั้งรับเต็มที่ แต่นีเวสไม่หวีด 
ร้องหรือแสดงสีหน้าเจ็บปวดแต่อย่างใด  
 

เธอก้าวลงบันไดอย่างสงบและยิ้มให้ผม

หลังจากค�าสวดอ้อนวอนบัพติศมา เธอ

เอนหลังลงไปในน�้าเย็น เมื่อผมพยุงเธอขึ้น 

เธอฉีกยิ้ม ผมเต็มตื้นด้วยความส�านึกคุณ 

ส�าหรับผม บัพติศมาของเธอคือปาฏิหาริย์

ครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นนีเวสเธอพูดบาง

อย่างที่ท�าให้ผมหายสับสนเกี่ยวกับความ

สนใจในเท้าของผม เธอบอกว่า “ดิฉัน

ขอบคุณเท้าของคุณมาก ซึ่งเดินมาถึง

ประตบู้านของดฉินัและน�าความจรงิมาให้”

ผมนึกถึงนีเวส ศรัทธาที่เรียบง่าย และ

ความส�านึกคุณของเธอทุกครั้งท่ีได้ยิน

ถ้อยค�าเหล่านี้ของอิสยาห์ “เท้าของผู้น�า

ข่าวซึ่งอยู่บนภูเขานั้นช่างงดงามจริง คือ

ผู้น�าข่าวที่ประกาศสันติภาพ และผู้ที่น�า

ข่าวอันน่ายินดี ทั้งเท้าของผู้ประกาศความ

รอด และผู้กล่าวกับศิโยนว่า ‘พระเจ้าของ

ท่านทรงครอบครอง” (อิสยาห์ 52:7; ดู  

โมไซยาห์ 12:21 ด้วย) 

นิโคลัส เนลสัน, เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา

นีเวสรับพระกิตติคุณที่ฟื้นฟู
อย่างง่ายดาย แต่เมื่อเรา 

เชื้อเชิญเธอให้รับบัพติศมา  
เธอกลับลังเล
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มีอยู่ช่วงหนึ่งผมอยากถ่ายรูปเทมเปิล 

สแควร์ในซอลท์เลคซติี—้รวมทัง้สระน�า้ 

น�้าพุ และทางเดิน—ปกคลุมด้วยหิมะตก

ใหม่ไม่มีรอยเท้า เพื่อให้ได้ภาพหิมะตก

ใหม่ที่ไม่มีรอยเท้าผมรู้ว่าผมต้องมาถึง

เทมเปิลสแควร์แต่เช้ามืดหลังเกิดพายุ

หิมะตอนกลางคืน

ค�่าวันหนึ่งหลังจากมีพยากรณ์อากาศ

ว่าหิมะจะตกทัง้คนื ผมจงึเตรียมตวั เพราะ 

คนดูแลบริเวณรอบเทมเปิลสแควร์เริ่ม

กวาดหิมะตามทางเดินตอนตีห้า ผมจึง

ตั้งนาฬิกาปลุกตอนตีสามและจัดเตรียม

อุปกรณ์ถ่ายรูปให้เรียบร้อย

เช้าวันถัดมาผมขับรถไปตามถนนที่ยัง

ไม่ได้กวาดหิมะออกและมาถึงเทมเปิล 

สแควร์ตอนตีสี่สิบห้าขณะหิมะยังตกอยู่ 

จากนั้นก็ขับวนรอบสแควร์พลางมองหา 

ที่จอดรถเพื่อจะเข้าไปถ่ายรูปได้สะดวก

ตอนวนรอบเทมเปิลสแควร์รอบแรก 

ผมสังเกตเห็นทางเดินเข้าพระวิหาร

ซอลท์เลคปกคลุมไปด้วยหิมะตกใหม่

—ไม่มีรอยเท้า! ผมรู้ว่าผมจะได้ภาพที่

สมบูรณ์แบบ ผมขับรถวนอีกรอบด้วย

ความตื่นเต้นเพื่อหาที่จอดรถ

ขณะขับไปทางตะวันออกบนถนน

นอร์ธเทมเปิล ผมคิดว่าจะพบจุดใกล้ทาง

เดินที่เห็น แต่กว่าจะรู้ตัวผมก็ขับเลยจุด

จอดรถไปแล้วและอยู่ใกล้ทางเดินเข้าพระ

วิหารอีกครั้ง ขณะนั่งรอรถติดไฟแดง ผม

มองไปทางขวาดูหิมะตกใหม่ที่ยังไม่ถูก

รบกวน

รอยเท้าของความซ่ือสัตย์
เมื่อมองไปทางซ้ายจนถึงศูนย์การ

ประชุมใหญ่ ผมสังเกตเห็นหญิงสูงอายุ
คนหนึ่งสวมชุดวันอาทิตย์ เธอเดินก้มหน้า

ท่ามกลางหิมะที่ก�าลังตกขณะบ่ายหน้า 
ไปพระวิหาร

“โอ้ ไม่นะ” ผมคิด “ผมคงไม่ได้รูปที่
สมบูรณ์แบบแน่เลย!”

ขณะผู้หญิงคนนั้นเดินตัดหน้าผมไป  
ผมเหลียวกลับไปมองทางเดินที่อีกไม ่

นานจะถูกย�่าและเห็นผู้หญิงอีกคนเดินไป 
ทางนั้นแล้วและก�าลังเดินเลี้ยวเข้าไปใน 
พระวิหาร ผมกลับไปมองผู้หญิงคนแรก 

ที่ก�าลังเดินไปตามทางเดิน หิมะจับเป็น 
ก้อนรอบรองเท้าและข้อเท้าของเธอขณะ 
 
 

เธอเดินตามรอยเท้าก่อนหน้านี้อย่างช้าๆ 
แต่มั่นคงไปตามทางเดิน ผ่านประตูและ
เข้าไปในพระวิหาร

ขณะตรึกตรองสิ่งที่เห็น ผมดูนาฬิกา
ที่รถ ตอนนั้นตีสี่ยี่สิบนาที  ความซื่อสัตย์
ของสตรีสองท่านนี้ระหว่างทางไปปฏิบัติ

หน้าที่ที่ก�าหนดท�าให้ผมอ่อนน้อมถ่อมตน
ขณะนั่งอยู่ในรถที่อุ่นสบายและมองดูรอย
เท้าในหิมะที่เพิ่งตกใหม่ 

ผมขับวนอีกรอบ จอดรถ หยิบกล้อง
ถ่ายรูป และถ่ายรูปรอยเท้าในหิมะ—รูปดี
กว่ารูปที่ผมตั้งใจจะถ่ายไว้มาก 

แรนดอลพ์ แชงคูลา, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

เพื่อให้ได้รูปหิมะตกใหม่ 
ไม่มีรอยเท้า ผมรู้ว่าผมต้อง 

มาถึงเทมเปิลสแควร์แต่เช้ามืด
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โดย เอ็มมาลีน อาร์. วิลสัน

ก ารรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์
กลายเป็นเรื่องท้าทายส�าหรับ
แอนนาเบลล์ ฮายแอตต์เมื่อเธอ

ได้รับว่าจ้างให้ฝึกงานกับบริษัทสวนสนุก
แห่งหนึ่ง แอนนาเบลล์เติบโตในเท็กซัส 
สหรัฐอเมริกา ได้รับการสอนให้นมัสการ 
พักผ่อน และรับใช้คนอื่นๆ ในวันสะบาโต 
แต่เมื่อเธอย้ายไปฟลอริดาเพื่อเริ่มฝึกงาน 

เธอต้องท�างานวันอาทิตย์
เธออธิบายว่า “ตอนแรกดิฉันไปท�างาน

ตามหน้าที่ ท�าแบบที่ทุกคนท�า หลังจาก
นั้นสองสามสัปดาห์ ดิฉันเริ่มสังเกตว่าตน
รู้สึกเศร้ามากระหว่างสัปดาห์หากไม่ได้

รับศีลระลึกหรือฟังค�าพูดจรรโลงใจที่ดิฉัน
ต้องการมากกว่าแต่ก่อน”

วันหนึ่งเธอสวดอ้อนวอนขอความช่วย
เหลือและรวบรวมความกล้าไปพูดกับ
หัวหน้างานของเธอว่าเธอประสงค์จะไป

ได้รับพร

โบสถ์และไม่ท�างานวันอาทิตย์ หัวหน้า
งานไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงส�าคัญต่อเธอ
ถึงเพียงนั้น แต่แอนนาเบลล์ยืนกราน 
ทุกครั้งที่เธอเห็นผู้จัดการหรือหัวหน้า

ฝ่ายจัดตารางการท�างาน เธอจะบอกว่า
เธอจ�าเป็นต้องหยุดวันอาทิตย์และยินดี
ท�างานหนักเป็นพิเศษในวันอื่นเพื่อให้ได้
หยุดวันอาทิตย์

“ในที่สุด ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น!” เธอ

กล่าว “วันหยุดงานของดิฉันกลายเป็น
วันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้น
มาก่อนกับเด็กฝึกงานตามฤดูกาลที่มา
ฝึกงานไม่ถึงหนึ่งเดือน” ปกติแล้วสิทธิ
พิเศษของการหยุดวันเสาร์อาทิตย์จะ

สงวนไว้ส�าหรับผู้มีต�าแหน่งอาวุโส”
เธอเป็นพยานถึงพรดังนี้ “การที่ดิฉัน

สามารถน�าแสงสว่างของการไปโบสถ์
กลับเข้ามาในชีวิตท�าให้ดิฉันเห็นและรู้สึก
ถึงความแตกต่างชัดเจน เมื่อผู้ร่วมงาน
ถามว่าท�าไมดิฉันไปโบสถ์หรือท�าไมจึง
ส�าคัญขนาดนั้น ดิฉันจะบอกพวกเขาให้
ไปกับดิฉัน ดิฉันเริ่มพาผู้ร่วมงานบางคน
ไปโบสถ์ ดิฉันรู้โดยไม่สงสัยว่าพระกิตติ-
คุณของพระเยซูคริสต์มีค่าควรแก่การ

สนับสนุน การถือปฏิบัติวันสะบาโตจ�าเป็น
ต่อการมีพระวิญญาณในชีวิตคุณและ
ท�าให้คุณเป็นคนดีขึ้น”

แอนนาเบลล์ได้รับพรเช่นคนหนุ่มสาว

ท้ายท่ีสุดแล้วการรักษา
วันสะบาโตให้ศักด์ิสิทธ์ิ
เป็นเร่ืองของการเช่ือฟัง 
เจตคติ และการเลือก

จากวันสะบาโต
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“วันอาทิตย์เป็นวันที่ต้องชะลอ หยุดพัก และ
ระลึกถึง เราเข้าร่วมการประชุมของศาสนจักร 
ใคร่ครวญพร ความเข้มแข็ง  และข้อบกพร่อง
ของเรา แสวงหาการให้อภัย รับส่วนศีลระลึก 

และไตร่ตรองความทุกขเวทนาของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อเรา เรา 
พยายามไม่เขวตามสิ่งใดๆ ที่โลกขัดขวางไม่ให้เรานมัสการพระองค์ 
...กิจกรรมใดก็ตามที่เรามีส่วนร่วมในวันสะบาโตควรสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของการระลึกถึงพระคริสต์ หากสิ่งใดที่เรากำาลังทำาใน

ระลึกถึงพระคริสต์ในวันสะบาโต

บัญญัติทุกข้อของพระเจ้าด้วย ขณะศึกษา
สถานการณ์นี้ ดิฉันตระหนักว่านี่ไม่ใช่
ปัญหาที่ดิฉันจะแก้ไขด้วยตนเองได้ ดิฉัน
วิงวอนพระเจ้าและทูลขอให้พระองค์ทรง
แสดงให้ดิฉันเห็นหนทางที่จะเชื่อฟังและ
เรียนจบ ดิฉันรู้สึกสงบในใจหลังจากสวด
อ้อนวอน

“เมื่อใกล้ถึงวันสัมมนา ดิฉันรู้สึกหวั่นใจ 
แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรงเตรียม
ทาง วันหนึ่งดิฉันยืนดูบอร์ดที่แจ้งหมาย

ก�าหนดการสัมมนา ส่วนใหญ่จะจัดช่วง
วันสุดสัปดาห์ แต่มีหัวข้อหนึ่งก�าหนดจัด 
ตลอดสามวัน ไม่รวมวันอาทิตย์ ดิฉัน

ตระหนักว่าพระเจ้าทรงก�าลังช่วยดิฉัน
รักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่เคยมีการ
สัมมนาในวันที่ไม่ใช่วันอาทิตย์มาก่อน

และไม่เคยมีอีกเลย แต่ปีที่ดิฉันจ�าเป็น
ต้องเข้าร่วมการสัมมนา พระเจ้าทรงท�าให้
ดิฉันเข้าร่วมได้ ดิฉันส�านึกคุณอย่างยิ่งที่
พระเจ้าทรงจัดหาวิธีเพื่อช่วยดิฉันรักษา
พระบัญญัติของพระองค์”

เตรียมนมัสการในวันอาทิตย์
แคเธอรีน วิลคินสันจากยูทาห์มักอยู่

นอกบ้านจนดึกดื่นในคืนวันเสาร์ เธอพูด 
ถึงวันสุดสัปดาห์วันหนึ่งว่า “ดิฉันกับ
เพื่อนๆ ออกไปกินอาหารเย็น ดูหนัง และ

อยู่คุยกันจนถึงเช้า น่าจะเลยตีสองแล้ว
ตอนดิฉันเข้านอน

“ตอนเช้าวันอาทิตย์ ดิฉันคล�าเปะปะ 
ในความมืดเพื่อปิดนาฬิกาปลุกตอนเจ็ด
โมงครึ่ง แต่เพราะโบสถ์ยังไม่เริ่มจนกว่า
จะถึงแปดโมงครึ่ง ความงัวเงียจึงเป็น
เหตุให้ดิฉันตั้งนาฬิกาปลุกใหม่เป็นแปด
โมง  จนในที่สุดเมื่อตื่นนอน ดิฉันต้องเริ่ง
รีบเตรียมตัวไปให้ทันเวลา ดิฉันอาบน�้า
สองนาที ไม่กินอาหารเช้า แล้วรีบออก
จากบ้าน

“โบสถ์เหมือนจะนาน ดิฉันถ่างตาแทบ
ไม่ไหวระหว่างการประชุม ดิฉันดูนาฬิกา 
คอยนับนาทีถอยหลังจนกว่าจะกลับไปงีบ
ที่บ้าน อารามรีบ กว่าจะรู้ตัวว่าลืมทั้งพระ- 
คัมภีร์และคู่มือก็ตอนโรงเรียนวันอาทิตย์
เริ่ม”

ในที่สุดแคเธอรีนก็ตัดสินใจว่าเธอต้อง
เปลีย่นเพือ่ให้เธอมคีวามสขุกบัวนัสะบาโต 
และรักษาให้ศักดิ์สิทธิ์ “ดิฉันคิดทบทวน
วันสะบาโตของตน” เธอกล่าว “ดิฉันตื่น
สายมาก เร่งรีบไปโบสถ์ทั้งที่พร้อมเพียง 
ครึ่งๆ กลางๆ อดทนกับการประชุมสาม
ชั่วโมง (ไม่่มีเจตคติที่ดี) และกลับบ้าน
นอน นั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่วันอาทิตย์ของ 
ดิฉันเป็นแบบนั้น ดิฉันรู้ตัวว่าก�าลังท�าให ้
ตนเองสญูเสยีพรครบถ้วนของการนมัสการ 

วันสะบาโตนำาเราออกห่างจากการระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด และ
การปฏิบัติศาสนกิจในวันสะบาโตเฉกเช่นพระองค์จะทรงปฏิบัติ 
เมื่อนั้นเราควรพิจารณาสิ่งที่เราทำาอีกครั้ง...

“จงใช้เวลาส่วนหนึ่งวันนี้วางแผนอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่
ท่านจะทำาเพื่อให้วันสะบาโตเป็นวันศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์อย่าง
แท้จริงในชีวิตท่าน จากนั้นให้ดำาเนินการตามแผนของท่าน”

แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน, ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่่ายประธานเยาวชนชายสามัญ, 
“ข้าพเจ้าระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา,” เลียโฮนา, ม.ค. 2014, 56.

มากมายขณะที่เธอยังคงตั้งใจรักษาวัน
สะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้การต้านแรง

กดดันให้ท�างานหรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
ปกติเราจะท�าในระหว่างสัปดาห์จะเป็น
เร่ืองท้าทาย แต่ท้ายที่สุดแล้วการรักษา
วันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของการ
เชื่อฟัง เจตคติ และการเลือก พรมากมาย
จะเกิดขึ้น หญิงสาวสามคนน้ีแบ่งปัน
ประจักษ์พยานของพวกเธอว่าพระเจ้าทรง
ช่วยลูกๆ พระองค์รักษาวันของพระองค ์
ให้ศักดิ์สิทธิ์

พระเจ้าทรงจัดหาวิธี
เมื่อแคทริน ชูลซ์จากเยอรมนีไปเรียน

วิทยาลัยไกลบ้าน เธอได้รับการทดสอบ
ทันทีในเรือ่งทีเ่ธอตัง้ใจจะรกัษาวนัสะบาโต 
ให้ศักดิ์สิทธิ์ “คุณพ่อคุณแม่เคยสอนดิฉัน

กับพี่ๆ น้องๆ เรื่องความส�าคัญของการ
รักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์” เธอกล่าว 
“ส�าหรับพวกเราแล้ว นั่นหมายถึงการ
ไม่ท�างาน ไม่ซื้อของ หรือเล่นกีฬาในวัน
อาทิตย์ ดิฉันจ�าได้ว่าไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

“วิทยาลัยของดิฉันก�าหนดให้เข้าร่วม
สัมมนาที่มักจัดในวันสุดสัปดาห์เต็มวัน–
ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดิฉันล�าบาก
ใจมาก—ถ้าไม่เข้าร่วม ดิฉันจะเรียนไม่
จบ ขณะเดียวกันดิฉันต้องการรักษาพระ-
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เกร็ดน่ารู้เก่ียวกับการ
ถือปฏิบัติวันสะบาโต 
ให้ได้ผล

•	 ไปโบสถ์เพื่อนมัสการพระเจ้า	
ต่อพันธสัญญา	เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ตนเองและคนอื่นๆ	
ในวอร์ดหรือสาขาของท่าน
•	 ทำาให้การศึกษาพระคัมภีร์
มีความสำาคัญเป็นอันดับแรก
โดย	“ดื่มด่ำาพระวจนะของพระ-
คริสต์”	(2 นีไฟ	31:20)
•	 ทำาบางสิ่งบางอย่างสำาหรับ
การเรียกของท่านถึงแม้ท่าน
เป็น	“เพียง”	คนเล่นเปียโน
สำารอง	ท่านยังคงฝึกเล่นได้
•	 ปฏิบัติศาสนกิจต่อคนๆ	
หนึ่งผ่านการสอนประจำาบ้าน
หรือการเยี่ยมสอน	หากท่าน
ยังไม่มีงานมอบหมาย	จงสวด
อ้อนวอนแล้วเลือกคนท่ีสามารถ
ใช้เจตนารมณ์ของท่านให้เป็น
ประโยชน์และยื่นมือช่วยเหลือ
•	 ใช้เวลาสื่อสารกับครอบครัว
และทำากิจกรรมที่ดีงามและส่ง
เสริมความคารวะด้วยกัน
•	 พิจารณา	เหตุผล	ของสิ่งที่
ท่านทำาอยู่:	สิ่งนั้นช่วยให้ท่าน
รับใช้พระเจ้าและทำางานของ
พระองค์หรือไม	่สิ่งนั้นทำาให้
ครอบครัวหรือวอร์ดของท่าน
เป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่
•	 สวดอ้อนวอนขอการนำาทาง 
ให้รู้ว่าท่านจะถวายเกียรติ
พระเจ้าในวันของพระองค ์
ได้อย่างไร

ในวันสะบาโต โดยเฉพาะอย่างยิง่ศลีระลกึ 
และสิ่งที่ศีลระลึกมีให้

“การถือปฏิบัติวันสะบาโตเป็นมาก 

กว่าการเข้าร่วมการประชุมของศาสนจักร 

หมายถึงการอยู่ทีน่ัน่ทัง้จติใจและวญิญาณ 

ดิฉันต้องการท�าเช่นนัน้ ประธานสเป็นเซอร์ 

ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895-1985) สอนว่า 

‘สะบาโตเรียกร้องความคิดและการกระท�า 

ที่สร้างสรรค์ และหากคนๆ หนึ่งเพียงแค่

ปล่อยเวลาผ่านไปโดยไม่ท�าอะไรเลยใน
วันสะบาโต เขาก�าลังท�าลายวันสะบาโต 
 
 
 

เพื่อถือปฏิบัติวันดังกล่าว เขาจะต้อง
คุกเข่าสวดอ้อนวอน เตรียมบทเรียน 
ศึกษาพระกิตติคุณ พินิจไตร่ตรอง ไป
เยี่ยมคนเจ็บป่วยและคนทุกข์ยากเดือด
ร้อน นอนหลับ อ่านหนังสือที่ดี และเข้า
ร่วมการประชุมทั้งหมดของวันนั้นซึ่งคาด
หวังให้เขาเข้าร่วม’ (The Miracle of 
Forgiveness [1969], 96–97) เมื่อดิฉัน
เริ่มเปลี่ยนและให้เกียรติวันศักดิ์สิทธิ์นี้ 
ดิฉันรู้สึกได้รับพรมากขึ้นในชีวิต” 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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โดย มินดี แอนน์ ลีฟวิทท์
นิตยสารศาสนจักร

กลางมหาสมุทรแปซิฟิกมีเกาะ 
118 เกาะเกิดจากภูเขาไฟใต้ดิน
หรือแนวปะการังรูปวงแหวน 

เกาะเหล่านี้เต็มไปด้วยต้นปาล์ม ไข่มุกด�า 
และดอกเทียรา เป็นบ้านของชาวตาฮีตี
ราว 275,00 คน (ชื่อที่ใช้เรียกพลเมืองของ
เฟรนช์โปลินีเซีย) 

เจอร์รีย์ ฮูตี ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสวัย 29 
ปี เป็นหนึ่งในนั้น เขาชื่นชอบกีฬาประจ�า
ชาติที่เรียกว่า va’a หรือการพายเรือแคนู
ที่มีหูกรรเชียงเรือยื่นออกนอกเรือ ซึ่งเป็น
ส่วนส�าคัญของชีวิตเขามาตั้งแต่อายุ 16 ป ี
ห้าปีหลังจากเริ่มแข่ง เขาพบเลย์ดรีนี—ฝ ี
พายระดับแชมป์และสมาชกิของศาสนจกัร 
เพราะแบบอย่างของเธอ เจอร์รีย์จึงรับ
บัพติศมาและรับใช้งานเผยแผ่ในนิวแคลิ- 
โดเนียส่วนเลย์ดรีนีรับใช้ในตาฮีตี ทั้งสอง
แต่งงานกันหลังจากเจอร์รีย์กลับบ้านได้
หกสัปดาห์

แม้จะล่วงมาหลายปีและมีบุตรชาย
หนึ่งคน ปัจจุบันเจอร์รีย์ยังคงเข้าร่วมการ
แข่งขัน va’a—แต่เขาเลี้ยงดูครอบครัว
ด้วยการท�าไม้พายส�าหรับหูกรรเชียง va’a 
“ธุรกิจของผมอยู่ติดบ้านผม” เขาอธิบาย 

“ผมออกไปหาไม้มาตัดเป็นชิ้นๆ แล้ว
ทากาวท�าเป็นไม้พาย” ฟังดูง่าย แต่ไม้
พายสวยๆ แต่ละอันเหล่านี้ใช้เวลาท�าห้า
วันเต็ม และเนื่องจากมีฝีพายประมาณ 
20,000 คนบนเกาะฮูติสของตาฮีตี ไม้
พายจึงเป็นที่ต้องการเสมอ

ถึงแม้เจอร์รีย์กับเลย์ดรีนีจะยุ่งกับการ
เรียกในศาสนจักรแต่ทั้งคู่ยังคงหาเวลาไป
พระวิหาร “เพราะเราเข้าพระวิหาร ความ
สัมพันธ์ของเราจึงดีขึ้น” เจอร์รีย์กล่าว “เรา
ได้รับพรเรื่องงานเช่นกัน การขายไม้พาย
ด้วยตนเองอาจขายได้ดีพอสมควร แต่ถ้า

คุณท�างานนี้กับพระเจ้า ย่อมดีกว่า” ความ
ช่วยเหลือจากสวรรค์ส�าคัญต่อครอบครัว 
ฮูตี เจอร์รีย์กับภรรยามีประจักษ์พยานที ่
เข้มแขง็เก่ียวกบัส่วนสบิเช่นกนั “เราไม่เคย 
ห่วงเรื่องที่พระบิดาบนสวรรค์จะประทาน
พรเรา” เจอร์รีย์กล่าว “ถ้าคุณจ่ายส่วนสิบ 
สุดท้ายแล้วคุณจะได้มากกว่าสิ่งที่คุณมี”

ส�าหรับครอบครัวฮูตีแล้ว va’a เป็น
มากกว่ากีฬา หลักธรรมแห่งการอุทิศและ
ความมุ่งมั่นอันจ�าเป็นต่อการเป็นฝีผายที ่
ดีได้ช่วยให้ทั้งเจอร์รีย์และเลย์ดรีนีอุทิศ 
 

ตนต่อพระกิตติคุณมากขึ้น “ใน va’a พละ 
ก�าลังส�าคัญมาก” เกอร์รีย์กล่าว “แต่น่ัน
ไม่ใช่สิ่งส�าคัญที่สุด สิ่งส�าคัญกว่าน้ันคือ
จิตใจ—มุ่งมั่นไปให้ถึงเส้นชัย เมื่อคุณต้อง
พายสี่ชั่วโมงครึ่ง ร่างกายคุณบอกได้ว่า
คุณไม่ไหวแล้ว แต่จิตใจคุณบอกว่าไหว 

ในพระกิตติคุณ ความตั้งใจแน่วแน่ส�าคัญ
มาก บางครั้งคุณท้อ แต่ศรัทธาจะช่วยให้
คุณประสบความส�าเร็จได้โดยท�าตามแผน
ของพระผู้เป็นเจ้าส�าหรับชีวิตคุณ เรามัก
เรียนรู้บางอย่างจาก va’a ที่ประยุกต์ใช้
กับพระกิตติคุณได้เสมอ” 

โ พ ร ไ ฟ ล์ ค น ห นุ่ ม ส า ว

หนุ่มสาวคู่หน่ึงใน 
เฟรนช์ โปลีนีเซียพบว่า 

พระกิตติคุณและกีฬาโปรด
ของพวกเขามีหลายอย่าง

เหมือนกัน

เฟรนช ์โปลินีเซียFrench Polynesia ไม้พายที่แข็งแรง
ประจักษ์พยานที่เข้มแข็งใน
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เพ่ิมเติมเก่ียวกับเจอร์รีย์

อาหารประจำาชาติตาฮีตีจานโปรด 
ของคุณคืออะไร

Kaku ท�ำจำกสำเกบดเป็นแป้งและรับ
ประทำนกับน�้ำกะทิ และ poisson cru 
(ปลำดบิทีเ่ป็นอำหำรพเิศษของชำวตำฮตี)ี

คุณทำาอะไรสนุกๆ บ้าง

ครอบครัวเรำชอบไปทะเล เก็บใบไม้  
และเล่นด้วยกัน

อะไรเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทาง
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ 
เฟรนช์ โปลินีเซีย

กำรเต้นร�ำแบบตำฮีตีเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมโปลินีเซีย เทศกำลเต้นร�ำ 
Heiva ประจ�ำปีจัดมำตั้งแต่ปี ค.ศ. 1881

ศาสนจักรในเฟรนช์ โปลินีเซีย

22,659 วิสุทธิชนยุคสุดทำ้ย
8 สเตค
83 วอร์ดและสำขำ
16 ศูนย์ประวัติครอบครัว
1 คณะเผยแผ่
1  พระวิหำร (ปำเปเอเต)

เชิงตัวเลข

ส่งออกไข่มุกด�ำมูลคำ่ 100 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐทุกปี

เฟรนช ์โปลินีเซียครอบคลุมพื้นที่ 
1,930,500 ตำรำงไมล์ (3,106,839 
ตำรำงกิโลเมตร) ของมหำสมุทร แต่ม ี
ผืนดินเพียง 1,544 ตำรำงไมล์  
(2,485 ตำรำงกิโลเมตร)

79º ฟำเรนไฮต์/26º เซลเซียสเป็น
อุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิน�้ำโดยเฉลี่ย 80º 
ฟำเรนไฮต์/27º เซลเซียส

ภำษำตำฮีตีมีตัวอักษร 13 ตัว

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับตาฮีตี
เมืองหลวง: ปำเปเอเต บนเกำะตำฮีตี
ภำษำ: ฝรั่งเศส ตำฮีตี

เฟรนช ์โปลินีเซีย
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าวิงวอนท่ีรวมอยู่ในคําสวดอ้อนวอนของ

พระเจ้าคือ “ขอประทานอาหารประจําวัน

แก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้” (มัทธิว 6:11) 

หรือ “ขอประทานอาหารประจําวันแก่พวกข้าพระ-

องค์ทุกๆ วัน” (ลูกา 11:3) ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทุกคน

ยอมรับอยู่แล้วว่าเรามีความจําเป็นในแต่ละวันที่

เราต้องการให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยจัดการ 

สําหรับบางคน บางวันต้องการอาหารจริงๆ—

อาหารท่ีต้องใช้ประทังชีวิตวันนั้น อาจเป็นความ 

เข้มแข็งทางวิญญาณและทางร่างกายได้เช่นกัน 

เพื่อรับมือกับความเจ็บป่วยเรื้อรังอีกวันหรือการ

ค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างเจ็บปวด อีกหลายกรณีอาจเป็น

ความต้องการท่ีชัดเจนน้อยลง เช่น สิ่งที่เกี่ยวข้อง

กับภาระผูกพันหรือกิจกรรมในวันนั้น—การสอนบท

เรียนหรือการสอบ เป็นต้น

พระเยซูทรงสอนเราเหล่าสานุศิษย์ของพระองค์

ว่าเราควรพึ่งพระผู้เป็นเจ้าทุกวันสําหรับอาหาร—

ความช่วยเหลือและการค้ําจุน—ที่เราต้องการใน 

วันนั้น

พระดาํรัสเชือ้เชญิของพระเจ้าให้แสวงหาอาหาร
ประจําวันท่ีพระหัตถ์ของพระบิดาบนสวรรค์ตรัส

ถึงพระผู้เป็นเจ้าที่รักผู้ทรงรับรู้แม้ความต้องการ
เล็กๆ น้อยๆ ประจําวันของลูกๆ พระองค์และทรง
ปรารถนาจะช่วยพวกเขาทีละคน พระองค์กําลัง
ตรัสว่าเราสามารถทูลขอในศรัทธาจากพระองค์
ผู้ “ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวาง
และไม่ทรงตาํหน ิแล้วเขากจ็ะได้รบั” (ยากอบ 1:5) 
แน่นอนว่านั่นเป็นรับรองเป็นมั่นเหมาะว่ามีบาง
หลักธรรมบางอย่างที่นี่ซึ่งสําคัญยิ่งกว่าการเพียง
แต่ช่วยผ่านไปวันต่อวัน ขณะที่เราแสวงหาและได้
รับอาหารประจําวันจากพระองค์ ศรัทธาและความ
วางใจของเราในพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของ
พระองค์เพิ่มพูน

พ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทุกวันสำาหรับส่ิงท่ีเราต้อง 
ใช้บำารุงเล้ียงศรัทธา

ท่านจงนึกถึงการอพยพครั้งใหญ่ของเผ่าอิสรา- 
เอลจากอียิปต์และ 40 ปีในแดนทุรกันดารก่อนเข้า
แผ่นดินทีส่ญัญาไว้ พระเจ้าทรงเลีย้งดูคนกลุม่ใหญ่
เกินหนึ่งล้านคนกลุ่มนี้ แน่นอนว่าคนมากขนาดนั้น
ในที่แห่งหนึ่งไม่สามารถยังชีพด้วยการล่าสัตว์ได้

นานพอ และวิถีชีวิตกึ่งร่อนเร่ตอนนั้นไม่อํานวยให้
เพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ในปริมาณมากพอ พระ- 

พระเจ้าทรงพยายามสอนเรา 
เกี่ยวกับศรัทธาโดยทรงจัดหา
อาหารประจำาวันให้ทีละวัน 

พึ่ง    พระผู้เป็นเจ้า
ทุกวัน

โดย เอ็ลเดอร์ดี. 
ทอดด์ คริสทอฟ-
เฟอร์สัน
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
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เยโฮวาห์ทรงแก้ไขปัญหาโดยทรงจัดหาอาหารประจ�าวันจาก
สวรรค์—มานาให้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยผ่านโมเสส พระเจ้าทรง
แนะน�าผู้คนให้เก็บมานามากพอส�าหรับวันนั้น ยกเว้นในวันก่อน 
สะบาโตที่พวกเขาต้องเก็บให้พอสองวัน (ดู อพยพ 16:19-29)

พระเยโฮวาห์ทรงพยายามสอนประชาชาติที่สูญเสียศรัทธา
ของบรรพชนมาตลอดช่วง 400 ปีให้มีศรัทธาโดยทรงจัดหาอาหาร
ประจ�าวันให้พวกเขาทีละวัน พระองค์ทรงสอนพวกเขาให้วางใจ
พระองค์ “ดูที่ [พระองค์]ในความนึกคิดทุกอย่าง; อย่าสงสัย, อย่า
กลัว” (คพ. 6:36) ในแต่ละคร้ังพระองค์ทรงก�าลงัจดัหาให้เพยีงพอ
ต่อหนึ่งวัน นอกจากวันที่หกแล้ว พวกเขาจะไม่ตุนมานาไว้เผื่อวัน
อื่น ตามหลักแล้วลูกหลานอิสราเอลต้องเดินกับพระองค์วันนี้และ
วางใจว่าพระองค์จะทรงให้อาหารพวกเขามากพอในวันต่อไป ต่อ
ไป และต่อๆ ไป ด้วยวิธีดังกล่าวพระองค์จึงไม่ทรงอยู่ห่างจากใจ
และความนึกคิดของพวกเขาเลย

วางใจพระเจ้า—จะมีทางออกเม่ือเวลามาถึง
ครัง้หนึง่ก่อนข้าพเจ้าได้รบัเรยีกเป็นเจ้าหน้าทีช่ัน้ผูใ้หญ่ ข้าพเจ้า

ประสบปัญหาเศรษฐกิจส่วนตัวนานหลายปี บางครั้งปัญหาน้ี
คุกคามความผาสุกของข้าพเจ้าและครอบครัว และข้าพเจ้าคิดว่า
เราอาจประสบหายนะทางการเงิน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอการ
แทรกแซงอันน่าอัศจรรย์เพื่อปลดปล่อยเรา ทั้งที่สวดอ้อนวอน

ขณะท่ีเราแสวงหาและได้รับ
อาหารประจำาวันจากสวรรค์ 
ศรัทธาของเราและความ
วางใจในพระผู้เป็นเจ้าและ
พระบุตรของพระองค์ 
จะเพ่ิมพูน
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หลายครั้งด้วยความจริงใจอย่างยิ่งและความ
ปรารถนาอย่างจริงจัง แต่ในที่สุดค�าตอบคือ “ไม่”  
ข้าพเจ้าเรียนรู้ในท้ายที่สุดว่าต้องสวดอ้อนวอนเฉก
เช่นพระผู้ช่วยให้รอดทรงสวดอ้อนวอน”แต่อย่างไร
ก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไป
ตามพระทัยของพระองค์” (ลูกา 22:42) ข้าพเจ้าขอ
ให้พระเจ้าทรงช่วยในแต่ละก้าวเล็กๆ ระหว่างทาง
จนถึงทางออกสุดท้าย

มีหลายครั้งที่ข้าพเจ้าใช้แหล่งช่วยจนหมด เมื่อ
ข้าพเจ้าไม่มีที่ไปหรือไม่มีใครให้พึ่งในขณะนั้น 
ข้าพเจ้าล้มตัวลงมากกว่าหนึ่งครั้งต่อพระพักตร ์
พระบิดาบนสวรรค์เพื่อขอความช่วยเหลือจาก

พระองค์ทัง้น�า้ตาและพระองค์ทรงช่วย บางครัง้ไม่มี
อะไรมากไปกว่าความรู้สึกสงบ ความรู้สึกมั่นใจว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น ข้าพเจ้าอาจไม่เห็นว่าเส้นทาง
จะเป็นอะไรหรืออย่างไร แต่พระองค์ประทานให้
ข้าพเจ้ารู้โดยตรงหรือโดยอ้อมว่าพระองค์จะทรง
เปิดทาง สภาวการณ์อาจเปลีย่น แนวคดิใหม่ทีเ่ป็น
ประโยชน์อาจเกิดขึ้นในใจ รายได้ที่ไม่คาดคิดหรือ
แหล่งช่วยอื่นอาจปรากฏทันท่วงที อย่างไรก็ดีมี
ทางออก

ถึงแม้เวลานั้นจะทุกข์ใจ แต่เมื่อมองย้อนกลับไป 

ข้าพเจ้ารู้สึกส�านึกคุณที่ไม่มีวิธีแก้ปัญหาแบบฉับไว

ข้อเท็จจริงที่ว่าข้าพเจ้าถูกบังคับให้หันไปขอความ

ช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าแทบทุกวันตลอดช่วง

เวลาหลายปีสอนข้าพเจ้าจริงๆ ว่าจะสวดอ้อนวอน

และรับค�าตอบการสวดอ้อนวอนอย่างไร และสอน

ข้าพเจ้าให้มีศรัทธาอย่างแท้จริงในพระผู้เป็นเจ้า 

ข้าพเจ้าได้รู้จักพระผู้ช่วยให้รอดและพระบิดาบน

สวรรค์ในระดับหนึ่งและถึงระดับที่อาจไม่เกิดขึ้นใน

วิธีอื่นหรืออาจใช้เวลานานยิ่งกว่าเดิมจึงจะส�าเร็จ 

ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าอาหารประจ�าวันเป็นของมีค่า 

ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่ามานาในปัจจุบันเป็นจริงได้เท่าๆ 

กับมานาในประวัติศาสตร์ไบเบิล ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า

ต้องวางใจพระเจ้าสุดใจ ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าต้องเดิน

กับพระองค์ทุกวัน

พยายามแก้ไขปัญหาใหญ่ทีละเล็กทีละน้อย

การทูลขออาหารประจ�าวันจากพระผู้เป็นเจ้า 

แทนที่จะขออาหารประจ�าสัปดาห์ ประจ�าเดือนหรือ

ประจ�าปีเป็นวิธีท�าให้เราจดจ่อกับปัญหาเล็กกว่าที่

จัดการได้ง่ายกว่า เพื่อรับมือกับเรื่องใหญ่มาก เรา

อาจต้องท�าทีละเล็กละน้อยทุกวัน บางครั้งทั้งหมด

ที่เราจัดการได้คือทีละวัน (หรือเพียงวันละส่วน) 

ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างที่ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์

ในทศวรรษ 1950 มารดาข้าพเจ้ารอดชีวิตจาก

การผ่าตัดมะเร็งแบบถอนรากถอนโคน แต่ที่ยาก

เท่ากนัคือการผ่าตัดครัง้นัน้ตามมาด้วยการฉายแสง

ทีเ่จบ็ปวดหลายสบิครัง้ซึง่เวลานีถ้อืว่าเป็นการรกัษา

ค่อนข้างโบราณ ท่านจ�าได้ว่ามารดาท่านสอนบาง

อย่างระหว่างนั้นที่ช่วยท่านตลอดมา “แม่ป่วยและ

อ่อนแอมาก และแม่พูดกับยายวันหนึ่งว่า ‘แม่คะ 

หนูทนรับการรักษาอีก 16 ครั้งไม่ไหวแล้วค่ะ’  

ยายถามว่า ‘ลูกไปวันนี้ไหวไหม’ ‘ไหวค่ะ’ ‘ลูกรัก  

นั่นคือทั้งหมดที่ลูกต้องท�าวันนี้จ้ะ’ ค�าพูดนั้นช่วย 
แม่มาแล้วหลายหนเมื่อแม่จ�าได้ว่าต้องรับทีละวัน 
หรือทีละอย่าง” 

พระดำ�รัสเช้ือเชิญของ
พระเจ้�ให้แสวงห�
อ�ห�รประจำ�วันท่ี
พระหัตถ์ของพระบิด�
บนสวรรค์ตรัสถึงพระ-
ผู้เป็นเจ้�ท่ีรักผู้ทรงรับรู้
แม้คว�มต้องก�รเล็กๆ 
น้อยๆ ประจำ�วันของ
ลูกๆ พระองค์และทรง
ปร�รถน�จะช่วยพวก
เข�ทีละคน
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ขณะท่านสวดอ้อนวอนทูลขออาหารประจ�าวัน พึงพิจารณา
ความต้องการของท่านอย่างถี่ถ้วน—ท้ังสิ่งท่ีท่านขาดและสิ่งที่
ท่านต้องป้องกัน เมื่อท่านเข้านอนจงนึกถึงความส�าเร็จและความ
ล้มเหลวของวันนั้นและจะท�าอะไรให้วันถัดไปดีขึ้นอีกนิด และ
ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ส�าหรับมานาที่พระองค์ทรงวาง
ไว้ระหว่างทางเพื่อค�้าจุนท่านตลอดวันนั้น ความนึกคิดของท่าน
จะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์ขณะท่านเห็นพระหัตถ์ของ
พระองค์ก�าลังช่วยให้ท่านอดทนบางอย่างและเปลี่ยนอีกหลาย
อย่าง ท่านจะสามารถชื่นชมยินดีอีกวัน อีกก้าวจนถึงชีวิตนิรันดร์

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต
เหนือสิ่งอื่นใด จงจ�าไว้ว่าเรามีพระองค์ผู้ซึ่งมานาเป็นรูปแบบ

และสัญลักษณ์ของพระองค์ อาหารแห่งชีวิต พระผู้ไถ่
“พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า เราเป็นอาหารแห่งชีวิต คนที่มาหา

เราจะไม่หิวและคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลย ...

“เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนที่วางใจก็มีชีวิตนิรันดร์

“เราเป็นอาหารแห่งชีวิต” (ยอห์น 6:35, 47–48)

ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านถึงการด�ารงอยู่จริงของอาหารแห่ง

ชีวิต พระเยซูคริสต์ และถึงพลังและอิทธิพลอันไม่มีขอบเขตของ

การชดใช้ของพระองค์ สุดท้าย การชดใช้ของพระองค์ พระคุณ 

ของพระองค์คืออาหารประจ�าวันของเรา เราควรแสวงหาพระองค์

ทุกวัน ท�าตามพระประสงค์ของพระองค์ในแต่ละวัน เป็นหนึ่งเดียว

กับพระองค์เฉกเช่นพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา (ดู 

ยอห์น 17:20–23) ข้าพเจ้าอวยพรท่านขณะท่านแสวงหาอาหาร

ประจ�าวันจากพระองค์ ขอให้พระบิดาบนสวรรค์ประทานอาหาร

นั้นให้ท่าน 

จากไฟร์ไซด์ระบบการศึกษาของศาสนจักรเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2011

 กุ ม ภ า พั น ธ ์  2 0 1 5    51



ข้  
  าพเจ้าเกิดและเติบโตในเมืองเล็กๆ ของชิลี เมื่ออายุ 12 ป ี
 ข้าพเจ้าเห็นผู้สอนศาสนาเป็นครั้งแรก และอยากรู้จักพวก 
 เขา วันหนึ่งเพื่อนร่วมชั้นที่โรงเรียนบอกข้าพเจ้าว่าเขากับ 

ครอบครวัเป็นสมาชกิของศาสนจกัร เขาชวนข้าพเจ้า และข้าพเจ้า 

เข้าร่วมการประชุมวันอาทิตย์ท�ุากอย่างและกิจกรรมวันอังคาร
นานหลายเดือน

สาขาของเราเป็นสาขาใหม่ และเพราะข้าพเจ้าเข้าร่วมตั้งแต่
ต้น ทุกคนจึงคิดว่าข้าพเจ้าเป็นสมาชิก หลังจากหกเดือนข้าพเจ้า
บอกผู้สอนศาสนาคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะคิด
ว่าผู้สอนศาสนาสนใจแต่ครอบครัว

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เบ
ธ 

เจ
็พส

ัน

โดย เอ็ลเดอร์ฮอร์เก 
เอฟ. เซบาโยส
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ผู้สอนศาสนาพยายามให้ครอบครัวข้าพเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย แต่พ่อแม่และพ่ีน้องไม่สนใจ พวกเขาเชื้อเชิญข้าพเจ้าให้
รับบัพติศมา แต่เนื่องจากข้าพเจ้าอายุ 12 ปีข้าพเจ้าจึงต้องได้รับ
อนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ก่อน ข้าพเจ้าคิดว่าคุณพ่อคงบอกว่า 
ต้องรอจนกว่าข้าพเจ้าจะอายุครบ 18 ปี แต่ท่านพูดว่า “พ่อเห็น 
ลูกชายพ่อตื่นเช้าทุกวันอาทิตย์ ส่วนพี่ๆ น้องๆ ยังหลับอยู่ ลูกสวม 
เสือ้ผ้าดท่ีีสดุ และเดนิไปโบสถ์ ถ้าลกูพ่อจะรบัผดิชอบการตดัสนิใจ 
ครั้งนี้ พ่ออนุญาต” ข้าพเจ้าแทบไม่เชื่อหู ขณะนั้นข้าพเจ้าเหมือน
อยู่ในสวรรค์ ข้าพเจ้าจึงรับบัพติศมาในวันถัดมา

การเป็นสมาชิกของศาสนจักรให้พรทางวิญญาณแน่นอนแต่

 เพ่ือ
นท่ีท่านเลื

อกสามารถมีผลกระทบใหญ่หลวง 

ตอ่ชวีติทา่น
 เฉกเชน่พวกเขามีต่อชีวิตข้าพเจ้า

พบพลงัFINDING STRENGTH ในเพื่อนที่ดี
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สนใจความผาสุกของเพื่อนๆ อย่างจริงใจและกล้าพอจะบอก
เพื่อนๆ เมื่อพวกเขาท�าบางอย่างไม่ถูกต้อง

ข้าพเจ้าชื่นชมท่าน เยาวชนของศาสนจักร เวลาเปลี่ยนไปมาก 
ตั้งแต่ข้าพเจ้าเป็นเยาวชนชาย ช่วงเวลานี้บนแผ่นดินโลกน่า
อัศจรรย์ แต่ขณะเดียวกันก็อันตราย เพื่อให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้

ท่านจะต้อง “ยึดราวเหล็กไว้แน่นตลอดเวลา” (1 นีไฟ 8:30) และ
ท�าตามค�าแนะน�าตักเตือนของบิดามารดาและผู้น�าศาสนจักร 
การมีเพื่อนที่ดีจะช่วยให้ท่านท�าเช่นนี้ได้

บางท่านอาจรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะท่านเป็นสมาชิกคนเดียวของ
ศาสนจักรในโรงเรียนหรือชั้นเรียน แต่ท่านไม่โดดเดี่ยว พระเจ้า
พระเยซูคริสต์และพระบิดาของเราในสวรรค์ทรงถือว่าทุกท่าน 

เป็นสมบัติล�้าค่า และพระองค์ทรงประสงค์จะช่วยท่านตลอดชีวิต 
เพื่อนแท้ของท่านจะสนับสนุนท่านให้ใกล้ชิดทั้งสองพระองค ์
มากขึ้น

พระคัมภีร์กล่าวว่า “ความเป็นสังคมอย่างเดียวกันนั้นซึ่งมีอยู่
ท่ามกลางพวกเราที่นี่จะมีอยู่ท่ามกลางพวกเราที่นั่น [ในสวรรค์], 
เพียงแต่จะควบคู่ไปกับรัศมีภาพนิรันดร์” (คพ. 130:2) ข้าพเจ้า
นึกภาพออกว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเราพบกันในโลกหน้า ล้อมรอบ
ด้วยรัศมีภาพ ในความสุขถ้วนหน้ากับเพื่อนๆ และครอบครัวของ
เรา นั่นจะเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยม และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป 

ให้เพื่อนที่วิเศษสุดแก่ข้าพเจ้าเช่นกัน ช่วงที่ข้าพเจ้ารับบัพติศมา 
เยาวชนชายวัยเดียวกับข้าพเจ้าหลายคนเริ่มมาโบสถ์ และเรา
ตั้งกลุ่มที่สนิทกันมาก เราเริ่มเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมทุก
อย่างด้วยกัน

พออายุ 17 ปีข้าพเจ้าออกจากเมืองนั้นไปเรียนมหาวิทยาลัย
เพื่อนสามคนตัดสินใจไปเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองเดียวกัน
และเราพักอยู่ด้วยกัน นี่เป็นพรมากเพราะเราสามารถสนับสนุน
และคุ้มครองกันได้ เรากระตุ้นกันให้ไปโบสถ์ เราจัดสังสรรค์
ในครอบครัวด้วยกันสี่คน และบางครั้งเราชวนนักศึกษาคนอื่น
ที่เป็นสมาชิกของศาสนจักรมาร่วมด้วย ตลอดช่วงปีเหล่านี้ที่
มหาวิทยาลัยเราเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กัน สี่สิบห้าปีต่อมา
เยาวชนชายเหล่านั้นยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า ถึงแม้
เราจะอยู่กันคนละภูมิภาคของโลกแต่เราติดต่อกันเสมอ พวกเรา
ทั้งหกคนรับใช้งานเผยแผ่

นั่นคือสาเหตุที่เรากระตุ้นท่านให้มีเพื่อนที่ดีในศาสนจักรในวัย
เยาว์ของท่าน วางใจพวกเขาและช่วยพวกเขา เพื่อนที่ดีจะเต็มใจ
ช่วยท่านเสมอ จะสมควรได้รับความไว้วางใจจากท่าน และจะ

ไม่มีวันท�าร้ายท่าน ข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าเพื่อนของท่านต้องดี
พร้อม แต่พวกเขาควรเคารพมาตรฐานและคุณค่าของท่าน การ
เป็นเพื่อนที่ดีไม่เกี่ยวกับความสนุกสนานเสมอไป แต่รวมถึงการ

พบพลงั
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“
นกับเธอเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน และเรามีมาตรฐานเดียวกันเสมอแต่แล้ว…”

นั่นฟังคุ้นหูหรือไม่ เราทุกคนล้วนเคยประสบหรือเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้น—เพื่อนที่ดี  
 เริ่มท�าส่ิงไม่ถูกต้องและยุให้คนอื่นร่วมด้วย ค�าถามยากสุดบางข้อที่ท่านอาจ

พบเจอคือ “ฉันควรพูดกับเพื่อนเกี่ยวกับความประพฤติเช่นนี้หรือไม่” และ “ฉันควรเลิก
ใช้เวลากับเพื่อนคนนี้ถ้าเขายังประพฤติเหมือนเดิมไหม”

ไม่มีค�าตอบใดที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ด้วยเหตุนี้การหาวิธีแก้ไขจึงต้องใช้ศรัทธา
และกล้าเอาใจใส่ค�าแนะน�าใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน: “ขณะพยายามเป็นเพื่อน
กับผู้อื่น อย่าลดหย่อนมาตรฐานของท่าน ถ้าเพื่อนรบเร้าให้ท่านท�าสิ่งผิด จงเป็นคนยืน
หยัดเพื่อความถูกต้อง แม้ต้องยืนคนเดียว ท่านอาจต้องหาเพื่อนคนอื่นๆ สนับสนุนท่าน
ในการรักษาพระบัญญัติ แสวงหาการน�าทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะเลือกสิ่ง
เหล่านี้” ([2011], 16–17)

ต่อไปนี้เป็นเพียงสองตัวอย่างของเยาวชนที่รับมือกับเพื่อนผู้เริ่มชักน�าพวกเขาให้เดิน
ผิดทาง

เมื่อ  เพื่อนที่ด ีเดินสะดุด
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ปล่อยไป
“ดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เริ่มยุดิฉันให้เมิน
มาตรฐานของตน และดิฉันฟังเธออยู่ช่วง
หนึ่ง ในที่สุดดิฉันตัดสินใจว่าพอคือพอ
และไม่ปล่อยให้เธอมีอิทธิพลต่อดิฉันอีก 

ดิฉันสวดอ้อนวอนขอพลังและการน�าทาง 
และเพราะด�าเนินชีวิตามแบบที่รู้ว่าควร
อีกครั้ง ดิฉันจึงได้รับการน�าทางที่ทูลขอ 
ในที่สุดดิฉันเลิกใช้เวลากับเธอ และใน
หลายเดือนที่ผ่านไปประจักษ์พยานของ
ดิฉันเติบโตขึ้นมาก คนท่ีคุณเป็นเพื่อน
ด้วยส่งผลกระทบอย่างแน่นอนต่อความ

สามารถในการด�าเนินชีวิตตามแบบที ่
พระกิตติคุณสอน”

มาร์กาเร็ต เดนิส เค., อายุ 17 ปี, ยูทาห์, 
สหรัฐอเมริกา

หวังอยู่เสมอ

“ตอนเริ่มเรียนมัธยมต้น ผมพบสมาชิกคน

หนึ่งของศาสนจักรที่เข้มแข็งทางวิญญาณ

มาก เขาเป็นผูด้�ารงฐานะปุโรหติแห่งอาโรน 

และดูเหมือนจะเป็นแบบอย่างที่ดีของคน 

ที่ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ เรากลาย

เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและพูดคุยกันมาก

เกี่ยวกับศาสนจักร เมื่อเราอายุมากขึ้น 

คุณค่าในตนเองและความสามารถใน

การรักษามาตรฐานของเขาเริ่มถดถอย 

แม้เรายังเป็นเพื่อนกัน แต่เขาคบกับคน 

อื่นที่เป็นอิทธิพลไม่ดีนัก ผมจะได้ยินเขา

สบถบ่อยๆ และตลกคะนองในเรื่องผิด 

ศีลธรรมและเรื่องไม่เหมาะสมอีกหลาย

เรื่อง เพื่อนหลายคนของเขาเป็นนักกีฬา

และจะพูดจาหยาบคายเกี่ยวกับ ‘ความ

เชื่อของมอรมอน’ ต่อมา เขาติดชา และ 

มีแฟนตอนอายุ 13 ปี

“ผมไม่ทราบจะท�าอย่างไร  ผมพยายาม

บอกเขาหลายครั้งอย่างเป็นมิตรเกี่ยวกับ

ข้อกังวลของผม แต่เขาไม่สนใจ ผมยังไม่

ถอดใจ ผมรักษามาตรฐานของผมและ

พยายามเป็นแบบอย่างส�าหรับเขา ผม

ไม่อยากเลิกเป็นเพื่อนกับเขา แต่ขณะท่ี

สถานการณ์เลวร้ายมาก เส้นทางนั้นเริ่ม

ดีขึ้นเรื่อยๆ ผมคุกเข่าสวดอ้อนวอนหลาย

ครั้งเพื่อความปลอดภัยของเขา

“แต่แล้วคุณพ่อของผมก็ได้งานอีกรัฐ

หนึ่ง การจะย้ายครั้งนี้ท�าให้ตาของเพื่อน

มองเห็นทุกอย่างที่เขาท�าลงไป ท้ังหมด

ถ้าเพื่อนที่เคยมีมาตรฐานสูงไถลลงต่ำา ท่านควรทำาอย่างไร
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ที่ผมพยายามบอกเขานานสามปี จู่ๆ เขา

ก็เข้าใจ ในช่วงสองสามสัปดาห์ติดต่อกัน 

เขาท�างานหนักเพื่อแก้ไขอดีตให้มากเท่า

ที่จะมากได้ เมื่อผมพูดกับเขา เขาขอบคุณ

ผมท่ีเป็นแบบอย่างและไม่ยอมถอดใจ 

เขาเป็นคนมีความสุขที่สุดในรอบหลายปี

และเข้าใจถ่องแท้ว่าการเป็นวิสุทธิชนยุค

สุดท้ายหมายความว่าอะไร

“ส�าหรับเพื่อนที่เดินสะดุด ผมคิดว่าดีที ่

สุดถ้าเตือนเขาเรื่องการกระท�าของเขา แต่

ถ้าเขาไม่ฟังเหมือนเพื่อนของผม อย่าถอด

ใจ นี่อาจเป็นเวลาที่เขาต้องการเพื่อนแท้

มากที่สุดก็เป็นได้ จงรักษามาตรฐานของ

คุณแม้เขาล่อลวงคุณไม่ให้ท�าอย่างนั้น 

สวดอ้อนวอนให้เขา ผมรู้ว่าคุณจะได้พลัง

ผ่านสิ่งนี้ และคุณจะไม่โดดเดี่ยวในความ

พยายามของคุณ เรารู้สึกอ่อนแอและอยู ่

อิทธิพลของเพ่ือน
“เพื่อนช่วยกำ�หนดอน�คตของท�่น 
ท�่นมักจะเป็นเหมือนพวกเข�และไป
ในที่ที่พวกเข�เลือกไป จำ�ไว้ว่� เส้น
ท�งที่เร�เดินต�มในชีวิตนี้นำ�ไปสู่
เส้นท�งที่เร�เดินต�มในชีวิตหน�้. . .

“เพื่อนที่ท่�นเลือกจะช่วยให้ท่�น 
ประสบคว�มสำ�เร็จหรือไม่ก็ขัดขว�ง”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “In Harm’s 
Way,” Ensign, May 1998, 47.

ผดิทีไ่ด้ง่ายเมือ่เรายืนหยัดท�าดี แต่โดยผ่าน 

คนอ่อนแอ พระเจ้าจะทรงท�างานยิ่งใหญ่”

คอลลิน ซีส์, อายุ 16 , ไวโอมิง, สหรัฐอเมริกา

ไม่มีหนึ่งค�าตอบของค�าถามท่ีว่า 
“ฉันควรเลิกใช้เวลากับเพ่ือนของฉัน
หรือไม่” แต่สิ่งหนึ่งแน่นอนคือ สวด

อ้อนวอนเสมอเพื่อขอการน�าทางจาก
พระวิญญาณและเต็มใจเอาใจใส่
การน�าทางนั้น เจตคติพื้นฐานของคุณ
คือ เอาใจใส่ เอาใจใส่ความผาสุกทาง
วิญญาณของคุณและของเพื่อน เอาใจ
ใส่แบบอย่างและอิทธิพลที่คุณมีต่อ
เพื่อน เอาใจใส่อิทธิพลที่เพื่อนมีต่อคุณ
และขณะท่ีคุณมีศรัทธาในความรัก
ความเอาใจใส่ของพระบิดาบนสวรรค์ 

คุณจะได้ค�าตอบที่คุณหา 
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ห้องสนทนา

การชมวิวและแบ่งปันพระคัมภีร์มอรมอน
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ขึ้นไปถึงยอดเนิน วิวสวยมาก ผมกับคู่จึง
ตัดสินใจพักชมวิวและเติมแรง

ขณะหยิบส้มออกจากเป้สะพายหลัง ผม
เห็นหญิงชาวจีนคนหนึ่งเดินขึ้นเนินมา ผม
ไม่ทราบว่าทำาไม แต่ผมโบกมือให้เธอ เธอ
โบกตอบอย่างมีความสุขและเดินขึ้นมา

นั่งข้างๆ เรา เราเริ่มพูดคุยกัน และ
เธออธิบายว่าเธอขึ้นมาชมวิวบน

เนินเพราะนั่นทำาให้เธอนึกถึง
พระผู้เป็นเจ้าและความรักที่ทรง
มีต่อเธอ เธอบอกเราด้วยว่า
เธอเตรียมจะกลับจีนอยู่แล้วก็
พอดีได้งานในเวลส์ เธอรับงาน
นั้น โดยเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง

เตรียมงานนี้ไว้ให้เพราะเหตุผลที่

เธอไม่ทราบ
ไม่นานหลังจากพบกันครั้งแรก เราเริ่ม

สอนเธอในบ้านของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่
คนหนึ่งและมีช่วงเวลาทางวิญญาณด้วยกัน 
หลายช่วง มีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมหวงแหน
มากท่ีสุด เรามอบพระคัมภีร์มอรมอนภาษา 
จีนให้เธอพร้อมประจักษ์พยานที่เราเขียน
ไว้ด้านหน้า พระวิญญาณแรงกล้ามากจน
เธอเริ่มร้องไห้

ไม่นานหลังจากนั้นผมย้ายไปอีกเขต
หนึ่ง น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถกลับไป
ร่วมพิธีบัพติศมาของเธอในเขตนั้นได้ แต่
ผมมีกำาลังใจเสมอเมื่อนึกถึงการพบกัน 
ครั้งแรกของเราบนยอดเขา
จูเร็ค เบเดอร์, เยอรมนี

ขณะรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในเมือง
เล็กๆ ของเวลส์ ผมกับคู่กำาลังทักทาย

ผู้คนตามถนนที่พาขึ้นเนินเขาลูกหนึ่งที่
นั่น ฤดูร้อนวันนั้นอากาศอบอุ่น เมื่อเรา

อยู่ด้วยกันช่ัวนิรันดร์

“ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ ตามแผนบิดาสวรรค์” (“ครอบครัว
สามารถอยู่ด้วยกันช่ัวนิรันดร์,” เพลงสวด, บทเพลงท่ี 148) ผมรักเพลง 

ปฐมวัยเพลงนี้ซึ่งสอนว่าครอบครัวสามารถรับการผนึกชั่วนิรันดร์ ผมสวด
อ้อนวอนขอให้ครอบครัวผมได้อยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลัง
จากคุณพ่อเสียชีวิต

เมื่อเร็วๆ นี้พระเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของผม คุณแม่ พี่ชายสองคน 
กับผมได้เดินทางไปรับการผนึกด้วยกันและกับคุณพ่อที่พระวิหารมะนิลา 
ฟิลิปปินส์ นั่นเป็นครั้งแรกที่เราอยู่ในพระวิหารด้วยกัน และผมยังจำาความสุข 
ที่เห็นในแววตาของคุณแม่และพี่ชายได้ มีความรู้สึกปีติเป็นล้นพ้นที่นั่น

ผมรู้ว่าพระวิหารเป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้าและคนในพระวิหารมีสิทธิ
อำานาจที่ถูกต้องเพื่อประกอบศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ ผมซาบซึ้งใจยิ่งนักที่
ครอบครัวผมสามารถอยู่กับคุณพ่อได้อีกครั้งโดยผ่านศาสนพิธีเหล่านี้ ตั้ง 
แต่ไปพระวิหารเราพยายามเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งขึ้น และทำาทุกอย่างที่
ทำาได้เพื่อรักษาพันธสัญญาทั้งนี้เพื่อเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป
คริสแซนโต โคโลมา, ฟิลิปปินส์
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โดย นอร์แมน ซี. การ์ดเนอร์
เซมินารีและสถาบัน

มี
คนชักชวนชายหนุ่มคนหนึ่งที่ตัดสิน

ใจแต่งงานแทนการรับใช้งานเผยแผ่

ให้ไปรับปิุตุพรของเขาก่อน “ระหว่าง

ให้พร เขาเห็นแวบหนึ่งว่าเขาเป็นใครใน

โลกก่อนเกิด เขาเห็นว่าเขากล้าหาญและ

มีอิทธิพลเพียงใดในการชักชวนคนอื่นๆ ให้

ติดตามพระคริสต์  เมื่อรู้แล้วว่าตัวเป็นใคร 

เขาจะไม่รับใช้งานเผยแผ่ได้อย่างไร”1 นีเ่ป็น

เพียงตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าความรู้

เรื่องชีวิตก่อนเกิดส่งผลต่อเราอย่างไร

“คุณอายุเท่าไหร่” เป็นค�าถามที่ตอบง่าย 

วันเกิดบ่งบอกอายุของร่างกายเรา แต่ความ

จรงิแล้วเราแก่กว่านัน้มาก เราแต่ละคน “เป็น 

บุตรหรือธิดาทางวิญญาณที่รักของพระบิดา

พระมารดาแห่งสวรรค์” มี “คุณลักษณะและ

จุดหมายปลายทางแห่งสวรรค์”2  ก่อนสร้าง

ร่างวิญญาณของเรา เราแต่ละคนด�ารงอยู่

เป็น “ความรู้แจ้ง” ซึ่ง “ไม่มีจุดเริ่มต้น ทั้งจะ

ไม่มีจุดสิ้นสุด”3
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรู้ว่าเราเป็นสัตภาวะนิรันดร์อยู่กับ 

พระบิดาพระมารดาบนสวรรค์เปลี่ยนชีวิตเรา 
โดยช่วยให้เรามองตัวเราเองและชีวิตเรา 

จากมุมมองนิรันดร์จริงๆ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ในชีวิตก่อนเกิด เราเรียนบทเรียนที่เตรียม

เราให้พร้อมช่วยพระบิดาบนสวรรค์ในการ
ท�าให้เกิดความรอดของลูกๆ พระองค์ (ดู 
คพ. 138:56) เรามีสิทธิ์เสรีในการท�าตาม
และเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน ลูกบาง
คนของพระบิดาท�าให้ตนเองโดดเด่นผ่าน 
“ศรัทธายิ่งและงานดี” และได้รับแต่งตั้งล่วง
หน้าหรือได้รับงานมอบหมายให้รับใช้ใน
ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะบนแผ่นดินโลก 
(แอลมา 13:3) บุคคลยิ่งใหญ่ที่สุดที่ติดตาม
พระบิดาบนสวรรค์ในเวลานั้นคือบุตรหัวปี
ทางวิญญาณของพระองค์ พระเยซูคริสต์— 
หรือพระเยโฮวาห์ ตามพระนามที่รู้กันที่นั่น

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ อธิบายว่า
ขณะอยู่ในสถานะก่อนเกิด เราทุกคนอยู่ที่
นั่นเมื่อพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาอธิบายแผน

ของพระองค์ส�าหรับความรอดของลูกๆ 
พระองค์ เราเรียนรู้ว่าจะต้องมีพระผู้ช่วยให้
รอดจึงจะเอาชนะปัญหาอันเกิดจากสภาพ
ของชีวิตมรรตัย4

พระบิดาในสวรรค์ของเราตรัสถามว่า 
“เราจะส่งใครไป [เป็นพระผู้ช่วยให้รอด]  
เล่า?” พระเยซูคริสต์ตรัสตอบว่า “ข้าพระ- 
องค์อยู่ที่นี่, ขอทรงส่งข้าพระองค์ไปเถิด” 
(อบัราฮมั 3:27). พระองค์ทรงเป็น “ทีร่กัและ
ที่เลือกแล้ว [ของพระบิดา] นับแต่กาลเริ่ม

ต้น” (โมเสส 4:2) และทรงมุ่งหมายจะท�า
บทบาทนี้ให้เกิดสัมฤทธิผลเสมอ แต่ลูซิเฟอร์
เข้ามาขัดจังหวะและเสนอตัวพร้อมด้วยข้อ

เสนอที่จะท�าลายสิทธิ์เสรีของมนุษย์และยก
ลูซิเฟอร์ให้อยู่เหนือบัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้า  
(ดู โมเสส 4:1-4) พระบิดาบนสวรรค์ของเรา
ตรสัตอบว่า “เราจะส่งวญิญาณแรก” (อบัรา-
ฮมั 3:27) ลซูเิฟอร์กบฏและกลายเป็นทีรู่จ้กั
กันว่าคือซาตาน

การแบ่งแยกในหมูว่ญิญาณทัง้หลายก่อ

สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับ

บทเรียนวันอ
าทิตย์

หัวข้อประจ
ำาเดือนน้ี

แผนแห่งค
วามรอด

ชีวิต
ก่อนเกิด
ความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตก่อนเรา
มาแผ่นดินโลกช่วยให้เราเกิดความ
เข้าใจลึกซึ้ง
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ให้เกดิสงครามในสวรรค์ ลกูหน่ึงในสามของ
พระผูเ้ป็นเจ้าหนัหลงัให้พระองค์และตดิตาม
ซาตาน (ดู คพ. 29:36-37) วิญญาณกบฏ
เหล่านี้ไม่ได้รับร่างกาย ถูกขับลงมาแผ่นดิน

โลก และยังคงท�าสงครามกับวิสุทธิชนของ 
พระผูเ้ป็นเจ้า (ด ูคพ. 76:25-29) ลกูท่ีเหลอื 
ของพระผู้เป็นเจ้าโห่ร้องด้วยความยินดี
เพราะพวกเขาจะได้มาแผ่นดินโลกและ
เพราะพระเยซูคริสต์ทรงได้รับเลือกให้
เอาชนะบาปและความตาย (ดู โยบ 38:7)

ในชีวิตก่อนเกิด เราได้ความรู้พระกิตติ- 
คุณ ประจักษ์พยาน และศรัทธาในพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดกับในการชดใช้ของพระองค์  

สิง่เหล่านีก้ลายเป็นเครือ่งคุม้ครองและก�าลงั
ส�าคญัในสงครามในสวรรค์ คนเหล่านัน้ทีต่ดิ 
ตามพระผูเ้ป็นเจ้าเอาชนะซาตานและบรวิาร
ของเขา “ด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก 

และด้วยค�าพยานของพวกเขาเอง” (วิวรณ์ 
12:11) เมื่อเราเรียนพระกิตติคุณและได้
ประจักษ์พยานบนโลกน้ี เราก�าลังเรียนซ�้า 
สิ่งที่เคยรู้และรู้สึกมาแล้วในชีวิตก่อนเกิด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรู้ว่าทุกคนบนโลกเลือกติดตามพระผู้ช่วยให้รอด
ในชีวิตก่อนเกิดเปลี่ยนชีวิตเราโดยช่วยเราเมื่อเรา
ทำางานเผยแผ่ศาสนาดังเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว “ลูกทุกคนของ
พระผู้เป็นเจ้าในโลกมรรตัยได้เลือกแผนของ 
พระผู้ช่วยให้รอด จงวางใจให้โอกาสพวกเขา 

เลือกเช่นนั้นอีกครั้ง”5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เราจ�าช่วงสองสามปีแรกของชีวิตมรรตัย

ได้ไม่มาก และความทรงจ�าก่อนเกิดของเรา
ถูกระงับไว้ นี่จ�าเป็นต่อการช่วยให้เราฝึก
ด�าเนินชีวิตด้วยศรัทธาและเตรียมเราให้เป็น

เหมือนพระองค์ แต่เรามั่นใจได้ว่าเรารู้จัก
และรักพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ประธาน
เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899-1994) สัญญา

ว่า “ไม่มีอะไรจะท�าให้เราตะลึงเมื่อเราผ่าน
ม่านไปอีกด้านหนึ่งได้มากเท่าการตระหนัก
ว่าเรารู้จักพระบิดาเพียงใดและเราคุ้นพระ-
พักตร์ของพระองค์เพียงใด”6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักและรักเรา

เปลี่ยนชีวิตเราโดยทำาให้การสวดอ้อนวอนของเรา
เป็นส่วนตัวและเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธาน

โควรัมอัครสาวกสิบสอง สอนไว้ว่า “ไม่มี
ทางเข้าใจชีวิตได้หากไม่มีความรู้เรื่องหลัก

ค�าสอนเกี่ยวกับชีวิตก่อนเกิด...เมื่อใดที่เรา
เข้าใจหลกัค�าสอนเกีย่วกบัชวีติก่อนเกดิ เมือ่
นั้นสิ่งต่างๆ จะเข้าที่เข้าทางและสมเหตุสม
ผล”7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับชีวิตก่อนเกิดเป็นพร

แก่ท่านอย่างไร 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชีวิตก่อนเกิดของเรา

ต่อไปนี้เป็นพระคัมภีร์บางข้อเกี่ยว
กับแง่มุมต่างๆ ของการดำารงอยู่

ก่อนเกิด

ลูกทางวิญญาณ
โรม 8:16-17
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 93:23, 

29, 33-34
อับราฮัม 3:22–23

การแต่งต้ังล่วงหน้า
เยเรมีย์ 1:5.
แอลมา 13:3
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 

138:55-56

พระเยซูคริสต์—พระบุตรหัวปี
ยอห์น 1:1-2; 8:56-58; 17:5
1 เปโตร 1:19-20
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 93:7, 
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สภาในสวรรค์
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 121:32
โมเสส 4:1-4
อับราฮัม 3:24-28

สงครามในสวรรค์
วิวรณ์ 12:4, 7-11
หลักคำาสอนและพันธสัญญา  

29:36-37
หลักคำาสอนและพันธสัญญา  

76:25-29
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“ฉันเพิ่งสูญเสียเพื่อนรัก 
ฉันจะรับมือกับความ 
เศร้าโศกอย่างไร”

ความตายของเพื่อนเป็นการทดลองยากสุดอย่างหนึ่งที่
คุณจะพบเจอ ความเศร้าโศกเป็นความรู้สึกปกติหลัง
จากการสูญเสียเช่นนั้น คุณรู้สึกเสียใจเพราะคุณชอบ
เพื่อนมาก “เจ้าจงอยู่ด้วยกันด้วยความรัก, ถึงขนาด

ที่เจ้าจะร�า่ไห้เพราะการสูญเสียพวกเขาที่ตาย” (คพ. 
42:45) ความรู้สึกทุกข์ยากบางอย่างเกิดขึ้นได้ในช่วงเศร้าโศก อาทิ  
ความเสียใจ ความโกรธ ความสิ้นหวัง ความอ่อนล้า สูญเสียความสนใจ
ในกิจกรรมต่างๆ และรู้สึกทุกข์ระทม แต่ขณะเดียวกันคนที่เศร้าโศกมัก

รู้สึกสงบเมื่อพวกเขาแสวงหาพระเจ้าและใกล้ชิดพระองค์ พวกเขาก�าลัง
ได้รับสัญญาของพระองค์ที่ว่า “คนทั้งปวงที่โศกเศร้าย่อมเป็นสุข, เพราะ
พวกเขาจะได้รบัการปลอบโยน” (3 นีไฟ 12:4) ความเศร้าโศกท�าร้าย แต่
เยียวยาเช่นกัน

ขณะท่านเอาชนะความรู้สึกเหล่านี้ จงพยายามคิดบวก สั่งสมความ

ทรงจ�าดีๆ ที่ท่านเคยมีจากเพื่อน สวดอ้อนวอนให้รู้สึกถึงสันติสุขและการ
ปลอบโยนของพระผูช่้วยให้รอด หาความหวงัในความรกั พระกรณุาธคิณุ 
และแผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรค์

การรู้สึกเศร้าโศกมิได้หมายความว่าท่านไม่มีศรัทธา ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันพูดในการประชุมใหญ่สามัญเกี่ยวกับการสูญเสียภรรยาของ
ท่าน ท่านกล่าวว่า “การพูดว่าข้าพเจ้าคิดถึงเธอไม่สามารถสื่อความรู้สึก
ส่วนลกึของข้าพเจ้า เลยแม้แต่น้อย” ท่านกล่าวถงึการทดลองต่อจากนัน้
และสรปุว่า “เรารูว่้า มช่ีวงเวลาเมือ่เราต้องประสบกบัโทมนสัอันปวดร้าว 

เมือ่เราต้องโศกเศร้าเสยีใจ และเมือ่เราต้องถกูทดสอบจนถงึขดีจ�ากดัของ
เรา อย่างไรกต็าม ความยากล�าบากเช่นนัน้เปิดโอกาสให้เราเปลีย่นไปใน
ทางทีด่ขีึน้ ปรบัเปลีย่นชวีติเราในวธิทีีพ่ระบดิาบนสวรรค์ของเราทรงสอน” 
(“เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 85, 87)

ความตายของเพื่อนดลใจท่านให้เป็นคนดีขึ้นในด้านใดบ้าง

ผนวกความเศร้าโศกกับศรัทธา
ความเศร้าโศกไม่ใช่เรื่อง 
เลวร้าย (แต่เลวร้ายได้ถ้า
คุณเศร้าตลอดเวลา) การ
ผนวกความเศร้าโศกกับ
ศรทัธาเป็นวธีิทีด่ทีีส่ดุในการ

ปรับตัวให้เข้ากับความยากของการสูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รัก ลองนึกถึงเพื่อนของคุณ
ตอนนี้ในโลกวิญญาณ และสิ่งที่เพื่อนของ

คุณอาจจะท�าอยู่ เขาหรือเธอรักคุณและ
ต้องการให้คุณมคีวามสขุ การเรยีนรูเ้กีย่วกบั
โลกวิญญาณจะเพิ่มความเข้าใจของคุณ

เรื่องแผนแห่งความรอด ท�าให้คุณเกิด 
สนัติสขุ ความหวงั และศรทัธา อย่าลมืสวด
อ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์ช่วย พระ-
บิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ 
พระเยซูคริสต์ ทรงทราบแน่นอนว่าคุณรู้สึก
อย่างไรและจะทรงช่วยคุณหากคุณทูลขอ
ด้วยใจจริง
แมรีย์ จี., อายุ 14 ปี, เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเพ่ือนของคุณ
แม้คุณจะรับมือกับความ
เศร้าโศกได้ยาก แต่แผน
แห่งความรอดของพระบดิา
บนสวรรค์สามารถปลอบ- 
โยนคุณผ่านพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ว่าสักวันคุณจะได้พบเพื่อนอีกครั้ง 

จ�าไว้ว่าชวีติบนโลกนีเ้ป็นเพยีงช่วงเวลาสัน้ๆ 
ให้คุณรับการทดลองและทดสอบ พระบิดา
บนสวรรค์ของเราทรงจดัเตรยีมทีแ่ห่งหนึง่ไว้
ให้เพื่อนของคุณ พระผู้เป็นเจ้าทรงรักลูกๆ 
ของพระองค์

มาร์วิน เอส., อายุ 16 ปี, เมโทรมะนิลา, ฟิลิปปินส์

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

คํ า ถ า ม  &  คํ า ต อ บ
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จงมีความสุขแทนเพ่ือนของคุณ
เมื่อฉันสูญเสียคนที่ฉันรัก ฉันพยายาม
จดจ�าว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงมีแผนให้
พวกเขาและฉันจะได้พบพวกเขาอีกครั้ง 
เรามีความสุขแทนพวกเขาได้เพราะพวก
เขาไม่ต้องทนทุกข์ในชีวิตมรรตัยอีก นั่น

ท�าให้เจ็บปวดที่พวกเขาไม่อยู่กับเราใน
ที่นี่อีกต่อไป แต่เราจะได้อยู่กับพวกเขา
อีกครั้ง
อาเรียดนา ที., อายุ 19 ปี,  เม็กซิโกซิตี้, เม็กซิโก

พบความช่วยเหลือในพระคัมภีร์
เพื่อนที่ดีของฉันเพิ่งเสีย
ชีวิตในอุบัติร้ายแรงทาง
รถยนต์ ฉนัพบการปลอบ- 
โยนผ่านการมาหาพระ-
คริสต์ ฉันต้องมีประจักษ์

พยานถึงความรักที่พระคริสต์ทรงมีต่อ
เราแต่ละคน ฉันต้องเข้าใจว่าเราเป็นใคร

ในฐานะลกูของพระผูเ้ป็นเจ้า และส�าคญั 
ทีสุ่ดคอืฉนัต้องเข้าใจแผนของพระผูเ้ป็น- 

เจ้าและพระประสงค์ส�าหรบัลกูๆ พระองค์ 
เมื่อฉันหันไปพึ่งพระองค์ผ่านพระคัมภีร์ 
ศาสนจักร และสื่อสิ่งพิมพ์ของศาสนจักร 
ฉันได้รับประจักษ์พยาน รู้สึกสงบและ
สบายใจ สิ่งที่ช่วยเป็นพิเศษคือบทเรียน
เยาวชนเรือ่ง “ฉนัจะพบการปลอบโยนได้
อย่างไรเมื่อคนที่ฉันห่วงใยเสียชีวิต” ข้อ
พระคัมภีร์ บทความ และวีดิทัศน์อ้างอิง
ในบทนี้ล้วนน่าพิศวงและเปลี่ยนชีวิตฉัน

มาดิลิน เอ็น., อายุ 18 ปี, ไอโอวา, สหรัฐอเมริกา

เก่ียวกับการฆ่าตัวตาย
เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนดังนี้

“การปลิดชีวิตคนๆ หนึ่งเป็นเรื่องเศร้าเพราะการกระทำาครั้งเดียวนี้ทิ้งผู้รับ
เคราะห์ไว้มากมาย คนแรกคือคนที่เสียชีวิต แล้วก็อีกหลายสิบคน—ครอบครัว
และมิตรสหาย—คนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง บางคนประสบความเจ็บปวดสุดซึ้งและ
ความสับสนหลายปี. . .

“เห็นได้ชัดว่าเราไม่รู้สภาวะแวดล้อมทั้งหมดของการฆ่าตัวตายทุกครั้ง 
เฉพาะพระเจ้าเท่านั้นทรงรู้รายละเอียดทั้งหมด และพระองค์คือผู้จะทรงตัดสิน
การกระทำาของเราบนโลกนี้

“เมื่อพระองค์ทรงพิพากษาเรา ข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระองค์จะทรงนำาทุกอย่างมา
พิจารณา องค์ประกอบทางพันธุกรรมกับทางเคมี สภาพจิตใจ ความสามารถ
ทางปัญญา คำาสอนที่เราได้รับ ประเพณีของบรรพบุรษ สุขภาพของเรา และ
อื่นๆ. . .

“การฆ่าตัวตายเป็นบาป—บาปร้ายแรงมาก แต่พระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษา
บุคคลที่ทำาบาปดังกล่าวจากการกระทำาเพียงอย่างเดียว พระเจ้าจะทรงมองดู
สภาวการณ์ของบุคคลนั้นและระดับสำานึกรับผิดชอบ ณ เวลานั้น”

จาก “Suicide: Some Things We Know, and Some We Do Not,” Liahona, Mar. 1988, 17, 18.

“เพ่ือนบางคนของฉันคิด
ว่าการไปโบสถ์เป็นการ 
เสียเวลา ฉันจะช่วยให้
พวกเขาเห็นได้อย่างไร
ว่าการไปโบสถ์เป็นพร
อย่างย่ิง”

ส่งคำ�ตอบของท่�นและภ�พคว�มละเอียดสูงต�มคว�ม
ประสงค์ของท่�นม�ก่อน 15 มีน�คม 2015 ท่ี liahona.
lds.org, ท�งอีเมล liahona@ldschurch.org หรือส่งท�ง
ไปรษณีย์ (ดูท่ีอยู่ในหน้� 3)

ระบุข้อมูลและคำ�อนุญ�ตต่อไปน้ีไว้ในอีเมลหรือจดหม�ย 
ของท่�น (1) ช่ือ น�มสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ด 
หรือส�ข� (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำ�อนุญ�ตเป็น
ล�ยลักษณ์อักษรของท่�น และถ้�ท่�นอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปี 
ต้องมีคำ�อนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้ปกครองให้
พิมพ์คำ�ตอบและรูปถ่�ย (ส่งท�งอีเมลได้)

ความตายเป็นแผนส่วนหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้า
“เป็นเรื่องยากที่ข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกและเห็นคน
หนุ่มเหล่านี้ผู้ที่ข้าพเจ้าพึ่งพาความช่วยเหลือและการปลอบโยน
ถูกพรากไปจากเราในวัยหนุ่มของพวกเขา เป็นเรื่องยากที่จะก้ม
หน้ารับเรื่องเหล่านี้ บางครั้งข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าน่าจะก้มหน้า
รับความตายเสียเองหากนั่นเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า 

แต่ข้าพเจ้าทราบว่าเราควรนิ่งเสียและรู้ว่านั่นมาจากพระผู้เป็นเจ้าและก้มหน้าทำา
ตามพระประสงค์ของพระองค์  ทุกอย่างจะราบรื่น”
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ, คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 190-191.
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ในความมืดและความเจ็บปวด 
ผมสวดอ้อนวอนขอให้พี่สาวผม
ปลอดภัย

เราคดิถงึ
โซเฟีย

62  เ ลี ย โ ฮ น า



โดย เฟอร์นันโด เปรัลตา

ใ 
นปี 2012 ผมเรียนจบเซมินารีและ
โรงเรียนมัธยมปลาย และชีวิตผม

ก�าลังเปิดเข้าสู่โลกใบใหม่ ต้นปีน้ัน
ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ายเยาวชน
พหุสเตค ผมรู้สึกได้รับพรและได้รับความ
คุ้มครองจากพระบิดาบนสวรรค์

หลายปีก่อนผมตัดสินใจว่าจะรับใช้งาน 
เผยแผ่เต็มเวลา ด้วยเหตุนี้ในปี 2012 ผม 
จึงวางแผนอุทิศตัวเก็บออมทุกบาททุก 

สตางค์เท่าที่จะท�าได้ขอบคุณโซเฟียพี่สาว
ของผมที่ช่วยให้ผมได้งานอย่างรวดเร็ว
ในบริษัทที่เธอท�าอยู่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
โซเฟียกับผมนั่งรถไฟไปท�างาน วันนั้นเป็น
วันที่สวยงาม แต่เมื่อเรามาถึงจุดหมาย 
ผมได้ยินเสียงดังมาก จากนั้นทุกอย่างก็
มืดไปหมด

เมื่อรู้สึกตัว ผมเจ็บและงุนงง การเดิน

ทางของผมบนแผ่นดินโลกก�าลังจะสิ้นสุด
แล้วหรือ ผมยังอยากอยู่รับประสบการณ์
บางอย่าง เช่น ไปเป็นผู้สอนศาสนาและมี
ครอบครัว ด้วยเหตุนี้ผมจึงสวดอ้อนวอน
ทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ประทานโอกาส

ให้ผมมีชีวิตอยู่และรับใช้งานเผยแผ่

   ขณะนอนอยู่ท่ามกลางซาก

รถไฟ ผมมองหาพี่สาว แต่ไม่เห็น     

เธอในที่สุดผมก็ได้ยินเสียง 

 

 

 

พนกังานดับเพลิงขอให้ทุกคนอยู่ในความ

สงบ และผมรู้สึกมีความหวังในใจผม ผม

สวดอ้อนวอนขอให้พี่สาวผมปลอดภัย

เพราะผมไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน ขณะสวด

อ้อนวอน ผมรู้สึกสงบมากผมต้องสู้ทน

กับความเจ็บปวดที่รู้สึก แต่พระบิดาบน

สวรรค์ประทานพละก�าลังที่จ�าเป็นให้ผม

ผมได้รับการช่วยชีวิตหลังจากนั้นหนึ่ง

ชั่วโมง ผมรู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่กับผม

ระหว่างนั้น ขณะถูกน�าตัวส่งโรงพยาบาล

เพื่อรับการผ่าตัดขา ผมอดนึกถึงพี่สาวไม่

ได้ พลางสงสัยว่าเธอเป็นอย่างไร แต่ทุก

ครั้งที่นึกถึงเธอ ผมรู้สึกสงบ

วันรุ่งขึ้นพ่อแม่บอกผมว่าโซเฟียเสีย

ชีวิตในอุบัติเหตุ ข่าวนั้นท�าให้ผมรู้สึกเจ็บ

ปวดที่สุด แต่ในขณะเดียวกันผมกลับรู้สึก

สบายใจและส�านึกคุณต่อพันธสัญญา

ศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่ท�าไว้ในพระวิหารในการ

ผนึกครอบครัวเราไว้ด้วยกันชั่วนิรันดร์

เมื่อผมออกจากโรงพยาบาลกลับไป

ท่ีบ้าน พระเจ้าอวยพรครอบครัวผมผ่าน

เพื่อนๆ และญาติพี่น้องผู้เป็นเหล่าเทพ

ท่ีปลอบโยนเรา เราจะส�านึกคุณต่อสิ่ง

น้ันตลอดไป เนื่องด้วยอ�านาจของฐานะ

ปุโรหิตผมจึงฝึกเดินได้เร็วเกินคาด ผม 

 
 

สามารถเดินได้ปกติหลังจากนั้นสองสาม
เดือน

พระกิตติคุณสวยงามทุกด้านท่ีคุณ

มอง ผมส�านึกคุณเช่นกันต่อพระวิหาร

และศาสนพิธีพระวิหาร ผมรู้ว่าพระเจ้า

ทรงมีบางอย่างศักดิ์สิทธิ์เตรียมไว้ให้พี่

สาวผม ชีวิตที่ไม่มีเธอไม่ง่าย และจะไม่มี

วันง่าย แต่ความเชื่อมั่นและสันติสุขที่เรา

มีแรงกล้ากว่าความเจ็บปวดท่ีเรารู้สึก

เพราะไม่มีเธอ เราคิดถึงโซเฟียสุดหัวใจ

และนึกถึงเธอทุกวัน เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ 

อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ

สองกล่าวว่า สวรรค์ที่ปราศจากครอบครัว

ของท่านคงจะไม่เป็นสวรรค์ (ดู Between 

Heaven and Earth [DVD, 2005]) และ

ผมเป็นพยานว่านี่คือความจริง

พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเรา และพระองค์

ไม่มีวันปล่อยให้เราโดดเดี่ยว อิสยาห์ 54: 

10 กล่าวว่า “ความรักมั่นคงของเราจะไม่

เคลื่อนย้ายไปจากเจ้า และพันธสัญญา

แห่งสวัสดิภาพของเราจะไม่คลอนแคลน 

พระยาห์เวห์ผู้ทรงสงสารเจ้าตรัสดังนี้” 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา

ส่งคำาติชมเกี่ยวกับ เลียโฮนา มาได้ที่ liahona@
ldschurch.org
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“อย่ายอม 
ฟังค�าเท็จของซาตาน 

ที่หลอกว่า
ท่านไม่มีเวลาศึกษาพระคัมภีร์
จงเลือกการใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร ์

จงเลือกการใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์ การดื่มด�่าพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าในแต่ละวัน 

ส�าคัญกว่าการนอนหลับ การศึกษา การท�างาน การดูโทรทัศน์วีดิโอเกมส์ หรือสังคม

ออนไลน์ ท่านอาจต้องจัดล�าดับความส�าคัญใหม่เพื่อให้มีเวลาศึกษาพระวจนะของ

พระผู้เป็นเจ้า ถ้าต้องท�าเช่นนั้น จงท�า!”

โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

 “ท�าให้การใช้ศรัทธาเป็นสิ่งส�าคัญอันดับแรก,” 

เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 93.
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เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  
จี. สก็อตต์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

พ ย า น พิ เ ศ ษ

เ  มื่อเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ยังเด็ก 
คุณพ่อของท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ

ศาสนจักร คุณแม่เป็นสมาชิก แต่ไปโบสถ์
ไม่บ่อยนัก เมื่อริชาร์ดอายุครบแปดขวบ 
ท่านไม่ได้รับบัพติศมา ต่อจากนั้นคุณยาย
วิทเทิลมาเยี่ยม 

คุณยายเป็นแบบอย่างที่ดีมาก เธอช่วย
ให้ริชาร์ดกับพี่ๆ เรียนรู้ว่าการรับบัพติศมา

และการไปโบสถ์ส�าคัญเพียงใด ไม่นาน 
ริชาร์ดกับพี่ชายก็รับบัพติศมา 
 
 

คุณยายวิทเทิลรักท่านและรักพระกิตติคุณ
ในมหาวิทยาลัย ริชาร์ดพบแบบอย่าง

ที่ดีอีกคนหนึ่ง เธอชื่อจีนีน คืนหนึ่งเธอ
บอกท่านว่า “เมื่อฉันแต่งงาน ฉันจะแต่ง
กับอดีตผู้สอนศาสนาในพระวิหาร” ริชาร์ด
ตัดสินใจสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับการไปเป็น
ผู้สอนศาสนา ไม่นานท่านกับจีนีนก็ออก
ไปเป็นผู้สอนศาสนา หลังจากกลับบ้าน  
ริชาร์ดกับจีนีนแต่งงานกันในพระวิหาร
แมนไท ยูทาห์ 

เมื่อใดก็ตามที่ริชาร์ดต้องเป็นผู้พูดที่
โบสถ์ เขาจะโทรหาคุณยายวิทเทิลเพื่อ
ขอแนวคิดจากเธอ ไม่นานท่านจะได้รับ

จดหมายพร้อมค�าพูดที่คุณยายเขียนไว้ให้
ท่าน เมื่อท่านอายุมากขึ้นอีกนิด เธอจะส่ง
โครงร่างพร้อมแนวคิดมาให้เพื่อช่วยท่าน

เขียนค�าพูดด้วยตนเอง ริชาร์ดรู้เสมอว่า

จดหมายจาก 
คณุยายวทิเทลิ
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ถงึคราวของท่าน
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โดย อธิการแกรีย์ 
 อี. สตีเวนสัน
อธิการควบคุม

2010 เธอพลาดเหรียญไปเสี้ยววินาที แต่
เธอไม่ยอมแพ้ เธอฝึกหลายชั่วโมง หลาย
วัน หลายสัปดาห์ และหลายเดือน ใน
โอลิมปิก 2014 การแข่งขันของเธอไร้ที่ติ!
เธอได้เหรียญเงิน!!

พยายามต่อไป
คริสโตเฟอร์ ฟ็อกต์เป็นสมาชิกใน

ทีมที่ได้เหรียญทองแดงในการแข่งบอบ 
สเลดประเภทชายสี ่เขาจะเลกิแข่งกไ็ด้ 
หลังจากอุบัติเหตุร้ายแรงใน
โอลิมปิกปี 2010 แต่เช่นเดียว 
กับโน เอลล์ เขาพยายามต่อไป  
และเขาได้เหรียญด้วย!

ช่วยคนอ่ืนๆ
โทราห์ ไบรท์ นักสโนว์บอร์ดวิสุทธิชน

ยุคสุดท้ายจากออสเตรเลียท�าให้ชาวโลก
ประหลาดใจเมื่อเธอสังเกตเห็นเคลลีย์ 
คลาร์ก นักสโนว์บอร์ดชาวอเมริกันเสีย
ขวัญหลังจากแข่งรอบแรกไม่ดี แทนที่จะ
จดจ่อกับการแข่งขันของเธอเอง โทราห์ 
กลับสวมกอดเคลลีย์จนเคลลีย์สงบลง 

เพราะการแสดงน�้าใจครั้งนี้ของโทราห์ 
หญิงสาวทั้งสองจึงได้ยืนบนแท่นรับ
รางวัล โทราห์ได้เหรียญเงิน ส่วนเคลลีย์
ได้เหรียญทองแดง ถ้าท่านมีเพื่อนหรือ

ปีที่แล้ว คนทั่วโลกชมนักกีฬาจาก 89 
ประเทศลงแข่งในกีฬาโอลิมปิกฤดู

หนาวปี 2014 ที่โซชี รัสเซีย นักกีฬาสิบคน
เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย สามในสิบได้
เหรียญรางวัล!

ทำางานหนัก
ข้าพเจ้าจะเล่าเร่ืองราวของโนเอลล์ 

พิกัส-เพซ หนึ่งในนักกีฬาวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายเหล่านั้นให้ท่านฟัง  การแข่งขัน

ของเธอเป็นกีฬาสเกเลตัน ลองนึกภาพ

การอยู่บนเลื่อนขนาดเล็กที่ต้องพุ่งตัวไป

ข้างหน้า ใบหน้าอยู่เหนือพื้นน�้าแข็งคด

เคี้ยวที่ความเร็ว 90 ไมล์ (145 กิโลเมตร) 

ต่อชั่วโมง! ในโอลิมปิก โนเอลล์มีเวลา

เพียงสี่นาที—รอบละ 60 วินาทีสี่รอบ —

เพื่อให้ได้เหรียญ

ส�าหรับโนเอลล์แล้ว นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่
เธอลงแข่งโอลิมปิก ในปี 2006 เธอขาหัก
และไม่สามารถลงแข่งในโอลิมปิกได้ ในปี 
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ชวีิตนี้เป็นเวลา . . . 
เตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า” 

(แอลมา 34:32)

จดจ�ำปำฏิหำริย์แห่งกำรชดใช้ พระบิดำ
บนสวรรค์จะไม่ทรงปล่อยท่ำนไว้ตำม
ล�ำพัง

จ�ำไว้ว่ำท่ำนได้เตรียมส�ำหรับเวลำของ
ท่ำนบนโลกนี้ นี่เป็นชั่วขณะที่ท่ำนต้อง
ปฏิบัติ ถึงเวลำของท่ำนแล้ว! 

จาก “สี่นาทีของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 
84-86.

สมำชิกครอบครัวที่ต้องกำรก�ำลังใจ จง
ช่วยพวกเขำด้วย

ถึงคราวของท่าน!
ชีวิตนิรันดร์ของท่ำนเหมือนกันมำกกับ 

ประสบกำรณ์ของนักกีฬำเหล่ำนี้ ในฐำนะ
บุตรหรือธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ ทำ่นเคย
อยู่กับพระองค์ ท่ำนเตรียมมำอยู่บนโลก
นี้เพียงช่วงเวลำสั้นๆ ชีวิตท่ำนบนโลก
เปรียบเสมือนสี่นำทีส�ำหรับโนเอลล์ กำร 
กระท�ำของท่ำนที่นี่จะตัดสินว่ำท่ำนชนะ
รำงวัลแห่งชีวิตนิรันดร์หรือไม่

จุดตรวจสำาหรับท่าน

โนเอลล์ คริสโตเฟอร์ และโทรำห์

ต้องท�ำหลำยขั้นกว่ำจะได้เป็นนักกีฬำ

โอลิมปิก ท่ำนมีจุดตรวจที่จะช่วยท่ำน

กลับไปหำพระบิดำบนสวรรค์ จุดตรวจ

เหล่ำน้ีได้แก่ บัพติศมำ กำรรับของ

ประทำนแห่งพระวิญญำณบริสุทธิ์ กำร

แต่งตั้งฐำนะุปุโรหิต ศำสนพิธีพระวิหำร 

และกำรรับศีลระลึกแต่ละสัปดำห์

เพื่อช่วยให้ท่ำนไปถึงจุดตรวจ ท่ำน

ต้องสวดอ้อนวอนทุกวัน ศึกษำพระคัมภีร์ 

และไปโบสถ์ เชื่อฟังพระบัญญัติ รักษำ

พันธสัญญำที่ท�ำไว้ และท�ำตำมมำตรฐำน

ของพระเจ้ำ หำกท่ำนต้องกลับใจ จง
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“พระวิหารกอร์โดบา 
อาร์เจนตินา” โดย ทิเซียโน 

เอส., อายุ 10 ขวบ, 
อาร์เจนตินา

ทิเซียโนกล่าวว่า “หนูอยาก
ให้พระวิหารสร้างเสร็จ

เร็วๆ หนูจะได้เข้าไปข้างใน
ตอนหนูอายุครบ 12 ปี”

หน้านี้ของหนู

“ผมอยากเป็นผู้สอนศาสนา”  
โดย แซมิวเอล คิว. อายุ 8 ขวบ, 
บราซิล

“การสร้าง” โดย วิเวียน เอ., อายุ 6 ขวบ, สเปน
วิเวียนกล่าวว่า “หนูขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์

ที่ทรงสร้างสัตว์ สัตว์ทำาให้โลกสวยงาม 
มีสีสันและมีความหลากหลาย”



“พระบิดาบนสวรรค์
ทรงเทพรให้เราอย่าง
สม�่าเสมอเหมือนฝนที่

โปรยปรายมา” 
—ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

จาก “การด�าเนินชีวิตอย่างเบิกบานในพระกิตติคุณ,” 

เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 121.

ค ม ว า ท ะ
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์
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โดย บาร์บารา ฮอพฟ์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“ฉันคุกเข่าอ้อนวอนทุกวันฉันทูลพระบิดา
สวรรค์” (“I Pray in Faith,” Children’s Song-
book, 14).

“เ  ร็วเข้า ฟินน์ ได้เวลาไปแล้ว!”
โจฮันบอก

โจฮันพี่ชายของฟินน์รออยู่ที่
ประตูหน้าบ้านอย่างหงุดหงิด
เขาไม่อยากไปโรงเรียนสาย

ฟินน์หน้านิ่ว เขาไม่อยาก
ไปโรงเรียน ครอบครัวของ 

เขาเพิ่งย้ายมาอยู ่
บ้านหลังใหม่ เขา 
ไปโรงเรียนปีแรก 
และยังไม่มีเพื่อน 

ที่โรงเรียน เขาคิดถึงเพื่อนเก่า
“ผมกลัว!” ฟินน์บอกพลาง

วิ่งไปหาคุณแม่ “ท�าไมต้องไป
โรงเรียนด้วยละครับ”

คุณแม่ของฟินน์กอดเขา “ทุก
อย่างจะเรียบร้อย เรามาสวด
อ้อนวอนด้วยกันนะ” เธอบอก 
“มีเวลาให้สวดอ้อนวอนเสมอ”

พวกเขาคุกเข่าและทูลพระ-
บิดาบนสวรรค์ให้ทรงช่วยฟินน์ 
จากนั้นฟินน์กับพี่ชายก็ไป
โรงเรียน วันนั้นดีขึ้นเล็กน้อย

ทุกเช้าหลังจากนั้น ฟินน์

คุกเข่าสวดอ้อนวอนทูลขอให้ 
พระบิดาบนสวรรค์ช่วย 

สถานการณ์ดีขึ้นตามล�าดับ
ฟินน์มีเพื่อนคนหนึ่ง และเขา 
ไม่กลัวอีกเลย ไม่นานฟินน์ก ็
เริ่มชอบโรงเรียน 

วันหนึ่งฟินน์กับพี่ชายก�าลัง
เดินไปโรงเรียน และฟินน์รู้สึก
มีความสุข เขาสังเกตเห็นดวง
อาทิตย์ส่องแสง เขาคิดถึงเรื่อง
สนุกๆ ที่เขาก�าลังเรียนรู้ จู่ๆ เขา
ก็หยุดเดิน

“ผมลืมบางอย่าง” เขาบอก ภา
พป
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บโ
ดย
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์ค 
โร

บิน
สัน

โรงเรียนเป็นปัญหามาก

สถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่

มีเวลาให้
สวดอ้อนวอน

เสมอ
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โจฮัน ฟินน์วิ่งกลับบ้าน 
คุณแม่มองด้วยความกังวล

เมื่อเห็นเขาวิ่งเข้าบ้าน
“มีอะไรหรือลูก” เธอถาม
“ผมลืมสวดอ้อนวอนครับ”  

ฟินน์ตอบ เขาคุกเข่า เขาต้อง 
การขอบพระทัยพระบิดาบน
สวรรค์ที่ทรงช่วยเขา

หลังจากสวดอ้อนวอนจบ 
เขากอดคุณแม่ “มีเวลาให้สวด
อ้อนวอนเสมอ!” เขากล่าว

ฟินน์ยิ้ม คุณแม่ยิ้มตาม ขณะ
ฟินน์วิ่งไปให้ทันพี่ชาย เขาคิดว่า
พระบิดาบนสวรรค์อาจจะก�าลัง
ยิ้มเช่นกัน 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในบาวาเรีย เยอรมนี
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โดย ควินน์ลีย์ 
ดับเบิลยู.,อายุ 
9 ขวบ, มิสซูรี, 
สหรัฐอเมริกา

เ ด็กหญิงคนใหม่มา
เรียนห้องเดียวกับ

เราตอนกลางปี เธอมี
ลักษณะท่าทางและ
พูดไม่เหมือนนักเรียน
คนอื่นๆ เธอย้ายบ่อย
และมีปัญหามากเรื่อง
การผูกมิตร เธอมี

เรื่องเศร้าเกิด
ขึ้นในครอบครัวเธอ
และบางวันก็ร้องไห้มาโรงเรียน ฉันรู้ว่าฉัน
อยากพยายามช่วยเธอ แต่ไม่ทราบจริงๆ 

ว่าควรท�าอะไรเพราะเธอมักไม่ชอบคุย
กับเด็กคนอื่นๆ  ฉันสวดอ้อนวอนถามว่า
ควรท�าอะไรและรู้สึกได้ว่าพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงกระซิบว่าฉันควรพยายามเป็น
เพื่อนเธอ

ฉันช่วยเธอเรื่องงานที่โรงเรียน และ 
 

ช่วยเพือ่นใหม่
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จดหมายให้เธอตามที่อยู่ 

ใหม่ ในจดหมาย ฉันบอก 

เพื่อนว่าฉันคิดถึงเธอและ 

เธอจะเป็นเพื่อนของฉัน 

ตลอดไป ฉันวาดรูปพวก 

เราก�าลังเล่นด้วยกัน 

และเตือนเธอให้นึกถึง

พรสวรรค์บางอย่างของ 

เธอ ฉนับอกเธอว่าเธอควร 

กล้าหาญและพยายาม

ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่

เพราะเธออาจจะช่วยใคร

บางคนได้ ฉันสวดอ้อนวอนขอให้เธอพบ

เพื่อนในโรงเรียนใหม่และขอให้เด็กคน

อื่นๆ ท�าดีต่อเธอ

ฉันรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักลูก

ทุกคนของพระองค์ และฉันขอบพระทัยที่

พระองค์ทรงช่วยให้เราช่วยเหลือพวกเขา

แต่ละคน 

บอกเธอว่าพระบิดาบนสวรรค์ประทาน
พรสวรรค์พิเศษให้เธอใช้และแบ่งปันกับ
คนอื่นๆ ฉันชวนเธอมาเล่นกับฉันและ
นักเรียนคนอื่นๆ ช่วงหยุดพัก สองสาม
เดือนต่อมา เธอบอกว่าฉันเป็นเพื่อนคน
แรกที่เธอเคยมี

เธอต้องย้ายอีกครั้ง และฉันรู้สึกเสียใจ
มาก ฉันขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนส่ง

 

จงกล้าหาญ!
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เมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมา
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When Jesus Christ Was Baptized
Words and music by

Jeanne P. Lawler

© 1977, 1989, 2014 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. 
This song may be copied for incidental, noncommercial church or home use.

This notice must be included on each copy made.

(Simplified)
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เนื้อร้องและท�านองโดย 
จีนน์ พี. ลอว์เลอร์

(แบบง่าย)

When Jesus Christ Was Baptized

ด้วยความคารวะ:

© 1977, 1989, 2014 โดย Intellectual Reserve, Inc. สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อนุญาตให้ท�าส�าเนาเพลงนี้ไว้ใช้ที่บ้านหรือที่โบสถ์ได้โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

ขอให้ระบุหมายเหตุนี้ในส�าเนาทุกฉบับ

เมื่อ  พระ เย ซู ทรง รับ บัพ ติศ มา ใน แม่ น�้า
เมื่อ ฉัน ได้ รับ บัพ ติศ มา จะ ท�า ตาม แบบ อย่าง

 จอร ์ แดน พระ เป็น เจ้า สาม พระ องค์ ทรง เป็น พ - ยาน ด้วย ความ

 พระ องค์ โดย ลง น�้า ทั้ง ตัว ด้วย อ�า นาจ ฐา นะ ปุ โร -

 รัก พระ บิ ดา ตรัส จาก ส  -  วรรค์ เมื่อ พระ คริสต์ รับ บัพ -
 หิต แล้ว ฉัน จะ เป็น ส - มา ชิก ใน อา ณา จักร พระ

 ติศ มา พระ วิญ ญาณ เส  - ด็จ ลง มา ดัง พ ิ ราบ ที่ นุ่ม นวล
 บิ ดา มี พระ วิญ ญาณ บ - ริ สุทธิ์ ทรง น�า ฉัน ทุก โมง ยาม



จ ะเป็นอย่างไรถ้าเห็นพระเยซูทรงรับ 
บัพติศมา พันธสัญญาใหม่เล่าเหตุ- 

การณ์ที่เกิดขึ้นในวันศักดิ์สิทธิ์นั้น
“แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมา

หา ยอห์น ที่แม่น�้า จอร์แดน เพื่อทรงรับ
บัพติศมาจากท่าน

“เมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ว 
ก็เสด็จขึ้นจากน�้า และในทันใดน้ันฟ้า 
กแ็หวกออก และพระองค์ทรงเห็น พระ-

วิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจ
นกพิราบ สถิตบนพระองค์

“และน่ีแน่ะมี พระสุรเสียงตรัสจาก
ฟ้าสวรรค์ ว่า ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของ
เรา เราชอบใจท่านมาก” (มัทธิว 3:13, 
16-17)

ในวันพิเศษเมื่อท่านรับบัพติศมาและ

การยืนยัน ท่านก�าลงัท�าตามพระเยซคูรสิต์ 
ท่านกลายเป็นเหมอืนคนใหม่—ท่านสญัญา 

พระเยซทูรงรบับพัตศิมา
เ ว ล า พ ร ะ คั ม ภี ร์ เรียนพันธสัญญาใหม่ด้วยกันปีนี้!

ว่าจะระลกึถงึและท�าตามพระเยซูคริสต ์
ตลอดเวลา ท่านกลายเป็นสมาชิกศาสน- 
จักรของพระองค์ ท่านได้รับของประทาน
แห่งพระวญิญาณบรสิทุธ์ิ และท่านสะอาด 
หมดจด พระบิดาบนสวรรค์พอพระทัย
ท่านมาก บัพติศมาเปิดประตูสู่เส้นทางที่

น�าเรากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค ์
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เรียนรู้เพ่ิมเติม
จอร์แดน—แม่น�้ำจอร์แดน

ยอห์น—ยอห์นผู้ถวำยบัพติศมำ

เสด็จขึ้นจากน�้า—ยืนตรงหลังจำก
ลงไปในน�้ำจนมิด

พระวิญญาณของพระเจ้า— 
พระวิญญำณบริสุทธิ์

เสด็จลงมาดุจนกพิราบ—ลงมำ
อยำ่งนุ่มนวลและเงียบสงบเหมือน
นกพิรำบ

พระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์

—พระสุรเสียงของพระบิดำบน
สวรรค์

โดย เอริน แซนเดอร์สัน และจีน บิงแฮม
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การพูดคุยในครอบครัว
ให้คนที่รับบัพติศมาแล้วเล่าว่าพวกเขารู้สึก
อย่างไรในวันพิเศษนั้น พวกเขาอาจแบ่งปันด้วย
ว่าพวกเขาพยายามรักษาพันธสัญญาบัพติศมา
อย่างไรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน�าทาง 
ปลอบโยน สอน หรือเตือนพวกเขาอย่างไร

Song: “When Jesus Christ Was Baptized” 
(Children’s Songbook, 102)

พระคัมภีร์: มัทธิว 3:13, 16-17; หลักแห่ง
ความเชื่อ 1:4

วีดิทัศน์: ไปที่ Biblevideos.lds.org เพื่อชม 
“บัพติศมาของพระเยซู”

คำาถามพระคัมภีร์
ตัดแถบค�าด้านล่างออกแล้วใส่ไว้ในภาชนะ ผลัดกันเลือกค�าถามและใช้
พระคัมภีร์ตอบค�าถาม

ใครให้บัพติศมาพระเยซู (มัทธิว 3:13)

เหตุใดพระเยซูจึงทรงต้องการรับบัพติศมา (มัทธิว 3:15;  

2 นีไฟ 31:7, 9)

เพราะเหตุใดเราจึงต้องรับบัพติศมา (ยอห์น 3:5)

เกิดอะไรขึ้นทันทีหลังจากพระเยซูทรงรับบัพติศมา (มัทธิว 3:16-17)

การลงไปในน�้าทั้งตัว หมายความว่าอะไร (คพ. 76:51; โมเสส 6:64-65)

เราได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร (คพ. 33:15)

เราสัญญาอะไรเมื่อเรารับบัพติศมา (โมไซยาห์ 18:8-13; คพ. 20:37)

พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาอะไรกับเราเมื่อเรารับบัพติศมา  
(คพ. 76:52-56)

เราต้องท�าอะไรหลังจากบัพติศมาจึงจะสามารถอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์
ตลอดกาล (2 นีไฟ 31:18-20)

เกร็ดน่ารู้เก่ียวกับพระคัมภีร์!
การท่องจ�าพระคัมภีร์ท�าได้ง่ายเท่ากับข้อ 

1-2-3

1. เขียนค�าของข้อนั้นลงในกระดาษหรือ

การ์ดใบละค�าเรียงการ์ดตามล�าดับ

และอ่านข้อนั้นออกเสียง

2. คละการ์ดแล้ววางเรียงให้เหมือนเดิม 

อ่านข้อนั้นอีกครั้ง

3. ดึงการ์ดออกหนึ่งใบและอ่านข้อนั้น

อีกครั้ง ดึงออกเรื่อยๆ จนกว่าท่านจะ

พูดทั้งข้อได้โดยไม่ต้องใช้การ์ด

ตอนนี้ท่านท่องได้แล้ว ท่านสามารถน�าข้อ

นั้นติดตัวไปได้ทุกที่!
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จูเลียนาเป็นผู้พูด
สํ า ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เอ
ลล

ีส 
แบ

ล็ค

โดย เจน แม็คไบรด์ โชเอท
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

จูเลียนากลัวเล็กน้อยเมื่อต้องเป็นผู้พูดในปฐมวัย คุณยายกอดจูเลียนา 
“พระบิดาบนสวรรค์จะช่วยหนู” ท่านกระซิบ
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เมื่อถึงเวลาต้องพูด จูเลียนาเห็นเพื่อนๆ ครู คุณตาคุณยาย ทุกคนก�าลังยิ้มให้
เธอ เธอเป็นผู้พูดต่อจากนั้น

“ฉันเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า 
ฉันแสดงให้เห็นว่าฉันรักพระบิดา 
บนสวรรค์โดยเรียนรู้เกี่ยวกับ 
พระเยซู กล่าวค�าสวดอ้อนวอน 
และช่วยครอบครัวของฉัน ฉันรู้ว่า
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู
ทรงรักฉันเช่นกัน ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน”
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หลังเลิกปฐมวัย จูเลียกอดคุณยาย “หนูไม่กลัวค่ะ” เธอบอก “หนูรู้ว่าพระบิดาบน
สวรรค์ทรงก�าลังช่วยหนู” 
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ลกูทกุคนของพระผูเ้ป็นเจ้า
เด็กทุกคนเป็นลูกคนพิเศษของพระผู้เป็นเจ้า

ท่านหาจูเลียนาพบหรือไม่ ท่านนับเด็กผู้หญิง

ได้กี่คน มีเด็กผู้ชายกี่คน มีกี่คนสวมเสื้อลาย

มีกี่คนสวมเสื้อสีเหลือง มีกี่คนสวมแว่นตา
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ความรักเป็นจุดเริ่มต้น จุดกึ่งกลาง 
และจุดสิ้นสุดของวิถีแห่งการเป็น

สานุศิษย์ ความรักปลอบโยน แนะน�าตัก
เตือน เยียวยา และปลอบขวัญ ความรัก
น�าเราผ่านหุบเขาแห่งความมืดและผ่าน
ม่านแห่งความตาย สุดท้ายแล้ว ความรัก
น�าเราไปสู่รัศมีภาพและความยิ่งใหญ่ของ
ชีวิตนิรันดร์

ส�าหรับข้าพเจ้าแล้ว ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธเป็นแบบอย่างของความรักอัน
บริสุทธิ์ของพระคริสต์เสมอ หลายคนถาม
ว่าเหตุใดท่านจึงมีผู้ติดตามมากมายและ

รักษาพวกเขาเอาไว้ได้ ค�าตอบของท่าน
คือ “เพราะผมยึดหลักธรรมแห่งความรัก”1

มีเรื่องเล่าว่าเด็กหนุ่มวัย 14 ปีมานอวู
เพื่อตามหาพี่ชายที่อาศัยอยู่แถวนั้น เด็ก
หนุ่มมาถึงในฤดูหนาว ไม่มีเงิน และไม่มี
เพื่อน เมื่อเขาถามถึงพี่ชาย มีคนพาเขา
ไปบ้านใหญ่หลังหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้าย
โรงแรม ที่นั่นเขาพบชายคนหนึ่งที่พูดว่า 
“เข้ามาสิหนุ่มน้อย เราจะดูแลเธอเอง”

เด็กหนุ่มรับค�าเชิญและมีคนพาเข้าไป
ในบ้าน ที่นั่นเขาได้กินอาหาร อบอุ่น และ
มีเตียงให้นอน

วันรุ่งขึ้นอากาศหนาวเหน็บ แต่กระนั้น 
เด็กหนุ่มก็ยังเตรียมตัวเดินแปดไมล์ไปที่ 

พี่ชายพักอยู่ 
เมื่อชายเจ้าของบ้านเห็นเช่นนี้ เขาจึง

บอกเด็กหนุ่มให้อยู่ต่อสักพัก เขาบอกว่า
อีกไม่นานจะมีรถม้ามาที่นี่ และเด็กหนุ่ม
นั่งไปด้วยได้

เมื่อเด็กหนุ่มท้วงว่าเขาไม่มีเงิน ชายดัง
กล่าวบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้น พวก
เขาจะจัดการเอง

เด็กหนุ่มทราบในภายหลังว่าชายเจ้า 
ของบ้านไม่ใช่ใครอื่น แต่คือโจเซฟ สมิธ
ศาสดาพยากรณ์ชาวมอรมอน เด็กหนุ่ม

คนนี้จดจ�าการกระท�าแห่งจิตกุศลดังกล่าว
ไปชั่วชีวิต2

ในข่าวสารจาก ดนตรีและรจนาสาร

ของคณะนักร้องประสานเสียงมอรมอน 
แทเบอร์นาเคิล เล่าเรื่องชายหญิงสูงอายุ
ท่ีแต่งงานกันมานานหลายสิบปี เพราะ
ภรรยาสูญเสยีการมองเหน็ทลีะน้อยเธอจงึ

ไม่สามารถดูแลตนเองอย่างที่เคยท�ามา

รักแท้
ความรักน�าเราไปสู่รัศมีภาพและความยิ่งใหญ่
ของชีวิตนิรันดร์

จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ พ บ กั น อี ก

หลายปีได้ สามีเริ่มทาเล็บให้เธอโดยที่เธอ
ไม่ต้องขอ

“เขารู้ว่าเธอมองเห็นเล็บมือได้เมื่อเธอ

ยกนิ้วมาใกล้ตาตรงมุมขวา และนั่นท�าให้
เธอยิ้ม เขาชอบเห็นเธอมีความสุข ด้วย
เหตุนี้จึงทาสีเล็บให้เธอนานกว่าห้าปีก่อน
เธอเสียชีวิต”3

นี่เป็นแบบอย่างของความรักอันบริสุทธิ์
ของพระคริสต์ บางครั้งความรักยิ่งใหญ่
ที่สุดไม่พบในฉากละครที่กวีและนักเขียน

ท�าให้เป็นอมตะ บ่อยครั้ง ปรากฏการณ์
ครั้งใหญ่สุดของความรักคือการกระท�า
เรียบง่ายอันเกิดจากความเมตตาและ
ความห่วงใยที่เราพบตามเส้นทางแห่งชีวิต

รักแท้ยืนยงตลอดกาล รักแท้อดทน 
ชั่วนิรันดร์และให้อภัย รักแท้เชื่อ หวัง และ
อดทนทุกสิ่ง นั่นคือความรักที่พระบิดาบน
สวรรค์ทรงมีต่อเรา 

จาก “พระบัญญัติข้อใหญ่,” เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 
33-37.

อ้างอิง
1. โจเซฟ สมิธ, ใน History of the Church,  5:498.
2. มาร์ค แอล. แม็คคองกี, Remembering Joseph: 

Personal Recollections of Those Who Knew the 
Prophet Joseph Smith (2003), 57.

3. “Selflessness,” 23 ก.ย., 2007, การถ่ายทอด 
Music and the Spoken Word; ดูได้ที่ 
musicandthespokenword.com/spoken-messages ภา
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โดย เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี.  
เวิร์ธลิน (1917–2008)
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
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ข้อคิด

อะไรคือปัญหาของการเอาใจใส่ในข้อบกพร่องของผู้อื่น

“ขณะที่ชาย [คนหนึ่ง] เดินผ่านบ้านของเพื่อนบ้าน เขาเห็นวัชพืชแดนดิไลออนต้นใหญ่ดอกสีเหลืองต้นหนึ่งอยู่ตรงกลางสนาม
ที่สวยงาม . . .ทำาไมเพื่อนบ้านไม่ถอนทิ้ง เขาไม่เห็นมันหรือ. . .แดนดิไลออนต้นเดียวนี้กวนใจ [ชายคนนี้] จนบอกไม่ถูก เขาต้องการ
ทำาอะไรสักอย่าง เขาควรถอนมันทิ้งไหม หรือพ่นยากำาจัดวัชพืช บางทีถ้าเขาพรางตัวตอนกลางคืน เขาจะแอบไปถอนทิ้งได้ ความ
คิดของเขาหมกหมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ขณะเดินกลับบ้าน เขาเข้าบ้านไปโดยไม่เหลือบมองแม้แต่สนามหน้าบ้านของเขาเอง—ซึ่งปกคลุม
ไปด้วยแดนดิไลออนสีเหลืองหลายร้อยต้น . . .ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าเหตุใดเราจึงสามารถวินิจฉัยและแนะนำาวิธีรักษาความเจ็บป่วยของ
คนอื่นได้ดีมาก ขณะที่เรามักจะเห็นความเจ็บป่วยของตนเองได้ยาก”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด “องค์พระผู้เป็นเจ้า คือข้าพระองค์หรือ?” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 56, 58.
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หนุ่มสาวเฟรนช์โปลินีเซียคู่นี้ค้นพบว่าความ 
สำาเร็จในการดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณขึ้นอยู่
กับหลักธรรมเดียวกันที่ช่วยพวกเขาให้มีความ
สำาเร็จในกีฬาโปรดของพวกเขา

เรียนรู้ว่าเหตุใดการพึ่งพาพระเจ้าทุกวันจึงสำาคัญยิ่ง
และพระองค์ทรงช่วยเราพัฒนาศรัทธาในพระองค ์
วันแล้ววันเล่าอย่างไร

เช่นเดียวกับกีฬาโอลิมปิก เราต้องใช้เวลา 
บนโลกนี้เตรียมตัว
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อื่น ๆ  ในฉบับนี้

เฟรนช ์โปลินีเซีย

ไม้พายที่แข็งแรง
ประจักษ์พยานที่เข้มแข็งใน

พึ่ง
      พระผู้เป็นเจ้า

       ทุกวัน

ถงึคราวของท่าน
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