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วันอันน่าช่ืนชม 
ยินดีให้จดจำา, 
น. 24
วิธีสอนเก่ียวกับ 
พระผู้ช่วยให้รอด 
ท่ีบ้าน, น. 10

นำาโดยพระเจ้า:  
เส้นทางไปพอลไมรา 
ของโจเซฟ, น. 14

การเป็นสานุศิษย์ท่ีดีข้ึน:  
บทเรียนจากหนังสือ 
ลูกา, น. 28



“ในพวกท่านมีใครบ้าง 
ที่จะเอาก้อนหินให้ลูก
เมื่อเขาขอขนมปัง? 

“หรือให้งูเมื่อลูกขอ 
ปลา? “เพราะฉะนั้น 
ถ้าพวกท่านเองผู้เป็น 
คนบาปยังรู้จักให้ของ 
ดีแก่ลูกของตน ยิ่งกว่า 
นั้นสักเท่าใด พระบิดา
ของท่านผู้สถิตใน 
สวรรค์จะประทาน 
สิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อ
พระองค์”

มัทธิว 7:9-11



28  คำ�สอนของพระผู้ช่วยให้รอดเก่ียวกับ 
	 	 ก�รเป็นส�นุศิษย์

โดย แคซีย์ ดับเบิลยู. โอลสัน

ส่ีเหตุการณ์เหล่าน้ีจากการท่ีพระคริสต์ 
เดินทางไปเยรูซาเล็มครั้งสุดท้ายสอน
เราให้รู้วิธีเป็นสานุศิษย์ที่ดีขึ้น

34  ผู้ห�คนด่ังห�ปล�
โดย เอ็ลเดอร์สก็อตต์ ดี. ไวทิงก์
สำาหรับวอร์ดหนึ่ง สภาวอร์ดที่ทำางาน
อย่างถูกต้องส่งผลทั่วทุกด้าน

ปกิณกะ

8  ก�รรับใช้ในศ�สนจักร:	บทเรียนของ	
	 	 ดิฉันในเร่ืองคว�มรัก	

โดย เจนิซ เทท

9  ภ�พสะท้อน:	ช่วยชีวิตฮัมมิงเบิร์ด
โดย วิลเลียม ฮ็อกแกน

38  เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย
80  จนกว่�เร�จะพบกันอีก:		 	
	 	 ปล่อยว�งเถิด

โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์

เลียโฮนา มิถุนายน 2015

ข่าวสาร

4  ข่�วส�รจ�กฝ่�ยประธ�นสูงสุด:			
	 	 ครอบครัวส�ม�รถอยู่ด้วยกัน	 	
	 	 ตลอดก�ล

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

7  ข่�วเย่ียมสอน:	คุณลักษณะของ		
	 	 พระเยซูคริสต์—ทรงคุณธรรม

บทความพิเศษ

10  วิธีท่ีเร�	“ส่ังสอนเร่ืองพระคริสต์”		
	 	 ในบ้�นของเร�

โดย ดาร์เร็น อี. ชมิดท์
แนวคิดเรื่องการสร้างบ้านที่มีพระคริสต์
เป็นศูนย์กลางมากขึ้น

14  เส้นท�งไปพอลไมร�
โดย แมทธิว เอส. ฮอลแลนด์
เส้นทางไปพอลไมรา—สถานที่เห็นนิมิต
แรกและสถานที่ฝังแผ่นจารึกทองคำา— 
ไม่ง่ายสำาหรับโจเซฟ สมิธและครอบครัว
ของท่าน

20  ห�ท�งช่วยชีวิต
โดย คอนนี กูลดิงก์
ถ้าท่านรู้สึกติดกับดัก—โดยการทดลอง 
ความอ่อนแอ หรือสภาวการณ์ยุ่งยาก 
ส่วนตัว—มีความหวังในเรื่องการช่วยชีวิต

24  วันอันน่�ช่ืนชมยินดีของก�รฟ้ืนฟู	
	 	 ฐ�นะปุโรหิต

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
เราควรสำานึกคุณเพียงใดที่พระเจ้าทรง
ฟื้นฟูศาสนจักรและฐานะปุโรหิตของ
พระองค์บนแผ่นดินโลก

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายโดย เลสลี นิลส์สัน
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายโดย R1dvan Çelik/iStock/
Thinkstock ปกหลังด้านใน:  
ภาพถ่ายโดย โคดี้ เบลล์
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42  วางใจในคำารับรองของพระเจ้า
โดย มินดี แอนน์ เลวิทท์
แทนที่จะปลดปล่อยทันที พระเจ้าอาจ
จะอวยพรเราด้วยช่วงเวลาอันมีค่าของ
ความเชื่อมั่นท่ามกลางการทดลอง
ของเรา

46  ไม่มีการย้าย
โดย ลีนาซิน-เหย่า โฉ
เมื่อทราบว่าดิฉันได้รับมอบหมายให้
อยู่เขตเดิมอีกหกอาทิตย์ ดิฉันแทบ 
ไม่เชื่อหู

48  การมีชีวิตอยู่ในโลกท่ีเร่งรีบ
โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ทำาชีวิตท่านให้เรียบง่ายโดยมุ่งเน้น 
ความสัมพันธ์สี่ด้านนี้

52  ห้องสนทนา
54  แบ่งปันพระกิตติคุณเหมือนยอห์น	
	 	 ผู้ถวายบัพติศมา

โดย ไรอัน คารร์
พันธกิจของท่านคล้ายพันธกิจของ
ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาอย่างไร

56  แต่จะเป็นอย่างไรเล่าถ้า. . . คำาถาม	
	 	 เก่ียวกับการรับใช้งานเผยแผ่

กังวลใจใช่ไหมว่าท่านพร้อมรับใช้งาน
เผยแผ่หรือไม่ คำาถามที่ถามกันทั่วไป
และคำาตอบเหล่านี้จะช่วยได้

60  คำาถามและคำาตอบ
เพื่อนคนหนึ่งของฉันอยากลองทำาไม่
ดีสักครั้งเพื่อที่เธอจะเข้าใจเมื่อคนอื่น
คุยกันเรื่องนี้ ฉันจะช่วยให้เธอเข้าใจได้
อย่างไรว่านั่นไม่ใช่ความคิดที่ดี

62  ภาพต่อการศึกษาพระคัมภีร์
โดย โคดีย์ ฟิลลิปส์
ยิ่งท่านทำางานกับภาพต่อและการศึกษา
พระคัมภีร์มากเพียงใด ท่านจะยิ่งเห็น
ภาพใหญ่ขึ้นเพียงนั้น

65  พ่ีน้องในพระกิตติคุณ
โดย ปาโอลา ซาราฮี เฮอร์นันเดซ ครูซ
เพื่อนของปาโอลาเหงา ปาโอลา 
จึงต้องการแบ่งปันพรของ 
พระกิตติคุณกับเธอ

66  พยานพิเศษ:	ฉันจะรับการนำาทาง	
	 	 จากพระวิญญาณบริสุทธ์ิได้อย่างไร

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์

67  เพลง:	พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
โดย จีนน่ี พี. ลอว์เลอร์

68  เวลาพระคัมภีร์:	พระเมษบาล	 	
	 	 ผู้ประเสริฐ

โดย เอริน แซนเดอร์สัน

70  หน้าน้ีของหนู
71  รูปภาพในพระคัมภีร์	พันธสัญญาใหม่:	
	 	 ผู้เล้ียงท่ีดี	

72  วันพ่อในอนาคตคร้ังแรกของสตีเวน
โดย เคลลี จอร์จ เพอร์ซิลล์
คุณแม่ของสตีเวนมีความคิดจะช่วยไม่
ให้เขาเสียใจในวันพ่อ

74  ประจักษ์พยานของมีอา
โดย อามีเลีย ฮอว์คินส์
มีอาต้องการประจักษ์พยาน แต่เธอ 
จะมีประจักษ์พยานได้อย่างไร

76  สำาหรับเด็กเล็ก:	พระนิเวศน์ท่ีใช้		
	 	 ส่วนสิบสร้าง

โดย เจนีล วิลเลียมส์

ดูว่าท่านจะหา 

เลียโฮนา 

ที่ซ่อนอยู่ใน 

ฉบับนี้ได้หรือไม่  

คำาใบ้: นอกจาก

รถยนต์แล้ว 

ท่านขับอะไรได้

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก

2  เ ลี ย โ ฮ น า



แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่ออื่นๆ ของศาสนจักรมีหลายภาษาที่ languages.lds.org

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

กลับใจ (การ), 56
คณะเผยแผ่, 40, 42, 46, 54, 56
ครอบครัว, 4, 10, 48, 72
คุณธรรม, 7
งานเผยแผ่ศาสนา, 54, 65
งานพระวิหาร, 4, 6, 70
งานอาชีพ, 39, 52
ชดใช้ (การ), 20, 42
ช่วยชีวิต, 9, 20
ฐานะปุโรหิต, 4, 24
ทดลอง (การ), 20, 42, 52
ทำาให้แข็งขัน (การ), 9
บัพติศมา, 65, 70

บิดา, 72
ปฏิบัติศาสนกิจ (การ), 9, 28, 34
ประจักษ์พยาน, 56, 74
ประวัติครอบครัว, 4
ผู้นำา  (การเป็น), 34, 46, 80
พระคัมภีร์, 62, 68, 71
พระคัมภีร์มอรมอน, 10
พระบิดาบนสวรรค์, 48
พระเยซูคริสต์, 7, 10, 20, 28, 

42, 48, 54, 66
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ, 62, 66, 

67, 74
เพลง, 8, 53, 67

ฟ้ืนฟู (การ), 14, 24
ไม่เห็นแก่ตัว (ความ), 28
รัก (ความ), 8, 40
รับใช้ (การ), 8, 24, 34, 41, 48
สภาวอร์ด, 34
สมิธ, โจเซฟ, 14
สวดอ้อนวอน (การ), 10, 74
ส่วนสิบ, 76
สอน (การ), 10
สานุศิษย์ (การเป็น), 28
เสด็จมาคร้ังท่ีสอง (การ), 54
หวัง (ความ), 42
ให้อภัย (การ), 80
อดทน (ความ), 38

“วันอันน่าชื่นชมยินดีของการฟื้นฟูฐานะ

ปุโรหิต” หน้า 24: ท่านอาจจะอธิบายว่า
ฐานะปุโรหิตสืบทอดกันมาอย่างไรโดยลาก
เส้นจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง เริ่มตั้งแต่
อาดัมเรื่อยไป ผ่านศาสดาพยากรณ์พันธ-
สัญญาเดิมท่านอื่น แล้วก็จากพระเยซูคริสต์
และอัครสาวกของพระองค์ไปถึงโจเซฟ สมิธ
ท่านอาจจะพยายามท่องจำาคำาท่ียอห์นผู้ถวาย 
บัพติศมาพูดเมื่อประสาทฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนให้โจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรี 
ดังบันทึกไว้ใน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
13:1 และสนทนาความสำาคัญของ
เหตุการณ์นั้น

“ประจักษ์พยานของมีอา” หน้า 74: หลัง
จากอ่านบทความด้วยกันแล้ว ท่านอาจจะ
สนทนา “วิธี” ได้รับประจักษ์พยาน อาทิ 
สวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์ ฟังศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวก ฟังประจักษ์พยาน
ของผู้อื่น แสดงประจักษ์พยานของท่านเอง 
เป็นต้น  พูดคุยกันว่าประจักษ์พยานจะ
เปรียบเสมือนแสงสว่างได้อย่างไร ต่อจาก 
นั้นบิดามารดาอาจจะแสดงประจักษ์พยาน 
ของตนและเช้ือเชิญให้ลูกๆ แบ่งปันประจักษ์ 
พยานหรือความรู้สึกถ้าพวกเขาประสงค์จะ
ทำาเช่นนั้น

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้  
แนวคิดสองประการมีดังนี้
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อำ�น�จฐ�นะปุโรหิตในก�รผูกครอบครัวไว้ชั่วนิรันดร์เป็น
ของประท�นประเสริฐสุดประก�รหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้� 
ทุกคนที่เข้�ใจแผนแห่งคว�มรอดล้วนปร�รถน�พรอัน 

ถ�วรดังกล่�ว เฉพ�ะในพิธีผนึกซึ่งประกอบในพระวิห�รที่อุทิศแล้ว
ของศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยเท�่นั้น
ที่พระผู้เป็นเจ�้ทรงมอบสัญญ�ว่�ส�ม�รถผูกครอบครัวไว้ด้วยกัน
ตลอดก�ลได้

กุญแจฐ�นะปุโรหิตท่ีทำ�ให้ส่ิงน้ีเกิดข้ึนได้รับก�รฟ้ืนฟูบนแผ่นดิน 
โลกโดยศ�สด�พย�กรณ์เอลีย�ห์ต่อโจเซฟ สมิธในพระวิห�ร 
เคิร์ทแลนด์ กุญแจฐ�นะปุโรหิตเหล่�นั้นส่งต่อม�ต�มส�ยที่ไม่
ข�ดตอนผ่�นศ�สด�พย�กรณ์ที่มีชีวิตในศ�สนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยจนถึงยุคปัจจุบัน

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสกับเปโตรหัวหน้�อัครส�วกในก�รปฏิบัติ
ศ�สนกิจขณะทรงเป็นมรรตัยเกี่ยวกับอำ�น�จก�รผนึกครอบครัว
ดังนี้ “เร�บอกคว�มจริงกับท่�นทั้งหล�ยว่� สิ่งใดๆ ที่พวกท่�นจะ
กล�่วห้�มในโลก สิ่งนี้นก็จะถูกกล�่วห้�มในสวรรค์ และสิ่งใดๆ 
ที่พวกท�่นจะกล่�วอนุญ�ตในโลก สิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญ�ตใน
สวรรค์” (มัทธิว 18:18)

เฉพ�ะในอ�ณ�จักรซีเลสเชียลเท่�นั้นที่เร�ส�ม�รถอยู่ในครอบ- 
ครัวตลอดก�ล ที่นั่นเร�ส�ม�รถอยู่ในครอบครัวในที่ประทับของ
พระบิด�บนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของเร� ศ�สด�พย�กรณ์
โจเซฟ สมิธบรรย�ยประสบก�รณ์อันแสนวิเศษนี้ในพระคัมภีร ์

หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�ว่�

“เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงปร�กฏ เร�จะเห็นพระองค์ดังที่

พระองค์ทรงดำ�รงอยู่.  เร�จะเห็นว่�พระองค์ทรงเป็นมนุษย์เหมือน

ตัวเร�.

“และคว�มเป็นสังคมอย่�งเดียวกันนั้นซึ่งมีอยู่ท่�มกล�งพวก 

เร�ที่นี่จะมีอยู่ท่�มกล�งพวกเร�ที่นั่น, เพียงแต่จะควบคู่ไปกับรัศมี- 

ภ�พนิรันดร์, ซึ่งรัศมีภ�พนั้นเร�ไม่ได้ชื่นชมขณะนี้” (คพ. 130:1–2)

พระคัมภีร์ข้อนี้บอกเป็นนัยว่�เร�มั่นใจได้ว่�เร�ส�ม�รถสร้�ง

ม�ตรฐ�นคล้�ยสวรรค์ในคว�มสัมพันธ์ภ�ยในครอบครัวของเร� 

เร�จะห่วงสม�ชิกครอบครัวเร�ทั้งคนเป็นและคนต�ยม�กพอจะทำ�

ทั้งหมดที่เร�ทำ�ได้เพื่อมอบศ�สนพิธีฐ�นะปุโรหิตให้พวกเข�อันจะ

ผูกมัดเร�ไว้ในสวรรค์

หล�ยท่�น ทั้งเย�ว์วัยและสูงวัย กำ�ลังทำ�เช่นนั้น ท่�นได้ห�ชื่อ

บรรพชนผู้ยังไม่ได้รับศ�สนพิธีที่ส�ม�รถผนึกท่�นไว้ด้วยกัน

เกือบทุกท่�นมีญ�ติที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ไม่ได้รับก�รผนึกในครอบ- 

ครัวโดยอำ�น�จฐ�นะปุโรหิต หล�ยท่�นมีญ�ติที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ได้

รับศ�สนพิธีฐ�นะปุโรหิตแล้วแต่ไม่รักษ�พันธสัญญ�ที่พวกเข�ทำ�

ไว้กับพระผู้เป็นเจ้� พระผู้เป็นเจ้�จะอวยพรท่�นให้ส�ม�รถช่วย

ญ�ติทั้งหมดนั้นด้วยศรัทธ�ท่�นมีสัญญ�ที่พระเจ้�ทรงทำ�กับเหล่�

ส�นุศิษย์ของพระองค์ผู้ไปนำ�คนอื่นๆ ม�ห�พระองค์ว�่
“และผู้ใดที่รับเจ้�, ที่นั่นเร�จะอยู่ด้วย, เพร�ะเร�จะไปเบื้องหน�้

ตลอดกาล
ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกัน 

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

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

4  เ ลี ย โ ฮ น า



เจ้า. เราจะอยู่ทางขวามือเจ้าและทางซ้าย
เจ้า, และพระวิญญาณของเราจะอยู่ในใจ
เจ้า, และเหล่าเทพของเราห้อมล้อมเจ้า, 
เพื่อประคองเจ้าไว้” (คพ. 84:88)

จากหน้าต่างห้องทำางานข้าพเจ้าเห็นเจ้า
บ่าวเจ้าสาวถ่ายรูปท่ามกลางดอกไม้งาม
และน้ำาพุพวยพุ่งทุกวัน เจ้าบ่าวมักจะอุ้ม

เจ้าสาวของเขาเดินโซเซ อย่างน้อยสองสาม
ก้าวขณะช่างภาพถ่ายรูปคู่บ่าวสาว ทุกครั้ง
ที่ข้าพเจ้าเห็น ข้าพเจ้าจะนึกถึงคู่ชายหญิง
ที่ข้าพเจ้ารู้จักผู้ซึ่งในที่สุด—บางครั้งในช่วง
เวลาสั้นมากหลังจากวันแต่งงาน—ต้องโอบ
อุ้มกันในด้านอื่นเมื่อชีวิตยากลำาบาก พวก
เขาอาจตกงาน ลูกเกิดมาพร้อมการท้าทาย

มากมาย ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ และจาก 
นั้น นิสัยของการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เรา
ต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อเรา—เม่ือทำาได้ 
ง่าย—จะทำาให้เราเป็นวีรบุรุษและวีรสตรี
ในช่วงยากลำาบากเหล่านั้นเมื่อต้องใช้พลัง
มากกว่าที่เราคิดว่าเรามีในตัวเรา

ครอบครัวเราสมควรได้รับความสัมพันธ์
ในแบบที่เราสามารถนำาไปในที่ประทับของ 
พระผู้เป็นเจ้าได้ เราต้องพยายามไม่ทำาให้
ผู้อื่นหรือตัวเราขุ่นเคือง เราตั้งใจได้ว่าจะ
ให้อภัยอย่างรวดเร็วและหมดใจ เราจะ
พยายามทำาให้ผู้อื่นมีความสุขมากกว่า
ทำาให้ตัวเรามีความสุข เราจะอ่อนโยนใน 
คำาพูดของเรา เมื่อเราพยายามทำาสิ่งทั้งหมด
นี้ เราจะอัญเชิญพระวิญญาณเข้ามาใน
ครอบครัวเราและในชีวิตเรา

ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่า ด้วยความช่วย
เหลือของพระเจ้าและด้วยใจที่กลับใจ ใน
ชวิีตน้ีเราจะไดเ้หน็แวบหนึง่ของชวิีตในแบบ
ที่เราอยากมีตลอดกาล พระบิดาบนสวรรค์
ทรงรักเรา พระองค์ทรงต้องการให้เรากลับ
ไปอยู่กับพระองค์ โดยผ่านเดชานุภาพของ
พระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ทรงทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในใจเราที่เราต้องทำาเพื่อเข้า
พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ ทำาพันธสัญญาที่เราจะ
รักษาหลังจากนั้น และได้อยู่ในครอบครัว
ชั่วนิรันดร์ในรัศมีภาพซีเลสเชียล—และ
กลับบ้านอีกครั้ง 

การสอนจากข่าวสารน้ี

ขณะที่ท่านแบ่งปันหลักคำาสอนเรื่องครอบครัวนิรันดร์ 

พึงพิจารณาสิ่งที่เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัม 

อัครสาวกสิบสองกล่าว “จงพยายามเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้ครอบครัวเสมอ สอนด้วยวิสัยทัศน์เรื่องความสำาคัญของ

การผนึกครอบครัวในพระวิหาร... เมื่อท่านมีวิสัยทัศน์เรื่อง

ศาสนพิธีผนึกในพระวิหาร ท่านจะช่วยสร้างอาณาจักรของ

พระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก” (ดู “เพราะว่าเราวางแบบ

อย่างแก่พวกท่านแล้ว,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 34) ท่าน

จะช่วยคนที่ท่านสอนพัฒนาวิสัยทัศน์เรื่องความสำาคัญของ 

การผนึกในพระวิหารได้อย่างไร เช้ือเชิญคนท่ียังไม่ได้รับการ 

ผนึกให้สนทนาขั้นตอนที่พวกเขาจะทำาเพื่อให้ได้รับศาสนพิธ ี

ดังกล่าว เชื้อเชิญคนที่ได้รับการผนึกแล้วให้สนทนาว่าพวก

เขาจะยังคงมีวิสัยทัศน์เรื่องครอบครัวนิรันดร์และปรับปรุง

ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้อย่างไร
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มองไปท่ีพระวิหาร

ประธานอายริงก์อธิบายว่าเพราะฐานะ
ปุโรหิต เราจึงมีโอกาสไปพระวิหารเพื่อ

รับการผนึกด้วยกันกับครอบครัวเราชั่วนิรันดร์ 
วาดหรือหารูปพระวิหารที่ท่านชื่นชอบเป็น 
พิเศษและเก็บไว้ในที่ที่ท่านจะมองเห็นได้ทุกวัน 
เขียนออกมาเป็นข้อๆ ว่าท่านจะเตรียมไปพระ- 
วิหารในวันหน้าอย่างไร

เช่ือมสัมพันธ์ช่ัวนิรันดร์กับครอบครัวของดิฉัน
โดย ลอรา เบอร์ตัน

เมื่อครอบครัวหนึ่งรับดิฉันเป็นบุตรบุญธรรมตอนอายุสามขวบ 
คุณแม่ผู้ให้กำาเนิดยอมให้ขั้นตอนการรับเป็นบุตรสิ้นสุดก็ต่อเมื่อ

พ่อแม่ของดิฉันเห็นชอบให้ดิฉันรับศาสนพิธีศาสนจักรของดิฉันหลัง
จากดิฉันอายุครบ 12 ขวบ เธอคิดว่าดิฉันต้องอายุมากพอจะทำาการ
เลือกด้วยตนเอง แต่การรอคอยเช่นนั้นยากมาก 

ยากเพราะดิฉันเห็นเพื่อนหลายคนรับบัพติศมา
ตอนพวกเขาอายุครบแปดขวบ แต่ที่ยากยิ่งกว่านั้น
คือรู้ว่าดิฉันจะรับการผนึกกับพ่อแม่บุญธรรมและพี่ๆ 
ห้าคนไม่ได้จนกว่าจะอายุครบ 12 ขวบ ดิฉันกลัวว่า
จะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับดิฉันและดิฉันจะไม่สามารถ
ผนึกกับพวกเขาได้

เมื่อใกล้ถึงวันเกิดปีที่ 12 ของดิฉันเราเริ่มวางแผน
การบัพติศมาของดิฉันและการผนึกกับครอบครัว 
พ่อแม่ให้ดิฉันเลือกว่าจะรับการผนึกในพระวิหารใด  
ดิฉันคิดเสมอว่าพระวิหารแซนดีเอโก แคลิฟอร์เนีย
สวยที่สุด ด้วยเหตุนี้ทั้งครอบครัวจึงตกลงว่าจะขับรถ
ไปแคลิฟอร์เนียเพื่อรับการผนึก
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ดิฉันอดใจรอเป็นครอบครัวนิรันดร์กับพ่อแม่และพี่ๆ ไม่ไหว

ระหว่างการผนึก ดิฉันรู้สึกถึงพระวิญญาณแรงกล้ามากจนยากจะ

เอ่ยออกมาเป็นคำาพูดได้ ในที่สุดดิฉันก็ได้รับการผนึกกับครอบครัว 

ความรู้สึกกังวลถูกแทนที่ด้วยความสบายใจและความสงบ โดยรู้ว่า

เวลานี้ดิฉันเชื่อมสัมพันธ์ชั่วนิรันดร์กับพวกเขาแล้ว
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

คุณลักษณะของ 
พระเยซูคริสต์:  
ทรงคุณธรรม

เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข่าวสารการเยี่ยมสอนที่
เน้นคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ช่วยให้รอด

ให้คุณธรรมประดับความนึกคิดของท่าน
ไม่เสื่อมคลาย, เมื่อนั้นความมั่นใจของ

ท่านจะแข็งแกร่งขึ้นในการประทับอยู่ของ
พระผู้เป็นเจ้า; และหลักคำาสอนแห่งฐานะ
ปุโรหิตจะกลั่นลงมาบนจิตวิญญาณท่านดัง
หยาดน้ำาค้างจากฟ้าสวรรค์.” (คพ. 121:45)

คุณธรรมคืออะไร ประธานเจมส์ อี. 
เฟาสท์ (1920-2007) กล่าวว่า “คุณธรรม 
ในความหมายที่สมบูรณ์กว่านั้นครอบคลุม
คุณสมบัติทั้งหมดของความชอบธรรมที่
ช่วยเราหล่อหลอมอุปนิสัย”1 ประธานกอร์-
ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910-2008) เพิ่มเติมว่า 
“ความรักพระผู้เป็นเจ้าเป็นรากฐานของ
คุณธรรมทั้งมวล”2

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสตรีและ
คุณธรรม เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟ- 
เฟอร์สัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว
ดังนี้ “สตรีนำาคุณธรรมบางอย่างติดตัวมา
ในโลกนี้ด้วย ของประทานศักดิ์สิทธิ์ที่ทำาให้
พวกเธอเชี่ยวชาญในการปลูกฝังคุณสมบัติ
เช่น ศรัทธา ความกล้าหาญ การเข้าใจ
ความรู้สึกผู้อื่น ตลอดจนการปรับปรุงด้าน
ความสัมพันธ์และด้านวัฒนธรรม…

“พี่น้องสตรีทั้งหลาย ในบรรดาสัมพันธ- 
ภาพทั้งหมดของท่าน ความสัมพันธ์ของ

ท่านกับพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาบนสวรรค ์
ผู้ทรงเป็นขุมพลังศีลธรรมของท่านนั่นเอง
ที่ท่านต้องวางไว้เป็นอันดับแรกในชีวิต พึง
ระลึกว่าพลังอำานาจของพระเยซูมาผ่าน
ทางการอุทิศพระองค์ด้วยพระทัยมุ่งมั่นต่อ
พระประสงค์ของพระบิดา…จงพยายามที่
จะเป็นสานุศิษย์เช่นนั้นของพระบิดาและ
พระบุตร และอิทธิพลของท่านจะไม่มีวัน 
ลบเลือน3

พระคัมภีร์เพิ่มเติม
สดุดี 24:3–5; ฟีลิปปี 4:8; 2 เปโตร 1:3–5; 
แอลมา 31:5; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
38:23–24

อ้างอิง
1.  เจมส์ อี. เฟาสท์, “คุณธรรมของธิดาที่ชอบธรรมของ

พระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ค. 2003, 137.
2.  กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, “Excerpts from Recent 

Addresses of President Gordon B. Hinckley,” Ensign, 
Apr. 1996, 73.

3.  ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, “พลังศีลธรรมของสตรี,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 29, 31.

4.  คุณธรรมมีอำานาจ (ดู มาระโก 5:30)
5.  ในคู่มือพระคัมภีร์ให้ความหมาย “ฐานะปุโรหิต” ว่า 

“สิทธิอำานาจและพลังอำานาจที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน
แก่มนุษย์เพื่อกระทำาทุกสิ่งสำาหรับความรอดของ
มนุษย์” (คพ. 50:26-27).

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร การเข้าใจพระคุณลักษณะ 
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแล
ผ่านการเยี่ยมสอนอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org

จากพระคัมภีร์
ปัจจุบันนี้ สตรีที่มีศีลธรรม เปี่ยม

ด้วยศรัทธา เอื้อมไปหาพระผู้ช่วย

ให้รอด ใน ลูกา 8 เราอ่านเรื่องของ

สตรีคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตมา

ได้สิบสองปีที่รักษาไม่หาย เธอมา

หาการเยียวยาเมื่อเธอ “แอบมา

ทางข้างหลังและแตะต้องชายฉลอง

พระองค์ [ของพระคริสต์] และใน

ทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็ [หยุด] . . . แต่

พระเยซูตรัสว่า มีคนหนึ่งแตะต้อง 

ตัวเรา เพราะเรารู้สึกได้ว่าฤทธิ์4 

ซ่านออกจากตัวเรา” สตรีที่ซื่อสัตย์

และมีศีลธรรมหมอบกราบพระองค์

และทูล “พระองค์ต่อหน้าทุกคน” ว่า 

“นางแตะต้องพระองค์” และ “หาย

โรคได้ทันที พระองค์จึงตรัสกับนาง 

ว่า ลูกหญิงเอ๋ย ที่หายโรคนั้นก็

เพราะลูกเชื่อ จงไปเป็นสุขเถิด” 

(ดู ลูกา 8:43–48; ดู  6:17–19 

ด้วย)

โดยผ่านคุณธรรมของพระองค์5 

พระคริสต์ทรงรักษา ทำาให้เป็นไป

ได้ เพิ่มพลัง ปลอบโยน และให้กำาลัง

ใจเมื่อเราเลือกอย่างกล้าหาญและมี

ศรัทธาที่จะเอื้อมออกไปหาพระองค์

พิจารณาสิ่งนี้
คุณธรรมให้พลังและทำาให้เราเข้มแข็ง

อย่างไร
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โ ครงการนี้ดูเหมือนเป็นโครงการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ทั่วไป: พี่น้องสตรีสมาคม

สงเคราะห์มารวมกลุ่มกันท�าโปรแกรม
ประสานเสียงโปรแกรมสั้นๆ ที่ศูนย์พักฟื้น
ของโรงพยาบาลในท้องที่แห่งหนึ่ง แม้ไม่มี
ใครจากวอร์ดของเราเป็นผู้ป่วยที่นั่นก็ตาม

เราเบียดกันอยู่ในห้องเล็กๆ ที่มีผู้ป่วย
สูงอายุเก้าคนนั่งเก้าอี้เข็นอยู่ตรงหน้าเรา 
สีหน้าของพวกเขาดูว่างเปล่า ไม่แสดง
อารมณ์ความรู้สึกใดๆ วันนั้นร้อนอบอ้าว 

และดิฉันคิดว่า “ท�าให้เสร็จๆ ไป”
ดิฉันต้องน�าเพลง ด้วยเหตุนี้จึงหันหลัง

ให้ผู้ป่วยและจดจ่อกับโปรแกรม เมื่อเรา
เริ่ม ดิฉันได้ยินผู้ป่วยคนหนึ่งร้องว่า “แม่ 

แม่” ขณะอกีคนปรบมอืและส่งเสยีง 
รบกวน ดิฉันรู้สึกอึดอัด แต่เราจะจบ 
และกลับบ้านในอีกไม่กี่นาที

ขณะเตรียมร้องเพลงสวดเพลงสุดท้าย 
“พระองค์ยิ่งใหญ่” (เพลงสวด, บทเพลง 
ที่ 34) เราเชื้อเชิญผู้ป่วยและบุคลากรทาง 
การแพทย์ร่วมร้องกบัเราด้วย ดฉินัหนักลบั 

ไปน�าทุกคนให้ร้องเพลง และตอนนั้นเอง
ที่ดิฉันเห็นเธอ—ผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กมาก 
ผิวหนังเหี่ยวย่น และผมสีขาวโพลน บน

หน้าตักเต็มไปด้วยทิชชูเปียกน�้าตา
เธอพยักหน้าให้ดิฉันมาหาเธอ ดิฉันไป

หาเธอ และดิฉันเมื่อก้มหน้าฟัง เธอจับมือ
ดิฉัน เธอสั่นไปทั้งตัวขณะกระซิบว่า “ดิฉัน
เป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย วิเศษจริงๆ ที่พี่
น้องของดิฉันมา”

พระวิญญาณท�าให้จิตวิญญาณดิฉัน
อิ่มเอิบ ดิฉันคุกเข่าข้างๆ เธอและน�้าตา
ไหล เธอเอาแขนที่อ่อนแรงโอบดิฉันและ
ตบเบาๆ ประหนึ่งเข้าใจความรู้สึกของ
ดิฉัน ทุกคนเริ่มร้องเพลงสวด แต่ดิฉันร้อง
ข้อแรกไม่ออก

ขณะผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ร้องเพลง
เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า 
พระวิญญาณสถิตอยู่ในห้อง และทุกคน

บทเรียนของดิฉันใน
เร่ืองความรัก
โดย เจนิซ เทท

ก า ร รั บ ใ ช้ ใ น ศ า ส น จั ก ร

รู้สึกได้ ดิฉันควบคุมความรู้สึกได้ในที่สุด
และร่วมร้องเพลงกับคนอื่นๆ ว่า

คราพระคริสต์มา พร้อมเสียงซ้องร้องก้อง

กังวาน

น�าข้ากลับบ้าน ทรวงข้าซ่านสุดเปรมปรีดิ์!

แล้วข้าจะค้อม น้อมกายถวายดวงฤดี

และป่าววจี “พระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่!”

หลังจากโปรแกรมของพี่น้องสตรี

สมาคมสงเคราะห์ผสมผสานกับผู้ป่วย

และเจ้าหน้าที่ สตรีผมสีขาวโพลนบอก

เราว่าเธอเหงาและรู้สึกว่ารอบตัวมีแต่คน

แปลกหน้าจนกระทั่งเรามา เราไม่ทราบ

ว่าเธอจะอยู่ที่นั่น แต่พระบิดาบนสวรรค์

ทรงทราบ

เหตุการณ์ครั้งนี้เตือนใจดิฉันว่าคน

ทั้งหมดนี้เป็นพี่น้องของเรา พวกเขาต้อง 

การความรักและการปลอบโยน และสัก

วันดิฉันจะอยู่ในสภาพเดียวกับพวกเขา 

ดิฉันรู้สึกว่าเราสามารถเป็นเครื่องมือของ

พระบิดาที่รักได้ และดิฉันขอบพระทัยที่

โครงการรับใช้ของเราได้สอนบทเรียนอัน

ทรงพลังแก่ดิฉันเกี่ยวกับความรัก 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
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การแสดงความรัก
“จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี

จิตกุศลเพื่อให้ความเอา 

ใจใส่คนที่ถูกมองข้าม  

ให้ความหวังแก่คนท้อแท้

ส้ินหวัง และช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก  

จิตกุศลที่แท้จริงคือการแสดงความรัก ทุก

แห่งต้องมีจิตกุศล”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “จิตกุศลไม่มีวันสูญส้ิน,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2010,  155.

ดิฉันไม่ได้คาดหวังว่าโครงการบำาเพ็ญประโยชน์ที่เรียบง่ายจะสอนดิฉัน
ได้มากเกี่ยวกับความรักที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีต่อลูกๆ ของพระองค์
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ที่
ค่ายเยาวชนหญิงท่ามกลางขุนเขาของ
แคลิฟอร์เนีย เยาวชนหญิงกับผู้น�ารอ

รับประทานอาหารเย็นในบ้านพักรูปตัวเอ 
ขณะที่เรารอ เยาวชนหญิงบางคนสังเกต
เห็นบางอย่างใต้โต๊ะตัวหนึ่ง ฮัมมิงเบิร์ด
ตัวหนึ่งบินเข้ามาในที่พัก หาทางออกไม่
เจอ และในที่สุดก็หมดแรงอยู่บนพื้น พวก
เธอขอให้ผมช่วย

นกท่าทางใกล้ตาย จะงอยปากของมัน

มีใยแมงมุมพันอยู่และขนนกฟูไม่เป็น

ระเบียบ ผมเอานกวางไว้ในถ้วยอย่างเบา

ที่สุดและถือถ้วยออกมาข้างนอก ผมหวัง

ว่ามันจะเป็นปกติเหมือนเดิมแต่จากที่เห็น

ก็คิดว่ามันจะจากไปตามวิถีของธรรมชาติ 

อย่างไรก็ดี ขณะที่ผมค่อยๆ เอียงถ้วยให้

ฮัมมิงเบิร์ดออกมาอยู่บนพื้น พอฮัมเมิง

เบิร์ดไถลมาได้ครึ่งทางมันก็ใช้กรงเล็บ

เล็กจิ๋วจิกขอบถ้วย ผมถือถ้วยตั้งตรง นก

ก็เกาะขอบถ้วย และตายังปิดสนิท ท�า

อย่างไรดี 
ผู้น�าคนหนึ่งเห็นเช่นนั้นจึงชงน�า้ผสม

น�้าตาลมาให้ผม อันดับแรกผมปัดใยแมง 
มุมออกจากจะงอยปากแหลมเหมือนเข็ม 
นกไม่ถอยหน ีจากนัน้ผมก็เอาน้ิวจุม่ลงไป

ในน�า้หวาน แล้วหยดลงไปที่จะงอยปาก 
นก หยดน�า้หวานหายไปทัง้ทีน่กไม่กระดกุ- 
กระดกิบางทีของเหลวอาจซึมเข้าไปใน

จะงอยปากกระมัง ผมเอานิ้วจุ่มอีกครั้ง
แล้วหยดใส่จะงอยปากนก คราวนี้ลิ้นเล็ก
จิ๋วบางกว่าเส้นผมเลียปลายนิ้วของผม

เป็นเวลา 10 ถึง 15 นาทีที่ฮัมมิงเบิร์ด

ดื่มน�้าหวานทีละหยด ตอนนั้นเองที่ผู้น�า
อีกหลายคนมาห้อมล้อมตัวผม และผมให้
พวกเขาลองป้อนน�้าหวานให้นก

จู่ๆ นกก็ลืมตา และขนตั้งฟูของมันเข้า
รูปทันที หลังจากดื่มอีกสองหยด นกก็เริ่ม
กางปีก ขยับปีกหนึ่งวินาที แล้วก็บินขึ้นไป 
มันลังเลอยู่เหนือเราครู่หนึ่งก่อนจะบินไป
อย่างรวดเร็ว

เรายืนงง

อยู่ที่นั่น และต่อจากนั้น 

ทันทีที่นกบินจากไป บท

เรียนทางวิญญาณก็เข้ามา

•  บ่อยครั้ง ขณะที่เรายื่น

มือช่วยเหลือคนแข็งขัน

น้อย ความพยายามของเรา

ดูเหมือนไม่ส่งผลใดๆ แต่ความ

รักที่เรามอบให้ไหลลงไปในร่อง—

เหมือนน�้าหวานไหลลงไปในจะงอย

ปากที่ไม่ขยับของฮัมมิงเบิร์ด—ให้

อาหารทางวิญญาณที่วันหนึ่งจะ

เกิดผล

•  หลายครั้งเราไปต่อไม่ไหว เราต้อง 

ช่วยชีวิตฮัมมิงเบิร์ด
โดย วิลเลียม ฮ็อกแกน

ภ า พ ส ะ ท้ อ น

ในการช่วยชีวิตฮัมมิงเบิร์ด เราเรียนรู้วิธีช่วยคนอ่อนแอทางวิญญาณ
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การมือที่เมตตาห่วงใยช่วยพยุง

• บางครั้งผู้คนติดอยู่ในใยแมงมุมของ

บาปหรือการเสพติด และต้องการ

ความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือผู้น�า

ฐานะปุโรหิตและความช่วยเหลือ

ของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อให้หลุดพ้น

•  เราต้องการอาหารทางวิญญาณเป็น

ประจ�าเพื่อจะได้อดทน หาไม่แล้ว

เราจะขาดพลังทางวิญญาณและ 

ตกเป็นหยื่อของอิทธิพลชั่ว

•   ฮัมมิงเบิร์ดเกาะ

ขอบถ้วยไม่ยอม

ปล่อย แท้จรงิแล้ว 

การเกาะขอบส่งผล 

ทั่วทุกด้าน หลายครั้งเรา

ต้องอดทนในศรัทธาขณะรับมือ

กับความเจ็บปวดและบางคราว

ก็รับมือกับการท้าทายอันน่ากลัว

ของชีวิต 

พนัธสญัญาใหม่กล่าวว่าพระอาจารย์ 

ทรงรู้แม้กระทั่งการตกของนกกระจาบ (ดู 

มัทธิว 10:29-31) ตอนนี้ผมรู้ว่าพระองค์

ทรงรู้การตกของฮัมมิงเบิร์ดเช่นกัน และ

พระองค์ทรงรู้จักท่าน 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
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โดย ดาร์เร็น อี. ชมิดท์

ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ของปีหนึ่ง ภรรยาผมเสนอให้ครอบครัว
เราอ่านเรื่องราวพระคัมภีร์เกี่ยวกับสัปดาห์สุดท้ายในพระชนม์ชีพ
มรรตัยของพระผู้ช่วยให้รอด ทุกคืนก่อนนอน เราอ่านพันธสัญญา
ใหม่และให้ลูกๆ ดูคลิปวีดิทัศน์สั้นๆ ของเหตุการณ์แต่ละอย่าง

และสนทนาค�าถามที่เกิดขึ้น ผมอัศจรรย์ใจกับค�าถามของลูกๆ 
ตลอดจนพระวิญญาณที่สถิตอยู่ในบ้านระหว่างการอ่านและการ
สนทนาของเรา

เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ ผมรู้สึกถึงความกตัญญูและความรักลึกซึ้ง 
ขึ้นต่อพระผู้ช่วยให้รอดเพราะได้ใคร่ครวญมามากเกี่ยวกับการ 
เสยีสละของพระองค์และผลนรินัดร์อนัเนือ่งจากทัง้หมดทีพ่ระองค์ 
ทรงประสบเพื่อเรา พร้อมกับความรู้สึกซาบซึ้งที่ผมเองได้รับ ผมรู้
ว่าภรรยาผมได้รบัแรงบันดาลใจเช่นกนั และผมรูส้กึว่าลกูๆ เข้าใจ 
และรกัพระผูช่้วยให้รอดลกึซึง้ขึน้และปรารถนาจะประพฤตปิฏบิตั ิ
ต่อกันเหมือนพระคริสต์มากขึ้น

เราส�ารวจด้านอื่นที่เราจะ “พูดถึงพระคริสต์” และ “สั่งสอน
เรื่องพระคริสต์” เรื่อยมานับแต่นั้นในการสนทนาและบทเรียน
ของเรา โดยรู้ว่าถ้าเราสร้างบนรากฐานของพระเยซูคริสต์ เราได้
รับสัญญาว่าเราจะมีแรงต้านมรสุมของชีวิต (ดู ฮีลามัน 5:12)
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  วิธีที่เรา

“สั่งสอน 
เรื่องพระครสิต์” 

   ในบ้านของเรา

“เราพูดถึงพระคริสต์, เราชื่นชมยินดีในพระคริสต์, เรา

สั่งสอนเรื่องพระคริสต์, เราพยากรณ์ถึงพระคริสต์, และ

เราเขียนตามคำาพยากรณ์ของเรา, เพื่อลูกหลานของเรา 

จะรู้ว่าพวกเขาจะมองหาแหล่งใดเพื่อการปลดบาปของ

พวกเขา” (2 นีไฟ 25:26)
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จงทำ�ให้พระผู้ช่วยให้รอดเป็นจุดศูนย์รวมก�รสอนของท่�น

สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบคือเมื่อเราน�าแบบอย่างและค�าสอนของพระ-
ผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในการสนทนาและการปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว
เรา ค�าสอนและแบบอย่างเหล่าน้ันจะมีพลังและมีจุดประสงค์
มากยิ่งขึ้น เพื่อใช้การเปรียบเทียบจากพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์
เอง พระองค์ทรงสอนว่า “เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่
ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก” 
(ยอห์น 15:5) ถ้าเราประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบน้ีกับการสอน
ของเรา เราจะไม่สอนหลักธรรมพระกิตติคุณเหมือนเป็นแนวคิด
ที่ไม่เกี่ยวข้องแต่สอนเหมือนเป็นส่วนผนวกเข้ากับการชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์ ตามที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธประกาศว่าเป็น
เช่นนั้น1  นี่คือวิธีท่ีเราท�าให้พระผู้ช่วยให้รอดเป็นจุดศูนย์รวมการ
แนะน�าสั่งสอนของเราและไม่ใช่แค่ใบที่เราเด็ดจากเถาองุ่นแท ้
ของพระองค์

ถ้าเราท�าให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของค�าแนะน�าของเรา เรา 
ได้รับสัญญาเรื่องการบ�ารุงเลี้ยง ความเข้มแข็ง และการเติบโต 
รวมถึงแขนงที่ออกผล—อีกนัยหน่ึงคือ การสนทนาและบทเรียน
ของเราจะมีพลังท�าให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสมากขึ้นและมีผลระยะยาว 
วิธีหนึ่งที่เราพบในการท�าสิ่งนี้คือสอนหลักธรรมพระกิตติคุณแล้ว
ถามค�าถามลูกๆ ของเราอย่างเช่น “พระเยซูทรงแสดงให้เห็นหลัก
ธรรมหรือค�าสอนนี้อย่างไร” หรือ “พระเจ้าตรัสหรือสอนอะไรเกี่ยว
กับเรื่องนี้”

ตัวอย่�งก�รสอนเร่ืองก�รสวด
อ้อนวอน

ตัวอย่างเช่น ท่านก�าลังสอนเรื่อง
ความส�าคัญของการสวดอ้อนวอน 
ท่านอาจจะใช้หลักค�าสอนและพันธ-
สัญญา 10:5 ซึ่งข้อนี้แนะน�าเราให้ 
“สวดอ้อนวอนเสมอ” หรือค�าแนะน�า
ของนีไฟที่ว่า “วิญญาณชั่วไม่สอน
มนุษย์ให้สวดอ้อนวอน, แต่สอนเขา
ว่าเขาต้องไม่สวดอ้อนวอน” (2 นีไฟ 
32:8) พระคัมภีร์สองข้อนี้สอนหลัก
ค�าสอนเรื่องการสวดอ้อนวอนอย่างมี
พลัง ขณะที่ท่านสนทนาเรื่องนี้ ท่าน
อาจจะถามบางอย่างเช่น “พระผู้ช่วย

ให้รอดทรงสวดอ้อนวอนอย่างไร” หรือ “การสวดอ้อนวอนของพระ-
ผู้ช่วยให้รอดเป็นอย่างไร” ถ้าท่านมีลูกเล็ก ท่านอาจจะถามว่า “ลูก 
คิด ว่าการสวดอ้อนวอนของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นอย่างไร”

ใช้เวลาสักครู่ตรองดูว่าตัวท่านจะตอบค�าถามนี้อย่างไรโดย
พิจารณาเรื่องราวพระคัมภีร์ที่เข้ามาในความคิด ผมนึกถึงการ
เสด็จเยือนอเมริกาของพระผู้ช่วยให้รอดทันที เมื่อ “พระองค์ทรง
สวดอ้อนวอนถึงพระบิดา, และเรื่องที่พระองค์ทรงสวดอ้อนวอน
ไม่อาจจะเขียนไว้ได้ ... ดวงตาไม่เคยเห็น, ทั้งหูไม่เคยได้ยิน, เรื่อง
ส�าคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์เช่นนั้นมาก่อน, เมื่อเราเห็นและได้ยิน
พระเยซูรับสั่งกับพระบิดา” (3 นีไฟ 17:15–16)

ต่อมาในเรื่องนั้นเราค้นพบว่าผู้คนพยายามสวดอ้อนวอนเลียน
แบบพระองค์และด้วยเหตุนี้ จึง “ไม่ได้เพิ่มค�าพูดขึ้นมาก, เพราะ 
พวกท่านได้รับมาแล้ว ว่าจะสวดอ้อนวอนอย่างไร, และพวกท่าน 
เต็มไปด้วยความปรารถนา” (3 นีไฟ 19:24; เน้นตัวเอน) ณ จุด
นี้ ท่านอาจเชิญชวนลูกๆ ให้เล่าตอนที่พวกเขาเต็มไปด้วยความ
ปรารถนาจะสวดอ้อนวอน หรือท่านอาจจะเล่าตอนที่ท่านได้รับค�า
ที่ต้องพูดขณะสวดอ้อนวอน จากนั้นท่านอาจจะเป็นพยานว่าการ
สวดอ้อนวอนต่างจากเดิมอย่างไรเมื่อสวดอ้อนวอนตามแบบท่ี 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน

นึกถึงความต่างที่ท่านจะท�าให้เกิดแก่ต่อลูกๆ ถ้าพวกเขาท�า
ตามหลักธรรมเรื่องการสวดอ้อนวอนที่พบในข้อเหล่านี้และใน
ประจักษ์พยานที่ 

12  เ ลี ย โ ฮ น า



รู้สึกและรับรู้พระวิญญาณ ขยายการเรียกของพวกเขา ให้พร
ฐานะปุโรหิต และเลี้ยงดูครอบครัวในภายหน้าได้ดีขึ้นอย่างไร
ตามการน�าของพระวิญาณองค์เดียวกับที่ “สอนมนุษย์ให้สวด
อ้อนวอน” (2 นีไฟ 32:8)

ถ้าตัดแบบอย่างหรือค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอดออกจาก
การสอนเรื่องนี้ เราอาจจะยังมีการสนทนาท่ีดีเก่ียวกับการสวด
อ้อนวอน แต่การรวมแบบอย่างและค�าสอนของพระองค์ไว้ในนั้น
จะเพิ่มความลึกซึ้งและพลังมากขึ้นไปอีก

งานศิลป์ท่ีมีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลาง
อีกสิ่งหน่ึงที่เราพยายามท�าเพ่ือจัดตั้งบ้านท่ีมีพระคริสต์เป็น

ศูนย์กลางมากขึ้นคือมีรูปของพระคริสต์ พระวิหาร และสิ่งอื่นที่
เกี่ยวข้องกับพระกิตติคุณไว้ในที่ที่เราจะเห็นได้ง่ายและที่ลูกๆ รู้ได้
ว่าอะไรส�าคัญต่อเราจริงๆ

ไม่ก่ีปีก่อน ขณะน่ังอยู่กับลูกๆ ท่ีการสัมภาษณ์สรุปส่วนสิบ 
อธิการขอให้ลูกชายวัย 10 ขวบของเราเอารูปเล็กๆ ของพระผู้ช่วย
ให้รอดไปและตัดสินใจว่าจะติดไว้ตรงไหนของบ้านเพ่ือจะเป็น
เครื่องเตือนใจเขาตลอดเวลาให้นึกถึงค�ามั่นสัญญาของครอบครัว
เราว่าจะติดตามพระองค์ หลังจากกลับบ้าน เขาติดรูปไว้ตรงประตู
หน้า ลูกชายของเราบอกว่า ตรงนั้น “เราแต่ละคนจะเห็นรูปบ่อย
ที่สุด”  นี่เป็นพรอย่างยิ่งและเป็นเครื่องเตือนใจเราทุกคนทุกวันใน
วิธีเล็กๆ น้อยๆ แต่ทรงประสิทธิภาพให้นึกถึงค�าสัญญาว่าเราจะ
ติดตามพระเยซูคริสต์

ไม่ว่าจะติดรูปไว้ตรงไหนของบ้านท่าน นั่นย่อมคุ้มค่าหากลูกๆ 
พยายามสังเกตรูปบนผนังและข่าวสารที่ท่านก�าลังสื่อกับพวกเขา 
ศิลปะในบ้านของท่านก�าลังถ่ายทอดข่าวสารว่าท่านมุ่งมั่นติดตาม
พระคริสต์หรือไม่

วิธีอ่ืนในการสอนเร่ืองพระคริสต์
ผมยอมรับว่าผมหัวเราะมากกว่าหน่ึงครั้งเมื่อลูกคนหน่ึงของ

ผมถามว่าพระเยซูทรงแข็งแรงกว่าซูเปอร์ฮีโร่ในการ์ตูนไหม แต่
ผมพบว่าค�าถามของลูกมักท�าให้เกิดการสนทนาที่ดีเสมอเกี่ยวกับ
สิ่งที่ท�าให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงเหนือกว่าซูเปอร์ฮีโร่ ควบคู่กับการ
สนทนาเช่นนี้ทุกวัน ท่านอาจพิจารณาแนวคิดเพิ่มเติมบางประการ
ต่อไปนี้เพื่อท�าให้บ้านของท่านมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางมากขึ้น

•  ใช้พระคัมภีร์มอรมอนสอนลูกๆ เรื่องการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์ ค�าว่า การชดใช ้ หรือ ชดใช ้ ปรากฏในพระคัมภีร ์
มอรมอน 39 ครั้ง

•  ใช้วีดิทัศน์ข่าวสารมอรมอน วีดิทัศน์ไบเบิล และสื่ออื่นๆ ของ
ศาสนจักรที่สอนเรื่องพระเยซูคริสต์ยกระดับบทเรียนการ
สังสรรค์ในครอบครัวและการศึกษาพระคัมภีร์ของท่าน

•  ฝึกร้องเพลงสวดเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดด้วยกันและ
สนทนาค�าสอนและความหมายในนั้น

•  หาวิธีเน้นว่าศาสดาพยากรณ์เป็นพยานอันทรงพลังของ 
พระเยซูคริสต์

•  พยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ของท่านกับพระผู้ช่วยให้รอด
อยู่เสมอ

ผมได้รู้ผ่านการศึกษาอย่างละเอียดและการสวดอ้อนวอนด้วย
ศรัทธาแรงกล้าว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์และของประทานอัน
ยิ่งใหญ่แห่งการชดใช้ของพระองค์มีจริงและให้ความหมายและจุด
ประสงค์แก่ชีวิตเราและแก่ชีวิตของคนที่เรารัก  โดยมีความหวังอัน
ย่ิงใหญ่และเรืองรองว่าครอบครัวเราสามารถและจะเป็นของเรา 
ชั่วนิรันดร์ ขอให้เราแต่ละคนตระหนักในความส�าคัญย่ิงของการ
สร้างบ้านที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง โดยรับรู้  “ว่าไม่มีทางหรือ 
วิธีอื่นใดซึ่งโดยทางนั้นมนุษย์จะได้รับการช่วยให้รอดได้, เว้นแต ่
ในและโดยผ่านพระคริสต์” (แอลมา 38:9) 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1. ดู คำาสอนของประธานศาสนาจักร:  โจเซฟ สมิธ (2007), 52-53.
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พอลไมราเส้นทางไป

เส้นทางไปพอลไมรา—สถานที่เห็นนิมิตแรก 

และสถานที่ฝังแผ่นจารึกทองคำา—ไม่ใช่เส้นทางของความหอมหวาน 

และความสว่างสำาหรับโจเซฟ สมิธและครอบครัว
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โดย แมทธิว เอส. ฮอลแลนด์

นี่เป็นบทความแรกจากบทความสองตอนเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ บทความตอนที่สอง 
“การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน” จะอยู่ใน เลียโฮนา ฉบับหน้า

อย่าเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาหรือไม ่
ก็ตาม วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนได้รับเรียกให้น�าข่าวสารของพระเจ้าพระเยซ ู
คริสต์ไป “ทั่วโลก” (มัทธิว 24:14) เราได้รับเรียกให้แบ่งปันหลักธรรมที่บริสุทธิ ์

และท�าการจัดตั้งพระกิตติคุณ ของพระองค์  ในพระนาม ของพระองค์  เพื่อท�าเช่น
นั้น เราต้องจ�าไว้เช่นกันว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องสอนและเป็นพยานว่าโจเซฟ สมิธเป็น
เครื่องมือของพระองค์ในการฟื้นฟูหลักธรรมที่บริสุทธิ์และท�าการจัดตั้งสู่แผ่นดินโลก

ในช่วงเวลาส�าคัญมากนี้ จะเป็นการดีถ้าท่านถามตนเองว่าท่านพร้อมจะก้าวไป
ข้างหน้าและประกาศด้วยความเชื่อมั่นและความองอาจหรือไม่ว่า “เป็นเวลาเช้าของ
วันที่สวยงาม, แจ่มใส, ต้นฤดูใบไม้ผลิของปีหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ”1 โจเซฟ สมิธเดิน
เข้าไปในป่าอันเงียบสงัด คุกเข่าสวดอ้อนวอน และโลกจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีก ถ้า
ท่านประสงค์จะเป็นผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าตามที่ท่านได้รับเรียกให้เป็น ท่านต้อง

พร้อมท�าเช่นนั้น
จงตัดสินใจเดี๋ยวนี้ว่าจะเป็นนักศึกษาชีวิตของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ชีวิต

ของโจเซฟมีพลังอ�านาจและปัญญาที่ไม่เหมือนใคร เว้นแต่พระชนม์ชีพของพระ- 
ผู้ช่วยให้รอด  ขณะท่ีท่านตั้งใจท�าให้ตนเองคุ้นเคยกับรายละเอียดชีวิตของโจเซฟ
ร่วมกับการสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้าสัญญาว่าท่านจะพบว่าตนเองรักและชื่นชมโจเซฟ
มากขึ้น ท่านจะพบการปลอบโยนและก�าลังใจส�าหรับวันที่ยากเป็นพิเศษเหล่านั้นใน
งานเผยแผ่ และท่านจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพื่อต้านทานกับค�าพูดเย้ยหยันของ 
นักวิจารณ์ยุคปัจจุบันผู้แน่ใจว่าหลักฐานทางโลกพิสูจน์ว่าโจเซฟไม่ได้เป็นอย่างที่อ้าง 
เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เหล่านั้น ลองพิจารณาบางแง่มุมของชายที่น่าทึ่งที่สุดคนนี้
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เส้นทางอันแสนเจ็บปวด
มีเหตุผลทุกอย่างให้เชื่อว่าอรุณรุ่งของนิมิตแรกรุ่งโรจน์และ

งดงามเหมือนเพลงสวด “การสวดอ้อนวอนครั้งแรกของโจเซฟ 
สมิธ”2 ได้บรรยายไว้ แต่ขณะชื่นชมภาพเหตุการณ์อันสวยงาม
นี้ เราต้องไม่มองข้ามสิ่งที่ต้องท�าเพื่อไปสู่เช้าวันนั้น เส้นทางไป
พอลไมรา—สถานที่หลักของช่วงเวลาพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์นี้—
ไม่ใช่เส้นทางของความหอมหวานและความสว่างส�าหรับศาสดา
พยากรณ์หนุ่มคนนี้และครอบครัวของท่าน

โจเซฟ สมิธ ซีเนียร์และลูซี แมค สมิธบิดามารดาของท่าน
แต่งงานกันในเมืองทุนบริดจ์ รัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกาในปี 
1796  หลังจากท�าฟาร์มประสบความส�าเร็จพอสมควรนานหก
ปี ครอบครัวสมิธก็ย้ายไปแรนดอล์ฟเมืองใกล้เคียงเพื่อลองท�า
กิจการร้านค้า3

สินค้าที่โจเซฟ ซีเนียร์ได้มาด้วยความช่วยเหลือของผู้ให้สิน
เชื่อในบอสตันส่งอย่างรวดเร็วไปให้ลูกค้าใหม่ที่เปี่ยมด้วยความ
กระตือรือร้น—ซึ่งไม่ได้ซื้อด้วยเงินสดแต่ด้วยสัญญาว่าจะช�าระ
เงินทันทีที่เก็บเกี่ยวได้ตอนปลายฤดูที่พืชพันธุ์เจริญงอกงาม ขณะ
รอลูกค้าช�าระเงินตามสัญญาเพื่อคืนเงินให้เจ้าหนี้ เขาก็รีบรับ
โอกาสใหม่ในการลงทุนทันที

ในช่วงนั้นตลาดจีนก�าลังกว้านซื้อรากโสมสด ถึงแม้พ่อค้า
คนกลางยื่นข้อเสนอว่าจะจ่ายเงินสด 3,000 ดอลลาร์ให้โจเซฟ 
ซีเนียร์เป็นค่ารากโสมที่เขาเก็บรวบรวมไว้และเตรียมส่งทางเรือ 
แต่เขาตัดสินใจใช้กลยุทธ์ที่เสี่ยงกว่าแต่มีแนวโน้มว่าจะได้ผล
ก�าไรมากกว่า นั่นคือ เขาจะน�าโสมไปนิวยอร์กด้วยตนเองและว่า
จ้างกัปตันเรือให้น�าโสมไปฝากขายในจีน การตัดพ่อค้าคนกลาง
ออกอาจท�าให้เขาได้เงินถึง 4,500 ดอลลาร์—ซึ่งเป็นเงินก้อน

ใหญ่ในสมัยนั้น4

เนือ่งด้วยความโชคร้ายหรอืไม่กแ็ผนชัว่ สนิค้าของโจเซฟ ซเีนยีร์ 
อยู่บนเรือล�าเดียวกับลูกชายของพ่อค้าคนกลางที่เขาปฏิเสธไม่
ยอมท�าธุรกิจด้วย ลูกชายคนนี้ฉวยโอกาสใช้สถานการณ์ดังกล่าว
ขายโสมของสมิธในจีน “ด้วยราคาที่สูง” และเอาก�าไรเข้าตัวขณะ
กุเรื่องเท็จว่าขายโสมไม่ได้และได้ชามาแค่กล่องเดียวเท่านั้น5

ระหว่างนั้น ช่วงเดียวกับที่โจเซฟถูกโกง ร้านสมิธถึงก�าหนด
จ่ายค่าสินค้าล็อตใหญ่พอดีเมื่อเจ้าหนี้มาทวงเงิน ครอบครัวสมิธ

ตกที่นั่งล�าบากทันที เพื่อช�าระหนี้ ลูซียอมสละของขวัญแต่งงาน 
1,000 ดอลลาร์ที่เธอเก็บไว้หลายปี และโจเซฟขายบ้านไร่ในทุน
บริดจ์เป็นเงิน 800 ดอลลาร์6  ฟาร์มเป็นสิ่งหนึ่งที่อย่างน้อยก็รับ
ประกันว่ามีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่บ้างและมีความมั่นคง
ระยะยาวในโลกที่มักไร้ความปรานีตามแนวชายแดนอเมริกายุค

แรก ตอนนี้ครอบครัวสมิธไม่มีทั้งเงินและไม่มีทั้งที่ท�ากิน พวกเขา
จ�าต้องย้าย 8 ครั้งใน 14 ปีขณะหาทางเลี้ยงดูครอบครัวอย่างไม่
หยุดหย่อน

การย้ายอย่างน้อยหนึ่งครั้งเกิดจากเงินขาดมือไม่มีจ่ายค่า 
รักษาพยาบาลที่สะสมมาตั้งแต่ไทฟอยด์ระบาดในปี 1813 ซึ่ง
ท�าให้เด็กทุกคนในครอบครัวสมิธอ่อนเปลี้ยเพลียแรง ไม่กี่
สัปดาห์หลังจากโจเซฟหายไข้ เขามีอาการปวดไหล่มาก แพทย์
ในท้องที่วินิจฉัยผิดคิดว่าความเจ็บปวดเป็นผลจากไหล่เคล็ด 
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หลังจากการเพาะปลูกในเวอร์มอนต์ไม่
ได้ผลสามปี โจเซฟ สมิธ ซีเนียร์จึงเดิน
ก้าวส�าคัญที่สุดด้วยการย้ายครอบครัว
ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 300 ไมล์ 
(482 ก.ม.) สู่เมืองพอลไมราทาง 
ภาคเหนือของรัฐนิวยอร์ก

พอลไมรา



ณ จุดนี้ครอบครัวขอค�ำแนะน�ำสุดท้ำยจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ
ที่วิทยำลัยแพทย์ดำร์ทเมำธ์ ลูซียืนกรำนว่ำจะไม่ใช้ขั้นตอนปกติ
ทั่วไปที่ดูสมเหตุสมผลที่สุด นั่นคือ กำรตัดขำ แต่ครอบครัวสมิธ
จะลองใช้ขั้นตอนใหม่ที่เจ็บปวด—ขั้นตอนที่ไม่รับประกันควำม
ส�ำเร็จ คณะแพทย์จะกรีดแผลเปิดที่ขำของโจเซฟและเจำะรูสอง
รูในกระดูกแต่ละดำ้น จำกนั้นพวกเขำจะตัดกระดูกชิ้นใหญ่สำม
ชิ้นเพื่อเอำส่วนที่ติดเชื้อออกให้หมด9

ทั้งหมดนี้ต้องท�ำโดยไม่มียำชำที่ใช้กันในปัจจุบัน ด้วยเหตุ
นี้จึงมีคนบอกครอบครัวให้โจเซฟดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ
มัดท่ำนติดกับเตียงเพื่อไม่ให้ทำ่นชักขำหนีเพรำะควำมเจ็บปวด
ระหวำ่งกำรผ่ำตัดที่ซับซ้อน โดยที่อำยุเพียงเจ็ดขวบโจเซฟจึง
ปฏิเสธทั้งสองทำงเลือก แต่ท่ำนขอร้องสองข้อคือ—ให้คุณพ่อ
กอดท่ำนไว้ และให้คุณแม่ออกไปอยู่นอกห้อง10

สุดท้ำยแล้วกำรเริ่มต้นใหม่ในเมืองนอร์วิช รัฐเวอร์มอนต์จะท�ำให้
เกิดเสถียรภำพและควำมรุ่งเรืองที่พวกเขำเร่งแสวงหำ แต่ควำม
หวังของพวกเขำพังทลำยอีกครั้ง ในปีแรกของกำรพยำยำมเช่ำที่
ท�ำไร่ กำรเพำะปลูกไม่ได้ผล กำรเพำะปลูกไม่ได้ผลอีกครั้งในปีที่
สอง ในปีที่สำม ปี 1816 โจเซฟ สมิธ ซีเนียร์ตัดสินใจลองอีกครั้ง 
โดยเชื่อมั่นว่ำสถำนกำรณ์ต้องดีขึ้น12

ห่ำงออกไปครึ่งโลกในปี 1815 ภูเขำไฟแทมโบรำในอินโดนีเซีย
ระเบิดและฝุ่นภูเขำไฟคละคลุ้งไปทั่วโลกท�ำให้สภำพอำกำศ
แปรปรวน ตั้งแต่เดือนมิถุนำยนถึงเดือนสิงหำคมปี 1816—ช่วง
เวลำที่ต่อมำเรียกว่ำ “ปีที่ไม่มีฤดูร้อน”—เกิดน�้ำคำ้งแข็งสี่รอบใน
นิวอิงแลนด์ ท�ำลำยพืชฤดูร้อนอีกครั้ง13

เนื่องด้วยสภำพควำมอดอยำกและผู้คนหลำยพันคนอพยพ
ครั้งใหญ่ออกจำกรัฐเวอร์มอนต์ โจเซฟ ซีเนียร์จึงเดินก้ำวส�ำคัญ

สองสัปดำห์ต่อมำ เมื่อควำมเจ็บปวดทวีควำมรุนแรงถึงขีดสุด 
แพทย์กลับมำและค้นพบกำรติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับไข้เรื้อรังของ 
โจเซฟ7

กำรใช้มีดกรีดบริเวณที่ปวดท�ำให้น�้ำหนองออกมำหนึ่งลิตร แต่
ขั้นตอนไม่สมบูรณ์จึงเกิดกำรติดเชื้อใหม่ท่ีขำซ้ำยท่อนล่ำงของ
โจเซฟด้วยเหตุนี้จึงต้องเรียกศัลยแพทย์ เขำกรีดแผลยำวแปดนิ้ว
ตั้งแต่เข่ำลงไปถึงข้อเท้ำ ซึ่งท�ำให้คลำยปวดลงได้บ้ำง แต่โชคร้ำย
ที่กำรติดเชื้อลุกลำมเข้ำไปในกระดูก8

เมื่อเสียงร้องของโจเซฟดังจนคุณแม่ไม่อำจอยู่ข้ำงนอกต่อไป
ได้ เธอจึงเข้ำมำในห้องถึงสองครั้งโดยไม่ฟังค�ำทัดทำนของทำ่น 
สิ่งที่เธอเห็นกลำยเป็นควำมทรงจ�ำไม่รู้เลือน เธอเห็นโจเซฟนอน
อยู่บนเตียงเปียกชุ่มไปด้วยเลือด “ซีดเหมือนซำกศพ [มี] เหงื่อ
เม็ดโต ... ไหลอำบหน้ำขณะที่สีหน้ำของเขำแสดงให้เห็นว่ำเจ็บ
ปวดที่สุด”11  โชคดีที่กำรผ่ำตัดประสบผลส�ำเร็จ แต่โจเซฟต้อง
เดินด้วยไม้เท้ำสำมปีต่อจำกนั้น

หลังจำกประสบกำรณ์อันแสนสำหัสครั้งนี้ ครอบครัวหวังวำ่
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เมื่อโจเซฟ สมิธมาถึงเมือง
พอลไมรา พระเจ้าทรงน�าศาสดา

พยากรณ์ที่พระองค์ทรงแต่งตั้ง 
ล่วงหน้าไปยังสถานพักผ่อน— 
เนินเขาใกล้บ้าน—สถานที่ฝัง

สมบัติอันประมาณค่ามิได้
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ที่สุดอีกครั้งเขาตัดสินใจออกจากเขตรัศมี 20 ไมล์ (32 กิโลเมตร) 
ของครอบครัว มิตรสหาย และที่ท�ากินที่เขารู้จักในช่วงชีวิตผู้ใหญ่
บ่ายหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 300 ไมล์ (482 กิโลเมตร) สู่
เมืองพอลไมราทางภาคเหนือของรัฐนิวยอร์ก เขาได้ข่าวว่าที่
นั่นแผ่นดินอุดมสมบูรณ์และหาสินเชื่อระยะยาวได้ง่าย โจเซฟ 

ซีเนียร์จ�าเป็นต้องไปก่อนล่วงหน้า ปล่อยให้ลูซีกับลูกแปดคนเก็บ
ข้าวของตามไปทีหลัง14

ตอนนั้นเป็นฤดูหนาว ลูซีกับลูกๆ ที่กล้าหาญของเธอขนของ

จึงทิ้งครอบครัวเธอ—แต่ทิ้งหลังจากเขาพยายามขโมยเกวียนแต่
ไม่ส�าเร็จ ซึ่งระหว่างนั้นเขาโยนข้าวของของพวกเธอทิ้งไปด้วย17 
อย่างไรก็ดีครอบครัวเดินทางต่อจนทุกคนมาถึงพอลไมราอย่าง
ปลอดภัย และทรุดฮวบในอ้อมแขนของโจเซฟ สมิธ ซีเนียร์ด้วย
น�้าตานองหน้า

บางทีรายละเอียดที่บีบคั้นหัวใจมากที่สุดของการเดินทาง
ครั้งนี้อาจจะอยู่ในปัจฉิมลิขิตที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าซึ่งโจเซฟเพิ่ม
เข้าไปในต้นร่างเรื่องราวการเดินทางของครอบครัวท่านภายหลัง 
“ระหว่างทางจากยูทิกาข้าพเจ้าถูกทิ้งให้รอขึ้นรถเลื่อนคันสุดท้าย
ในกลุ่ม แต่เมื่อรถคันนั้นมาใกล้ข้าพเจ้ากลับถูกชนจนล้ม ลูกชาย
คนหนึ่งของครอบครัวเกทปล่อยให้ข้าพเจ้านอนจมกองเลือดจน
กระทั่งคนแปลกหน้ามาพยุงข้าพเจ้าขึ้น และพาเข้าไปในเมือง
พอลไมรา”18  นัยส�าคัญของเรื่องน้ีไม่ควรถูกมองข้าม

สมบัติอันประมาณค่ามิได้
จากใจกลางเมืองพอลไมราไปทางใต้เพียงสองไมล์ (3 ก.ม.)  

มีป่าแห่งหนึ่งซึ่งกลายเป็นสถานที่เห็นนิมิตครั้งใหญ่สุดครั้งหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์มนุษย์ เลยป่าแห่งนี้ไปสามไมล์ (5 ก.ม.) คือ
เนินเขาคาโมราห์ ที่ฝังแผ่นจารึกทองค�าซึ่งเวลานั้นไม่มีใครรู้

เมื่อโจเซฟมาถึงพอลไมรา พระเจ้าทรงน�าศาสดาพยากรณ์ที่
พระองค์ทรงแต่งตั้งล่วงหน้ามาถึงสถานที่ฝังสมบัติอันประมาณ
ค่ามิได้ สมบัติชิ้นนี้จะส่งสัญญาณว่าหลังจากความสับสนและ
ความมืดมนทางวิญญาณนานหลายศตวรรษ สวรรค์เปิดอีกครั้ง 
สมบัติชิ้นนี้จะแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซู
ขยายกว้างทั้งในหลักค�าสอนและภูมิศาสตร์มากเกินกว่าศาสนา 
คริสต์นิกายอื่นในสมัยนั้นจะรู้ได้ สมบัติชิ้นนี้จะยืนยันว่าพระ- 
ผู้เป็นเจ้าทรงด�าเนินงานอย่างทั่วถึงในวิธีที่น่าอัศจรรย์ในการ
งานของมนุษย์ทุกเวลา ทุกภาษา และทุกทวีป และสมบัติชิ้น
นี้สัญญาจะให้ค�าสอนที่บริสุทธิ์และทรงพลังถึงขนาดว่าถ้า
ท่านฝังค�าสอนเหล่านั้นให้ลึกในจิตวิญญาณท่าน ตัวท่านจะ
เปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง  ลิ้มรสบางอย่างที่ล�า้เลิศจนท�าให ้
เป็นอาหารชั้นยอดหาใดเทียบได้สมความปรารถนาของท่าน

ด้วยดวงตามนุษย์ เราอาจถูกล่อลวงให้มองว่าเส้นทางที่เหมาะ
กว่าส�าหรับคนเช่นนั้นและช่วงเวลานั้นคือเส้นทางที่สะดวก
มากกว่า มีประสิทธิผล และคนสรรเสริญ เพื่อยอมรับเหตุการณ์
สะเทือนโลกที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าอันเนื่องจากเด็กหนุ่มคนนี้เข้ามา

ทุกอย่างใส่รถเลื่อนแล้วขนขึ้นเกวียนต่อ หลังจากจ่ายเงินให้เจ้า
หนี้หลายราย ลูซีมีเงินเหลือเป็นค่าเดินทางเล็กน้อย เมื่อการเดิน
ทางสิ้นสุด เธอเอาเสื้อผ้ากับยาจ่ายเป็นค่าที่พักให้เจ้าของโรงแรม 
เธอจ�าได้ว่ามาถึงพอลไมราพร้อม “เงินสดเพียงสองเซ็นต์”15

ระหว่างทางชายทีเ่ธอว่าจ้างให้ขบัรถเลือ่นบงัคบัเดก็ชายโจเซฟ 
ลงจากรถเพื่อให้ที่นั่งกับลูกสาวแสนสวยสองคนของครอบครัว
เกทส์ซึ่งพวกเขาเจอขณะเดินทางไปทางเดียวกัน โจเซฟ—ยังไม ่
หายด—ีจ�าต้องเดินกะเผลก “ฝ่าหมิะวนัละ 40 ไมล์ [64 กโิลเมตร] 
อยู่หลายวัน” โดยประสบกับสิ่งที่ท่านเรียกว่า “ความเหน็ดเหนื่อย
และความเจ็บปวดแสนสาหัส”16

เมื่อไฮรัมกับอัลวินพี่ชายที่ซื่อสัตย์ของโจเซฟขอร้องชายคน
นั้นยอมให้โจเซฟไปด้วย เขากลับใช้ที่จับตรงปลายแส้ตีทั้งสอง
ล้มลงไปกับพื้น ในยูทิกา เมื่อรู้แน่ชัดว่าลูซีไม่มีเงิน ชายคนนั้น
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เมืองนี้เวลานี้ พระเจ้าผู้ทรงวางแผนอย่างรอบคอบเรื่องการจัด
วางแผ่นจารึกทองค�าตลอดหนึ่งพันปีก่อนหน้านี้จะทรงจัดเตรียม
เส้นทางที่ตรงกว่า สบายกว่า และสง่างามกว่าไว้ต้อนรับการมา
ถึงของเขาไม่ได้หรือ

ได้ แน่นอนว่าพระองค์ทรงท�าได้ แต่ไม่ทรงท�า
ไม่มีการเจิมที่พยากรณ์ไว้และเด่นชัดในวัยหนุ่มของโจเซฟ 

(ดู 1 ซามูเอล 16:11-13) ไม่มีความฝันบอกทางโจเซฟให้ไปแผ่น
ดินที่สัญญาไว้ (ดู 1 นีไฟ 5:4–5) ไม่มีเลียโฮนาอันลี้ลับที่ช่วย
ครอบครัวของเขาหลีกเลี่ยงการก้าวพลาดระหว่างทาง (ดู 1 นีไฟ 
16:10; แอลมา 37:38) และแน่นอนว่าไม่มีรถลีมูซีนเปิดประทุน
พาเขาผ่านขบวนพาเหรดที่ร่าเริงสนุกสนานสองข้างทางและฝูง
ชนก�าลังโห่ร้องต้อนรับการกลับมาอย่างผู้ชนะของเขา

แต่ส�าหรับโจเซฟและครอบครัวแล้ว มีทางคดเคี้ยวอย่างมาก
ของโทมนสัพร้อมร่องรอยของโชคร้าย สขุภาพย�า่แย่ การตดัสนิคด ี
ผิดพลาด ภยัธรรมชาต ิความเจบ็ปวดรุนแรงมาก ความอยตุธิรรม 
ความคลุมเครือต่อเนื่อง และความยากไร้ไม่หยุดหย่อน นี่ไม่ได้
บอกว่าครอบครวัสมธิมชีวีติวนเวยีนอยู่ในความยากแค้นแสนเขญ็ 
พวกเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่เส้นทางไปพอลไมราไม่ใช่เส้นทาง
ตรง ราบรื่น และสะดุดตาสาธารณชน ท่านศาสดาพยากรณ์ต้อง
ถูกคนแปลกหน้านิรนามพาเดินกะโผลกกะเผลก ปวกเปียกไร้
เรี่ยวแรง และเลือดโชกไปสู่จุดหมายที่พิเศษ

จงจ�าไว้ว่านั่นอาจเป็นบทเรียนบทแรกของชีวิตโจเซฟและการ
ออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน แม้มีความล้มเหลว เคราะห์ร้าย 
และการต่อต้านรุนแรง—และในหลายกรณี เพราะ สิ่งเหล่านั้น
—แต่โจเซฟ สมิธก็ไปยังที่ซึ่งท่านต้องอยู่เพื่อท�าพันธกิจของท่าน
ให้เกิดสัมฤทธิผล ดังนั้น ถ้าตอนนี้ หรือวันหนึ่งในอนาคต ท่าน
เหลียวมองไปรอบๆ และเห็นว่าคนอื่นที่อาจไม่ค่อยทุ่มเทก�าลัง
ประสบความส�าเร็จในงานของพวกเขาขณะที่ท่านเพิ่งตกงาน  
ถ้าโรคร้ายแรงท�าให้ท่านต้องนอนอยู่บนเตียงช่วงที่ท่านมีภารกิจ

ส�าคัญของการรับใช้ในการเรียกของท่านพอดี ถ้าการเรียกสู่
ต�าแหน่งที่ส�าคัญตกไปสู่คนอ่ืน ถ้าคู่ผู้สอนศาสนาดูเหมือนจะ
เรียนภาษาเร็วกว่าท่าน ถ้าการกระท�าด้วยเจตนาดีสร้างความเสีย
หายให้เพื่อนสมาชิกวอร์ด เพื่อนบ้าน หรือผู้สนใจ ถ้าข่าวจากทาง
บ้านแจ้งปัญหาการเงินหรือเรื่องเศร้าเกี่ยวกับความตายที่ท่านท�า
อะไรไม่ได้เลย หรือถ้าวันแล้ววันเล่าท่านรู้สึกเหมือนเป็นนักแสดง
หลังฉากที่ไม่มีคนสนใจในละครที่สร้างไว้เพื่อความสุขของผู้อื่น 
ขอเพียงแต่รู้ว่า สิ่งต่างๆ มากมายคล้ายกันนี้เป็นชะตากรรมของ
โจเซฟ สมิธในช่วงที่ท่านถูกพาไปสถานที่เกิดเหตุการณ์เลิศล�้า
ที่สุดเหตุการณ์เดียวบนโลกนี้นับตั้งแต่เหตุการณ์ที่กลโกธาและ
อุโมงค์ในสวนราว 2,000 ปีก่อน

“แต่” ท่านอาจพูดว่า “ชีวิตและจุดหมายบนโลกของฉันจะไม่มี
วันเหมือนศาสดาพยากรณ์โจเซฟ”

นั่นอาจเป็นจริง แต่ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าชีวิตท่านส�าคัญต่อ
พระผู้เป็นเจ้า และศักยภาพนิรันดร์ของท่านและของจิตวิญญาณ
ทุกดวงที่ท่านจะพบหาได้ยิ่งใหญ่และส�าคัญน้อยกว่าของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟไม่ ด้วยเหตุนี้ เฉกเช่นโจเซฟที่รักของเรา ท่าน
ต้องไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมสยบ และไม่ยอมจ�านนเมื่อชีวิตท่านเจ็บ
ปวด สับสน หรือน่าเบื่อ แต่ตามที่เปาโลสอน ท่านต้องมองว่า 
“เหตุการณ์ ทุกอย่าง ร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คน
ทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” โรม 
8:28; เน้นตัวเอน)

เฉกเช่นพระผู้เป็นเจ้าทรงท�ากับเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ พระองค์
ทรงก�าลงัหล่อหลอมและทรงน�าทางท่านทกุๆ วนัโดยมจีดุประสงค์ 
โชติช่วงเกินกว่าท่านจะรู้ได้! 

จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณเรื่อง “The Making of the Book of  
Mormon, Joseph Smith, and You” ที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาโพรโว  
ยูทาห์ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2014   มัทธิว เอส. ฮอลแลนด์, เป็นอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยยูทาห์ แวลลีย์
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ทางใต้ไม่ไกลจากเมือง
พอลไมรา รัฐนิวยอร์ก มีป่า

แห่งหนึ่งซึ่งจะกลายเป็นสถาน
ที่เห็นนิมิตครั้งใหญ่สุดครั้งหนึ่ง

ในประวัติศาสตร์มนุษย์



หาทาง 

ช่วยชวีติ



โดย คอนนี กูลดิงก์

วั
นที่ 5 สิงหาคม ปี 2010 คนงานเหมืองชาวชิลี 33 คนติดอยู่
ในอุโมงค์ขนาดใหญ่ใต้ดินหลังจากหินในเหมืองถล่ม พวก

เขาถูกจ�ากัดให้อยู่ในที่ปลอดภัยแคบๆ และบ่อเหมืองลึกลง
ไปในดิน 2,300 ฟุต (700 เมตร) 

สถานการณ์เหมือนสิ้นหวัง หินเหนือศีรษะเกือบครึ่งไมล์ที่ไม่

สามารถเคลื่อนย้ายได้กั้นพวกเขาจากบ้านและครอบครัว และ

พวกเขามีเสบียงอาหารและน�้าเพียงเล็กน้อย ถึงแม้จะมีเครื่อง

มือและความรู้ แต่เพราะความไม่มั่นคงของเหมืองพวกเขาจึงไม่

สามารถช่วยชีวิตตนเองได้ โอกาสเดียวของพวกเขาคือมีคนพบ

และช่วยชีวิต 

แต่กระนั้นพวกเขาก็เลือกมีความหวัง พวกเขาจัดระเบียบตนเอง 

ปันส่วนอาหารและน�้าของพวกเขา และรอ พวกเขามศีรทัธาว่าคน 

ที่อยู่ข้างบนก�าลังท�าสุดความสามารถเพื่อช่วยชีวิตพวกเขา ถึง

กระนั้นก็ยากที่จะมีความหวังอย่างน้ันได้ขณะพวกเขารออยู่ใน

ความมดื หลายวนัผ่านไป แล้วก็หลายสปัดาห์ อาหารท่ีพวกเขาปัน

ส่วนอย่างระมดัระวงัร่อยหรอ 

ดฉินัทรมานกบัวกิฤตคิรัง้ใหญ่ในชีวิตดิฉัน ลูกชายวัยแปดขวบ

ที่น่ารัก สนุกสนาน และเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเสียชีวิตในอุบัติเหตุ

รถชนขณะเดินข้ามถนนต่อหน้าต่อตาดิฉัน ดิฉันอุ้มเขาขณะเลือด

ของเขาไหลไปตามถนนและวิญญาณออกจากร่างกลบัไปบ้านบน

สวรรค์ของเขา ดิฉันทูลวิงวอนพระบิดาบนสวรรค์ขอให้เขาอยู่ต่อ 

แต่นั่นไม่อยู่ในแผนชีวิตของลูกชายดิฉัน 

ดิฉันหลงทางในความมืด หนักอึ้งด้วยภาระของความเศร้าโศก 

ดิฉันเหนื่อยล้าไม่สามารถพักผ่อนได้ ขณะท่ีปัญหาของความเป็น

มรรตัยท�าให้ดวงตาดิฉันมืดมัว ดิฉันได้รู้ว่าใจที่ชอกช�้าเป็นความ

รู้สึกทางกายจริงๆ ที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีหัวใจ บัดนี้มีเพียงหลุมด�าอัน
แสนเจ็บปวด 

ดิฉันเชื่อว่าดิฉันต้องเข้มแข็งมากพอจึงจะผ่านพ้นไปได้ หลาย

คนทุกข์มากกว่านั้น แต่เฉกเช่นคนงานเหมืองติดอยู่ในหินที่เคลื่อน
ย้ายไม่ได้ ดิฉันไม่อาจยกภาระความเศร้าโศกของตนออกไปได้

เราทุกคนรู้สึกติดกับดักได้ในหลายๆ ด้าน บางคนอาจรู้สึกติด
กับดักการทดลองส่วนตัว ความอ่อนแอ หรือสภาวการณ์ยุ่งยาก 
ในชีวิต ถึงอย่างไรก็มีความอุ่นใจในการรู้ว่าชีวิตมรรตัยเป็นเวลา
ที่เราเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราประสบความเศร้าโศกเสียใจ เราพบความ
หวังในพระเยซูคริสต์

แสงแห่งความหวัง
ในวันที่ 17 ของการทดลองของพวกเขา คนงานเหมืองมีความ

หวังขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีคนใช้สว่านเจาะเป็นช่องเล็กๆ ทะลุหินที่ขัง
พวกเขาไว้

คนที่ติดอยู่ต้องการให้คนช่วยชีวิตที่อยู่ข้างบนพื้นดินรู้ว่าพวก
เขายังมีชีวิตอยู่ เคาะที่ดอกสว่านและเขียนข้อความด้วยปากกาสี
แดงรัดติดกับปลายสว่าน อ่านได้ว่า “Estamos bien en el refugio, 

los 33” (“พวกเราทั้ง 33 คนปลอดภัยดีในที่หลบภัย”) ความหวัง
กลับมาอีกครั้ง มีคนพบพวกเขา 

พวกเขาสื่อสารกับโลกบนพื้นดินผ่านช่องเล็กๆ ที่มีเส้นรอบวง

เท่าผลองุ่น อาหาร น�้า ยา และข้อความจากคนรักถูกส่งลงมาให ้
คนงานเหมือง 

คนงานเหมืองคงรู้สึกหลายอย่างระคนกันเมื่อตระหนักในสถาน- 
การณ์ของตน แม้พวกเขาจะปีติเป็นล้นพ้นและโล่งอกที่มีคนพบ

เฉกเช่นชาย 33 คนที่ติดอยู่ในเหมืองตอนเหมือง
ถล่มในชิลี เราอาจรู้สึกติดกับดักของการทดลอง
และความอ่อนแอของเรา แต่โดยผ่านแผนแห่ง
ความรอดเราจะพบความหวังเรื่องการช่วยชีวิต
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พวกเขา แต่สถานการณ์ของพวกเขายังหมิ่นเหม่ ถึงแม้คนข้างบน 
รู้ว่าพวกเขาอยู่ตรงไหน แต่ต้องใช้เวลาวางแผนช่วยชีวิต และ
พวกเขาได้แต่หวังว่าแผนนั้นจะได้ผล

คนช่วยชีวิตแจ้งคนงานเหมืองอย่างลังเลว่าคงจะใช้เวลาหลาย

เดือนกว่าจะน�าพวกเขาขึ้นมาได้ พวกเขาหวังจะให้คนงานเหมือง

กลับมาอยู่กับครอบครัวทันคริสต์มาส ซึ่งหมายความว่าคนงาน

เหมืองจะต้องอยู่ในเหมืองใต้ดินอีกสี่เดือน แต่ตอนนี้พวกเขารอ

คอยด้วยความหวัง

เรามีแสงแห่งความหวังเช่นกัน ก่อนสร้างโลกนี้มีแผนหนึ่งวาง 

ไว้ช่วยเรา พระบิดาบนสวรรค์ทรงจัดเตรียมพระผู้ช่วยให้รอดผู้

จะทรงช่วยเราให้รอดจากความเป็นมรรตัย จากบาปของเรา จาก

ความอ่อนแอของเรา และจากท้ังหมดท่ีเราจะทนทุกข์ในชีวิตนี้ 

พระองค์ทรงเป็นพระผู้ให้ความหวังและชีวิต พระองค์ทรงปูทางให้

เรากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์และอยู่กับคนที่เรารักผู้ล่วงลับไป

ก่อนเราอีกครั้ง พระองค์ทรงยืนเคียงข้างเราเพื่อรับน�้าหนักภาระที่

เราแบก เพื่อซับน�า้ตา และน�าสันติสุขมาให้เรา พระองค์เสด็จมา

เพื่อน�าเรากลับบ้านถ้าเราท�าตามแผนที่พระองค์ทรงวางไว้

การช่วยชีวิต

ถึงแม้จะพยายามหลายครั้งเพื่อช่วยชีวิตคนงานเหมือง มีเพียง

สว่านหนึ่งตัวที่ตรงลงมาตามรูน�าร่องเล็กๆ รูหนึ่งที่เคยเจาะไว้ก่อน

แล้วเพื่อให้รู้ต�าแหน่งของคนงานเหมืองเท่านั้น 

คนงานเหมืองไม่ได้นิ่งเฉยรอคนมาช่วยชีวิต ขณะมีคนใช้สว่าน

เจาะเป็นทางลงมาช่วยชีวิต ก้อนหินก็ตกลงมาเป็นกองสูงขึ้นเรื่อยๆ 

ตรงโพรงที่คนงานเหมืองติดอยู่ พวกเขาช่วยกันย้ายก้อนหินที่

ตกลงมาเพื่อเปิดทางให้เครื่องเจาะขนาดใหญ่ 

ผู้ช่วยชีวิตสร้างแคปซูลโดยใช้สายเคเบิ้ลหย่อนลงมาตามช่อง

แคบๆ นั้น แคปซูลช่วยชีวิตใหญ่พอส�าหรับคนๆ หนึ่งจะเข้าไปใน 

นั้น แคปซูลแคบกว่าช่องหินแข็งที่มันต้องเคลื่อนผ่าน 2,300 ฟุต 

เราแต่ละคนต้องเลือกยอมให้ความประสงค์ของเรา 
อยู่กับการไว้วางใจพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ของ
เรา สำาหรับเราแล้ว มีแผนช่วยชีวิตเพียงแผนเดียว  
แผนนั้นอยู่ในและผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้ 
ของพระองค์  พระองค์เสด็จลงต่ำากว่าสิ่งทั้งปวงเพื่อ 
ช่วยชีวิตเรา

(700 เมตร) เพียงสี่นิ้ว (10 เซนติเมตร) เท่านั้น
เมือ่ถงึเวลาช่วยชวีติคนงานเหมอืง ชายแต่ละคนต้องเลอืก พวก 

เขาก้าวเข้าไปในแคปซูลได้ทีละคน แต่ละครั้งจะขึ้นได้คนเดียว
ขณะที่แต่ละคนเลือกวางใจในแผนนั้น เขาต้องหวังว่าแคปซูลจะ
ถูกดึงขึ้นไปตามช่องแคบตรงๆ ไม่เสียสมดุลและไม่ติดกลางทาง 
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แผนต้องได้ผล หาไม่แล้วความหวังคงสูญสิ้น คนงานเหมืองแต ่
ละคนเข้าไปในแคปซูลและยอมให้เป็นไปตามแผนและคนช่วย
ชีวิต 

คนงานเหมืองเดินทางออกจากความมืดขึ้นไปสู่ความสว่างทีละ
คน คนที่พวกเขารักต้อนรับพวกเขาขณะคนทั้งโลกเฝ้าดูและโห่ร้อง
ยินดี 

แผนช่วยชีวิตประสบความส�าเร็จ ไม่มีสักคนเสียชีวิต พวกเขา
รอดตายในวันที่ 13 ตุลาคม ปี 2010—69 วันหลังจากเหมืองถล่ม
และ 52 วันหลังจากพบว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่

วางใจในการชดใช้ของพระเยซูคริสต์
เฉกเช่นคนงานเหมือง การช่วยชีวิตเราเป็นการช่วยชีวิตราย

บุคคล ถึงแม้ความรอดมีให้ทุกคน แต่ความสัมพันธ์ของเรากับ 
พระผู้ช่วยให้รอดเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดส่วนตัว เราแต่ละคน
ต้องเลือกยอมให้ความประสงค์ของเราอยู่กับการวางใจพระผู้ช่วย
ให้รอดพระเยซูคริสต์ของเรา

เพราะความศักดิ์สิทธ์ินิรันดร์ของสิทธ์ิเสรีของมนุษย์ซึ่งชีวิต 
มรรตยันี้มีรากฐานอยู่บนนั้น พระผู้ช่วยให้รอดจึงไม่สามารถน�า
ความประสงค์ของเราไปจากเราได้ เรามีอิสระที่จะเลือก พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงยืนเคียงข้างเรารอรักษาบาดแผลของเราและยกเราขึ้น
สู่ความรอดนิรันดร์ แต่พระองค์จะทรงท�าเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราเชื้อ
เชิญ เราต้องเลือกพระองค์ ส�าหรับเราแล้ว มีแผนช่วยชีวิตเพียง
แผนเดียว แผนนั้นอยู่ในและผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช ้
ของพระองค์

พระองค์เสด็จลงต�่ากว่าสิ่งทั้งปวงเพื่อช่วยชีวิตเรา การช่วยชีวิต 
ดิฉันเกิดขึ้นเมื่อดิฉันคุกเข่าในความเศร้าโศกสุดแสนต่อการเสีย
ชีวิตของลูกชาย เฉกเช่นคนงานเหมืองขณะพวกเขาเข้าไปใน
แคปซูล ดิฉันอยู่ตรงจุดส�าคัญคือ ดิฉันควรพยายามเอาชนะการ
ท้าทายด้วยพลงัและความรูข้องดิฉันเอง หรอืดิฉันควรเอือ้มไปหา
พระบดิาบนสวรรค์และขอความช่วยเหลือ

ความที่รู้สึกกลัดกลุ้มเป็นทุกข์ดิฉันจึงตัดสินใจหันไปพึ่งพระ- 

ผู้เป็นเจ้า ขณะทูลวิงวอนพระบิดาในสวรรค์ ดิฉันบอกพระองค์ว่า 
ดิฉันเหนื่อยล้าเพียงใดและทูลขอให้พระองค์ทรงโปรดยกภาระ
ความเศร้าโศกออกไป ก่อนจะยืนอีกครั้ง น�า้หนักของความเสียใจ
ถูกยกออกจากบ่าดิฉัน ดิฉันยังต้องผ่านความเจ็บปวดและการ 
สูญเสีย แต่ภาระที่ไม่อาจแบกไหวหมดไปแล้ว

ตรงนั้นเองที่ดิฉันรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงยืนข้างเรา รอพยุงเรา 
เพียงแต่รอให้เราทูลขอพระองค์ รอให้เราวางภาระไว้บนพระอังสา
พระองค์ รอให้เราวางมือไว้ในพระหัตถ์พระองค์เพื่อพระองค์จะ 
ทรงช่วยชีวิตเราได้

เรา—เหมือนคนงานเหมืองที่ต้องปิดประตูแคปซูลด้านหลังพวก
เขาและไว้ใจคนช่วยชีวิต—ต้องยอมให้ความประสงค์ของเราข้ึน
กับพระผู้ช่วยให้รอดและวางใจในแผนช่วยชีวิตของพระองค์

ความหวังของดิฉันคือเมื่อดิฉันเดินทางคนเดียวจากชีวิตนี้ไป
ชีวิตหน้า จะมีปีติเมื่อดิฉันได้พบกับคนที่เดินทางไปก่อนดิฉันอีก
ครั้ง! ขณะเดียวกันดิฉันรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์ ทรงรัก
ดิฉันและทรงยืนเคียงข้างดิฉัน 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดสามารถยกเราข้ึนได้
“เราทราบว่าหนทางของท่านจะยากลำาบาก
ในบางครั้ง แต่ข้าพเจ้าให้สัญญาแก่ท่านใน
พระนามของพระเจ้าว่า จงลุกขึ้นและเดิน

ตามรอยพระบาทของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ และวันหน่ึง 
ท่านจะมองย้อนกลับไปและเต็มไปด้วยความสำานึกคุณนิรันดร์
ที่ท่านเลือกไว้ใจการชดใช้และพลังอำานาจของการชดใช้ที่จะยก
ท่านขึ้นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ท่าน”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด 
“ท่านสามารถทำาได้,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 57.
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เ มื่อพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์เสด็จมาแผ่นดินโลก  หนึ่งในบรรดาสิ่งแรกๆ 
ท่ีพระองค์ทรงท�าคือจัดตั้งศาสนจักรของพระองค์ พันธสัญญาใหม่บอกเราว่า 
พระองค์ “เสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าตลอด

ทั้งคืน พอถึงรุ่งเช้า พระองค์ทรงเรียกพวกสาวกมา แล้วทรงเลือกสาวกสิบสองคนผู้ซึ่ง
พระองค์ทรงให้ชื่อว่าอัครทูต” (ลูกา 6:12-13)

ต่อมาพระองค์ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นไปบนภูเขาตามล�าพัง และที่นั่น
เปโตรได้รับกุญแจของฐานะปุโรหิต (ดู มัทธิว 17:1-9; ดู 16:18-19 ด้วย) เปโตรกลาย
เป็นผู้มีหน้าที่ต้องถือกุญแจทั้งหมดบนแผ่นดินโลกในการน�าศาสนจักรหลังจากพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดเสด็จจากไป

โดยเชื่อฟังพระด�ารัสสั่งของพระผู้ช่วยให้รอด (ดู มาระโก 16:15) เหล่าอัครสาวก
จึงสั่งสอนพระกิตติคุณและจัดตั้งสาขาต่างๆ ของศาสนจักร ในหลายกรณีพวกเขา
มีโอกาสไปเยี่ยมสาขาต่างๆ เพียงครั้งเดียว ซึ่งเปิดโอกาสเล็กๆ น้อยๆ ให้พวกเขาได้

สอนและอบรม ไม่นานการละเมิดธรรมบัญญัติก็คืบคลานเข้ามา และหลักค�าสอน
แง่มุมต่างๆ ของพระผู้ช่วยให้รอดถูกปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข (ดู อิสยาห์ 24:5) เมื่อการ
ละทิ้งความเชื่อขยายวงกว้าง พระเจ้าทรงจ�าเป็นต้องน�าฐานะปุโรหิตไปจากแผ่นดิน
โลก ด้วยเหตุนี้แผ่นดินโลกจึงปราศจากพรของฐานะปุโรหิตนานพอสมควร

เพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกพร้อมกับอ�านาจฐานะปุโรหิต 
พระเจ้าจึงทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณ

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัมอัคร- 

สาวกสิบสอง

เราควรสำานึกคุณเพียงใดที่พระเจ้าทรงฟื้นฟูศาสนจักร  

และฐานะปุโรหิตของพระองค์บนแผ่นดินโลก

วันอันน่าชื่นชมยินดี

การฟื้นฟู
ฐานะปโุรหติ
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ระลึกถึงการฟ้ืนฟู

ขณะที่โจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร์มอรมอนและออลิเวอร์ คาว

เดอรีท�าหน้าที่เป็นผู้จดค�าแปล พวกท่านแปลถึง 3 นีไฟเรื่องที่

พระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟื้นคืนพระชนม์เสด็จเยือนซีกโลกตะวันตก

ขณะเรียนรู้จากค�าสอนของพระองค์เกี่ยวกับบัพติศมา (ดู 3 นีไฟ 

11:23-28) พวกท่านสงสัยเรื่องบัพติศมาหลายแบบที่ใช้กันใน

สมัยของพวกท่านและว่าใครมีอ�านาจให้บัพติศมา

โจเซฟและออลิเวอร์ตัดสินใจทูลถามพระเจ้าโดยสวดอ้อนวอน

ในป่าใกล้บ้านของโจเซฟและเอ็มมา ที่นั่น การเปิดเผยครั้งใหญ ่

เกิดขึ้น ยอห์นผู้ถวายบัพติศมามาปรากฏ วางมือบนศีรษะพวก 

ท่าน และกล่าวว่า “แก่ท่านเพือ่นผูร่้วมรบัใช้ท้ังหลายของข้าพเจ้า, 

ในพระนามของพระเมสสิยาห์, ข้าพเจ้าประสาทฐานะปุโรหิตแห่ง 

อาโรน, ซึ่งถือกุญแจทั้งหลายแห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพ, และ 

ของพระกิตติคุณแห่งการกลับใจ, และของบัพติศมาโดยลงไปใน 

น�า้ทั้งตัวเพื่อการปลดบาป; และพระองค์จะไม่ทรงน�าสิ่งนี้ออกไป 

จากแผ่นดินโลกอีกเลย, จนกว่าบรรดาบุตรของเลวีจะถวายเครื่อง 

ถวายบูชาแด่พระเจ้าอีกครั้งในความชอบธรรม” (คพ. 13:1)

น่ันเป็นเหตุการณ์อันน่าชื่นชมยินดี ข้าพเจ้าหวังว่าผู้ด�ารง

ฐานะปุโรหิตทุกท่านจ�าได้ว่าวันท่ี 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1829 

เป็นเหตุการณ์ศักดิ์สิทธิ์ในประวัติศาสตร์ศาสนจักร และเป็น

เหตุการณ์พิเศษในประวัติศาสตร์โลก

หลักแห่งความเชื่อบอกเราว่า “มนุษย์ต้องได้รับการเรียกจาก

พระผู้เป็นเจ้า, โดยการพยากรณ์, และโดยการวางมือโดยผู้มีสิทธิ

อ�านาจ, เพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณและปฏิบัติศาสนพิธีของพระ-

กิตติคุณนั้น” (หลักแห่งความเชื่อ ข้อ 5)

มนุษย์ไม่ได้รับเรียกอย่างไร้แบบแผน พวกเขาได้รับเรียกโดย 

การดลใจและการพยากรณ์ มีสายตรงของการเปิดเผยจาก

พระเจ้าถึงคนที่ได้รับเรียกให้ใช้ฐานะปุโรหิต นั่นคือวิธีที่พระเจ้า

ทรงปกครองศาสนจักรของพระองค์ และนั่นคือวิธีที่พระองค์ทรง

เรียกศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

จงมีค่าควรรับฐานะปุโรหิต

การได้รบัฐานะปโุรหิตไม่ใช่พธีิเปลีย่นสถานะท่ีท�าโดยอตัโนมตั ิ

เมื่อถึงวัย เราต้องมีค่าควรและ “ซื่อสัตย์ต่อการได้รับฐานะปุโรหิต

ทั้งสองอย่างนี้” (คพ. 84:33) เราควรอ่านค�าปฏิญาณและพันธ-

สัญญาของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคอย่างละเอียด ซึ่งชี้ให้

เห็นเงื่อนไขที่เราต้องเข้าใจและยอมรับจึงจะรับฐานะปุโรหิตได้

“ฉะนั้น, คนเหล่านั้นทั้งปวงที่ได้รับฐานะปุโรหิต, ย่อมรับค�า

ปฏิญาณและพันธสัญญานี้แห่งพระบิดาของเรา, ซึ่งเขาจะฝ่าฝืน

ไม่ได้, ทั้งจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วย.

“แต่ผู้ใดที่ฝ่าฝืนพันธสัญญานี้หลังจากที่เขารับมาแล้ว, และ

หันหลังให้โดยสิ้นเชิง, จะไม่ได้รับการให้อภัยจากบาปทั้งในโลกนี้

และในโลกที่จะมาถึง” (คพ. 84:40–41)

นั่นจริงจังมาก ท่านอาจจะคิดว่าผู้ชายคงหลบเลี่ยงไม่รับฐานะ

ปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค แต่ข้อต่อ

ไปบอกว่า “วิบัติแก่คนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นผู้ ไม่ มาสู่ฐานะ

ปุโรหิตนี้” (คพ. 84:42; เน้นตัวเอน)

ถ้าเรายอมรับฐานะปุโรหิตและด�าเนินชีวิตมีค่าสมกับฐานะ

ปุโรหิตนั้น เราย่อมได้รับพรของพระเจ้า แต่ถ้าเราฝ่าฝืนพันธ-

สัญญาและหันหลังให้ฐานะปุโรหิต เราจะไม่ได้รับพรของพระเจ้า

หรือไม่ได้เป็น “ผู้ที่ทรงเลือกไว้ของพระผู้เป็นเจ้า” (คพ. 84:34)

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ซึ่งรับโดยพันธสัญญา ช่วยเตรียม

เยาวชนชายให้พร้อมรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ซึ่งเป็น

ฐานะปุโรหิตที่ใหญ่กว่าที่รับโดยค�าปฏิญาณ และ พันธสัญญา

เอ้ือมออกไปในการรับใช้
ฐานะปุโรหิตเป็นภราดรภาพที่ยิ่งใหญ่—อาจเป็นภราดรภาพ

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินโลก ความสัมพันธ์ในหมู่พี่น้องชาย
ฐานะปุโรหิตของเราควรยิ่งใหญ่กว่าความสัมพันธ์อ่ืนยกเว้น
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของเราแต่ละคน นอกจากจะเป็น
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ภราดรภาพแล้ว ฐานะปุโรหิตยังเป็นองค์การรับใช้ที่เราสละตัวเรา
ช่วยคนอื่นๆ และท�าสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น

นับจากเวลาที่เยาวชนชายได้รับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและ

ได้รับแต่งตั้งเป็นมัคนายกหรือผู้สอนหรือปุโรหิต เขาเป็นส่วนหนึ่ง

ของโควรัม ภราดรภาพของโควรัมนั้นด�าเนินต่อไปเมื่อเขาได้รับ

ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและได้รับแต่งตั้งเป็นเอ็ลเดอร์  

โควรัมในฐานะปุโรหิตส�าคัญยิ่ง

เมื่อเร็วๆ นี้เยาวชนชายคนหนึ่งที่จะไปเป็นผู้สอนศาสนาพูดใน

การประชุมศีลระลึก ในค�าพูดของเขา เขาอธิบายว่าเขากับเพื่อน

สี่คนเริ่มต้นในโควรัมมัคนายกด้วยกัน เขากล่าวว่ามิตรภาพและ

ความช่วยเหลือที่พวกเขามีให้กันขณะเผชิญการท้าทายและก้าว

ไปข้างหน้าตามขั้นของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนช่วยให้พวกเขา

บรรลุเป้าหมายของการรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา

ผมเป็นส่วนหน่ึงของโควรัม โควรัมนั้นพิเศษมาก โควรัม

ประกอบด้วยชายจากหลากหลายอาชีพและหน้าที่การงาน แต่

เมื่อเราท�าหน้าที่เป็นโควรัม เราเป็นหนึ่งเดียวในจุดประสงค์ 

เมื่อสมาชิกโควรัมเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์บนวิถีท่ีพึงตามและ 

ท�าหน้าที่ด้วยกันภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เท่ากับ 

พวกเขาท�าหน้าที่ตามพระประสงค์ของพระองค์หากท่านไม่ได้รับ

ความเห็นชอบโดยสมบูรณ์จากสมาชิกโควรัม ท่านจะไม่ด�าเนิน

การ ลองคิดดูว่านั่นสามารถคุ้มครองท่านตลอดชีวิตได้อย่างไร

ผูน้�าโควรมัทกุคนควรมรีายชือ่สมา- 

ชิกโควรัมของเขา และเขาควรนึกถึง

คนที่ก�าลังมีปัญหาเรื่องการก�าหนด

แนวทางที่พวกเขาควรด�าเนินตาม ถ้า

เยาวชนชายเช่นนั้นอยู่ในโควรัม ผู้น�า

ควรให้ความส�าคัญกับคนกลุ่มนี้ก่อน โดยเอาใจใส่คนที่ต้องได้รับ

การบ�ารุงเลี้ยงเร่งด่วนที่สุด จากนั้นเขากับสมาชิกโควรัมคนอื่นๆ 

จะเริ่มไปเยี่ยมคนเหล่านั้น เป็นเพื่อนกับพวกเขาและให้โควรัม

รู้จักพวกเขาเพื่อดึงพวกเขากลับเข้ามาในกลุ่ม

โควรัมฐานะปุโรหิตมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้อง “เตือน, 

อรรถาธิบาย, แนะน�า, และสอน, และเชื้อเชิญให้คนทั้งปวงมาหา

พระคริสต์” (คพ. 20:59) การรับใช้ในโควรัมฐานะปุโรหิตจ�าเป็น

ต่อการพัฒนาตัวเราบนโลกนี้ ด้วยเหตุนี้สมาชิกโควรัมทุกคนจึง

ควรถือว่าหน้าที่เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกมัดการรับใช้ใน

อาณาจักรของพระบิดาในสวรรค์

เราทุกคนรู้ว่าเราประสบการท้าทายในการทดลองขณะเป็น
มรรตัย หากเราไม่มีคนสนับสนุนช่วยเหลือขณะด�าเนินชีวิต 
เราจะพบว่าตัวเราไม่มีแผนแน่นอน ไม่มีทิศทางแน่นอน หรือ
แผนที่แน่นอนไว้น�าทางเรา โควรัมที่ท�างานอย่างถูกต้องช่วยเรา
วางแผนและร่างแผนที่ซึ่งจะน�าเรากลับไปยังที่ประทับของพระ-
บิดาในสวรรค์

จงสำานึกคุณ

อธิการถือกุญแจฐานะปุโรหิตเพื่อก�ากับดูแลวอร์ดของพวก

เขา รวมทั้งเยาวชนชายของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนด้วย ความ

จริงแล้วอธิการเป็นประธานโควรัมปุโรหิตของวอร์ด เขาช่วย

ให้เยาวชนชายมีค่าควรได้รับและเลื่อนขั้นในฐานะปุโรหิตแห่ง

อาโรนและเตรียมรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค เขาช่วยให้

เยาวชนชายเข้าใจภาระหน้าที่และพรที่มาถึงผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต

เขาช่วยให้เยาวชนชายเรียนรู้ว่าต้องขยายฐานะปุโรหิตโดยให้งาน

มอบหมายที่ช่วยให้พวกเขารับใช้และปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่น

กุญแจที่เป็นของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเตือนเราว่าเราควร

ส�านึกคุณเสมอต่อฐานะปุโรหิตที่ได้รับการฟื้นฟู พร้อมด้วยพลัง

อ�านาจ สิทธิอ�านาจ และความรับผิดชอบของฐานะปุโรหิตน้ัน 

“พลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจของฐานะปุโรหิตที่ต�่ากว่า, หรือแห่ง

อาโรน, คือการถือกุญแจทั้งหลายแห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพ, 

และปฏิบัติศาสนพิธีภายนอก, ตัวอักษรของพระกิตติคุณ,  

บัพติศมาแห่งการกลับใจเพื่อการปลดบาป, ให้สอดคล้องกับ 

พันธสัญญาและพระบัญญัติ” (คพ. 107:20)

ข้าพเจ้าท้าทายเยาวชนชายให้ยกย่องฐานะปุโรหิตที่พวกเขา

ด�ารงอยู่และเตรียมเลื่อนขั้นในแต่ละต�าแหน่งของฐานะปุโรหิต

แห่งอาโรนขณะเตรียมรับพรเพิ่มเติมของการได้รับฐานะปุโรหิต

แห่งเมลคีเซเดค รับใช้พระเจ้าในฐานะผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 

และแต่งงานในพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในที่สุด 

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าไม่มีมนุษย์คนใดน�าศาสนจักรน้ี  น่ีคือ

ศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอด และพระองค์ทรงก�ากับดูแลผ่าน

ฐานะปุโรหิต ซึ่งพระองค์ทรงมอบให้ชายบนแผ่นดินโลกเพ่ือ

พวกเขาจะสามารถท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของพระองค์ในการน�า

ศาสนจักรและประกอบศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ เราควรส�านึกคุณเพียง

ใดที่พระเจ้าทรงฟื้นฟูศาสนจักรและฐานะปุโรหิตของพระองค ์

บนแผ่นดินโลก 

ฐานะปุโรหิตเป็นภราดร- 

ภาพที่ยิ่งใหญ่—อาจเป็น

ภราดรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

บนแผ่นดินโลก
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โดย แคซีย์ ดับเบิลยู. โอลสัน
เซมินารีและสถาบัน

เ พียงสี่เดือนก่อนการสิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด “เมื่อใกล้เวลาที่พระองค์จะถูก

รับขึ้นไป พระองค์ตั้งพระทัย [หรือทรงมุ่งมั่น] ที่จะไปยังกรุงเยรูซาเล็ม” (ลูกา 9:51)1 

ในหลายสัปดาห์ก่อน พระเยซูคริสต์ทรงเตรียมสานุศิษย์ของพระองค์อย่างดีให้พร้อม 

รับความยุ่งยากและเหตุการณ์เลิศล�้าทางวิญญาณที่อยู่ข้างหน้า

ตัวอย่างเช่น ทันทีหลังจากเปโตรเป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ที่เมือง

ซีซารียาฟีลิปปี พระผู้ช่วยให้รอดตรัสกับเหล่าสานุศิษย์เป็นครั้งแรกในถ้อยค�าท่ีชัดเจนไม่

ผิดพลาดเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ที่จวนจะเกิดขึ้น (ดู 

มัทธิว 16:13–21; มาระโก 8:27–31; ลูกา 9:18-22).2 พระเยซูทรงพาเปโตร ยากอบ และ

ยอห์นไปกับพระองค์ด้วย “ขึ้นภูเขาสูง” ที่ซึ่งพระองค์ “เปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าพวกเขา” 

(มัทธิว 17:1–2) ที่นั่น พระผู้ช่วยให้รอด โมเสส และเอลียาห์มอบกุญแจฐานะปุโรหิตให้

เปโตร ยากอบ และยอห์น โมเสสและเอลียาห์ให้การปลอบโยนและการสนับสนุนพระเยซู

เช่นกันขณะพวกท่าน “กล่าวถึงการจากไปของพระองค์ซึ่งใกล้จะส�าเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม” 

(ลูกา 9:31)3 เอ็ลเดอร์เจมส์ อี. ทาลเมจ (1862-1933) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเรียก

ประสบการณ์บนภูเขาครั้งนี้ว่าเป็น “จุดเริ่มต้นของบั้นปลาย” การปฏิบัติศาสนกิจขณะทรง

เป็นมรรตัยของพระเยซูคริสต์4

คำ�สอนของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับ 

ในเรื่องราวของลูกาเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เสด็จไปเยรูซาเล็ม 

ครั้งสุดท้าย เราเห็นพระผู้ช่วยให้รอดประทานรูปแบบที่ชัดเจน 

สำาหรับวิธีติดตามพระองค์

ภา
พว

าด
โด
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จัส

ติน
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์

การเป็นสานศุษิย์
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เหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ “ตั้งพระทัย
ท่ีจะไปยังกรุงเยรูซาเล็ม” พระองค์ทรงทราบชัดเจนว่าพระองค์
ทรงก�าลังเริ่มการเดินทางอันจะส่งผลให้เกิดการสิ้นพระชนม์ของ
พระองค์ หนังสือของลูกาซึ่งให้รายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับการ
เดินทางครั้งนี้บันทึกว่าขณะพระผู้ช่วยให้รอด “เสด็จไปตามบ้าน
เมืองต่างๆ ทรงสั่งสอนระหว่างทางที่มุ่งไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม” (ลูกา 
13:22) สานุศิษย์กลุ่มหน่ึง—ท้ังชายและหญิง—เดินทางไปกับ
พระองค์ด้วย (ดู ลูกา 11:27)5 ขณะเดินไปด้วยกัน พระเยซูทรง
สอนผู้ติดตามพระองค์เกี่ยวกับข้อเรียกร้องของการเป็นสานุศิษย์ 
ขณะที่เราศึกษาค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอดในบริบทของการเดิน
ทางครั้งนี้ เราจะเกิดความส�านึกคุณมากขึ้นต่อวิธีที่พระองค์ทรง
เสริมค�าแนะน�าของพระองค์เรื่องการเป็นสานุศิษย์ด้วยแบบอย่าง
อันทรงพลังของพระองค์เอง

การตอบสนองของคนสามคนต่อคำาแนะนำาส่ังสอนของ 
พระเยซูคริสต์ให้ “ตามเรามา”

ไม่นานก่อนพระผู้ช่วยให้รอดทรงเริ่มการเดินทางไปเยรูซาเล็ม
ครั้งสุดท้าย พระองค์ทรงประกาศว่า “ถ้าใครต้องการจะมาติดตาม
เรา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของตนแบกทุกวันและตาม
เรามา” (ลูกา 9:23) ต่อมา ขณะพระเยซูกับเหล่าสานุศิษย์เดินทาง
ไปเยรูซาเล็ม “มีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่า ท่านไปทางไหนข้าพเจ้า
จะตามท่านไปทางนั้น” (ลูกา 9:57) พระผู้ช่วยให้รอดตรัสตอบว่า 
“บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ” (ลูกา 9:58) บางทีพระองค์อาจ
จะก�าลังบอกว่า “ชีวิตพระองค์ไม่สะดวกสะสบายเลย” เหมือนที่
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
เคยตั้งข้อสังเกต และ “มักจะเป็นเช่นนั้นด้วย” ส�าหรับคนที่เลือก
ติดตามพระองค์6

ต่อมา พระเจ้า “ตรัสกับอีกคนหนึ่งว่า จงตามเรามาเถิด” (ลูกา 
9:59) แต่ชายคนนั้นขอพระองค์ทรงอนุญาตให้เขาไปฝังศพบิดา
ก่อน พระเยซูตรัสตอบว่า “ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเอง
เถิด ส่วนท่านจงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้า” (ลูกา 9:60)7  
พระด�ารัสของพระผู้ช่วยให้รอดมิได้หมายความว่าการเศร้าโศก
เพราะสูญเสียคนรักเป็นเรื่องไม่ดี (ดู คพ. 42:45) แต่พระด�ารัสเน้น
ว่าการอุทิศตนต่อพระเจ้าเป็นเรื่องที่สานุศิษย์ต้องให้ความส�าคัญ
สูงสุด คนที่สามกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะตาม 
พระองค์ไป แต่ขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์อ�าลาคนที่บ้านก่อน” 
(ลูกา 9:61) พระเยซูทรงตอบโดยทรงใช้เรื่องเปรียบเทียบเกี่ยวกับ

คนไถนาที่งานของเขาเรียกร้องให้เขาจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างหลัง (ดู ลูกา 9:62) บทเรียนส�าหรับชายคนนี้คือ
ขอเพียงท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ “ตั้งพระทัยที่จะ
ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม” (ลูกา 9:51) และไม่เหลียวหลัง 

ถนนผ่านสะมาเรีย
ขณะที่พระเยซูกับเหล่าสานุศิษย์ผ่านสะมาเรียระหว่างทาง

ไปเยรูซาเล็ม ชาวสะมาเรียบางคน “ไม่ต้อนรับพระองค์” (ลูกา 
9:53)—อาจเป็นเพราะพวกเขาคิดว่าพระเยซูกับเหล่าสานุศิษย ์
เป็นชาวยิวก็ได้8  ยากอบและยอห์นเห็นอย่างนั้นจึงขออนุญาต
เรียกไฟลงมาจากสวรรค์เผาผลาญผู้กระท�าผิด (ดู ลูกา 9:52-54) 
ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงให้เห็น
ความอดทนและความอดกลั้นขณะทรงเตือนเหล่าสานุศิษย์ให้ท�า
แบบเดียวกัน (ดู ลูกา 9:55-56)

ไม่นานหลังจากเหตุการณ์นี้ พระผู้ช่วยให้รอดทรงเล่าอุปมาเรื่อง

ชาวสะมาเรียใจดี (ดู ลูกา 10:25-37) นอกจากจะตอบค�าถามของ

ทนายเจ้าเล่ห์แล้ว อุปมาเรื่องนี้อาจจะเตือนเหล่าสานุศิษย์ของ 

พระผู้ช่วยให้รอดด้วยว่าไม่มีข้อยกเว้นส�าหรับพระบัญญัติให้ “รัก

เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (ลูกา 10:27; ดูข้อ 25-29 ด้วย)

นอกจากนี้ เหล่าสานุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอดจะได้รับรู้ความ

คล้ายคลึงระหว่างการกระท�าของชาวสะมาเรียใจดีกับการกระท�า 

ของพระเยซูด้วย ความรักท่ีชาวสะมาเรียใจดีแสดงต่อชาวยิว

สะท้อนจิตกุศลที่พระเยซูเพิ่งทรงแสดงต่อชาวสะมาเรียที่ไม่เป็น

มิตร ในสัปดาห์ต่อๆ มา เหล่าสานุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอดเป็น

พยานเช่นกันว่าพระเยซูทรงพบจิตวิญญาณมากมายที่บาดเจ็บบน

ถนนไปเยรูซาเล็ม (ดู ลูกา 13:10-17; 14:1-6; 17:11-19; 19:1-10) 

เฉกเช่นชาวสะมาเรียใจดีผู้หยุดบนทางหลวงอันตรายที่มีโจรชุกชุม

และให้ความผาสุกของผู้อื่นมาก่อนตน พระเยซูทรงปฏิบัติศาสน-

เฉกเช่นชาวสะมาเรียใจดี พระเยซ ู

ทรงปฏิบัติศาสนกิจต่อจิตวิญญาณ 

บาดเจ็บแต่ละดวงที่พระองค์ทรงพบ
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กิจต่อจิตวิญญาณบาดเจ็บแต่ละดวงที่พระองค์ทรง

พบโดยไม่ค�านึงถึงพระองค์เองแม้จะเข้าใกล้ความ

ตายเข้ามาทุกขณะ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนมารีย์กับมารธา
ระหว่างการเดินทางไปเยรูซาเล็ม พระเยซูทรง

แวะที่บ้านของมารธา (ดู ลูกา 10:38) ขณะมารธา 
“วุ่นวายอย่างมากกับการปรนนิบัติ” (ลูกา 10:40) 
มารีย์น้องสาวของเธอ “นั่งอยู่ใกล้พระบาทของ

พระเยซูคอยฟังถ้อยค�าของพระองค์” (ข้อ 39) การ
ต้อนรับขับสู้เป็นเรื่องส�าคัญมากในสังคมชาวยิว 
และดูเหมือนมารธาจะพยายามท�าตามความคาด
หวังทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับบทบาทของเธอในฐานะ
เจ้าบ้าน9

ถึงแม้มารธาแสดงความภักดีอันน่าอัศจรรย์
และศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอดในอีกสภาวะหนึ่ง 
(ดู ยอห์น 11:19-29) แต่เธอบ่นว่า “องค์พระผู้เป็น-
เจ้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวของข้า
พระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ปรนนิบัติอยู่คนเดียว? 
ขอพระองค์สั่งน้องให้มาช่วยข้าพระองค์ด้วย” (ลูกา 
10:40) เพื่อช่วยให้สมาชิกศาสนจักรเรียนรู้บทเรียน

ส�าคัญจากเหตุการณ์นี้ เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองจึงอ้างค�าปราศรัยให้
ข้อคิดทางวิญญาณที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ของ
ศาสตราจารย์แคเธอรีน คอร์แมน พาร์รีย์ดังนี้

“พระเจ้าไม่ทรงเข้าไปในครัวและบอกมารธา

ให้หยุดท�าอาหารและมาฟัง เห็นชัดว่าพระองค์พอ
พระทัยให้เธอปรนนิบัติพระองค์ไม่ว่าเธอจะดูแล
ด้วยวิธีใดก็ตาม จนกระทั่งเธอตัดสินการรับใช้ของ
อีกคนหนึ่ง...การส�าคัญตนผิด  ของมารธา...เป็นเหตุ
ให้พระเจ้าทรงต�าหนิเธอ ไม่ใช่เพราะเธอวุ่นวายกับ
อาหาร”10

ความผิดพลาดในเบื้องต้นของมารธาครั้งน้ีดู
เหมือนจะเป็นการเพ่งความสนใจมาที่ตัวเธอเอง—

แม้ขณะที่เธอก�าลังรับใช้ผู้อื่น พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ช่วยให้มารธาเข้าใจว่าการเพียงแต่รับใช้พระเจ้า
และเพื่อนมนุษย์ของเราเท่านั้นไม่พอ เราต้องเรียนรู้
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ที่จะยอมสละตนเองในระหว่างการรับใช้และหมาย
ให้พระประสงค์ของพระเจ้าชี้น�าความปรารถนา
และเจตนาของเราเช่นเดียวกับการกระท�าของเรา 
(ดู ลูกา 9:24; คพ. 137:9) เหล่าสานุศิษย์ต้องเอา 
ชนะนิสยัชอบคดิถงึตนเองก่อนและเรยีนรู้ท่ีจะรบัใช้ 
พระบิดาบนสวรรค์และลูกๆ พระองค์ด้วยดวงตาที่ 
“เห็นแก่รัศมีภาพ [ของพระองค์] อย่างเดียว” (คพ. 
88:67) ต่อมา หลังจากน้องชายเธอเสียชีวิต มารธา 
แสดงศรัทธาอันแน่วแน่โดยทิ้งทุกอย่างและออก
ไปพบพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อทราบข่าวว่าพระองค์
เสด็จมา (ดู ยอห์น 11:19-20)

พระผู้ช่วยให้รอดทรงอรรถาธิบายเก่ียวกับ 
ข้อเรียกร้องของการเป็นสานุศิษย์

ต่อมาในการเดินทางไปเยรูซาเล็มของพระผู้ช่วย

ให้รอด ชายคนหนึ่งทูลขอว่า “ท่านอาจารย์ ช่วย

บอกพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกแก่ข้าพเจ้า

ด้วย” (ลูกา 12:13) พระเยซูทรงตอบโดยตรัสถึง

ต้นตอปัญหาของชายคนนั้นว่า “ระวังให้ดี จงหลีก

เลี่ยงจากความโลภทุกอย่าง เพราะว่าชีวิตของคน

ไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือย” (ลูกา 12:15) ต่อ

จากนั้นพระองค์ประทานอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่ (ดู 

ลูกา 12:16-21)

ในอุปมา เหตุผลประการหน่ึงท่ีพระผู้เป็นเจ้า

ทรงเรียกเศรษฐีคนนั้นว่าคนโง่อาจเป็นเพราะความ

เห็นแก่ตัวของเขา ใน ลูกา  12:17-19 เศรษฐีคน

นั้นใช้สรรพนามแทนตัวว่า ข้า และ ของข้า 11 ครั้ง 

ซ่ึงเผยให้เห็นว่าเขาห่วงกังวลแต่ตนเอง11  เขาไม่

เพียงถูกความเห็นแก่ตัวครอบง�าเท่านั้น แต่เขาไม่

ยอมรับที่มาของความร�่ารวยด้วย เขาไม่ยอมรับ

เฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอดทรงยอมรับว่า “ไร่นา” 

นั่นเองที่ “เกิดผลบริบูรณ์มาก” (ลูกา 12:16) ทั้งไม่

ขอบพระทัยพระเจ้าที่ทรงสร้างโลกให้พืชผลของ

เขาเจริญงอกงาม สุดท้ายชายคนนั้นถูกกล่าวโทษ

ไม่ใช่เพราะวิธีที่ชาญฉลาดของการสะสมเสบียง

ทางโลกแต่เพราะไม่เตรียมทางวิญญาณส�าหรับ

อนาคต เพราะ “ไม่ได้ม่ังมีฝ่ายพระเจ้า” (ลูกา 
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12:21) ชายคนน้ันจึงสูญเสียไม่เพียงทรัพย์สมบัติท่ีเขาสะสมไว้
บนโลกชั่วคราวเท่านั้นแต่สูญเสีย “ทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซึ่งไม่รู้
จักหมดสิ้น” ด้วย (ลูกา 12:33) การเลือกของเขาในชีวิตท�าให้เขา
ยากจนในนิรันดร

เมื่อเทียบกับเศรษฐีโง่ท่ีสะสมทรัพย์สมบัติทางโลกก่อนเสีย
ชีวิตอย่างไม่คาดฝัน พระเยซูทรงก้าวไปรับการสิ้นพระชนม์ของ
พระองค์อย่างมีจุดประสงค์ โดยตั้งพระทัยสละทั้งหมดที่ทรงมีและ
ทรงเป็นแด่พระผู้เป็นเจ้า—รวมถึงพระชนม์ชีพและพระประสงค์
ทั้งสิ้นของพระองค์ (ดู ลูกา 22:42; โมไซยาห์ 15:7) พระองค์ทรง
ประกาศว่า “เราจะต้องรับบัพติศมาอย่างหน่ึง เราเป็นทุกข์มาก
จนกว่าจะส�าเร็จ!” (ลูกา 12:50) เนื่องจากพระเยซูทรงบัพติศมา 
ด้วยน�า้แล้ว ข้อนีพ้ระองค์จงึทรงก�าลงักล่าวถงึการชดใช้ของพระองค์ 
อีกไม่นานพระองค์จะเสด็จลงต�่ากว่าสิ่งทั้งปวงและพระวรกายจะ

โชกไปด้วยพระโลหิตและพระเสโทขณะทรงทนทุกข์เพราะบาปของ
เราและประสบความเจ็บปวดและความทุกข์12

ต่อมา เมื่อพวกฟาริสีบางคนเตือนพระเยซูว่าเฮโรดแอนทิพุส 

หมายจะฆ่าพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงยืนยันเพียงว่าพระองค ์

จะยังคงคว้าทุกโอกาสเพื่อสอน ให้พร และรักษาคนอื่นๆ (ดู ลูกา 

13:31-33) พระองค์จะทรงใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของพระชนม์ชีพ

มรรตัย—เฉกเช่นทุกวันก่อนหน้านี้—รับใช้ผู้อื่น

ขณะใกล้ถึงเยรูซาเล็ม พระเยซูทรงรับสั่งให้เหล่าสานุศิษย์คิด

ราคาของการเป็นสานุศิษย์—คิดการณ์ล่วงหน้าเรื่องการตัดสินใจ

ติดตามพระองค์ (ดู ลูกา 14:25-28) พระองค์ไม่ทรงพยายามท�าให้

ความเป็นจริงอันยุ่งยากที่พวกเขาจะประสบถ้าพวกเขาด�าเนินต่อ

ไปในฐานะสานุศิษย์ของพระองค์ดูดีขึ้น แต่พระองค์ทรงประกาศ

อย่าหนักแน่นว่า “เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่ง

สารพัดที่มีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้” (ลูกา 14:33) อย่างไรก็ดี 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาเช่นกันว่าเมื่อเรายอมสละตนเองบน

เส้นทางของการเป็นสานุศิษย์ เราจะได้รับตอบแทนยิ่งกว่า (ดู ลูกา 

9:24) พรที่พระองค์ทรงสัญญาแก่สานุศิษย์ของพระองค์ รวมถึง 

“สนัติสขุในโลกนี,้ และชวีตินิรนัดร์ในโลกทีจ่ะมาถึง” (คพ. 59:23)
ถึงแม้เราไม่มีโอกาสเดินไปเยรูซาเล็มกับพระเยซูคริสต์ แต่

เราสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเราเต็มใจด�าเนินตามรูปแบบการ
เดินทางดังกล่าวในชีวิตเราเอง การจดจ�าว่าพระผู้ช่วยให้รอดเต็ม
พระทัยเสียสละและรับใช้ตามพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์
จะสามารถให้พลังเรา “ไปท�าเหมือนอย่างนั้น” (ลูกา 10:37) 
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ตนเองในระหว่างการรับใช้และทำาตามพระประสงค์
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ผู้หา 

คนดั่งหาปลา

ขณะเลี้ยงดูครอบครัวท่ีลูกยังเล็กในฮาวาย ข้าพเจ้ากับ
ภรรยาซาบซึ้งใจกับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายท่ียอดเย่ียมผู้
ได้ช่วยเหลือเรา สมาชิกที่น่ารักเหล่านี้ต้อนรับเราและ

ปฏิบัติต่อเราเสมือนหนึ่งครอบครัวของพวกเขา หลายครั้งผู้ชาย
ในวอร์ดจะพาลูกชายของข้าพเจ้าไปผจญภัยด้วยการจับปลา
ในมหาสมุทรการเดินทางไกลเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับเรือแต่เกี่ยวกับ
เทคนิคการจับปลาสมัยโบราณที่ชาวฮาวายสมัยโบราณค้นคิด

คนจับปลาที่ช�านาญจะใช้วิธีพับแหที่มีตุ้มน�้าหนักติดกับปาก
แหที่เป็นวงกลมโดยรอบซ้อนกันไปมา จากน้ันเขาจะถือแห
อย่างระมัดระวังไปตามแนวชายฝั่งที่เต็มไปด้วยหินเหนือแอ่ง
น�้าใส เมื่อเขาเห็นปลาเข้ามาในแอ่ง เขาจะเหวี่ยงแหไปที่นั่น
ทันทีด้วยความช�านาญมาก แหจะแผ่เป็นวงกว้างเหนือผืน

น�้าด้านล่าง แล้วจะจมลงใต้น�้าอย่างรวดเร็วท�าให้ปลาที่
รวมกันอยู่ตรงนั้นติดแห 

แม้ทักษะของคนจับปลาเช่นนั้นจะน่า
ประทับใจ แต่เขาจะเป็นคนแรกที ่

บอกท่านว่าหากไม่มีแหที่ดี แหที ่
สะอาด ถูกปะชนุ และซ่อมแซม 

มาอย่างดีแล้ว ความ
พยายามของเขาคง

ไร้ผล

คนจับปลาที่มีประสบการณ์รู้ว่าความส�าเร็จของพวกเขาขึ้นอยู่
กับความสมบูรณ์ของแหและว่าการจับปลาให้ได้ปลาไม่เริ่มต้น
จนกว่าจะตรวจสอบให้แหอยู่ในสภาพปรกติ

เราเห็นความเข้าใจหลักธรรมนี้ในหมู่อัครสาวกรุ่นแรก หลาย

คนประกอบอาชีพชาวประมง เรารู้จักชาวประมงเหล่าน้ีในบท

แรกๆ ของมัทธิว มาระโก และลูกา ที่ซึ่งพวกเขาก�าลังทอดแห 

ชุนแห และซักแหเมื่อพบพระอาจารย์ในอนาคตของพวกเขาครั้ง

แรก (ดู มัทธิว 4:18, 21; มาระโก 1:16, 19; ลูกา 5:2) ชายเหล่านี้

เลี้ยงดูครอบครัวตนและครอบครัวของผู้อื่นโดยตรากตร�าจับปลา

ทุกวัน โชคชะตาและครอบครัวของพวกเขาขึ้นอยู่กับการเตรียม

พร้อมและทักษะของพวกเขา และความสมบูรณ์ของแห

เมื่อพระเยซูทรงเชื้อเชิญพวกเขาว่า “จงตามเรามา และเราจะ

ตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา” “เขาจึงละทิ้งแหตามพระองค์

ไปทันที” “สละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไป” (มัทธิว 

4:19, 20; ลูกา 5:11; ดู มาระโก 1:17-18 ด้วย)

ข้าพเจ้านึกถึงตัวอย่างนี้หลายครั้งขณะพิจารณาว่าคนที่ยืน 

เป็นหัวหน้าศาสนจักรได้ขานรับพระด�ารัสเชื้อเชิญให้ “ตามเรา 

มา” ด้วยศรัทธาคล้ายกัน เฉกเช่นศาสนจักรสมัยโบราณ ศาสน- 

จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายน�าโดยศาสดา

พยากรณ์และอัครสาวกผู้ได้ละแหและอาชีพท่ีได้เงินมาด้วย

ความยากล�าบาก อีกทั้งพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพ่ือรับใช้และติด 

ตามพระอาจารย์

โดย เอ็ลเดอร์
สก็อตต์ ดี. ไวทิงก์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ทุกคนที่ยอมรับการเรียกให้นำาในศาสนจักร 

ล้วนยอมรับพระดำารัสเชื้อเชิญของพระผู้ช่วยให้รอด 

ให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา
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ผู้นำ�คนอ่ืน

การเป็น “ผู้หาคนดั่งหาปลา” หมายความว่าอะไร ในพระด�ารัส 

เชื้อเชิญที่เรียบง่ายของพระองค์ต่ออัครสาวกรุ่นแรกๆ พระผู้ช่วย 

ให้รอดทรงแนะน�าสิ่งท่ีจะกลายเป็นรูปแบบการสอนท่ัวไปและ 

เป่ียมด้วยพลงัของพระองค์— น่ันคอื การสอนด้วยอปุมา พระองค์ 

ทรงรู้ว่าคนที่ได้รับเรียกให้ติดตามพระองค์จะเข้าใจระดับหนึ่งว่า

พระองค์ทรงหมายถึงอะไรเมื่อตรัสค�าว่า “ผู้หาคนดั่งหาปลา” 

ประธานฮาโรลด์ บี. ลี (1899-1973) สอนว่า “การเป็น ‘ผู้หา

คนดั่งหาปลา’ เป็นอีกวิธีหนึ่งของการพูดว่า ‘เป็นผู้น�าคนอื่น’ ดัง

นั้นในภาษาปัจจุบันเราจึงพูดว่า ... ‘ถ้าท่านจะรักษาพระบัญญัติ

ของเรา เราจะท�าให้ท่านเป็นผู้น�าในหมู่คน’”1

ผู้น�าคนอื่นคือคนที่ได้รับเรียกให้ช่วยผู้อื่นเป็น “ผู้ติดตามที่แท ้

จริงของ … พระเยซูคริสต์” (โมโรไน 7:48) คู่มือเล่ม 2: การบริหาร 

งานศาสนจักร กล่าวว่า “เพื่อท�าสิ่งนี้ ประการแรกผู้น�าต้องพาก- 

เพียรทีจ่ะเป็นสานุศษิย์ท่ีซือ่สตัย์ของพระผูช่้วยให้รอด ด�าเนินชวิีต 

ในแต่ละวันเพื่อให้กลับไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าได้อีกครั้ง จากนั้น

ผู้น�าจึงจะสามารถช่วยผู้อื่นให้มีประจักษ์พยานที่เข้มแข็งและเข้า

ใกล้พระบิดาบนสวรรค์กับพระเยซูคริสต์”2

ทุกคนที่ยอมรับการเรียกให้น�าในศาสนจักรล้วนยอมรับพระ-

ด�ารัสเชื้อเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดให้เป็นผู้หาคนดั่ง 

หาปลา

แหและสภ�
ผูน้�าในศาสนจกัรต้ังแต่ระดับสงูสดุลงมาถึงฝ่ายประธานโควรมั 

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและชั้นเรียนเยาวชนหญิงล้วนจัดตั้้งเป็น
สภา ผู้น�าได้รับค�าแนะน�าให้เตรียมทางวิญญาณ มีส่วนร่วมเต็ม
ที่ในสภา ปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่น สอนพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ และบริหารองค์การฐานะปุโรหิตและองค์การช่วยของ
ศาสนจักร นอกจากนี้พวกเขาต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน
และความปรองดองในศาสนจักร เตรียมผู้อื่นให้เป็นผู้น�าและครู 
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ และท�าภาระรับผิดชอบ3

เฉกเช่นอัครสาวกรุ่นแรกๆ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการจับปลา
กับการเป็นผู้หาคนดั่งหาปลา เราสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมที่
พบในการใช้แหกับสภาของศาสนจักรได้ด้วย สภาเหล่านี้เหมือน
แหคือพระองค์ทรงจัดระเบียบและจัดเตรียมไว้เพื่อรวบรวมลูกๆ 
ของพระบิดาบนสวรรค์—สมาชิกสภาแต่ละคนเป็นเหมือนเอ็นที่
มีความส�าคัญและความจ�าเป็นต่อแห เแหมีประสิทธิภาพก็ต่อ
เมื่อแหอยู่ในสภาพดีฉันใด สภาของเราย่อมอ่อนแอฉันนั้นเมื่อ
สมาชิกสภาไม่อยู่ในระบบ ไม่จดจ่อ และไม่ท�าหน้าที่ที่ควรท�า

ผู้น�าของสภาท�าตามแบบอย่างของคนจับปลาผู้เป็นอัครสาวก
สมัยโบราณโดยตรวจสอบและชุน “แห” เหล่านี้เป็นประจ�า ผู้น�า
สภาท�าเช่นนั้นโดยให้การอบรมเป็นประจ�า น�าในการประชุมสภา 
ให้ค�าติชมที่เหมาะสมและถูกจังหวะแก่สมาชิกสภา ตลอดจนให้
ความรกั ก�าลงัใจ และค�าสรรเสรญิ ไม่มสีิง่ใดแทนทีค่วามเข้มแข็ง 
อย่างมีประสิทธิภาพและความสามารถในการรวมของสภาท่ี
ท�างานอย่างถูกต้อง



สภ�วอร์ด

บางทีสภาที่จะมีโอกาสเป็นอิทธิพลต่อสมาชิกแต่ละคนของ

ศาสนจักรมากที่สุดคงจะเป็นสภาวอร์ด ชายหญิงในสภานี้ได้รับ

เรียกอย่างแท้จริงให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลาพร้อมด้วยความรับผิด-

ชอบของการน�างานแห่งความรอดในวอร์ด ตามการก�ากับดูแล

ของอธิการ พวกเขาอยู่และรับใช้ในวอร์ดของตน ที่ซึ่งพวกเขาจะ

ได้รู้จักและเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่พวกเขาได้รับเรียกให้น�า

“สมาชิกสภาวอร์ดพยายามช่วยให้สมาชิกมีประจักษ์พยาน 

รับศาสนพิธีแห่งความรอด รักษาพันธสัญญา และเป็นผู้ติดตาม

ที่ได้รับการช�าระให้บริสุทธ์ิแล้วของพระเยซูคริสต์ (ดู โมโรไน 

6:4–5) สมาชิกสภาวอร์ดทุกคนมีความรับผิดชอบโดยทั่วไปต่อ

ความผาสุกของสมาชิกวอร์ด”4

สมาชิกสภาวอร์ดมีบทบาทส�าคัญในการเร่งงานแห่งความรอด 

เมื่อสภาวอร์ดไม่ท�างานตามที่ควร งานจะล่าช้า ความสามารถใน

การรวมของ “แห” จะอ่อนลง และงานของสภาย่อมให้ผลจ�ากัด

แต่เมือ่จดัต้ังสภาวอร์ดและมุง่เน้นไปท่ีการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ 

ให้บุคคลและครอบครัว ผลลัพธ์ที่ได้จะน่าทึ่งมาก

ข้าพเจ้าคุ้นเคยกับวอร์ดที่ล้มลุกคลุกคลานกับสภาวอร์ดที่ไม่มี

ประสิทธิภาพ อธิการไม่รับค�าแนะน�าใน คู่มือเล่ม 2 เพราะเขา

สบายใจกับวิธีของเขาและชอบรูปแบบเดิมๆ หลังจากประธาน 

สเตคที่รักเขาให้ค�าแนะน�าและอบรมไปมากแล้ว อธิการก็ใจอ่อน 

กลับใจ และเริ่มจัดสภาวอร์ดตามท่ีแนะน�า เขาดูวีดิทัศน์การ

อบรมที่ LDS.org เขาอ่าน คู่มือเล่ม 2 หมวด 4 และ 5 และเขาท�า

ตามสิ่งที่เรียนรู้
สมาชิกสภาวอร์ดน้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ

วิญญาณของความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่กับพวกเขา
ขณะพวกเขามุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แต่ละ
บุคคลและครอบครัว ในการประชุมทุกครั้ง พวกเขาพูดอย่าง
ละเอียดเกี่ยวกับผู้สนใจ ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ สมาชิกที่แข็งขัน
น้อย และสมาชิกที่ต้องการความช่วยเหลือ ใจพวกเขาเริ่มถูกดึง
ไปหาพี่น้องชายหญิงของพวกเขา และปาฏิหาริย์เริ่มเกิดขึ้น

อธิการรายงานว่าแทบจะทันทีหลังจากท�าการเปลี่ยนแปลง

เหล่านี้กับสภาวอร์ด สมาชิกแข็งขันน้อยที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนเริ่ม

มาโบสถ์ สมาชิกเหล่านี้บอกว่าพวกเขารู้สึกว่าต้องกลับมาโบสถ์

ในทันทีทันใด พวกเขาบอกว่าพวกเขาได้รับการกระตุ้นเตือน

ชัดเจนให้พวกเขาสมาคมกับวิสุทธิชนอีกครั้ง พวกเขารู้ว่าสมาชิก

จะรักพวกเขาและว่าพวกเขาจ�าต้องมีการสนับสนุนจากสมาชิก

อธิการบอกข้าพเจ้าว่าเขามั่นใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรอ

ให้เขาท�าตามค�าแนะน�าที่เขาได้รับแล้วและจัดสภาวอร์ดตามที่

แนะน�าก่อนจะทรงใส่ความปรารถนาไว้ในใจและความคิดของ

สมาชิกแข็งขันน้อยเหล่านี้ให้กลับมาแข็งขันในศาสนจักร อธิการ

ตระหนักว่าเขาต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ความรักและบ�ารุง

เลี้ยงสมาชิกเหล่านี้ก่อนพระวิญญาณจะทรงน�าพวกเขากลับมา 

ค�าพูดของเขาท�าให้ผมนึกถึงประสบการณ์ของเปโตรชาวประมง

“[พระเยซู] จึงเสด็จลงเรือล�าหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมน ทรงขอ

ให้เขาถอยออกไปจากฝั่งหน่อยหนึ่ง แล้วพระองค์ประทับลงสอน

ฝูงชนจากเรือล�านั้น

“เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้ว จึงตรัสกับซีโมนว่า จงถอย

ออกไปที่น�้าลึกแล้วหย่อนอวนลงจับปลา

“ซีโมนทูลตอบว่า อาจารย์ เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่

ได้อะไรเลย แต่ข้าพเจ้าก็จะหย่อนอวนลงตามค�าของท่าน

“เมือ่พวกเขาหย่อนลงแล้วก็จบัปลาได้จ�านวนมาก” (ลกูา 5:3-6)

ขณะที่เราฟังและท�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ยุค

ปัจจุบัน ผู้หย่ังรู้ และผู้เปิดเผย—“ผู้หาคนดั่งหาปลา” จริงๆ—

และเมื่อเราตรวจสอบและชุนแหขณะรับใช้ ความสามารถของ

เราในการเร่งงานแห่งความรอดจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและเราจะ

กลายเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระบิดาบนสวรรค์ในการ 

รวบรวมลูกๆ ของพระองค ์

เข้�แถวรวมกลุ่ม
“ในช่วงการปฏิบัติศาสนกิจของพระอาจารย์ 
พระองค์ทรงเรียกชาวประมงที่กาลิลีให้
ละทิ้งแหและตามพระองค์ไปโดยทรง
ประกาศว่า ‘เราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคน

ดั่งหาปลา’ ขอให้เราเข้าแถวรวมกลุ่มกับชาวประมงชายหญิง
เหล่านั้นเพื่อให้ความช่วยเหลือใดก็ตามที่เราให้ได้”
ประธ�นโธมัส เอส. มอนสัน, “คว�มรับผิดชอบของเร�ในก�รช่วยชีวิต,” 
เลียโฮนา, ต.ค. 2013, 4.

อ้างอิง
1.	 ฮาโรลด์	บี.	ลี	ใน	Conference	

Report,	Oct.	1960,	15.
2. คู่มือเล่ม 2: การบริหารงาน 

 
ศาสนจักร	(2010),	3.1.

3.	 ดู	คู่มือเล่ม 2,	3.2;	1.-5;	3.3.2-4.
4.	 คู่มือเล่ม 2,	4.4.

  มิ ถุ น า ย น    2 0 1 5    37



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

ลูกพีชของดิฉันระเบิด

ดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบ... 
จนกระทั่งมีบุตร

ส�าหรับดิฉันแล้ว การเป็นพ่อแม่คือไฟ
ของคนถลุงแร่ ดูเหมือนความอ่อนแอของ
ดิฉันปรากฏเมื่อดิฉันเครียด นอนไม่พอ 
กังวล หรืออารมณ์เสีย แน่นอนว่าพรของ
การเป็นพ่อแม่ทดแทนช่วงเวลาเหล่านี้ แต่
ดิฉันพบว่าดิฉันมีอารมณ์ฉุนเฉียว นั่นเป็น
เรื่องน่าอายเกินกว่าจะยอมรับ แต่ดิฉัน
เคยตะโกนหรือปาข้าวของเพื่อดึงความ
สนใจของลูกๆ

ดิฉันตั้งใจหลายครั้งว่าจะไม่อารมณ์
เสีย แต่ก็ยังอารมณ์เสียเมื่อเครียด พระ-
บิดาบนสวรรค์ทรงรู้ว่าดิฉันต้องมีบาง
อย่างที่น่าตื่นเต้นเร้าใจช่วยดิฉัน

เย็นวันหนึ่งหลังจากบรรจุพีชลงขวดมา

ทั้งวัน ดิฉันท�าชุดสุดท้ายและตัดสินใจว่า
จะงีบสักหน่อย ดิฉันแน่ใจว่าจะตื่นทันเอา
ขวดออกจากหม้อไอน�้า

แต่ตื่นไม่ทัน
ควินน์สามีกับดิฉันตกใจตื่นตอนได้ยิน

เสียงขวดระเบิด ดิฉันวิ่งเข้าไปในครัว เห็น
เศษแก้วกับลูกพีชเหนียวหนึบอยู่ทั่วห้อง

เห็นชัดว่าน�้าในหม้อไอน�้าระเหยหมดจน
เกิดความร้อนและแรงดันท�าให้ฝาหม้อ
กระเด็น และลูกพีชหกขวดจากเจ็ดขวด
ระเบิด 

“ฉันคิดว่าจะท�าความสะอาดตอนเช้า” 
ดิฉันพูด

ความคิดนั้นไม่ดีเลย
ตอนเช้าคราบพีชร้อนๆ ท่ีจับตัวเป็น

ก้อนแข็งติดเศษแก้วกระจายอยู่ท่ัวห้อง
ครัวและห้องรับประทานอาหาร ดิฉันพบ

เศษแก้วกับพีชเหนียวๆ แม้แต่หลังเครื่อง
ใช้บนเคาน์เตอร์ และทุกซอกทุกมุม รวม
ทั้งหลังตู้เย็นด้วย

การท�าความสะอาดใช้เวลาหลาย
ชั่วโมง ดิฉันต้องใช้ผ้าขนหนูเปียกน�้าซับ
เศษแก้วพวกนั้นแล้วพยายามเช็ดให้
สะอาดโดยไม่ให้เศษแก้วบาดตัวเอง 

ขณะท�าความสะอาด เสียงคุ้นหูกระซิบ 
บอกดิฉันว่า “มารีย์ เมื่อเจ้าระเบิดอารมณ ์
เจ้าก็เหมือนขวดโหลพวกนี้ เจ้าจะแก้ไข

สถานการณ์ไม่ได้ง่ายๆ เจ้าไม่เห็นหรอก

ว่าความโกรธท�าร้ายลูกของเจ้าหรือคนอื่น
ตรงไหนและอย่างไร เหมือนเศษแก้วพวก
นี้ ความเจ็บปวดจับตัวอย่างรวดเร็วและ
เจ็บปวด”

จู่ๆ การท�าความสะอาดก็ท�าให้บทเรียน
ใหม่ บทเรียนนั้นทรงพลังยิ่ง เหมือนความ
โกรธของดิฉันคือไม่มีวิธีท�าความสะอาด
แบบรวดเร็วทันใจ  หลายสัปดาห์ต่อมา
ดิฉันยังคงหาพีชที่จับตัวเป็นก้อนแข็งติด ภา
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ดิฉันวิ่งเข้าไปในครัว เห็นเศษแก้ว
กับลูกพีชเหนียวหนึบอยู่ทั่วห้อง
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ผมเป็นนักหนังสือพิมพ์มีชื่อเสียงที่
เคยเขียนบทความให้นิตยสารและ

หนังสือพิมพ์ดีๆ บางฉบับในเมืองลิมา เปร ู
แต่วิถีชีวิตของผม—ห่างจากพระผู้เป็นเจ้า
—ก�าลังทรมานผมมากขึ้นทุกวัน เพราะ
เหตุน้ีผมจึงยอมรับงานเป็นเจ้าหน้าท่ี
พิสูจน์อักษรให้นิตยสารฉบับหนึ่งในเขต
เวนตานิลลาห่างจากบ้านของผม ผม
ก�าลังหาทางเอาตัวเองออกจากแวดวง
มิตรสหายในปัจจุบัน ในเวนตานิลลา ผม
รู้สึกในใจว่าชีวิตผมจะเปลี่ยน

ผมไปโบสถ์กับมารีอา คริสตินาแฟน
สาวบ้างบางครั้งเมื่อผู้สอนศาสนาท่ีดี
และไม่ลดละสองคนโน้มน้าวผมให้สวด
อ้อนวอนทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ว่า
ศาสนจักรแท้จริงหรือไม่ ผมท�าตาม และ
สิ่งที่ประสบไม่อาจพรรณนาได้ ผมไม่เคย
รู้สึกถึงพระวิญญาณแรงกล้ามากเท่าวันที่
ลืมไม่ลงวันนั้น

หลังจากแต่งงานและรับบัพติศมาได้
ไม่นาน มารีอา คริสตินากับผมไปเช่า
ห้องเล็กๆ และไม่สะดวกสบายในเวนตา
นิลลา เพราะผมท�างานขยันขันแข็ง ผม
จึงได้เลื่อนต�าแหน่งจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์
อักษรเป็นบรรณาธิการให้กับนิตยสาร
และหนังสือพิมพ์ของบริษัทนั้น ผมไม่เคย
เป็นบรรณาธิการมาก่อน และผมมีความ
สุขกับต�าแหน่งนี้ แต่กระนั้น สถานการณ์
เริ่มเปลี่ยนเมื่อสิ่งพิมพ์ของเราเริ่มลด
มาตรฐานโดยจัดพิมพ์เรื่องที่น่าสงสัยทาง
ศีลธรรม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตามค�า
สั่งของผู้อ�านวยการขัดกับหลักธรรมและ
คุณค่าของศาสนจักร

ผมอยากเป็นบรรณาธิการมาตลอด แต่
สถานการณ์ท�าให้ผมไม่สบายใจ อธิการ
ของเราแนะน�าว่าถ้าเราท�าสิ่งที่พระบิดา
บนสวรรค์พอพระทัย พระองค์จะประทาน
พรเรา หลังจากผมกับภรรยาทบทวนและ
สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรารู้สึกถึง
การกระตุ้นเตือนให้ผมลาออกจากงาน

สองสามวันต่อมาผมเริ่มรู้สึกเครียด
และสงสัยว่าผมท�าถูกหรือเปล่า หลังจาก
ลาออก ผมส่งเรซูเม่ไปให้หลายบริษัทแต่
ไม่มีใครตอบกลับมา มารีอา คริสตินา
แนะน�าให้เราสวดอ้อนวอนอีกครั้ง และเรา
ท�า เราสวดอ้อนวอนขอให้ทุกอย่างออก
มาดีและเราจะไม่สูญเสียศรัทธาถึงแม้ใบ
แจ้งหนี้จะพอกพูน

ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาภรรยาผมกระตุ้นผม
ให้โทรศัพท์ไปหาบริษัทหน่ึง ผมไม่เชื่อ
เท่าใดนักแต่ก็โทร ผมประหลาดใจเมื่อ
พนักงานที่นั่นบอกว่าเขาก�าลังจะโทรหา
ผมอยู่พอดี เขาอยากรู้ว่าผมจะเริ่มงานวัน
พรุ่งนี้ได้ไหม!

เราร้องไห้ด้วยความยินดี พระบิดาบน

สวรรค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเรา

เราต้องจากวอร์ดของเราและเพื่อนที่ดี

หลายคนไปรับงานใหม่ของผม แต่เราจาก

ไปด้วยประจักษ์พยานเข้มแข็งมากกว่า

เดิม เวลานี้ผมได้งานที่มีเกียรติและรายได้

ดี และเรามีที่อยู่ที่สวยงาม เหนือสิ่งอื่นใด 

เราได้รับพรด้วยความแน่ใจว่าเมื่อเราท�า

สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย เราได้รับพร

จากพระองค ์

คาร์ลอส ฮาเวียร์ ลีออง อูการ์เต, ลิมา, 
เปรู

เราทำาถูกหรือเปล่า
กับเศษแก้ว

ดิฉันสวดอ้อนวอนว่าสักวันหนึ่งความ

อดทนของดิฉันจะกลายเป็นพลังมากเท่าๆ 

กับความอ่อนแอ ขณะเดียวกันดิฉันรู้สึก

ส�านึกคุณที่การชดใช้ของพระเจ้าก�าลัง

ช่วยให้ดิฉันควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นทั้งนี้

เพื่อดิฉันจะป้องกันไม่ให้คนที่ดิฉันรักเจ็บ

ปวดจากความโกรธที่ระเบิดออกมาอีก 

มารีย์ บีซิงเกอร์ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกาภา
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ฉันรักคุณ

เ มื่อใกล้จะจบการประชุมโซนของคณะ
เผยแผ่ ดิฉันยืนอยู่ข้างนอกพลางสงสัย

ว่า “ดิฉันก�าลังท�าอะไรในประเทศต่างบ้าน
ต่างเมืองนี้ ดิฉันจะท�าทั้งหมดที่คาดหวัง
จากดิฉันอย่างไร” 

ดิฉันอยู่ในเมืองซิซิลี อิตาลีได้อาทิตย์
เศษ แต่ก็รู้สึกท้อเสียแล้ว เวลาในศูนย ์
ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาดูเหมือนจะเป็น
ความฝันอันแสนวิเศษ แต่เพราะว่าดิฉัน
ไม่เก่งพอ ตอนนี้ดิฉันจึงรู้สึกประหนึ่งอยู่
ในฝันร้าย

“พระบดิาทีเ่คารพรกั” ดฉินัสวดอ้อนวอน 
“ข้าพระองค์ต้องการเป็นผู้สอนศาสนา
ที่ยอดเยี่ยม ตอนนี้ข้าพระองค์อยู่ท่ีน่ี ข้า
พระองค์รู้ตัวว่าข้าพระองค์ไม่มีพรสวรรค์ 
ทักษะ หรือสติปัญญาจะท�าสิ่งที่พระองค์

ทรงส่งข้าพระองค์มาท�าให้ส�าเร็จ  ข้า-
พระองค์คิดว่ารู้ภาษานี้ แต่ทุกคนพูดเร็ว
มาก และค�าที่ข้าพระองค์พยายามเอ่ยก็
ติดอยู่ที่ลิ้น ข้าพระองค์คิดว่าคู่ไม่ชอบข้า-
พระองค์ ประธานคณะเผยแผ่แทบจะพูด
ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยข้าพระองค์ไม่มีใคร
คุยด้วย โปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด”

ดิฉันรู้ว่าต้องกลับเข้าข้างใน แต่อ้อยอิ่ง
อยู่บนถนนอีกสองสามนาที จู่ๆ ดิฉันก็
รู้สึกว่ามีคนกระตุกเสื้อคลุมกันหนาวด้าน
หลังดิฉันสามครั้ง ดิฉันหันกลับไปเห็นเด็ก
ผู้หญิงตัวเล็กๆ น่ารักและคุกเข่าข้างเธอ
ช้าๆ บนถนนที่ปูด้วยก้อนกรวด เธอเอา
แขนโอบรอบคอดิฉันและกระซิบใส่หูดิฉัน
ว่า “Ti voglio bene.”

“หนูพูดอะไรจ๊ะ” ดิฉันตอบเป็นภาษา

อังกฤษทั้งๆ ที่รู้อยู่เต็มอกว่าเธอไม่เข้าใจ
เธอจ้องมองป้ายชื่อของดิฉัน “Sorella 

Domenici” เธออ่าน “ti voglio bene.”
ดิฉันรู้ความหมายของวลีนั้น น่ันเป็น

วลีแรกที่เราเรียนรู้ตอนเป็นผู้สอนศาสนา 
เป็นวลีที่พูดกับจิตวิญญาณได้โดยตรง วลี
นั้นหมายถึง “ฉันรักคุณ”

ค�าพูดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดิฉันต้องการ
ได้ยินในขณะนั้น พระผู้ช่วยให้รอดทรงส่ง
ผู้ส่งสารพิเศษมาพูดค�านั้นกับดิฉัน ดิฉัน
เดินน�าเด็กผู้หญิงเข้าไปในอาคาร

“เธอต้องเป็นลูกของสมาชิกคนหน่ึง
แน่เลย” ดิฉันคิด ดิฉันเดินผ่านกลุ่มผู้สอน
ศาสนาโดยหวังว่าคุณแม่ของเธอจะเห็น
ดิฉัน

เมื่อดิฉันพบคู่ ดิฉันถามว่า “คุณเคย
เห็นเด็กผู้หญิงคนนี้มาก่อนหรือเปล่า”

“เด็กผู้หญิงคนไหนหรือ” เธอตอบด้วย
สีหน้างุนงง

ดิฉันก้มมองข้างตัว เด็กผู้หญิงคนนั้น
ไม่อยู่แล้ว

ดิฉันยืนอยู่ตรงประตูอาคารที่เปิดอยู่
และมองปราดไปมาตามถนนที่ร้างผู้คน 
ขณะไตร่ตรอง เสียงกระซิบที่ดิฉันไม่เพียง
ได้ยินเท่านั้นแต่รู้สึกดังทะลุจิตวิญญาณ
ดิฉันด้วยว่า “Sorella Domenici, ti voglio 
bene.”

ดิฉันไม่รู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร 
แต่รู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงรักดิฉัน 

นาตาลี ที. ฟริสทรัพ, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

ดิฉันหันกลับไปเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ 
น่ารักและคุกเข่าข้างเธอช้าๆ บนถนน

ที่ปูด้วยก้อนกรวด



อาหารของดิฉันธรรมดามากเลยหรือ

เ ธออายุมากกว่าดิฉันยี่สิบถึงสามสิบปี  
ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงเรียนรู้จากเธอและชีวิต

เธอมากเท่าๆ กับจากข่าวเยี่ยมสอนของ
ดิฉัน

ดิฉันไปเยี่ยมสอนเพื่อนและเพื่อนบ้าน
คนหนึ่งชื่อซิสเตอร์มอร์แกนมาสองสามปี
แล้ว

ช่วงที่ดิฉันเป็นผู้เยี่ยมสอนของซิสเตอร์ 
มอร์แกน เธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
มะเร็ง ดิฉันอัศจรรย์ใจท่ีเธอทนรับการ
บ�าบัดรักษาอย่างกล้าหาญและเธอมีรอย
ยิ้มบนใบหน้าแทบจะตลอดเวลา

ระหว่างไปเยี่ยมครั้งหนึ่ง เธอบอกว่าวัน
พรุ่งนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเธอ ไม่
นานการสนทนาของเราก็เปลี่ยนเป็นเรื่อง
อื่น และการเยี่ยมของเราสิ้นสุด

บ่ายวันถัดมาดิฉันรู้สึกได้รับการกระ- 
ตุ้นเตือนให้น�าอาหารเย็นที่ท�าไปให้ซิส- 
เตอร์มอร์แกนกับสามีเน่ืองในวันครบ
รอบแต่งงานของพวกเขา ตอนแรกดิฉัน
ไม่สนใจการกระตุ้นเตือนนั้นเพราะดิฉัน
ท�าอาหารพื้นๆ เหมือนที่เคยท�าทุกวัน 
แน่นอนว่าอาหารธรรมดาๆ อย่างนั้นคง 

จะไม่เหมาะกับโอกาสพิเศษดังกล่าว
แต่การกระตุ้นเตือนไม่ยอมจากไป 

ดิฉันโทรหาสามีที่ท�างานโดยหวังว่าเขา 
จะเห็นด้วยว่าความคิดนั้นไม่เข้าท่า แต่
เขากลับกระตุ้นดิฉันให้โทรหาซิสเตอร ์
มอร์แกนและบอกเธอว่าจะน�าอาหารไปให้

ความอึดอัดใจกับอาหารธรรมดาๆ ของ
ดิฉันและสิ่งที่ดิฉันคิดไปเองท�าให้ดิฉันไม่
โทรหาเพื่อน แต่ดิฉันไม่อาจสลัดความ
รู้สึกนั้นออกไปได้ว่าควรแบ่งอาหารให้เธอ 
ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงวางอาหารไว้บนจาน
เสิร์ฟและเดินข้ามถนนไปอย่างประหม่า

ขณะเดินเข้าไปในสนามหน้าบ้านของ
พวกเขา ดิฉันเห็นบราเดอร์และซิสเตอร์
มอร์แกนก�าลังจะขึ้นรถ ดิฉันแจ้งว่าดิฉัน
น�าอาหารส�าหรับวันครบรอบแต่งงานมา
ให้และหวังว่าพวกเขาจะไม่รังเกียจ

รอยยิ้มปรากฏทั่วใบหน้าของซิสเตอร์
มอร์แกน เธออธิบายว่าเธอกับสามีตัดสิน
ใจว่าจะไปฉลองวันครบรอบแต่งงานที่
ร้านอาหารจานด่วนแถวบ้านเพราะการ
บ�าบัดมะเร็งท�าให้เธอเหนื่อยเกินกว่าจะ
ท�าอาหารหรือไปที่ไกลๆ ได้ เธอดูโล่งอกที่

สามารถอยู่รับประทานอาหารที่บ้านได้ 
ความรู้สึกโล่งอกและความสุขเข้าถึง

จิตใจดิฉันขณะพวกเขายอมรับอาหาร 
ธรรมดาๆ ของดิฉัน

ไม่ถึงสองเดือนให้หลัง พอซิสเตอร์
มอร์แกนสิ้นสุดการบ�าบัดมะเร็ง สามีที่รัก
ของเธอก็เสียชีวิตจากการป่วยกระทัน
หัน วันครบรอบแต่งงานของพวกเขาเมื่อ
ไม่กี่สัปดาห์ก่อนถือเป็นวันครบรอบครั้ง
สุดท้าย 

ดิฉันเรียนรู้มากมายในฤดูร้อนปีน้ัน
เกี่ยวกับการท�าตามสุรเสียงสงบแผ่วเบา
ของพระวิญญาณในการรับใช้ผู้อื่น การ
ขอให้รับใช้—หรือกระตุ้นเตือน—ให้เรา
ท�าอาจไม่สบาย ไม่สะดวก หรือธรรมดา
มากในสายตาเรา แต่อาจจะเป็นสิ่งที่ผู้อื่น
ต้องการ ประสบการณ์นี้ท�าให้ดิฉันกล้า
รับใช้ทุกอย่างที่พระเจ้าทรงต้องการ และ
เพิ่มพูนศรัทธาของดิฉันในการท�า “หน้าที่
ของเทพทั้งหลาย” (“ดั่งพี่น้องในไซอัน,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 156)  

เจนนิเฟอร์ คลิงกอนสมิธ, ยูทาห์, 
สหรัฐอเมริกา

บ่ายวันถัดมาดิฉัน
รู้สึกได้รับการ 

กระตุ้นเตือนให้นำา
อาหารเย็นที่ทำาไปให ้
ซิสเตอร์มอร์แกนกับ
สามีเนื่องในวันครบรอบ
แต่งงานของพวกเขา
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โดย มินดี แอนน์ เลวิทท์
นิตยสารศาสนจักร

ดิ
ฉันนั่งอยู่ในห้องซีเลสเชียลของ 

พระวิหาร ตรึกตรองทิศทางที่ชีวิต

ดิฉันเดินอยู่—แน่นอนว่าออกนอก

เส้นทางที่ดิฉันวางแผนไว้ เช่นเดียวกับ

หนุ่มสาวอีกหลายคน ความวิตกกังวล

ผูกขาดความคิดดิฉัน ดิฉันคิดว่าจะสร้าง

สมดุลระหว่างผลการเรียนดีกับชีวิตทาง

สังคมได้อย่างไร ดิฉันควรออกจากงาน

ไหม ควรจะหางานเพิ่มหรือไม่ ดิฉันจะเก็บ

เงินทั้งที่ไม่มีเงินได้อย่างไร ท�าไมดิฉันยัง

ไม่แต่งงาน รายการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่าง

น่าเจ็บปวด ดิฉันไปพระวิหารเพื่อแสวงหา

การปลอบโยน สวดอ้อนวอนขอการรับรอง

ว่าชีวิตดิฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระบิดา

บนสวรรค์ “ทุกอย่างจะราบรื่นในชีวิตดิฉัน

ไหม” ดิฉันถาม ค�าตอบเข้ามาในความ

คิดดิฉันอย่างรวดเร็วและแน่นอน คือ  

“ทุกอย่าง จะ ดี”
ในวินาทีนั้น ดิฉันเข้าใจว่าถึงแม้ชีวิต

ดิฉันจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่ก็
ยังไปตามแผน ของพระองค์ และพระองค์
ทรงควบคุม การรับรองอันแสนหวานที่

ว่าพระองค์ทรงรู้จักและก�าลังดูแลดิฉัน 
แม้พระองค์ไม่ทรงน�าการทดลองออกไป
ทุกครั้ง ช่วยให้ดิฉันอดทนต่อความยาก
ล�าบากมากมาย เมื่อเราเข้าใจ แสวงหา 
และรอค�ารับรองเหล่านี้ เราจะรู้ได้ว่า
พระเจ้าทรงสนับสนุนเราตลอดช่วงที่ 
ภาระวางบนเรา

คำ�รับรองเร่ืองก�รปลดปล่อย
เห็นได้ชัดว่าการปลดปล่อยจากการ

ทดลองของเราทันทีมักไม่ใช่ค�าตอบของ

วางใจใน 
คำ�รับรอง 
ของพระเจ้า

เร�อ�จไม่ได้รับก�ร 
ปลดปล่อยจ�กก�รทดลอง
ของเร�เสมอไป แต่ขณะ 
ท่ีเร�แสวงห�คำ�รับรอง 

ของพระเจ้� เร�จะรู้ได้ว่� 
ทุกอย่�งดีแม้ในช่วง 

ก�รทดลอง

พระเจ้าส�าหรับค�าวิงวอนของเราเสมอ

ไป แต่พระองค์จะประทานพรเราให้มี

ช่วงเวลาอันล�้าค่าของค�ารับรองผ่านการ

เปิดเผยส่วนตัว—ค�ารับรองว่าพระองค์

ทรงก�าลังน�าทางชีวิตเราและจะทรงปลด

ปล่อยเราจากการทดลองของเรา ค�ารับ 

รองเหล่านี้อาจไม่ปลดปล่อยเราจากการ

ทดลองแต่อาจจะให้ความเข้มแข็งท่ีเรา

ต้องใช้ปลดปล่อยตัวเราเอง ถึงแม้การ

ปลดปล่อยนั้นเป็นเพียงการปลอบโยนของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตาม ดิฉันสังเกต

เห็นตัวอย่างมากมายจากพระคัมภีร์ที่บ่อย

ครั้งพระเจ้าทรงส่งค�ารับรองมาก่อนการ

ปลดปล่อย

ขณะที่ฮีลามันน�านักรบหนุ่ม 2,060 คน 

กับกองทัพชาวนีไฟอีกหลายกองทัพ พวก 

เขาสัมผัสถึงค�ารับรองของพระเจ้า หลัง

จากรอเสบียงและก�าลังเสริมหลายเดือน 

พวกเขาจวนจะอดตายอยู่แล้วเมื่ออาหาร

มาถงึพร้อมคนกลุม่เลก็ โดยเกรงว่าจ�านวน 

ที่เพิ่มมาน้อยมากจะไม่พอ พวกเขาจึงหัน 

ไปพึ่งพระเจ้าและ “ทุ่มเทจิตวิญญาณ 

[ของพวกเขา] ในการสวดอ้อนวอนพระ- 

ผู้เป็นเจ้า, เพื่อพระองค์จะทรงท�าให้ [พวก
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เขา] เข้มแข็งขึ้นและทรงปลดปล่อย [พวก

เขา]” หลังจากสวดอ้อนวอน ฮีลามันเล่า

ว่า “พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา

เยือนเราพร้อมด้วยการรับรองว่าพระองค์

จะทรงปลดปล่อยเรา; แท้จริงแล้ว, ถึง

ขนาดที่พระองค์รับสั่งให้บังเกิดความสงบ

แก่จิตวิญญาณเรา, และประทานศรัทธา

อันแน่วแน่ให้เรา, และทรงให้เรามีความ

หวังว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อยเรา.” 

(แอลมา 58:10–11) ค�ารับรองเหล่านี้ท�า

ให้ฮีลามันกับนักรบของเขามีพลังอดทนไม่

ย่อท้อและตีศัตรูแตกพ่าย
โจเซฟ สมิธได้รับค�ารับรองของพระเจ้า

เช่นกันขณะถูกจองจ�าในคุกลิเบอร์ตี้ เมื่อ
เขาสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาแรงกล้า 
พระเจ้ารับสั่งกับเขาว่า 

“ลูก เอ๋ย, สันติ สุข จง มี แก ่จิต วิญญาณ 
เจ้า; ความ ยากล�าบาก ของ เจ้า และ ความ 
ทุกข์ ของ เจ้า จะ อยู่ เพียง ชั่ว ครู่;

“และจากนั้น, หากเจ้าอดทนมันด้วยดี, 

พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกเจ้าให้สูงส่งสู่เบื้อง

บน; เจ้าจะมีชัยเหนือศัตรูทั้งปวงของเจ้า” 

(คพ. 121:7–8)

ค�ารบัรองนีใ้ห้ความกล้าหาญและความ 

ทรหดแก่โจเซฟเพ่ือฟันฝ่าความยากล�าบาก 

ที่จวนจะเอาชนะท่าน

ในตวัอย่างเหล่านีแ้ละอกีหลายตวัอย่าง 

(ยกตัวอย่างใน โมไซยาห์ 24:8-16) เรา

จะเห็นว่าพระเจ้าไม่เพียงปลดปล่อยคน

ซื่อสัตย์จากการทดลองทันทีเท่าน้ัน แต่

เสด็จเยือนพวกเขาด้วย ค�ำรับรอง ว่า

พระองค์ จะทรง ปลดปล่อยพวกเขาใน

เวลาของพระองค์ ดิฉันขอยืมค�าพูดของ

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัม

อัครสาวกสิบสองที่ว่า ค�ารับรองเหล่าน้ี

เปรียบเสมือน “แสงแดดทางวิญญาณ

จ�านวนมาก” ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงวาง

ไว้ในเส้นทางของเรา “เพื่อท�าให้เส้นทาง 

เสยีงผูร้บัใช้ของพระองค์ อาท ิผูน้�าในท้องที ่
ครสูถาบนั ครโูรงเรยีนวนัอาทติย์ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก
ของพระองค์ แครอล เอฟ. แมคคองกี ท่ี
ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานเยาวชนหญิง 

สามัญ เตือนเราว่า “ในถ้อยค�าของพวก
ท่านเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าและ
เรารู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด”2

ค�ารับรองเหล่านี้ผ่านมาทางสุรเสียง
ของพระวิญญาณเช่นกันขณะที่เราสื่อสาร
อย่างจริงใจกับพระบิดาบนสวรรค์ผ่าน
การสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาแรงกล้า 
ขณะที่เราอ่านและไตร่ตรองพระคัมภีร์ 
ขณะที่เราเข้าพระวิหาร ขณะที่เข้าร่วม
การประชุมของศาสนจักร ขณะที่เรารับใช้

ผู้อื่นและพยายามท�าสิ่งถูกต้อง สรุปคือ 
ค�ารับรองของพระเจ้ามาเมื่อเรา “ค้นหา
พระองค์ด้วยสุดจิต [ของเรา] และสุดใจ 
[ของเรา]” (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:29) และ
เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์

ฮีลามันกับกองทัพของเขาได้รับค�า
รบัรองหลงัจากสวดอ้อนวอนอย่างจรงิใจ 
หลายครั้ง โจเซฟได้รับค�ารับรองหลัง
จากสวดอ้อนวอนและไตร่ตรอง ในทั้ง
สองสถานการณ์ พระเจ้าทรงทดสอบ
ความอดทนและศรัทธาของพวกเขา

ก่อนให้ค�ารับรอง—สิ่งที่เตือนใจเราได้
อย่างดีว่าในช่วงการทดลองเราควรยึด
มั่นศรัทธาของเราและฝึกความอดทน

รอคอยคำ�รับรอง
เช่นเดียวกับการทดสอบความอด-

ทนอื่นๆ ค�ารับรองของพระเจ้าอาจไม่
มาในแบบหรือเวลาที่เราคาดหวัง เรา
อาจต้องสวดอ้อนวอนขอให้มี “ตาไว้ดู” 
(เอเสเคียล 12:2) พระหัตถ์ของพระเจ้า

และค�ารับรองของพระองค์ในชีวิตเรา 
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัม- 
อัครสาวกสิบสองพูดว่าพระเมตตาอัน

คำ�รับรองใน 
เร่ืองเดช�- 
นุภ�พของ
พระองค์
“เราล้วนต้องพบเจอ

ความยากลำาบาก... นั่นจะทำาให้เรา
สบายใจเมื่อเราต้องรอด้วยความ
กังวลใจเพื่อรับการบรรเทาทุกข์ที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาไว้ว่า
พระองค์ทรงรู้จากประสบการณ์ว่า
จะทรงเยียวยาและช่วยเราอย่างไร 
พระคัมภีร์มอรมอนให้คำารับรอง
แน่ชัดเรื่องเดชานุภาพในการ
ปลอบโยนของพระองค์ และศรัทธา
ในเดชานุภาพนั้นจะให้ความอดทน
แก่เราเมื่อเราสวดอ้อนวอน ลงมือ
ทำา และรอความช่วยเหลือ”
ดู ประธ�นเฮนรีย์ บี. อ�ยริงก์, ที่ปรึกษ�ที่
หนึ่งในฝ่�ยประธ�นสูงสุด, “คว�มลำ�บ�ก,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 28-29.

[ของเรา] สว่าง”1  บางครั้งค�ารับรองนั้น

คือทั้งหมดที่เราต้องการเพื่อมุ่งมั่นฟันฝ่า

การทดลอง โดยรู้ว่าจะมีการปลดปล่อย

ในที่สุด

แสวงห�คำ�รับรอง

ชีวิตยากล�าบาก มีหลายครั้งเมื่อเรา

สงสัย เมื่อเราขาดความเชื่อมั่นในตัวเรา

เองและในความสามารถของเราที่จะ

เอาชนะปฏิปักษ์ และเมื่อเราสิ้นหวัง บ่อย

ครั้งจะรู้สึกเหมือนการทดลองของเราไม่มี

วันสิ้นสุด และถึงแม้ค�ารับรองบางอย่าง

มาโดยที่เราไม่ได้พยายามในส่วนของเรา 

แต่ส่วนใหญ่แล้วเราต้องค้นหาค�ารับรอง

เหล่านั้นที่บอกเราว่าจะลดการทดลอง

ของเรา

ค�ารับรองของพระเจ้ามักจะมาผ่าน
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ละเอียดอ่อนของพระเจ้ามีค�ารับรองเหล่า
นี้อยู่ในนั้นได้อย่างไรและกล่าวว่าพระ-
เมตตาดังกล่าว “มิได้เกิดขึ้นตามใจชอบ
หรือโดยบังเอิญ ความซื่อสัตย์และการ
เชื่อฟังเปิดทางให้เราได้รับของประทาน

ส�าคัญๆ เหล่านี้และบ่อยครั้งจังหวะเวลา
ของพระเจ้าช่วยให้เราตระหนักถึงสิ่งเหล่า
นี้”3

บ่อยครั้งที่การรอคอยการปลดปล่อย
หรือค�ารับรองในเรื่องของการปลดปล่อย
ต้องใช้ความอดทนมากกว่าท่ีเราคิดว่า 
เรามี เราอาจต้องเผชิญการทดลองแสน

สาหัสก่อนได้รับค�ารับรองทุกประเภท  
ตามที่เอ็ลเดอร์สก็อตต์อธิบาย “แสงแดด
ทางวิญญาณมากมาย” ท่ีพระเจ้าทรง 
จัดเตรียมให้เรา “มักเกิดขึ้นหลังจากการ
ทดลองหนักหน่วงที่สุด อันเป็นหลักฐาน
ยืนยันพระเมตตาและความรักของพระ- 
บิดาผู้ทรงรู้แจ้งในสรรพสิ่ง แสงแดดทาง
วิญญาณชี้ทางสู่ความสุขมากขึ้น ความ
เข้าใจมากขึ้น และเพิ่มพลังความตั้งใจ 
[ของเรา] ว่าจะยอมรับและเชื่อฟังพระ-
ประสงค์ของพระองค์”4  เมื่อเรายังคง
ซื่อสัตย์และเชื่อฟังตลอดการทดลองของ

และในที่สุดจึงเป็นการไถ่”5  การเรียนรู้
จากพระองค์และการชดใช้ของพระองค์
เป็นการรับรองในตัวมันเองและจากตัว
มันเอง

ทุกอย่างดี

เมื่อเราเข้าใจ แสวงหา และรอคอย

ค�ารับรองจากพระเจ้า ค�ารับรองเหล่านั้น

จะมาแน่นอน เราควรจดจ�าช่วงเวลาอัน

ประมาณค่ามิได้เหล่านั้น จดไว้ และนึกถึง

บ่อยๆ ส�าคัญที่สุดคือเราต้องวางใจในค�า

รับรองเหล่านั้นและเชื่อ เฉกเช่นฮีลามัน 

กบัผูค้นของเขาและศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงท�าให้ค�าสัญญาที่ท�า

ไว้กับเราให้เกิดสัมฤทธิผล พระองค์ทรง

เตือนเราให้นึกถึงสัญญาเหล่านั้นผ่านค�า

รับรองของพระองค์ และถึงแม้จะไม่ท�าให้

การทดลองของเราหายไป แต่เราจะรู้ได้ว่า

พระบิดาบนสวรรค์ทรงอยู่ที่นั่นกับเราเพื่อ

ช่วยเหลือและค�้าจุนเราให้ผ่านทุกเรื่อง

หลังจากประสบการณ์ของดิฉันในพระ-

วิหารวันนั้น การทดลองของดิฉันไม่น้อย

ลง ดิฉันไม่ได้มีผลการเรียนดีเยี่ยมหรือมี

เงินมากขึ้นหรือมีเดทบ่อยๆ ทันที แต่สิ่งที่

ดิฉันมีคือค�ารับรองว่าแม้จะมีการทดลอง 

แต่ดิฉันจะไม่เป็นไรเพราะพระเจ้ายังคง

ตั้งพระทัยรักษาสัญญาของพระองค์ว่า

จะทรงปลดปล่อยดิฉัน ด้วยค�ารับรองนั้น

ดิฉันรู้ว่าทุกอย่าง จะ ดี 
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เรา ค�าสัญญาของพระเจ้าจะมาช่วยเราให้
ซื่อสัตย์และเชื่อฟังต่อไป

คำารับรองสำาคัญท่ีสุดของเรา
สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าเราจะได้รับค�ารับรอง

กี่ครั้งว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักเรา
และสถานการณ์ของเรา นั่นไม่มากพอจะ
ช่วยเราให้อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ถ้า
เราไม่มีศรัทธาและความหวังในพระเยซู
คริสต์ โดยผ่านการชดใช้ของพระองค์ เรา
มีความหวังได้แน่นอนว่าสักวันหนึ่งเรา
จะได้รับการปลดปล่อยจากการทดลอง
ทั้งหมดของเรา เราจะรู้ได้เช่นกันว่าพระ-
ผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่ที่นั่นเพื่อเห็นใจเรา

อย่างเต็มที่ เพราะพระองค์ “เสด็จลงต�า่
กว่าสิ่งทั้งปวง, ในการนั้นพระองค์ทรงเข้า
พระทัยสิ่งทั้งปวง” (คพ. 88:6) พระองค์
เข้าพระทัยการทดลองและความเศร้าโศก 
ของเราเพราะพระองค์ทรง “ทนความ
เจ็บปวดและความทุกข์และการล่อลวง
ทุกอย่าง … เพื่อพระองค์จะทรงรู้ ... ว่า
จะทรงช่วยผู้คนของพระองค์ตามความ
ทพุพลภาพของพวกเขาได้อย่างไร” (แอลมา  
7:11–12)

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า 

“ค�ารับรองส�าคัญที่สุดในแผนของพระผู้- 
เป็นเจ้าคือจะมีพระผู้ช่วยให้รอด พระผู้-
ไถ่ ผู้จะทรงยกเราขึ้นอย่างมีชัยเหนือการ
ทดสอบและการทดลองเหล่านั้น ...  การ

ส�านึกในความรักแห่งสวรรค์นี้เท่านั้นที่จะ
ท�าให้ความทุกข์ที่เรามีน้อยกว่าพระองค์
เป็นสิ่งท่ีทนรับได้ จากนั้นจึงเข้าใจได้ 

“แสงแดดทางวิญญาณมากมาย. . . มัก 
เกิดข้ึนหลังจากการทดลองหนักหน่วงท่ีสุด 
อันเป็นหลักฐานยืนยันพระเมตตาและ
ความรักของพระบิดาผู้ทรงรู้แจ้งใน 
สรรพส่ิง แสงแดดทางวิญญาณชี้ทางสู่
ความสุขมากขึ้น”
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โดย ลีนาซิน-เหย่า โฉ

ดิ
ฉันออกจากบ้านในหนานซี ไต้หวัน

มารับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

ทางภาคเหนือของแคลิฟอร์เนียใน

ปี 2005 เขตที่ดิฉันกับคู่ได้รับมอบหมาย

เล็กพอให้เราเคาะประตูบ้านบนถนนทุก

สายในย่านส�าคัญของเมืองภายในสี่เดือน

คร่ึง งานเผยแผ่ศาสนาท�าได้ยากและ

ผู้คนมักตะโกนด่าเรา เรามีผู้สนใจไม่กี่คน 

ส�าหรับดิฉันดูเหมือนงานไม่ก้าวหน้า หลัง

จากอยู่ที่นั่นประมาณสี่เดือนดิฉันก็พร้อม

จะไปจากเมืองนั้น ดิฉันมั่นใจว่าจะได้ย้าย

คืนวันอาทิตย์ดิฉันรออยู่ข้างโทรศัพท์

จนกระทั่งหัวหน้าโซนโทรมา เมื่อเขา

รายงานว่าดิฉันได้รับมอบหมายให้อยู่เขต

เดิมอีกหกอาทิตย์ ดิฉันแทบไม่เชื่อหู ดิฉัน

คิดว่าจะต้องเกิดความผิดพลาดแน่!

สัปดาห์ต่อมาเป็นหายนะโดยแท้

ส�าหรับดิฉันและอาจจะส�าหรับคู่และคน

ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราด้วย ดิฉันไม่

เชื่อว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง แต่

ดิฉันยังคงยิ้มกว้างเมื่อเราเห็นหรือพูดคุย

กับคนอื่นๆ แต่ลึกๆ ในใจแล้วดิฉันไม่มี

ความสุข ในความจองหองของดิฉัน ดิฉัน

พร�่าบอกตนเองว่าดิฉันไม่ได้อยู่ในท่ีท่ี

ควรจะอยู่ ดิฉันยังคงหวังว่าประธานคณะ

เผยแผ่จะโทรมาบอกว่าดิฉันจะย้ายไป

เขตอื่น

ไม ่
มีการย้าย
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ความม่ันใจเช่นน้ันจะเกิดข้ึนได้
อย่างไร

เช้าวันอาทิตย์ถัดมาขณะดิฉันก�าลัง
เตรียมไปโบสถ์อย่างเสียไม่ได้ เสียง
โทรศัพท์ก็ดัง ประธานคณะเผยแผ่นั่นเอง 
เขาทักทายดิฉันด้วยเสียงที่จริงใจและ
อ่อนโยนตามปกติจากนัน้กพ็ดูว่า “ซสิเตอร์ 
โฉ เมื่อวานตอนรับประทานอาหารกลาง
วันผมนึกถึงคุณและผมรู้ว่าผมต้องโทร
มาบอกให้คุณรู้ว่าคุณอยู่ในที่ที่ถูกต้อง 
คุณอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่” ดิฉันเริ่มร้องไห้

เมื่อได้ยินค�าพูดของเขา
ดิฉันขอบคุณเขาและวางโทรศัพท์ 

ขณะดิฉันเริ่มร้องไห้ ความรู้สึกชัดเจนมาก
มาสู่ใจดิฉันอย่างแรงกล้าว่า มี งานมอบ

หมายที่ยังท�าไม่เสร็จรอดิฉันในเขตของ
เรา ดิฉันรู้เช่นกันว่าพระบิดาบนสวรรค์
ทรงรู้ความนึกคิดและความข้องใจของ
ดิฉัน พระองค์เข้าพระทัยความอ่อนแอ
ของดิฉันและทรงส่งผู้รับใช้ของพระองค์
มายืนยันกับดิฉันอีกครั้ง

หลังจากโทรศัพท์คราวนั้น ดิฉันเริ่มตั้ง
สติ ดิฉันสวดอ้อนวอนขอพลังทุกวัน โดย

ทูลขอให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าจะท�าสิ่ง
ที่พระเจ้าทรงคาดหวังให้ท�าได้อย่างไร  
ตลอดห้าสัปดาห์ติดต่อกันดิฉันกับคู่เห็น

ปาฏิหาริย์มากมายขณะที่เราใช้

ศรัทธามากพอจะท�างานหนัก ผู้
สนใจที่ถูกเตรียมไว้แล้วคนหนึ่ง
ย้ายเข้ามาในเขตของเราและรับ
บัพติศมาก่อนดิฉันย้าย

เราได้รับเชิญให้ไปบ้านของคนที่ตอน

แรกไม่ต้อนรับเรา เราพบคนใหม่ๆ หลาย

คนที่ก�าลังประสบปัญหาและมีโอกาสแบ่ง

ปันถ้อยค�าปลอบโยนจากพระผู้เป็นเจ้ากับ 

พวกเขา ถงึแม้บางคนไม่เลอืกรบับพัตศิมา 

ตอนนั้น แต่ดิฉันไม่เคยลืมสีหน้าส่องสว่าง

ของพวกเขาหรือวิธีที่พระวิญญาณและ

ความรักของพระผู้เป็นเจ้าสัมผัสใจพวก

เขา—และใจดิฉัน

ส่ิงท่ีดิฉันเรียนรู้

ดิฉันเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราทุกคน 

จริงๆ พระองค์ไม่ทรงส่งผู้สอนศาสนาไป

ที่ใดโดยไม่มีเหตุผล ดิฉันเรียนรู้ว่าเม่ือ

เราได้รับมอบหมายให้ไปเขตใด พระเจ้า

ทรงต้องการใช้เราเป็นเครื่องมือท่ีน่ัน

เพื่อท�างานของพระองค์ให้ส�าเร็จ เม่ือ

เราวางตัวเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ 

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นและใจอ่อนลง แม้เมื่อ

เราไม่เห็นว่าจะเป็นไปได้

ที่ส�าคัญคือดิฉันเรียนรู้ว่าประธานคณะ

เผยแผ่ของดิฉันได้รับเรียกจากพระผู้เป็น-

เจ้าให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เหมือนผู้น�า

ศาสนจักรท่านอื่นๆ  พระเจ้าทรงท�าให้

ผู้น�าของเรามีคุณสมบัติคู่ควรได้รับการ

เปิดเผยและการดลใจที่เราต้องการเพื่อ

ความผาสุกของจิตวิญญาณเรา

ดิฉันจะส�านึกคุณตลอดไปส�าหรับ

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่  

ถูกย้าย 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในไต้หวัน

ประธาน 

คณะเผยแผ่ของดิฉัน 

ต้องทำาผิดพลาดแน่นอน—

ดิฉันจะได้เรียนรู้อะไร 

จากการอยู่เขตน้ีนานข้ึน



48  เ ลี ย โ ฮ น า



ภา
พเ

คร
ื่อง

บิน
  ©

 0
6 

PH
O

TO
/D

O
LL

AR
 P

H
O

TO
 C

LU
B;

 ถ
่าย

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เด
วิด

 ส
โต

เค
อร

์

ถ้าชีวิตและจังหวะอันเร่งรีบของชีวิตตลอดจน 
ความเครียดก่อความยากลำาบากให้ท่านที่จะรู้สึกชื่นชมยินด ี

บางทีนี่อาจเป็นเวลาดีที่จะมุ่งเน้นสิ่งสำาคัญที่สุด

โดย ประธานดีเทอร์  
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

การมีชีวิตอยู ่
ใน
 โลกที่เร่งรีบ

ท่ 
านเคยนั่งเครื่องบินและตกหลุมอากาศไหม สาเหตุทั่วไปของการเกิดหลุม
อากาศคือการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของอากาศอย่างฉับพลันท�าให้
เคร่ืองบินเกิดการเหว่ียง เอียง และหมุน ขณะเครื่องบินสร้างข้ึนมาเพ่ือ

ต้านทานหลุมอากาศที่รุนแรงเกินกว่าจะเผชิญในเที่ยวบินปกติ แต่ก็ยังสร้างความ
กระอักกระอ่วนใจให้ผู้โดยสาร

ท่านคิดว่านักบินควรท�าอะไรเมื่อตกหลุมอากาศ นักบินฝึกหัดคิดว่าการเพ่ิม
ความเร็วเป็นกลยุทธ์ท่ีดีเพราะจะท�าให้ผ่านพ้นจากหลุมอากาศได้เร็วข้ึน แต่นั่น
อาจเป็นการกระท�าท่ีผิด นักบินมืออาชีพเข้าใจว่ามีความเร็วที่จะขับเคลื่อนผ่าน
หลุมอากาศซึ่งจะก่อผลเสียจากหลุมอากาศได้น้อยที่สุด ส่วนใหญ่หมายถึงการลด
ความเร็ว  หลักการเดียวกันนี้สามารถน�ามาใช้กับลูกเนินบนถนนได้ด้วย

ดังนั้น ค�าแนะน�าที่ดีคือลดความเร็วสักเล็กน้อย ขับตามทาง และจดจ่ออยู่กับ
สิ่งส�าคัญเมื่อประสบสภาพเลวร้าย

จังหวะชีวิตสมัยใหม่
ลักษณะวิสัยอย่างหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ดูเหมือนจะเป็นว่าเราก�าลังเคลื่อนไป

ด้วยอัตราความเร็วที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ค�านึงถึงหลุมอากาศหรืออุปสรรค
พูดกันตามตรงคือการท�าตัวให้ยุ่งค่อนข้างง่าย เราทุกคนสามารถคิดงานออก

มาจนล้นตารางเวลาของเราได้ บางคนอาจคิดว่าคุณค่าของพวกเขาขึ้นอยู่กับ
ความยาวของรายการที่ต้องท�า
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คนฉลาดต้านการ
ล่อลวงที่จะติดอยู่กับ
ความเร่งรีบอันบ้า
คลั่งของชีวิตประจ�า
วัน พวกเขาท�าตาม
ค�าแนะน�าที่ว่า “มีสิ่ง
อื่นให้ชีวิตมากกว่า
การเพิ่มอัตรา

ความเร็วของชีวิต”1 สรุปคือพวกเขาเอาใจใส่สิ่งส�าคัญที่สุด
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า 

“เราต้องข้ามสิ่งดีๆ บางอย่างไปเพื่อเลือกสิ่งอื่นที่ดีกว่าหรือดีที่สุด 
เพราะสิ่งเหล่านั้นพัฒนาศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ และ

ท�าให้ครอบครัวเราเข้มแข็ง”2

การแสวงหาสิง่ดีทีส่ดุน�าไปสูห่ลกัธรรมพืน้ฐานของพระกติติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์อย่างเลี่ยงไม่ได้—ซึ่งคือความจริงอันเรียบง่าย
และงดงามที่เปิดเผยให้เราโดยพระบิดาในสวรรค์

ฉันจะเรียนรู้ได้อย่างไรว่าอะไรสำาคัญท่ีสุด
ข้าพเจ้าคิดว่าเราเข้าใจโดยสัญชาตญาณว่าพื้นฐานส�าคัญ

อย่างไร เพียงแต่บางครั้งเราถูกท�าให้เขวด้วยสิ่งต่างๆ มากมาย
ที่ต้องใจเรามากกว่า

สิ่งพิมพ์ แหล่งต่างๆ ของสื่อที่หลากหลายเครื่องมือทางอิเล็ก- 
ทรอนิกส์และอุปกรณ์พกพา—ล้วนเป็นประโยชน์ถ้าใช้อย่าง
เหมาะสม—แต่สามารถเป็นนันทนาการที่ให้โทษหรือเป็นการแยก
ตนเองออกจากผู้อื่นอย่างไร้หัวใจ

ท่ามกลางเสียงและการเลือกที่มีอยู่มาก มหาบุรุษผู้อ่อนน้อม
แห่งกาลิลียืนเหยียดแขนออกมารอ ข่าวสารอันเรียบง่ายของ
พระองค์ “จงตามเรามา” (ลูกา 18:22) พระองค์มิได้ตรัสโดยใช้
เคร่ืองขยายเสียงแต่ด้วยเสียงสงบแผ่วเบา (ดู 1 พงศ์กษัตริย์ 
19:12) เป็นเรื่องง่ายมากที่ข่าวสารพระกิตติคุณอันเรียบง่ายจะ
หายไปท่ามกลางกระแสข้อมูลที่โจมตีเราจากทุกด้าน

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต 
อยูเ่น้นหลกัธรรมพืน้ฐานและหลกัค�าสอนของพระกิตตคิณุ เหตผุล 
ที่เรากลับไปยังหลักธรรมพื้นฐาน หลักค�าสอนที่บริสุทธิ์ึก็เพราะสิ่ง
เหล่านี้คือประตูสู่ความจริงของความหมายอันลึกซึ้ง

ความสัมพันธ์กับครอบครัวของเรา

ความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าRelationship with God

พ้ืนฐาน: ความสัมพันธ์หลักๆ ส่ีประการ
ขณะที่เราหันไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของเราและแสวงหา

พระปรีชาญาณของพระองค์ถึงสิ่งส�าคัญที่สุด เราเรียนรู้ซ�้าแล้ว 
ซ�้าเล่าถึงความส�าคัญของสัมพันธภาพหลักสี่ข้อ: กับพระผู้เป็น-
เจ้าของเรา กับครอบครัวเรา กับเพื่อนมนุษย์ของเรา และกับ
ตนเอง ขณะที่เราประเมินผลชีวิตของตนเองด้วยความคิดท่ี
เต็มใจ เราจะเห็นว่าเราออกห่างจากทางดีที่สุดไปที่ใด ดวงตา
แห่งความเข้าใจของเราจะเปิด และเราจะรู้ว่ามีความจ�าเป็นใด
บ้างที่จะต้องท�าให้ลุล่วงเพื่อช�าระใจเราให้บริสุทธิ์และให้ความ
ส�าคัญแก่ชีวิตเราอีกครั้ง

อันดับแรก ความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้า เป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และส�าคัญที่สุด เราคือลูกๆ ทางวิญญาณของพระองค์ 
พระองค์คือพระบิดาของเรา พระองค์ทรงปรารถนาให้เรามีความ
สุข ขณะที่เราแสวงหาพระองค์ ขณะที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระบุตร
ของพระองค์พระเยซูคริสต์ ขณะที่เราเปิดใจสู่อิทธิพลของพระ-
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตของเรามั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น เรา
มีสันติสุข ปีติ และประสบความส�าเร็จมากขึ้นขณะที่เราท�าสุด
ความสามารถในการด�าเนินชีวิตตามแผนนิรันดร์ของพระผู้เป็น-
เจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 

เราพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาบนสวรรค์โดย
เรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ โดยสื่อสารกับพระองค์ โดยการกลับใจ 
จากบาปของเรา และโดยการท�าตามพระเยซูคริสต์อย่างแข็งขัน 
เพราะ “ไม่มผีูใ้ดมาถงึพระบิดาได้นอกจากจะมาทาง [พระครสิต์]” 
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(ยอห์น 14:6) เพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ของเรากับพระผูเ้ป็นเจ้า 
เราต้องมีเวลาที่มีคุณค่าตามล�าพังกับพระองค์ มุ่งความสนใจ 
อย่างเงียบๆ ไปที่การสวดอ้อนวอนส่วนตัวและการศึกษาพระ-
คัมภีร์ทุกวัน ตั้งเป้าหมายท่ีจะมีค่าควรต่อการมีใบรับรองพระ- 
วิหารที่เป็นปัจจุบัน—สิ่งเหล่านี้จะเป็นการลงทุนเวลาและความ
พยายามอย่างฉลาดของเราเพื่อจะเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์
มากขึ้น ขอให้เราเอาใจใส่ค�าเชื้อเชิญในเพลงสดุดี “จงนิ่งเสีย

และรู้เถิดว่าเราคือ 
พระเจ้า” (สดุดี 
46:10)

สิ่งส�าคัญข้อสอง 
ของสัมพันธภาพ
คือ กับครอบครัว
ของเรา เนื่องจาก 

“ไม่มีความส�าเร็จ
ใดชดเชยความล้ม
เหลวในบ้านได้”3 
เราจึงต้องให้ความ

ส�าคัญอย่างมาก
กับครอบครัวของเรา เราสร้างสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งฉันครอบครัว
ที่รักกันโดยการท�าสิ่งเรียบง่ายด้วยกัน เช่น รับประทานอาหาร
เย็นเป็นครอบครัว สังสรรค์ในครอบครัว และสนุกสนานด้วยกัน
เท่านั้น ในความสัมพันธ์ของครอบครัว ความรัก สะกดด้วยค�าว่า 
เ-ว-ล-า เวลา การมีเวลาอยู่ด้วยกันท�าให้เกิดความปรองดอง 
ที่บ้าน เราคุยกันแทนที่จะพูดถึงกัน เราเรียนรู้ จากกัน และเรา
ช่ืนชมความแตกต่างเท่าๆ กับความเหมือนกันของเรา เราสร้าง
สายสัมพันธ์จากสวรรค์ต่อกันเมื่อเราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าด้วย
กันผ่านการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การศึกษาพระกิตติคุณ 
และการนมัสการในวันอาทิตย์

สิ่งส�าคัญข้อสาม คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับเพื่อนมนุษย์ของ-
เรา เราสร้างความสัมพันธ์นี้ทีละคน—โดยละเอียดอ่อนต่อความ
ต้องการของผู้อื่น รับใช้พวกเขา อุทิศเวลาและพรสวรรค์ของเรา 
ข้าพเจ้าประทับใจอย่างยิ่งต่อพี่น้องสตรีท่านหน่ึงซึ่งแบกรับ
ปัญหาเรื่องอายุและความเจ็บป่วยแต่ตัดสินใจว่าถึงแม้เธอจะท�า
อะไรไม่ได้มาก แต่เธอฟังได้ ดังนั้นทุกสัปดาห์เธอจะเฝ้ามองผู้ที่

ความสัมพันธ์กับตนเอง

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์

มีปัญหาหรือหมดก�าลังใจและเธอใช้เวลาฟังพวกเขา เธอช่างเป็น
พรในชีวิตของผู้คนมากมาย

สิง่ส�าคัญหลกัข้อสี ่คือ ความสมัพนัธ์กบัตนเอง อาจฟังดแูปลก 
ที่จะนึกถึงการมีสัมพันธภาพกับตนเอง แต่เรามี  บางคนไม่ถูก
กับตนเอง พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์และดูถูกตนเองตลอดทั้งวันจน

กระทั่งเริ่มเกลียดตนเอง ข้าพเจ้าขอแนะน�าว่าให้ท่านลดความเร่ง
รีบและหาเวลาพิเศษสักเล็กน้อยท�าความรู้จักตนเองให้ดีขึ้น เดิน
ชมธรรมชาติ ดูดวงอาทิตย์ขึ้น ชื่นชมการสร้างของพระผู้เป็นเจ้า 
ไตร่ตรองความจริงของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู และค้นหา
ว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายต่อท่านเป็นการส่วนตัวอย่างไร เรียนรู้
ที่จะมองตนเองอย่างที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมองท่าน—ดังบุตร

ธิดาอันล�้าค่าของพระองค์ผู้มีศักยภาพจากสวรรค์

ความเข้มแข็งในความเรียบง่าย
ความเข้มแข็งไม่ได้มาจากกิจกรรมที่บ้าคลั่งแต่มาจากการตั้ง

มั่นบนรากฐานอันแน่นอนของความจริงและความสว่าง  มาจาก
ความเอาใจใส่และความเพียรในพื้นฐานพระกิตติคุณที่ได้รับการ
ฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ มาจากความเอาใจใส่สิ่งที่มาจากสวรรค์

ซึ่งส�าคัญที่สุด ขอให้เราด�าเนินชีวิตเรียบง่ายขึ้นอีกสักเล็กน้อย

ขอให้เราท�าการเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นเพื่อธ�ารงชีวิตเราอีกครั้ง

บนวิถีแห่งความนอบน้อม เรียบง่าย และงดงามอย่างสูงส่งของ

การเป็นสานุศิษย์ชาวคริสต์—วิถีที่น�าไปสู่ชีวิตที่มีความหมาย 

ความปีติยินดี และสันติสุข 

จากคำาปราศรัยในการ
ประชุมใหญ่สามัญเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2010

อ้างอิง
1.	 Mahatma	Gandhi,	ใน	

Larry Chang, Wisdom 
for the Soul (2006), 
356.

2.	 ดัลลินเอช.	โอ๊คส์,	“ด	ีดี
กว่า	ดีที่สุด,”	เลียโฮนา, 
พ.ย.	2007,	133.

3.	 เจ.	อี.	แม็คคัลลอช,	
Home: The Savior of 
Civilization (1924), 42; 
ดู	Conference	Report,	
Apr.	1935,	116	ด้วย.
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หลังจบงานเผยแผ่ผมดิ้นรนหางาน
ท�า ในที่สุดก็ได้รับการสัมภาษณ์ 

ต�าแหน่งนั้นจะเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยม แต่
ผมกังวลเพราะไม่ช�านาญพอ เมื่อถึงเวลา
สัมภาษณ์ ผมนั่งประหม่าอยู่หน้าผู้จัดการ 
ขณะช�าเลืองมองโต๊ะของเขา ผมเห็น
กระดาษแผ่นหนึ่งมีค�าถามที่เขาใช้ถาม 
ผู้สมัคร ใจผมเต้นตูมตาม ค�าถามใช้ค�า
ศัพท์ยากๆ 

ห้องสนทนา

ผู้จัดการพบเรซูเม่ของผมและเริ่มถาม
เกี่ยวกับประสบการณ์ท�างาน เมื่อเขา
อ่าน “ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา” เขาถาม
ว่าผมจะบอกเขาได้ไหมว่าผมสอนอะไร
ในงานเผยแผ่

ผมพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับศาสดา
พยากรณ์ แผนแห่งความรอด และ
ครอบครัวนิรันดร์ เขายิ้มและพูดว่า “ผม
อยากให้คุณมาพบครอบครัวของผม”

เขาหยิบกระดาษที่มีค�าถามสัมภาษณ์
ขึ้นมาอีกครั้ง ความรู้สึกประหม่ากลับมา
เขาถามว่า “คุณมีที่อยู่ในมะนิลาไหม” เขา

ไม่รอค�าตอบและพูดว่า “คุณต้องหาที่อยู่
นะ คุณจะเริ่มงานพรุ่งนี้”

นั่นคือปาฏิหาริย์ ผมจะไม่มีวันลืมเลย
ว่าการรับใช้งานเผยแผ่ช่วยผมในการ
สัมภาษณ์งานอย่างไร 

อัลวิน เอ., ฟิลิปปินส์

ดิฉันยืดตัวตรงในที่นั่งเมื่อได้ยินหัวข้อ
ของผู้พูดคนถัดไป: ท�าไมศาสนจักร

มอรมอนจึงผิดและท�าไมชาวมอรมอนจึง
เป็นคนตีสองหน้าที่เกลียดคนอื่น ในช่วงที่
เขาพูด ดิฉันรู้สึกแก้มร้อนผ่าว ดิฉันตกใจ
และปวดใจกับการทรยศหักหลัง เพื่อนๆ 
ของดิฉันทั้งๆ ที่รู้ว่าดิฉันเป็นวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายก็ยังเลือกพูดใส่ร้ายป้ายสีหน้าชั้น

เรียนภาษาอังกฤษ พวกเขาท�าได้อย่างไร
หลังจากกระดิ่งดัง ผู้พูดกับเพื่อนบาง

คนเดินมาหาดิฉัน ดิฉันบอกพวกเขาด้วย

พระวิญญาณที่ก�าลังลุกไหม้ในใจว่าสิ่งที่
พูดไปนั้นผิดและศาสนจักรไม่เกลียดคนที่
ไม่ด�าเนินชีวิตตามความเชื่อของเรา พวก
เขาโจมตีดิฉันด้วยค�าเท็จและข้อกล่าวหา
เท็จทันที ดิฉันรู้สึกโดดเดี่ยว ดิฉันคิดว่า 

“ยุติธรรมตรงไหนในเมื่อดิฉันด�าเนินชีวิต
ตามสิ่งที่รู้ว่าจริงแต่ต้องถูกข่มเหง”

เมื่อดิฉันกลับจากโรงเรียนวันนั้น ดิฉัน
เห็นอีเมลจากคุณยาย ในนั้นท่านบอก
ดิฉันให้อ่านใน มัทธิว 5:11-14 ดิฉันอ่าน 

ทั้งๆ น�้าตาคลอว่า “เมื่อพวกเขาจะติเตียน 
ข่มเหงและนนิทาว่าร้ายท่านทัง้หลายต่างๆ 
เป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข จง

ชื่นชมและยินดี เพราะว่าบ�าเหน็จของพวก
ท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะพวกเขา
ข่มเหงบรรดาผูเ้ผยพระวจนะทีอ่ยูก่่อนท่าน 
เหมือนกัน ... ท่านทั้งหลายเป็นความสว่าง
ของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้
ไม่ได้”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ท�าให้ใจดิฉัน 
อิ่มเอิบขณะอ่านถ้อยค�าเหล่านั้น ดิฉันรู้

ว่าการข่มเหงจะเสริมสร้างประจักษ์พยาน

ของเรา และดิฉันรู้ว่าพรในสวรรค์จะคุ้ม

กับความเจ็บปวดที่เราประสบบนโลกนี้ 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�าให้เราพบสันติสุข

เมื่อเราถูกข่มเหงเพราะด�าเนินชีวิตตาม 

พระกิตติคุณของพระองค์ และดิฉันรู้สึก

ส�านึกคุณยิ่งนัก 

เบคา เอฟ., มอนแทนา, สหรัฐอเมริกา

สันติสุขในการข่มเหง

คำาถามสัมภาษณ์ท่ีคาดไม่ถึง
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ขณะนั่งรถโดยสารไปทัศนศึกษากับ
โรงเรียน ดิฉันนั่งอยู่หน้าเด็กผู้หญิง

คนหนึ่งที่มักจะแสดงความเห็นที่หยาบ

คายและเล่าเรื่องตลกท่ีท�าให้ดิฉันรู้สึก
อึดอัด คุณครูของดิฉันกับเพื่อนคนอื่นๆ 
บอกให้เธอหยุด แต่เธอไม่ยอมหยุด ดิฉัน

ไม่ทราบจะท�าอย่างไรดี จึงตัดสินใจดึง
เครื่องเล่นเอ็มพีสามออกมาฟังเพลงโปรด
บางเพลง

ดิฉันเปิดเล่นเพลงสลับกันจนเพลงหนึ่ง
ดังขึ้นมา เพลงนั้นมาจาก youth.lds.org/

music ดิฉันก�าลังจะข้ามเพลงนั้นตอนที่ม ี
บางอย่างในใจบอกดิฉันว่าควรจะฟังเพลง

นั้นต่อ ดิฉันฟังเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจ
ติดต่อกัน 20 นาที เนื้อร้องกระตุ้นดิฉันให้
ยืนหยัด และเตือนดิฉันว่าดิฉันเป็นธิดา
ที่รักของพระบิดาบนสวรรค์

ปลายสัปดาห์ นั้น โรงเรียนจัดงานเต้นร�า 
ถึงแม้พวกเขาจะใช้เพลงเต้นร�ายอดนิยมที ่
สะอาด แต่หลายคนในชัน้ของดฉินัเริม่กรีด้ 

เมื่อได้ยินค�าหยาบในเพลงหนึ่ง
ดิฉันรู้สึกอึดอัดอีกครั้ง คุณครูนั่งแถว

นั้นและดูเหมือนไม่ทันสังเกต ดิฉันก้มมอง
ข้อมือตนเอง ดิฉันมองสร้อยข้อมือจาก
การประชุมใหญ่เยาวชนที่บอกว่า “เจ้า
จงยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, และไม่หวั่น

ไหว” (คพ. 87:8)

ดิฉันรู้ว่าตรงที่ดิฉันยืนอยู่ไม่ใช่สถาน

ที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเหตุนี้จึงออกจากที่นั่น

จนกระทั่งเพลงใหม่ดัง ดิฉันรู้ว่าเพลงมี

อิทธิพลลึกซึ้งในชีวิตเรา

ดิฉันรู้ว่าการฟังเพลงที่สร้างแรงบันดาล

ใจในเครื่องเล่นเอ็มพีสามเมื่อสองวันก่อน

ได้ช่วยให้ดิฉันกล้าออกจากงานเต้นร�า 

ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้ดิฉันใกล้ชิด

พระบิดาบนสวรรค์มากยิ่งขึ้น 

อลิซา บี., เนเธอร์แลนด์

แผนใช้เพลงเอาตัวรอด
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ท่านสามารถช่วย 

เตรียมผู้คนให้พร้อมรับ

การเสด็จมาครั้งที่สอง

ของพระผู้ช่วยให้รอด

ได้เฉกเช่นยอห์นผู้ถวาย

บัพติศมาเตรียมรับการ

เสด็จมาครั้งแรกของ 

พระคริสต์

ท่ 
านจะไม่รับใช้งานเผยแผ่ใน “ถิ่น

ทุรกันดารแคว้นยูเดีย” เหมือน

ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา (มัทธิว 

3:1) เสื้อผ้าของท่านจะไม่ท�าจาก “ขนอูฐ” 

(มัทธิว 3:4) ท่านจะไม่กิน “ตั๊กแตนและ

น�้าผึ้งป่า” (มัทธิว 3:4) แต่จุดประสงค์ของ

ท่านในการแบ่งปันพระกิตติคุณเหมือนจุด

ประสงค์ของยอห์นผู้ถวายบัพติศมา นั่น

คือ ท่านเตรียมผู้คนให้พร้อมรับการเสด็จ

มาของพระเยซูโดยประกาศ ว่า “จงกลับ

ใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้

แล้ว” (มัทธิว 3:2)

พันธกิจของยอห์นผู้ถวายบัพติศมา

ชัดเจน นั่นคือ “มาก่อนพระเมสสิยาห์, 

เพื่อเตรียมทางของพระเจ้า” (1 นีไฟ 10:7) 

แต่พันธกิจของยอห์นไม่ง่าย ศาสดา

พยากรณ์คนสุดท้ายก่อนท่านคือมาลาคี 

เมื่อ 400 กว่าปีก่อนหน้านั้น “เพราะไม่มี

ศาสดาพยากรณ์ ผู้คนในแผ่นดินจึงเริ่ม

แบ่งพรรคแบ่งพวก แต่ละกลุ่มอ้างสิทธิ์

ในการแปลพระคัมภีร์และน�าผู้คน ความ

เข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับพระเยโฮวาห์ลด

น้อยลงในกลุ่มคนเหล่านี้”1

แม้จะมีการท้าทายในสมัยของยอห์น 

แต่ฝูงชนออกมาในถิ่นทุรกันดารเพื่อฟัง

ท่านสั่งสอนและท่านให้บัพติศมาหลาย

คน อัครสาวกในอนาคตสองคนคือยอห์น

ผู้เป็นที่รักและอันดรูว์ต่างรู้จักคุ้นเคยกับ

พระเยซูผ่านยอห์น (ดู ยอห์น 1:40)

การแบ่งปันพระกิตติคุณสมัยนี้น่า

ท้าทายเช่นกัน ชีวิตในปัจจุบันมีสิ่งต่างๆ 

มากมายที่ท�าให้เราเขว ปรัชญาทางโลก

น�าผู้คนไปผิดทาง คนไม่ด�าเนินชีวิตตาม

มาตรฐานสูงทางศีลธรรมมีมากขึ้นเรื่อยๆ 

บางคนไม่เห็นความจ�าเป็นของศาสนา

ในสภาวการณ์เหล่านี้ ท่านจะประสบ

ความส�าเร็จในการแบ่งปันพระกิตติคุณ

เช่นเดียวกับยอห์นผู้ถวายบัพติศมาได้

อย่างไร ต่อไปนี้เป็นบทเรียนสองสามบท

จากชีวิตยอห์นที่จะช่วยได้
ยอห์นรู้ว่าพันธกิจของเขาคืออะไร เขา

รู้ว่าเขาได้รับเรียกให้ช่วยผู้คนมาหาพระ-
คริสต์ (ดู ลูกา 1:16) เมื่อเห็นพระผู้ช่วย 
ให้รอด ยอห์นเป็นพยานว่า “จงดูพระเมษ- 
โปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลก
ไป” (ยอห์น 1:29) แทนที่จะกระตุ้นผู้คน
ให้ติดตามเขา ยอห์นกลับช่วยให้คนเหล่า
นั้นเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ ยอห์น 
กล่าวถึงพระผู้ช่วยให้รอดดังนี้ “พระองค์
ต้องยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง” 
(ยอห์น 3:30)

ยอห์นสอนหลักธรรมพื้นฐานของพระ- 

กิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ เขาสอนผู้คน
เกีย่วกบัความยติุธรรม ความเมตตา ความ 

แบ่งปัน 
พระกิตติคุณ เหมือน

ยอห์น 
ผู้ถวายบัพติศมา
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ซื่อสัตย์ ศีลธรรม การอดอาหาร การสวด
อ้อนวอน การกลับใจ การสารภาพบาป 

บัพติศมาโดยลงไปในน�้าทั้งตัว การฟื้นคืน
ชีวิต และการพิพากษา (ดู มัทธิว 3; ลูกา  
3) ค�าสอนของเขาเรียกได้ว่าเป็นเหมือน
ค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอด นั่นคือ “คน
ทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยค�าสอนของ
พระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงสั่งสอน
พวกเขาด้วยสิทธิอ�านาจ” (มาระโก 1:22)

ยอห์นด�ำเนินชีวิตต่ำงจำกชำวโลก พระ- 
เยซูทรงเปรียบยอห์นกับครูทางโลกว่า 
ยอห์นไม่ใช่ “คนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้า
เนื้อดี ... ด้วยเสื้อผ้างดงาม ... อยู่ใน

พระราชวัง” (ลูกา 7:25) เขาไม่ดื่ม “น�้า

องุ่นหมักและเหล้า” (ลูกา 1:15) ยอห์น
เป็น “เสียงคนร้องในถิ่นทุรกันดารว่า จง 
เตรียมมรรคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า” 
(มาระโก 1:3) เพราะเขาสอนด้วยเดชา- 
นุภาพของพระผู้เป็นเจ้า ผู้คนจึงรู้สึกถึง
พระวิญญาณและเปลี่ยนใจเลื่อมใส

ยอห์นอุทิศตน นักวิชาการคนหนึ่งสรุป
คุณสมบัติของยอห์นดังนี้ “ความมุ่งมั่น
ในจุดประสงค์ การอุทิศตนทั้งหมดให้กับ
การเรียกพิเศษของเขา และความภักดี
อย่างสมบูรณ์ต่อพระบุตรของพระผู้เป็น-

เจ้า คุณลักษณะเหล่านี้ ควบคู่กับอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตของเขา นิสัยที่ไม่เกรงกลัว 
และความชอบธรรมส่วนตัว ท�าให้เขาเป็น

บุคคลยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในพระคัมภีร์”2

ขณะทีท่่านศึกษาชวีติของยอห์นผูถ้วาย 
บัพติศมา ท่านจะเห็นว่าเขาเป็นมากกว่า
คนทีม่พีรพเิศษของการสามารถให้บพัตศิมา 
พระเยซูคริสต์ ท่านจะเห็นว่าชีวิตและ
พันธกิจของเขาเกี่ยวข้องกับการเตรียม
ผู้คนให้พร้อมรับการเสด็จมาของพระผู้-
ช่วยให้รอด เช่นเดียวกับชีวิตและพันธกิจ
ของท่าน 

อ้างอิง
1.	 เอส.	เคนท์	บราวน์	และริชาร์ด	นีทเซล	ฮอลแซพ-

เฟล,	“500	ปีที่หายไป:	นับจากมาลาคีถึงยอห์น 
ผู้ถวายบัพติศมา,”	เลียโฮนำ,	ธ.ค.	2014,	30.

2.	 โรเบิร์ต	เจ.	แมทธิวส์,	“John	the	Baptist:	A	
Burning	and	a	Shining	Light,”	Ensign,	Sept.	
1972,	79.

เหตุใดท่านจึงอยู่บน

โลกในเวลาน้ี
“ท่านและข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดี

ในการเสด็จมาของพระองค์และ

ขอบพระทัยพระเจ้าที่พระองค์

ทรงส่งเรามาแผ่นดินโลกเวลานี้

เพื่อทำาหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเรา

ในการช่วยเตรียมโลกให้พร้อมรับ

การเสด็จกลับมาของพระองค์”

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “จง
เตรียมโลกไว้ให้พร้อมรับการเสด็จ 
มาครั้งที่สอง,” เลียโฮนา, พ.ค.  
2011, 66.
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เพื่อสร้างประจักษ์พยานนั้น ขอเพียงจดจ�า
ว่าท่านต้อง:

• หาช่วงเวลาเงียบๆ ศึกษาและสวด

อ้อนวอน ท่านต้องมีเวลาที่ท่านรู้สึก
ถึงการดลใจของพระวิญญาณได้

• ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ดู 
ยอห์น 7:17 เพื่อหาว่าเหตุใดสิ่งนี้
จะช่วยให้ประจักษ์พยานของท่าน
เติบโต

• สร้างทีละน้อย “การเดินทางทาง
วิญญาณ [ของท่าน] เป็นกระบวน
การตลอดชีวิต เราไม่รู้ทุกสิ่งในตอน
เริ่มต้นหรือแม้ในระหว่างทาง การ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของเรามาทีละ
ขั้น”3

จ�าไว้เช่นกันว่าประจักษ์พยานของ
ท่านอาจเข้มแข็งกว่าที่ท่านคิด เอ็ลเดอร์
ฮอลแลนด์เล่าเรื่องนี้ “เมื่อไม่นานมานี้เด็ก
หนุ่มวัย 14 ปีพูดกับข้าพเจ้าด้วยความ
ลังเลเล็กน้อยว่า ‘บราเดอร์ฮอลแลนด์ ผม
ยังบอกไม่ได้ว่าผมทราบว่าศาสนจักรนี้
จริง แต่ผมเชื่ออย่างนั้น’  ข้าพเจ้ากอดเด็ก

เมื่อใกล้ถึงเวลารับใช้งานเผยแผ่ ท่านอาจถามตัวท่านว่า “ฉันทำาได้จริงหรือ” ท่านทำาได้!  
อาจไม่ง่าย แต่ท่านจะไม่เสียใจเลย

แต่จะเป็นอย่างไรเล่าถ้า. . .
คำาถามเกี่ยวกับการรับใช้งานเผยแผ่

ก ารเตรียมรับใช้งานเผยแผ่อาจ
เป็นเรื่องน่ากลัว มีหลายอย่าง
ที่ท่านอาจวิตก—เงิน ความรู้ 

ความเขินอาย—แต่ไม่ว่าจะกังวลเรื่องใด 
ท่านสามารถพบความมั่นใจและความ
กล้าหาญที่ท่านต้องการได้ ค�าถามทั่วไป
และค�าตอบบางข้อต่อไปน้ีจะช่วยท่าน
เอาชนะความกลัวและพบศรัทธาที่จะก้าว
ไปข้างหน้า

จะเป็นอย่างไรถ้าฉันรู้พระคัมภีร์หรือ
พระกิตติคุณไม่มากพอ

การเตรียมท�างานเผยแผ่ควรรวมถึง
การเรียนพระกิตติคุณด้วย แต่ท่านไม่ต้อง
รู้ทุกอย่างก่อนไป ตัวอย่างเช่น สมัยเป็น
เยาวชนชาย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์- 
เซ็นแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกังวล
ท่ีท่านไม่พร้อมรับใช้งานเผยแผ่ ท่าน
กล่าวว่า “จ�าได้ว่าข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
ดังนี้ ‘พระบิดาบนสวรรค์ ข้าพระองค์จะ
สามารถรับใช้งานเผยแผ่ได้อย่างไรในเมื่อ
ข้าพระองค์รู้เพียงเล็กน้อย’ ข้าพเจ้าเชื่อ
ในศาสนจักร แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าความรู้

ทางวิญญาณมีจ�ากัด  ขณะข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอน มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่า ‘เจ้าไม่รู้
ทุกสิ่ง แต่เจ้ารู้มากพอ!”1

ความรู้เรื่องพระกิตติคุณจะมาเมื่อท่าน
เรียนรู้หลักธรรมพระกิตติคุณและศึกษา
พระคัมภีร์อย่างซื่อสัตย์ และท่านจะไม่
โดดเดี่ยว พระวิญญาณบริสุทธิ์จะน�าทาง
ท่าน และท่านจะมีคู่ผู้สอนศาสนา หัวหน้า
เผยแผ่ และประธานคณะเผยแผ่ช่วย
ท่านในความพยายามของท่าน จงจ�าสิ่ง
ที่เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนไว้ “ขนาด
ของศรัทธาหรือระดับความรู้ของท่าน
ไม่ใช่ประเด็น—แต่เป็นความซื่อตรงที่ท่าน
แสดงต่อศรัทธาที่ท่านมีและความจริงที่
ท่านรู้อยู่แล้ว”2

จะเป็นอย่างไรเล่าถ้าฉันไม่แน่ใจว่า 
ฉันมีประจักษ์พยาน

การได้รับประจกัษ์พยานเป็นส่วนส�าคญั 
ยิ่งของการเตรียมเป็นผู้สอนศาสนา ท่าน
อาจรูส้กึว่าประจกัษ์พยานของท่านอ่อนแอ 
แต่จะเติบโตเมื่อท่านพยายามอย่างจริงใจ



คนน้ันไว้แน่นจนเขาตาถลน  และบอก
เขา... ว่า ความเชื่อ เป็นค�าล�้าค่า แม้นถึง
กับเป็นการกระท�าที่ล�้าค่ายิ่งกว่า และเขา
ไม่จ�าเป็นต้องขอโทษเลยส�าหรับ ‘การเชื่อ
เพียงอย่างเดียว’ ข้าพเจ้าบอกเขาว่าพระ-
คริสต์ตรัสด้วยพระองค์เองว่า ‘อย่าวิตก
เลย จงเชื่อเท่านั้น’ ... ข้าพเจ้าบอกเด็ก
หนุ่มคนนี้ว่า ความเชื่อมักเป็นก้าวแรกไป
สู่ความเชื่อมั่นเสมอ ... และข้าพเจ้าบอก
เขาว่าข้าพเจ้าภูมิใจที่เขาซื่อสัตย์ต่อการ
แสวงหานี้”4

จะเป็นอย่างไรเล่าถ้าฉันไม่มีค่าควร

ถ้ามีบางอย่างผิดพลาดในชีวิตท่าน 
ท่านแก้ไขได้ อธิการหรือประธานสาขา
ของท่านจะช่วยให้ท่านรู้ว่าต้องท�าอะไรจึง 
จะสะอาดผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์
เอล็เดอร์รชิาร์ด จ.ี สก็อตต์แห่งโควรมัอคัร- 
สาวกสิบสองกล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าขอร้อง
ท่าน อย่าสวดอ้อนวอนเพ่ือให้รู้ว่าท่าน
ควรไป [ท�างานเผยแผ่] หรือไม่ แต่ทูล
ขอพระเจ้าให้ทรงน�าทางท่านให้ท�าสิ่งใด
ก็ตามอันจ�าเป็นต่อการเป็นผู้สอนศาสนา
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เยาวชนหญิง: การ 
ตัดสินใจเร่ืองงานเผยแผ่

ใ นฐานะเยาวชนหญิง ท่านไม่มี

ข้อผูกมัดให้รับใช้ แต่ท่านมี

โอกาส ขณะตัดสินใจว่าจะรับใช้

หรือไม่ ท่านอาจมีค�าถามท�านองนี้

  งานเผยแผ่จะเหมาะกับฉันหรือ

ไม่ ฉันจะรู้ได้อย่างไร

  วันนี้ฉันควรจะเตรียมท�างาน

เผยแผ่เเต็มเวลาหรือไม่

  มีเหตุผลอะไรบ้างที่ฉันควร

พิจารณารับใช้

  ฉันจะเป็นผู้สอนศาสนาที่ดีไหม

หาค�าตอบและการน�าทางใน

บทความเรื่อง “Young Women 

and the Mission Decision,” 

Liahona, Jan. 2013, 32–35.

เต็มเวลาที่มีค่าควรและมีพลังอ�านาจ”5

รีเบคาห์ เอส. จากรัสเซียเล่า
ประสบการณ์นี้ “ถึงแม้ดิฉันกลับใจแล้ว 
แต่ความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดท�าให้
ดิฉันคิดว่าดิฉันไม่สามารถรับใช้งาน
เผยแผ่ได้เพราะความผิดนั้นเลวร้ายเกิน
ไป แต่กระนั้นอธิการและประธานสเตค
ก็ได้ช่วยให้ดิฉันตระหนักในเดชานุภาพ
การเยียวยาของการชดใช้ในชีวิตดิฉัน 
ดิฉันส�านึกคุณยิ่งต่อการกลับใจ ความมี
ค่าควรเป็นทุกอย่างในงานเผยแผ่ คุณจะ
สอนโดยพระวิญญาณไม่ได้ถ้าคุณไม่มีค่า
ควรแก่พระวิญญาณ (ดู คพ. 42:14) คุณ
ต้องมีสันติสุขในใจจึงจะรับใช้สุดใจของ
คุณได้ นั่นส่งผลทั่วทุกด้าน”

ฉันจะจากครอบครัวและเพ่ือนๆ ได้
อย่างไร

การจากคนที่ท่านรักเป็นเรื่องยาก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งถ้ารู้ว่าทุกสิ่งจะเปลี่ยนไป
เมื่อท่านกลับมา—เพื่อนๆ ครอบครัวท่าน 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวท่านเอง ท่าน
อาจกังวลว่าครอบครัวท่านจะบริหารการ
เงินอย่างไรโดยไม่มีท่านหรือพวกเขาจะ
ตอบสนองอย่างไรต่องานเผยแผ่ของท่าน 
แต่พระเจ้าจะทรงดูแลคนที่ท่านรักและ

อวยพรพวกเขาส�าหรับการรับใช้ของท่าน 

(ดู คพ. 100:1) ถึงแม้ท่านจะคิดถึงพวก

เขา แต่พระเจ้าทรงต้องการให้ท่านช่วย

ครอบครัวอื่นพบความสุขของพระกิตติคุณ 

จงเชื่อว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการ

สิ่งดีที่สุดส�าหรับท่านและครอบครัวท่าน 

และจ�าไว้ว่า “ศรัทธาคือวางใจว่าพระผู้- 

เป็นเจ้าทรงมีสิ่งส�าคัญเตรียมไว้ให้เรา

แต่ละคน”6  พระเจ้าทรงมีพรอันน่าพิศวง

รอท่านและครอบครัวท่านขณะท่านมี

ศรัทธาให้ก้าวไปข้างหน้า

จะทำาอย่างไรถ้าฉันไม่คิดว่าจะสามารถ 

จ่ายเงินสำาหรับงานเผยแผ่ได้

ค่าใช้จ่ายในงานเผยแผ่ดูเหมือนจะ

เป็นการเสียสละครั้งใหญ่ แต่พระเจ้าทรง

รู้ว่าพระองค์ทรงต้องการให้ท่านท�าอะไร  

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ประธานโคว- 

รัมอัครสาวกสิบสองกล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้า

พูดกับเยาวชนชายคนนั้นที่คิดไม่ออกว่า

เขาจะหาเงินไปท�างานเผยแผ่ได้อย่างไร 

ข้าพเจ้าไม่ทราบเช่นกัน แต่ข้าพเจ้ารู้ว่า 

ถ้าท่านมีศรัทธาและตั้งใจว่าท่านจะไป  

จะมีหนทาง”7

โลแรน ซี. จากอังกฤษมีประสบการณ์
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นี้ “ผมก�ำลังเริ่มกรอกใบสมัครเป็นผู้สอน

ศำสนำเมื่อธนำคำรบอกวำ่ผมมีหนี้บัตร

เครดิตค่อนขำ้งมำก ผมกับอธิกำรวำงแผน

งบประมำณวำ่ผมควรจ่ำยหนี้ งำนเผยแผ่ 

ส่วนสิบ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เท่ำใด น่ัน

ใช้กำรเสียสละมำก และผมคิดว่ำคงไม่

สำมำรถบรรลุเปำ้หมำยได้ แต่ผมจ่ำยส่วน

สิบอย่ำงซื่อสัตย์และพระเจำ้ทรงกำ้วเข้ำ

มำ  ของขวัญจำกคนแปลกหน้ำท�ำให้ผม

มีเงินที่ต้องใช้ช�ำระหนี้และบรรลุเป้ำหมำย

งำนเผยแผ่ของผม”

จะเป็นอย่างไรถ้าฉันอายไม่กล้าพูด

กับผู้คน

เพียงแต่นึกวำ่ต้องใช้เวลำทั้งวันทุกวัน

พูดคุยกับคนที่ทำ่นไม่รู้จักก็ยำกแล้ว แซม- 

แอล. จำกแคลฟิอร์เนยี สหรฐัอเมรกิำจ�ำได้ 

ว่ำ “ส�ำหรับใครบำงคนที่ไม่ชอบเปิดประตู

บ้ำนต้อนรับผม แค่คิดจะเคำะประตูบ้ำน

คนแปลกหน้ำเพือ่พดูคยุเกีย่วกบัพระกติต-ิ 

คุณดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลย

“ที่กำรประชุมเยำวชนสเตค ผู้น�ำขอให้

เรำออกไปกับผู้สอนศำสนำและสั่งสอน

พระกิตติคุณ ไปกับผู้สอนศำสนำจริงๆ 

หรือ ไปหำคนน่ะหรือ ผมรู้สึกประหม่ำ แต่

ผมจ�ำพระคัมภีร์ข้อหนึ่งได้ ‘เพรำะเรำคือ

ยำห์เวห์พระเจ้ำของเจ้ำ เรำฉวยมือขวำ

ของเจ้ำไว้ คือเรำที่พูดกับเจ้ำว่ำ อยำ่กลัว

เลย เรำเองจะช่วยเจ้ำ’ (อิสยำห์ 41:13) 

ผมสวดอ้อนวอนขอควำมช่วยเหลือนั้น 

และถึงแม้จะยังงุ่มงำ่ม แต่ผมรู้สึกมีพลัง

ผ่ำนพระวิญญำณบริสุทธิ์และถึงกับแจก

พระคัมภีร์มอรมอนได้สองเล่ม”

จะเป็นอย่างไรถ้างานเผยแผ่ทำาให้เสีย

การเรียนหรืออาชีพของผม

ท่ำนอำจคิดว่ำกำรเอำเวลำไปเป็น 

ผู้สอนศำสนำตอนที่ท่ำนก�ำลังเตรียมเข้ำ

มหำวิทยำลัยหรือประกอบอำชีพก�ำลัง

ท�ำให้ทำ่นเสียอนำคต แต่จริงๆ แล้วตรง 

กันข้ำม พระเจ้ำทรงต้องกำรให้ท่ำน

ประสบควำมส�ำเร็จ และพระองค์จะทรง

ช่วยท่ำน ไม่มีสิ่งใดที่ท่ำนเสียสละจะคุ้ม

ค่ำเทำ่กับกำรรับใช้เป็นผู้สอนศำสนำ
เยำวชนจ�ำนวนมำกต้องท�ำกำรตดัสนิใจ 

คล้ำยกัน วิลเลียม เอช. จำกออสเตรเลีย
ท้ิงอำชีพรักบี้ที่สดใสโดยไม่รู้ว่ำเขำจะมี
โอกำสเล่นเมื่อกลับบ้ำนหรือไม่ (ดู “หยุด
พักชั่วครำวเพื่อท�ำงำนเผยแผ่,” เลียโฮนา, 
มิ.ย. 2012, 50-52) โจเซฟ บี. จำกฟิลิป- 
ปินส์เดินเข้ำไปในส�ำนักเลขำของมหำ-

วิทยำลัย พร้อมจะสละโอกำสครั้งเดียว

ในชีวิตด้ำนกำรศึกษำ (ดู “เป็นเครื่องเผำ

บูชำ,” เลียโฮนา, ก.ย. 2007, 40-42) ไม่วำ่

ท่ำนหวังสิ่งใดหรือไม่หลังจำกงำนเผยแผ่ 

ไม่มีโอกำสใดจะคุ้มค่ำมำกไปกว่ำกำรรับ

ใช้เป็นผู้สอนศำสนำ

ไม่เสียดาย

พระบิดำบนสวรรค์ทรงต้องกำรให้เรำมี

ควำมสุข และพระองค์จะไม่ทรงขอให้เรำ

ท�ำสิ่งที่จะไม่เป็นพรและช่วยเรำ ถ้ำท่ำนท�ำ

สิ่งที่พระเจ้ำทรงขอให้ท่ำนท�ำอย่ำงซื่อสัตย์ 

แม้จะท�ำยำกก็ตำม ท่ำนจะพบว่ำพรที่เกิด

ขึ้นดียิ่งกว่ำสิ่งใดๆ ที่โลกจะมอบให้ ท่ำน

จะไม่มีวันเสียใจกับกำรรับใช้งำนเผยแผ่

เลย 
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“เพื่อนคนหนึ่งของฉันอยาก
ลองทำาสิ่งไม่ดีสักครั้งเพื่อ
เธอจะเข้าใจเมื่อคนอื่นคุย
กันเรื่องนี้  ฉันจะช่วยให้
เธอเข้าใจได้อย่างไรว่านั่น
ไม่ใช่ความคิดที่ดี”

	 งดีที่สุดอย่างหนึ่งที่ท่านท�าได้คือช่วยให้เพื่อนนึกได้ว่าเหตุใด	
	 เราจึงมีพระบัญญัติ	พระบิดาบนสวรรค์ประทานพระบัญญัติ	
	 แก่เราเพราะทรงรักเราและทรงรู้ว่าพระบัญญัติจะท�าให้เรามี	
	 ความสขุและช่วยให้เราเป็นเหมอืนพระองค์	ในพนัธสญัญาใหม่ 

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า	“ถ้าพวกท่านรักเรา	ท่านก็จะประพฤติตาม

บัญญัติของเรา”	(ยอห์น	14:15)	จงช่วยให้เพื่อนตระหนักว่าการเลือก

ถูกต้องแสดงให้เห็นว่าเรารักพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์	และ

กตัญญูต่อการชดใช้และพระกิตติคุณของพระองค์

ท่านสามารถเตือนเธอได้เช่นกันว่าการท�าสิ่งไม่ดีท�าให้เกิดผลไม่ดีแม้

จะท�าแค่ครั้งเดียวก็ตาม	เราจะท�าบาปและหลีกเลี่ยงผลของบาปไม่ได	้

การจงใจไม่เชื่อฟังพระบัญญัติเปรียบเสมือนการออกห่างจากพระบิดา

บนสวรรค์และบอกพระองค์ว่าพระองค์ไม่ส�าคัญเท่าเพื่อนหรือคนอื่นๆ

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเรา	และพระองค์จะประทานพรเราด้วย

การน�าทางของพระวิญญาณเมื่อเรารักษาพระบัญญัติของพระองค	์

ถ้าเราเชื่อฟัง	พระวิญญาณจะสอนเรามากกว่าที่เราจะเรียนรู้ได้จาก

ทดลองท�าบาป

เราไม่จำาเป็นต้อง
ทดลอง
ผมจะสอนเพื่อนว่า	“อะไร
กต็ามทีดี่มาจากพระผูเ้ป็น- 
เจ้า,	และอะไรก็ตามท่ีชั่ว

มาจากมาร”	(แอลมา	5:40)	ผมจะอธิบาย
ด้วยว่าการกระท�าทุกอย่างมีผลตามมา
และเราไม่ควรท�าสิ่งใดที่จะเป็นภัยต่อเรา	
เราไม่จ�าเป็นต้องประสบความชั่วร้าย	มี
ความชั่วร้ายรอบตัวเรามากอยู่แล้ว	และ
เห็นได้ง่ายว่าคนจ�านวนมากมีชีวิตอยู่ใน
ความเศร้าหมองเพราะพวกเขาไม่รักษา
พระบัญญัติ
วินิเชียส เอส., อายุ 17 ปี, เซาเปาลู, บราซิล

บอกวิธีท่ีคุณเอาชนะ
การล่อลวง
บอกเพื่อนของคุณว่าสิ่ง
ส�าคัญจริงๆ	คือการยืนอยู่
เบื้องพระพักตร์พระเจ้า	

เราต้องไม่ยอมแลกความรอดนิรันดร์ของ
เรากับประสบการณ์ชั่วคราว	คุณจะช่วย
เพื่อนได้มากเช่นกันถ้าคุณบอกเธอได้ว่า
คุณเอาชนะการล่อลวงอย่างไร
เอมิลี จี., อายุ 19 ปี, เปอร์โตริโก

เรามีศักยภาพอันสูงส่ง
คุณสามารถอธิบายอย่างอ่อนโยนให้เพื่อน 
ฟังได้ว่าถงึแม้การเลอืกไม่ดอีาจจะดเูหมอืน 

ไม่มีพิษภัย	แต่จะน�าไปสู่บาปร้ายแรงมาก
ขึ้น	คุณอาจจะแบ่งปันพระคัมภีร์ข้อนี	้“เรา
พระเจ้าไม่อาจมองดูบาปด้วยระดับความ
ยินยอมแม้เล็กน้อยที่สุด”	(คพ.	1:31)	
เตือนเพื่อนของคุณว่าแม้จะท�าบาปครั้ง
เดียวก็สามารถท�าให้เราตอบสนองต่อ

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

คำ า ถ า ม  &  คำ า ต อ บ

60  เ ลี ย โ ฮ น า



สุรเสียงของพระวิญญาณน้อยลง	เหนือ
สิ่งอื่นใด	ขอให้เธอรู้ว่าคุณรักเธอและการ
เลือกที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งของศักยภาพ
อันสูงส่งของเธอในฐานะธิดาของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า
อาเดรียนา เอ., อายุ 17 ปี, แอริโซนา, 
สหรัฐอเมริกา

แค่คร้ังเดียวก็เป็นผลเสีย
ทุกอย่างที่ไม่ดี	แม้คุณจะท�าแค่ครั้งเดียวก็
ขับพระวิญญาณได้	ถ้าพระวิญญาณจาก
ไปแล้ว	ซาตานจะล่อลวงคุณให้ท�าไม่ดี
กว่าเดิมได้ง่ายขึ้น	คุณจะต้องกลับใจจาก
บาปทั้งหมดของคุณด้วยไม่ว่าจะท�ากี่ครั้ง
ก็ตาม	และการกลับใจจากบาปร้ายแรงจะ
เป็นกระบวนการที่ยาวนานและเจ็บปวด
เอมิลี แอล., อายุ 14 ปี, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

 เข้มแข็งอยู่เสมอ

ท�าให้เธอมั่นใจว่าคุณรัก

เธอและต้องการช่วยให้

เธอเลือกถูกต้อง	ดิฉันรู้

จากประสบการณ์ส่วนตัว

ว่าเราไม่ต้องเลือกเหมือนใครเพื่อเข้าใจคน

นั้น	ขณะที่เราด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ	

พระวิญญาณจะทรงช่วยให้เรารู้วิธีเข้าใจ 

ผู้อืน่	เตอืนเพ่ือนของคณุว่าเธอต้องเข้มแขง็ 

เสมอเพ่ือเธอจะสามารถช่วยให้คนอื่นๆ	

เชื่อฟังพระบัญญัติ	จงสวดอ้อนวอนให้คุณ

สามารถช่วยและรับใช้เธอได้
วานินา พี., อายุ 19 ปี, บัวโนสไอเรส, อาร์เจนตินา

คุณอาจจะหยุดไม่ได้
คุณจะบอกเพื่อนว่าอย่าคิดท�าเช่น

นั้น	การท�าไม่ดีหนึ่งครั้งไม่ใช่ความคิดที่ดี

ทำาไม 
ไม่ลอง
“หลายปีก่อน 
ลูกชายคนหนึ่ง
ของเราถาม

ข้าพเจ้าว่าทำาไมการลองดื่มเหล้า
หรือสูบบุหรี่เพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไร
จึงไม่ใช่ความคิดที่ดี ... ข้าพเจ้าตอบ
ว่าถ้าเขาอยากลอง เขาควรจะไปที่
ลานหน้ายุ้งฉางแล้วลองกินปุ๋ยคอก
สักหน่อย เขากลัวจนหัวหด ‘โอ น่า
ขยะแขยง’ เขาออกอาการ

“‘พ่อดีใจที่ลูกคิดแบบนั้น’ ข้าพ- 
เจ้าบอก ‘แต่ทำาไมลูกไม่ลองดูหล่ะ
เผื่อลูกจะรู้ด้วยตัวเอง ขณะที่ลูกคิด
จะลองอย่างหน่ึงท่ีลูกรู้ว่าไม่ดีสำาหรับ 
ลูก ทำาไมลูกไม่ลองใช้หลักการนั้น
กับเรื่องอื่นบ้าง’”
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง,  “Sin and Suffering,” 
Tambuli, Apr. 1994, 32 Ensign, July 
1992, 73-74.

เพราะเมื่อคุณเริ่มแล้วคุณอาจหยุดไม่ได้	
พระบิดาบนสวรรค์ประทานพระบัญญัติไว้
ช่วยให้เราปลอดภัยและมีความสุข
ดักลาส บี. อายุ 13 ปี, แคลิฟอร์เนีย, 
สหรัฐอเมริกา

มันเร่ิมจากเล็กๆ น้อยๆ
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์อาร์.	ฮอลแลนด์เคย
กล่าวไว้ว่า	“การเดินทางหลายหมื่นลี้เริ่ม
ต้นจากก้าวเดียว	ดังนั้นจงระวังย่างก้าว
ของท่าน”	(“ไม่มีที่แก่ศัตรูของจิตวิญญาณ
ข้าพเจ้า,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2010,	56)	ผม
จะช่วยให้เพ่ือนเข้าใจว่าซาตานใช้การ
ล่อลวงเล็กๆ	น้อยๆ	เพื่อเริ่มพาเราไปตาม
เส้นทางชั่ว	เมื่อคุณลองท�าไม่ดีแม้แต่
ครั้งเดียว	คุณก�าลังยอมให้ซาตานกับผู้
ติดตามเขาเริ่มล่อลวงคุณให้ท�าครั้งแล้ว
ครั้งเล่า
ซิมิโลนี เอฟ. อายุ 18 ปี, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

“พ่อแม่ของฉันสบถ ฟัง
เพลงเสียงดัง และดู
รายการทีวีท่ีไม่เหมาะสม 
ฉันจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือ
ให้รู้สึกถึงพระวิญญาณท่ี
บ้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในวันอาทิตย์”

ส่งคำ�ตอบของท่�นและภ�พคว�มละเอียดสูงต�มคว�ม
ประสงค์ของท่�นม�ก่อน 1 กรกฎ�คม 2015 ท่ี liahona.
lds.org, ท�งอีเมล liahona@ldschurch.org หรือส่งท�ง
ไปรษณีย์ (ดูท่ีอยู่ในหน้� 3)

ระบุข้อมูลและคำ�อนุญ�ตต่อไปน้ีไว้ในอีเมลหรือจดหม�ย
ของท่�น (1) ช่ือน�มสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ด
หรือส�ข� (4) สเตคหรือท้องถ่ิน (5) คำ�อนุญ�ตเป็นล�ย
ลักษณ์อักษรของท่�น และถ้�ท่�นอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปีต้อง 
มีคำ�อนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้ปกครองให้พิมพ์ 
คำ�ตอบและรูปถ่�ย (ส่งท�งอีเมลได้)

อ�จมีก�รแก้ไขคว�มย�วหรือคว�มชัดเจนของคำ�ตอบท่ี
ส่งม�
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เหมือนนำ�ภ�พต่อม�ต่อกัน แต่ละครั้งที่ท่�นศึกษ�พระคัมภีร์  
ท่�นจะเห็นภ�พคว�มจริงของพระผู้เป็นเจ้�กว้�งขึ้นเรื่อยๆ

ภาพต่อ
การศึกษาพระคัมภีร์

โดย โคดีย์ ฟิลลิปส์

ใ 
นเดือนกันยายน ปี 2011 นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ในเวียดนามสร้างสถิติใหม่โดยการต่อภาพจิ๊กซอว์ใหญ่ที่สุด

ในโลก ภาพนั้นใช้นักศึกษา 1,600 คนและเวลา 17 ชั่วโมง

ต่อภาพที่มีทั้งหมด 551,232 ชิ้น

พวกเขาสร้างภาพต่อขนาด 48 คูณ 76 ฟุต (15 เมตร x 23 

เมตร) เป็นรูปดอกบัวมีใบหกใบอันหมายถึงผู้คน  ภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา และเศรษฐกิจ ลองคิดดู

—ชิ้นส่วนเล็กจิ๋วกว่าครึ่งล้านชิ้นก�าลังต่อกันเป็นรูปใหญ่มหึมารูป

หนึ่ง ภาพต่อแต่ละชิ้นอาจดูเหมือนไม่ส�าคัญและไม่น่าสนใจใน

ตัวมันเอง แต่ภาพต่อไม่สมบูรณ์ถ้าชิ้นหนึ่งหายไป

พระคัมภีร์ก็เหมือนภาพจิ๊กซอว์ ท่านต่อได้มากชิ้นเท่าใด ท่าน

ย่ิงเห็นความจริงของแผนพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นเท่าน้ัน เมื่อภาพ

แผนนั้นของท่านใหญ่ขึ้น ท่านจะเห็นว่าพระคัมภีร์น่าสนใจและ

เกี่ยวข้องกับชีวิตท่าน

ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะบางประการของการศึกษาพระคัมภีร์

ท่ีจะช่วยให้ท่านเห็นภาพขนาดใหญ่—และรายละเอียดเล็กจิ๋ว 

ขณะที่ท่านต่อชิ้นส่วนเหล่านี้ ท่านจะเห็นความจริงอันน่าทึ่งที่รอ

ท่านอยู่ในพระคัมภีร์

หลักคำาสอน: ช้ินใหญ่ท่ีสอนความจริงนิรันดร์

พระคัมภีร์สอนหลักค�าสอนและหลักธรรมของพระกิตติคุณ 

“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์

ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรม

ในความชอบธรรม” (2 ทิโมธี 3:16) เนื่องจากเราจะรอดได้โดย 

ผ่านพระเยซูคริสต์เท่านั้น (ดู  ยอห์น 14:6) เรา

จึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์และหลักค�าสอน

ของพระองค์ นั่นคือสาเหตุที่พระเจ้าทรงขอให้เรา 

“ค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะ ... พระคัมภีร์นั้นเองเป็น 

พยานให้กับเรา” (ยอห์น 5:39)

ผู้คน: ช้ินหลากสีสันท่ีสอนบทเรียน

มีหลายร้อยคนให้อ่านในพระคัมภีร์ ท่านชื่นชมใครมากที่สุด 

ขอให้ท่านอ่านเรื่องของแอมันเพื่อดูการเชื่อฟังอย่างกล้าหาญของ

เขาขณะเผชิญอันตราย หรือท่านอาจจะนึกถึงโยบและศรัทธาอัน

แน่วแน่และความซื่อตรงของเขา

ท่านเคยอ่านเรื่องลาที่พูดกับเจ้านายของมัน (ดู กันดารวิถี 22) 

หรือเรื่องของกษัตริย์ชั่วท่ียอมสละอาณาจักรเพ่ือให้ได้รับการ

อภัย (ดู แอลมา 22) หรือเรื่องของหญิงที่คนทั้งเมืองรู้ว่าเธอเป็น

คนมีคุณธรรม (ดู นางรูธ 1-4) หรือไม่

62  เ ลี ย โ ฮ น า



มีคนในพระคัมภีร์ท่ีไม่น่าชื่นชมเช่นกัน ท่านจะเรียนรู้อะไร 
ได้บ้างจากพวกเขาและการเลือกที่ไม่ดีของพวกเขา 

จงให้ความสนใจกับคนที่ท่านอ่านในพระคัมภีร์ และถามตัว
ท่านว่าท่านจะท�าตามแบบอย่างที่ดีของพวกเขาและหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดแบบพวกเขาได้อย่างไร ชิ้นภาพต่อของชีวิตพวก
เขาเป็นชิ้นส่วนที่น่าสนใจและมีสีสันมากที่สุดในบรรดาชิ้นส่วน
ทั้งหมด ประสบการณ์ของพวกเขาเป็นวิธีเรียนรู้และจดจ�าหลัก
ธรรมของพระกิตติคุณที่เราลืมได้ยาก

การใช้สัญลักษณ์: การเผยช้ินท่ีซ่อนอยู่
บางครั้งพระคัมภีร์ใช้สัญลักษณ์สอนหลักธรรมพระ- 

กิตติคุณ ท่านจะขาดชิ้นส่วนภาพต่อบางชิ้นถ้าท่านไม่เห็น
การใช้สัญลักษณ์ นอกจากชั้นเรียนของศาสนจักรและเซมินาร ี
แล้ว ตัวช่วยศึกษาเช่น คู่มือพระคัมภีร์หรือคู่มือเซมินารีและ
สถาบัน สามารถช่วยให้ท่านพบชิ้นที่หายไป

ตัวอย่างเช่น เรื่องราวของอับราฮัมและอิสอัค (ดู ปฐมกาล 22) 
เป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจ แต่มีความหมายลึกซึ้งขึ้นเมื่อท่าน 
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ค้นพบว่านั่นเป็นสัญลักษณ์แทนการเสียสละ
ของพระบิดาบนสวรรค์และการพลีพระชนม์ชีพ 
เพ่ือชดใช้ของพระผูเ้ป็นเจ้าส�าหรบัเรา (ดู เจคอบ 
4:5)

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ: พบสันติสุขท่ีเช่ือมโยง
ชิ้นส่วนภาพต่อบางชิ้นเหมือนจะต่อกันได้ 

แต่ไม่พอดี พระวิญญาณจะทรงช่วยให้ท่าน
เห็นว่าชิ้นใดต่อกันได้จริงๆ ขณะที่ท่านอัญเชิญ
พระวิญญาณให้ช่วยท่านผ่านการสวดอ้อนวอน
และการไตร่ตรอง พระองค์จะทรงช่วยให้ท่าน
เห็นว่าข้อที่ท่านศึกษาไปแล้วเชื่อมโยงกับอะไร
ที่ท่านก�าลังศึกษาตอนนี้และค�าสอนเหล่านั้น
เชื่อมโยงกับชีวิตท่านอย่างไร ตามหลักแล้ว 
ท่านจะได้รับการดลใจจากถ้อยค�าในพระคัมภีร์
แต่จะได้จากพระวิญญาณด้วยขณะที่ท่าน
ไตร่ตรองสิ่งที่อ่าน

การประยุกต์ใช้: การต่อแต่ละช้ิน
ท่านจะไม่เห็นว่าภาพต่อเป็นรูปอะไรถ้าท่าน 

ไม่ต่อแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันท�านองเดียวกัน หลัก 
ค�าสอน หลักธรรม และพระบัญญัติที่ท่านเรียนรู ้
จากพระคัมภีร์จะช่วยท่านได้ไม่มากเว้นแต่ท่าน 
ด�าเนินชีวิตตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้ (ดู ยอห์น 7:17) 
ขณะที่ท่านพยายามด�าเนินชีวิตตามหลักธรรม 
พระกิตติคุณที่สอนไว้ในพระคัมภีร์ทุกวัน ศรัทธา
และประจักษ์พยานของท่านจะเข้มแข็งขึ้น และ
การศึกษาพระคัมภีร์จะกลายเป็นส่วนที่ชีวิตท่าน
ขาดไม่ได้ 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

พระผู้เป็นเจ้า 
ตรัสกับเรา
“เมื่อเราต้องการพูดกับ
พระผู้เป็นเจ้า เราสวด
อ้อนวอน และเมื่อเรา
ต้องการให้พระองค์ตรัส
กับเรา เราค้นคว้าพระ-
คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ เพราะ
พระคำาของพระองค์ตรัส
ผ่านศาสดาพยากรณ์ของ
พระองค์ จากนั้นพระองค์
จะทรงสอนเราขณะที่เรา
ฟังการกระตุ้นเตือนของ
พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์”

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
“พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์: อำานาจ
ของพระผู้เป็นเจ้าอันไปสู่ความ
รอดของเรา,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2006, 32
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โดย ปาโอลา ซาราฮี เฮอร์นันเดซ ครูซ

ดิ
ฉันรักเพื่อนชื่อลูปิตาเหมือนพี่น้อง เราพบกันตอน

เรียนประถมหกและเราทั้งคู่อยู่ในวงโยธวาทิตของ

โรงเรียน ปีการศึกษาต่อมาเราสนิทกันมากขึ้นและ

เร่ิมพึ่งพากัน เธอเล่าให้ดิฉันฟังเกี่ยวกับการท้าทายที่บ้าน

เพราะคุณพ่อของเธอไม่อยู่และคุณแม่ไม่สามารถให้ความ

เอาใจใส่ที่เธอต้องการได้ ดิฉันรู้ว่าเธอเสียใจที่พ่อแม่ไม่ใช่

ส่วนส�าคัญของชีวิตเธอ เธอเหงา แต่เธอมีดิฉันเสมอ

ดิฉนัรู้สกึได้รับพรเพราะเกดิมาในบ้านทีเ่รามพีระกติติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์ พระกิตติคุณน�าสันติสุขเข้ามาในชีวิต

ดิฉันอย่างที่เพื่อนๆ หลายคนไม่มี เพราะดิฉันเห็นพรที ่

พระกิตติคุณน�ามาให้ ดิฉันจึงอยากแบ่งปันกับลูปิตา

ดิฉันพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับศาสนจักรและชวนเธอไป

ร่วมสหกิจกรรม เธอยอมรับและเริ่มมาโบสถ์และเข้าร่วม

กิจกรรมวอร์ดกับดิฉันและครอบครัว ดิฉันแนะน�าเธอให้

รู้จักผู้สอนศาสนาที่สอนพระกิตติคุณแก่เธอและเชื้อเชิญ

เธอให้รับบัพติศมา เธอได้รับประจักษ์พยาน และเมื่อเธอ
ถามคุณแม่ของเธอว่าจะรับบัพติศมาได้ไหม คุณแม่ของภา
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ิล 
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เพราะดิฉันเห็นพรของพระกิตติคุณ
ในชีวิต ดิฉันจึงอยากแบ่งปันกับ
เพื่อน

พี่น้อง
ใน 
พระกิตติคุณ

เธอบอกว่าได้
วนับัพติศมาของเธอพเิศษมากเพราะเธอท�าพนัธสญัญา 

กับพระบิดาบนสวรรค์ของเราว่าจะระลึกถึงพระองค์และ
รักษาพระบัญญัติของพระองค์ ดิฉันแสดงประจักษ์พยาน
ต่อเธอวันนั้นและบอกเธอว่าเธออยู่ในที่ที่ถูกต้องและ
พระบิดาบนสวรรค์ต้องภูมิใจในตัวเธอแน่นอน ดิฉันรัก 
ลูปิตาและมีความสุขมากที่เธอเป็นเพื่อนของดิฉันและ
ตอนนี้เป็นพี่น้องของดิฉันในพระกิตติคุณ ดิฉันรู้ว่าชีวิต
เธอมีความสุขมากขึ้นเพราะเธอกับครอบครัวในอนาคตจะ
ได้รับพรของพระกิตติคุณ

ลูปิตาบอกดิฉันว่าเธอรู้สึกซาบซึ้งใจที่ดิฉันตัดสินใจ
แบ่งปันพระกิตติคุณกับเธอ เธอบอกว่าตั้งแต่เริ่มไปโบสถ์ 
ชีวิตเธอดีขึ้นมากและเธอรู้สึกสงบ ดิฉันรู้ว่าพระวิญญาณ
ทรงยืนยันความจริงต่อเธอ เธอบอกด้วยว่าสักวันเธอจะ

แต่งงานในพระวิหาร ดิฉันส�านึกคุณต่อพระบิดาบนสวรรค์
เพราะดิฉันพบเพื่อนและเพราะปีติที่ดิฉันรู้สึกเมื่อแบ่งปัน
สิ่งมีค่าที่สุดส�าหรับดิฉัน 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเม็กซิโกซิตี เม็กซิโก
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ฉันจะรับการนำาทางจาก 
พระวิญญาณ

บริสุทธ์ิได้อย่างไร

พ ย า น พิ เ ศ ษ
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ดย
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เก
อร

์ฮา
ร์ท

โดย เอ็ลเดอร์
แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

สมาชิกโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง 
เป็นพยานพิเศษ 
ของพระเยซูคริสต์

ถ้าเราตั้งใจฟังการ 
กระตุ้นเตือนที่แผ่วเบา

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
การกระตุ้นเตือนจะ
นำาทางเรากลับไปหา 
พระบิดาในสวรรค์

เราต้องพร้อมรับการ 
ดึงเบาๆ จากพระวิญญาณ

บริสุทธิ์เสมอ

ม้าที่ดีต้องการเพียงแค่การ 
ดึงเบาๆ จากคนขี่ม้าเพื่อ

ทำาสิ่งที่เขาต้องการให้ม้าทำา  
การดึงเบาๆ นี้เปรียบเสมือน

สุรเสียงสงบแผ่วเบา

จาก “การเชื่อฟัง 
ผ่านศรัทธาของเรา,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 
100-103.
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พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
(แบบง่าย)

(The Holy Ghost)
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The Holy Ghost
Words and music by

Jeanne P. Lawler

© 2015, 1989, 1977 by Intellectual Reserve, Inc.  All rights reserved.  
This song may be copied for incidental, noncommercial church and home use. 

This notice must be included on each copy made.

(Simplified)
เนื้อร้องและท�านองโดย 

จีนนี่ พี. ลอว์เลอร์
เรียบง่าย

1.ครั้ง พระ คริสต์ อยู่ บน โลก พระ ทรง โปรด ให้ สัญ ญา ว่า
2. โดย อ�า - นาจ อัน ศักดิ์ - สิทธิ์  ของ ฐา - นะ - ปุ - โร - หิต พระ

 พระ  วิญ - ญาณ จะ มา เพื่อ ปลอบ โยน และ เป็น เพื่อน นิ - รันดร์ พระ
 วิญ - ญาณ อัน ทรง ฤทธิ์ ส - ถิต กับ เรา ทุก ทุก โมง  ยาม ฉัน

 วิญ - ญาณ นั้น กระ ซิบ ด้วย เสียง นุ่ม นวล แผ่ว เบา ท�า
 จะ  ท�า ตาม เสียง นุ่ม นวล แผ่ว เบา เส - มอ ไป โดย

 ให้ ใจ เรา เบิก บาน และ เป็น พ - ยาน ถึง พระ เป็น เจ้า
 การ ทรง น�า ฉัน ท�า สิ่ง ถูก ทุก  ครา ฉัน ตัด สิน ใจ

© 2015, 1989, 1977 โดย Intellectual Reserve, Inc. สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อนุญาตให้ท�าส�าเนาเพลงนี้ไว้ใช้ที่บ้านหรือที่โบสถ์ได้โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

ขอให้ระบุหมายเหตุนี้ในส�าเนาทุกฉบับ



พระเมษบาลผู้ประเสริฐ
เ ว ล า พ ร ะ คั ม ภี ร์
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เรียนพันธสัญญาใหม่ด้วยกันปีนี!้

การพูดคุยในครอบครัว

เรียนรู้เพ่ิมเติม
จงยอมให—้อนุญาต

อย่าห้ามเขาเลย—อย่าปิดกั้นพวกเขา

พระคัมภีร์: ลูกา 18:15–17; ยอห์น 

10:1–5, 11–16

วีดิทัศน์: “จงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเรา” 

และ “พระเยซูทรงสอนว่าเราต้องเป็นเหมอืน

เด็กเล็กๆ” (Biblevideos.org)

อ่าน ยอห์น 10:1–5, 11–16 จากนั้นให้

เขียนด้านต่างๆ ที่พระเยซูทรงเป็นเหมือน

ผู้เลี้ยงแกะและเล่าตอนที่ท่านรู้สึกถึงความ

รักของพระผู้ช่วยให้รอด

เพลง: “ฉันคิดถึงยามอ่านเรื่องแสน

หวาน” (หนังสือเพลงส�ำหรบัเด็ก, 35)
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โดย เอริน แซนเดอร์สัน

วั	นหนึ่งพระเยซูทรงเล่าเรื่อง	(หรืออุปมา)			เกี่ยวกับผู้เลี้ยงแกะที่รักแกะมากถึง

ขนาดว่าเขายอมสละชีวิตเพื่อปกป้องแกะ	

เราเปรียบเสมือนแกะในเรื่องน้ัน	และผู้

เลี้ยงแกะเปรียบเสมือนพระผู้ช่วยให้รอด

ของเราพระเยซูคริสต	์บางครั้งเรียกพระองค์

ว่าพระเมษบาลผู้ประเสริฐ

พระเยซูทรงแสดงความรักเมื่อพ่อแม่ 

บางคนพาลูกๆ	มาหาพระองค์		พระองค ์

ตรัสว่า	“จงยอมให	้เด็กเล็กๆ	เข้ามาหา 

เรา	อย่าห้ามเขาเลย	เพราะว่าแผ่นดิน
ของพระเจ้าเป็นของคนอย่างพวกเขา”	 

(ลูกา	18:16)	จากนั้นพระองค์ทรงอุ้ม 

พวกเขาและอวยพรพวกเขา

ท่านลองหลับตานึกภาพพระผู้ช่วย 

ให้รอดทรงอุ้มท่านและประทานพรท่าน 

ท่านรู้สึกได้ถึงความรักของพระองค ์

เมื่อท่านเรียนรู้หรือนึกถึงพระองค์	พระ-

วิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้ท่านรู้สึกถึง

ความรักของพระเมษบาลผู้ประเสริฐ	 

พระเยซูคริสต	์
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา



พระเมษบาล 
ผู้ประเสริฐ
ตัดรูปนี้ออก พับตามเส้นสีขาวให้

เหมือนพัด แล้วคลี่ออกและดูจากขวา

และดูจากซ้าย ท่านรู้สึกถึงความรักของ

พระเมษบาลผู้ประเสริฐของเราอย่างไร

เกร็ดน่ารู้เก่ียวกับ 
พระคัมภีร์
ค้นหาคำาว่า “กิตติคุณสี่เล่ม” ในคู่มือ
พระคัมภีร์เพื่อดูแผนภูมิที่บอกว่า
หนังสือใดพูดอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือคำาสอนแต่ละอย่าง เฉพาะหนังสือ
ของยอห์นเท่านั้นที่พูดเกี่ยวกับพระ-
เมษบาลผู้ประเสริฐ หนังสือสามเล่ม
—มัทธิว มาระโก และลูกา—พูดเกี่ยว
กับพระเยซูทรงให้พรเด็กๆ
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เราชอบเม่ือพ่อแม่พาเราไปพระวิหารเพราะ 
พระวิหารสวยและเรารู้สึกใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า
มากข้ึนเม่ือเราอยู่ท่ีน่ัน

นีไฟกับไบรอัน วี. อายุ 6 ขวบและ 9 ขวบ, 
เอกวาดอร์

หน้านี้ของหนู

น่ีคือครอบครัวของหนูท่ีพระวิหาร

เชริซซา ที., อายุ 8 ขวบ, เม็กซิโก

ผมวาดรูปนักรบของฮีลามันบนเสื้อยืด
ของผม ผมอยากเป็นคนซ่ือสัตย์ กล้าหาญ 
และเช่ือฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า
เหมือนพวกเขา!

ซี. ยูเอ็น, อายุ 6 ขวบ ไต้หวัน

หนูอดใจรอวันท่ีหนูจะรับบัพติศมาไม่ไหว ปีท่ีแล้ว 
เม่ือหนูอายุครบแปดขวบ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว
ของหนู และเพ่ือนๆ จากโบสถ์อยู่ร่วมบัพติศมาของ
หนู ประสบการณ์คร้ังน้ันดีมากสำาหรับหนู เป็นส่ิง
ยอดเย่ียมท่ีรู้ว่าสวรรค์กำาลังฉลองการตัดสินใจรับ
บัพติศมาของหนูและการเป็นสานุศิษย์ของพระเยซู
คริสต์ เม่ือเรารับบัพติศมา เราทำาพันธสัญญากับ 
พระบิดาบนสวรรค์ หนูรู้ว่าพระองค์พอพระทัยกับ
การตัดสินใจของหนูเพราะการตัดสินใจน้ันถูกต้อง
และคุ้มค่า

ซาไรยาห์ ซี., อายุ 8 ขวบ, ฮอนดูรัส
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ยอห์น 10:1-5, 11-16

ผู้เล้ียงท่ีดี
รู ป ภ า พ ใ น พ ร ะ คั ม ภี ร์ พั น ธ สั ญ ญ า ใ ห ม่
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ท่านสามารถพิมพ์ 
สำาเนาเพิ่มเติมได้ที่  
liahona.lds.org

ผู้เลี้ยงแกะ

ขโมย

ทากาวหน้านี้ติดกับกระดาษแข็ง จากนั้นให้ตัดรูปออก 
แล้วติดบนไม้ที่เหลาแล้วหรือถุงกระดาษ เก็บไว้ในซอง 

ที่เขียนข้อพระคัมภีร์อ้างอิงติดไว้ด้านหน้า 



โดย เคลลี จอร์จ เพอร์ซิลล์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

สตีเวนม้วนเน็กไทขึ้นมาใต้คางขณะที ่
เด็กปฐมวัยคนอื่นๆ ก�าลังฝึกร้อง

เพลงใหม่ ไม่นะ เขาไม่มีทางร้องเพลงนี้
เด็ดขาด

คุณพ่อของบ้านเราน�าครอบครัวเรา ... 
สตีเวนมองออกนอกหน้าต่างและแหงน 

มองเพดาน เขาหมุนตัวในเก้าอี้มากจน
เขาก�าลังจะเต้นอยู่แล้ว เขาร้องเพลงไม่
ได้แม้จะอยากร้องก็ตาม เหมือนมีอะไร
บางอย่างท่ีใหญ่และอึดอัดติดอยู่ในคอ
ของเขา เด็กปฐมวัยที่เหลือยังคงร้องเพลง 
เรียนรู้เนื้อร้องใหม่ทีละบรรทัด

ด้วยแสงแห่งปัญญาในสิ่งถูกสารพัน

คุณพ่อแสนดีต่อฉัน (“Fathers,” 

Children’s Songbook, 209)

สตีเวนรู้สึกว่ามีคนแตะแขนของเขา 
คุณแม่ที่นั่งดูอยู่เงียบๆ จากประตูทางเข้า
ห้องปฐมวัยจูงแขนเขาเบาๆ  เธอเดินน�า
เขาไปตรงทางเดินในอาคาร พอออกห่าง
จากเพื่อนๆ ในปฐมวัย เขาก็กลั้นน�้าตาไม่
อยู่ คุณแม่ดึงเขาเข้ามาในอ้อมกอดที่แข็ง
แรงและอบอุ่น

“เสียใจก็ไม่เป็นไร” คุณแม่พูดพลางลูบ
หลังเขาเบาๆ “แม่รู้ว่าลูกไม่อยากได้ยิน
และไม่อยากร้องเพลงนั้น”

วันพ่อในอนาคตคร้ังแรก 
ของสตีเวน

สตีเวนพยักหน้า แล้วก็เช็ดน�้าตา “ผม
ไม่อยากร้องเพลงวันพ่อเพราะผมไม่มีพ่อ” 
ตาของเขาร้อนผ่าว และเขากัดริมฝีปาก 
“ผมไม่อยากเรียกเขาว่าพ่ออีก ผมไม่เจอ
เขานานมากแล้ว และเขาไม่ อยาก เป็น
พ่อของผม”

สตีเวนพยายามจะไม่ร้องไห้—แต่เขา
ยังได้ยินเพื่อนๆ ร้องเพลง เพลงนั้นท�าให้
เขาเจ็บลึกๆ ในใจ เหมือนตอนที่พ่อของ
เขาเขียนมาบอกว่าเขากับภรรยาใหม่
ตัดสินใจว่าจะไม่มาหาสตีเวนหรือพี่ชาย
ของเขาอีก

คณุแม่ดงึเขามากอดอกีครัง้ และสตเีวน 
ปล่อยให้เสื้อเชิ้ตของเธอเปียกน�้าตา “แม่
จะบอกประธานปฐมวัยนะ ลูกไม่ต้องร้อง
ถ้าลูกไม่อยากร้อง แต่นี่—แม่คิดอะไรได้
อย่างหนึ่ง” คุณแม่จ้องตาเขา “ปีนี้เราจะ
ไม่ฉลองวันพ่อ—แต่เราจะฉลองวันพ่อ ใน
อนาคต !” เธอยิ้ม และเขาจ้องตอบ

“อะไรนะฮะ ฉลอง อะไร นะฮะ”
“วันพ่อในอนาคตไงลูก—เราจะฉลอง

ที่ลูกกับพี่ชายจะเป็นพ่อที่น่าทึ่งในวันข้าง
หน้า เราจะมีของขวัญ เค้ก และน�้าอัดลม
ที่ลูกชอบ!”

คุณแม่จูบหน้าผากเขาแล้วก็พยายาม
แก้เน็กไทที่พันกันยุ่ง “สตีเวน ลูกจะเป็น
พ่อที่ ฉลาด —แม่บอกได้เลย เพราะ 
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ลูกคิดไว้แล้วว่าจะท�าอะไรกับลูกๆ ของลูก
และวางแผนว่าลูกจะเป็นพ่อแบบไหน”

สตีเวนยิ่งคิดเรื่องนี้ เขาก็ยิ่งยิ้มกว้าง 
เขากอดคุณแม่แล้วกลับไปปฐมวัยด้วย
ความรู้สึกดีขึ้นมาก

สองสัปดาห์ต่อมาสตีเวนยืนอยู่หน้า
กระจก ก�าลังขยับหูกระต่ายเก๋ไก๋เส้นใหม่
ให้ตรง คุณแม่ให้เขาเช้าวันนั้นส�าหรับ

วันพ่อในอนาคตครั้งแรกของเขา! สตีเวน
หยิบพระคัมภีร์แล้วเดินออกประตูหน้า
บ้านไปโบสถ์

เขายิ้มให้คุณแม่
“สุขสันต์วันพ่อนะครับ คุณแม่”
คุณแม่ยิ้มเห็นไรฟัน “สุขสันต์วันพ่อใน

อนาคตจ้า สตีเวน” 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในควีนสแลนด์ ออสเตรเลีย

วางแผนอย่าง 
มีจุดประสงค์
“ไมว่่าทา่นจะอายเุทา่ใด 
อยู่ในสถานการณ์แบบ
ใด ข้าพเจ้าเตือนท่านให้ 

วางแผนชีวิตอย่างมีจุดประสงค์”
โธมัส เอส. มอนสัน “มาเถิดท่านบุตรพระเจ้า,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 67.

  มิ ถุ น า ย น    2 0 1 5    73



ประจักษ์พยานของมีอา
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โดย อามีเลีย ฮอว์คินส์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“พระวิญญาณนั้นกระซิบด้วยเสียงนุ่มนวล

แผ่วเบา ทำาให้ใจเราเบิกบานและเป็นพยาน

ถึงพระเป็นเจ้า” (หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 

56)

เ ลยเวลาเข้านอนแล้วแต่มีอาไม่นอน 

เธอนั่งอยู่บนพื้นห้อง พลางคิดถึงสิ่งที ่

ซิสเตอร์ดูวอลอ่านในปฐมวัย “เวลาจะมา

ถึงที่ชายหรือหญิงจะไม่สามารถยืนอยู่ได้

ด้วยความสว่างที่ยืมมา”1

“ประจักษ์พยานเปรียบเหมือนแสง

สว่างในตัวเรา” ซิสเตอร์ดูวอลอธิบาย 

“และแต่ละคนต้องมีประจักษ์พยานของ

ตน แล้วเราจะเข้มแข็งได้เมื่อมีชีวิตท่ี

ล�าบากและซาตานล่อลวงเรา”

มีอาเอาศีรษะแนบเตียง “ฉันต้องการ

ประจักษ์พยานว่าพระกิตติคุณเป็นความ

จริง” เธอคิด แต่คุณจะ ได้รับ ประจักษ์

พยานอย่างไร เธอรู้ว่าการสวดอ้อนวอน

เป็นส่วนหนึ่ง

“ฉันจะสวดอ้อนวอน” เธอตัดสินใจ เธอ

จะสวดอ้อนวอนและจะไม่หยุดจนกว่า

จะมีบางอย่างบอกให้เธอรู้ว่าศาสนจักร

แท้จริง เธอพร้อมจะสวดอ้อนวอนทั้งคืน

ถ้าต้องท�าอย่างนั้น!
เธอคุกเข่า “พระบิดาที่รักบนสวรรค์” 

เธอกระซิบ “ข้าพระองค์ต้องการรู้ว่า
ศาสนจักรแท้จริงหรือไม่ ข้าพระองค์
ต้องการรู้สึกในใจและขอเพียงได้รู้”

มีอารอ เธอไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจาก
ความรู้สึกอ่อนโยนที่มักจะรู้สึกตอนเธอ
สวดอ้อนวอน เธอท�าอะไรผิด ประจักษ์
พยานของเธออยู่ที่ไหน

ดูเหมือนเธอจะคุกเข่าอยู่นานจนเมื่อ
ประตูห้องแง้มและคุณพ่อแอบมองเข้ามา 

“พ่อเห็นแสงไฟใต้ประตู” ท่านบอก 
“ลูกลุกขึ้นมาอ่านหนังสืออีกหรือ” จาก
นั้นท่านก็เห็นน�้าตาที่แก้มของมีอา ท่าน
คุกเข่าและเอาแขนโอบกอดเธอ “มีอะไร
หรือลูก”

เธอเงียบอยู่ครู่หนึ่ง จากน้ันก็ถามว่า 
“คุณพ่อคะ คุณพ่อมีประจักษ์พยานได้ยัง
ไงคะ”

คุณพ่อกอดเธอแน่น “นั่นเป็นค�าถามที่
ดี การอยากม ีประจักษ์พยานเป็นหนึ่งใน
ขั้นตอนแรกๆ”

มีอารู้สึกว่าก้อนในคอเริ่มหายไป
“การได้รับประจักษ์พยานมักไม่เกิด

ขึ้นกับการสวดอ้อนวอนครั้งเดียว และ
แม้เมื่อลูกมีประจักษ์พยาน ลูกก็ต้องสวด
อ้อนวอนต่อไป” 

“แต่ประจักษ์พยานมาจากไหนหรือคะ” 
มีอาถาม

“ประจักษ์พยานมาจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์” คุณพ่อตอบ “ลูกเคยรู้สึกอบอุ่น
และดีระหว่างการสังสรรค์ในครอบครัว
หรือที่โบสถ์ไหม”

มีอาคิดเรื่องนี้ “เมื่อคุณพ่อให้พรพิเศษ
ก่อนเปิดเทอม หนูรู้สึกดี” เธอนึกต่อไป

อีก “และหนูรู้สึกอบอุ่นใจเสมอเมื่อได้ยิน
ประธานมอนสันพูดในการประชุมใหญ่
สามัญ และเมื่อหนูท�าดีกับเพ่ือนๆ หรือ
เมื่อก�าลังอ่านพระคัมภีร์ หนูรู้สึกดีตอนนั้น
ด้วย”

คุณพ่อยิ้ม “ความรู้สึกเหล่านั้นคือพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ก�าลังพูดกับหนู พระองค์
ประทานความรู้สึกเหล่านั้นเมื่อหนูท�าสิ่ง
ถูกต้องหรือเมื่อได้ยินสิ่งที่เป็นความจริง”

“ตอนนี้หนูรู้สึกอบอุ่นและมีความสุข” 
มีอากล่าว “นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์
หรือคะ”

คุณพ่อกอดเธออีกครั้ง “ใช่ พระองค์
ก�าลังบอกลูกว่าสิ่งที่เราคุยกันเป็นความ
จริง และ นั่นคือ วิธีที่ลูกได้รับประจักษ์
พยาน”

เมื่อมีอาเข้านอนหลังจากนั้น เธอไม่คิด
ว่าเธอมีประจักษ์พยานทั้งหมด แต่เธอยัง
มีความรู้สึกดีและอบอุ่นที่รู้ว่าส่ิงท่ีคุณพ่อ
บอกเธอเป็นความจริง เธอรู้ว่าความรู้สึกนี้
เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

มีอาขดตัวในผ้าห่มที่อุ่นสบายและ
หลับตา ก่อนม่อยหลับไป เธอกระซิบว่า 
“ขอบพระทัยพระองค์ พระบิดาบนสวรรค์ 
ที่ทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีประจักษ์พยาน
และขอบพระทัยส�าหรับคุณพ่อ” 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 ออร์สัน เอฟ.	วิทนีย์,	Life of Heber C. Kimball 

(1967),	450.
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พระนิเวศน์ท่ีใช้ส่วนสิบสร้าง

นี่คืออธิการที่จับมือ 
ทักทายแจ๊คตอนเขา 
จ่ายส่วนสิบ 10 เปอร์เซ็นต์
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นี่คือแจ๊ค เหรียญของ 
แจ๊คนี่เองที่เสียงดังกรุ๋งกริ๋ง  
นี่คือส่วนสิบ 10 เปอร์เซ็นต์
ของแจ๊ค 

โดย เจนีล วิลเลียมส์

สํ า ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก
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นี่คือศาสดาพยากรณ์ที่มีความสุข และสวดอ้อนวอนเป็นประจ�าผู้กล่าวว่า  
“ขอให้เราสร้างพระวิหาร” ด้วยส่วนสิบที่ส่งมาจากอธิการผู้จับมือทักทายแจ๊ค
ตอนเขาจ่ายส่วนสิบ 10 เปอร์เซ็นต์
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นี่คือพระวิหารสีขาวสว่าง 
ไสว พระนิเวศน์ของพระเจ้า
เต็มไปด้วยความสว่าง นี่
คือพระนิเวศน์ที่ใช้ส่วนสิบ 
สร้างเพราะศาสดาพยากรณ์ 
กล่าวว่า “ขอให้เราสร้าง
พระวิหาร” ด้วยส่วนสิบที่
ส่งมาจากอธิการ ผู้จับมือ 
ทักทายแจ๊คตอนเขาจ่าย
ส่วนสิบ 10 เปอร์เซ็นต์

  มิ ถุ น า ย น    2 0 1 5    77



นี่คือรอยยิ้มกว้างสดใสของแจ๊คเมื่อเขาไปพระวิหารสีขาว
สว่างไสวเพ่ือผนึกกับครอบครัวในสายพระเนตรของ 
พระผู้เป็นเจ้า 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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ส่วนสิบของแจ๊คอยู่ท่ีไหน
ช่วยแจ๊คหาส่วนสิบทั้งแปดเหรียญของเขาที่เสียงดังกรุ๋งกริ๋ง
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ถ้ าท่านทนทุกข์จากความวิตกกังวล 
จากความเศร้าโศกหรือความอับอาย

หรือความริษยาหรือความผิดหวังหรือ
ความอิจฉา จากการต�าหนิตนเองหรือการ
หาข้อแก้ตัว ลองพิจารณาบทเรียนน้ีท่ี 
ผู้ประสาทพรคนหนึ่งสอนข้าพเจ้าเมื่อ
หลายปีก่อน เขาเป็นเหมือนนักบุญคน
หนึ่งเท่าที่ข้าพเจ้าเคยรู้จัก ...

เขาเติบใหญ่ในชุมชนเล็กๆ โดยมีความ
ปรารถนาจะท�าบางอย่างด้วยตนเอง เขา
ดิ้นรนเพื่อให้มีการศึกษา

เขาแต่งงานกับหวานใจของเขา และ
ตอนนี้ทุกอย่างราบรื่น เขาได้งานดีมี
อนาคตสดใส ทั้งสองรักกันอย่างสุดซึ้ง 
และเธอก�าลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก

คืนที่ทารกน้อยเกิด มีภาวะแทรกซ้อน 
แพทย์คนเดียวที่มีออกไปในชนบทเพื่อ
รักษาผู้ป่วย ...

ในที่สุดก็เจอตัวหมอ ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน เขาลงมืออย่างรวดเร็วและไม่นาน
ควบคุมสถานการณ์ได้ ทารกเกิดและ
วิกฤตที่มีก็สิ้นสุด

ไม่กี่วันต่อมา มารดาของเด็กน้อยเสีย
ชีวิตจากการติดเชื้อชนิดเดียวกับที่แพทย์
ไปรักษาอีกบ้านหนึ่งในคืนนั้น

โลกของจอห์นพังทลาย ทุกอย่างไม่
ราบรื่นแล้วตอนนี้ ทุกอย่างผิดพลาดไป
หมด เขาสูญเสียภรรยา เขาไม่มีทางดูแล
ลูกและท�างานไปพร้อมกันได้

หลายสัปดาห์ผ่านไป ความเศร้าโศก
ของเขาทบทวี “หมอคนนั้นไม่ควรได้รับ
อนุญาตให้ท�างานต่อ” เขาอยากจะพูด 
“เขาน�าเชื้อโรคมาติดภรรยาผม ถ้าเขา
ระวัง เธอจะยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้”

เขาไม่คิดเรื่องอื่นเลย และด้วยความ
โกรธแค้น เขาจึงข่มขู่ ...

คืนหน่ึงมีคนมาเคาะประตูบ้านของ
เขา เด็กผู้หญิงคนหนึ่งพูดเพียงว่า “คุณ
พ่ออยากให้คุณไปพบค่ะ คุณพ่ออยากคุย
กับคุณ”

“คุณพ่อ” คือประธานสเตค ...
ผู้เลี้ยงทางวิญญาณคนนี้เฝ้าดูฝูงแกะ

ของเขาและมีบางอย่างจะพูดกับเขา

ปล่อยวางเถิด
โลกของเพื่อนข้าพเจ้าแหลกสลาย  
เขาสูญเสียภรรยา

จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ พ บ กั น อี ก

ค�าแนะน�าจากผู้รับใช้ที่ชาญฉลาดคน
นั้นเรียบง่าย “จอห์น ปล่อยวางเถิด ไม่มี
อะไรที่คุณท�าจะน�าเธอกลับมา สิ่งที่คุณ
ท�ารังแต่จะท�าให้สถานการณ์แย่ลง จอห์น 
ปล่อยเรื่องนั้นไปเถอะ”...

เขาพยายามควบคุมอารมณ์ตนเอง
ด้วยความปวดร้าวใจ และในที่สุด เขา
ตัดสินใจว่าไม่ว่าปัญหาจะเป็นอะไรก็ตาม 
เขาควรเชื่อฟัง

การเชื่อฟังเป็นยาทางวิญญาณที่ใช้ได้
ผล แทบจะเป็นยารักษาได้ทุกโรค

เขาตั้งใจว่าจะท�าตามค�าแนะน�าของ
ผู้น�าทางวิญญาณที่ชาญฉลาดคนนั้น เขา
จะปล่อยวางเรื่องนั้น

เขาบอกข้าพเจ้าหลังจากนั้นว่า “...
จนกระทั่งผมแก่ตัวผมถึงนึกภาพหมอ
บ้านนอกยากจนคนหนึ่งออก—งานล้น
มือ รายได้น้อย วิ่งรอกจากผู้ป่วยคนหนึ่ง
ไปหาผู้ป่วยอีกคนหนึ่ง มียาน้อย ไม่มีโรง-
พยาบาล เครื่องมือไม่พอ พยายามช่วย
ชีวิตและท�างานส่วนใหญ่ส�าเร็จ

“เขามาในช่วงวิกฤต ตอนที่ชีวิตคนสอง
คนแขวนอยู่บนเส้นด้าย และเขาลงมือท�า
โดยไม่ลังเล 

“ผมแก่ตัวแล้วนั่นแหละ” เขาย�้า “ถึงได้
เข้าใจในที่สุด! ผมเคยอยากท�าลายชีวิต
เขา” เขากล่าว “และชีวิตคนอื่นๆ”

เขาคุกเข่าขอบพระทัยพระเจ้าหลาย
ครั้งส�าหรับผู้น�าฐานะปุโรหิตที่ชาญฉลาด
ซึ่งแนะน�าเขาเพียงว่า “จอห์น ปล่อยวาง
เถิด” 
จาก “Balm of Gilead,” Ensign, Nov. 1987, 
17–18.
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โดย ประธาน 
บอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

80  เ ลี ย โ ฮ น า



เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “เลือกอย่างฉลาด,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 49.

ทัศนะแบบใดสำ�คัญในชีวิต

ชีวิตนี้เป็นเวลาที่จะเตรียมตัวพบพระผู้เป็นเจ้า  เราเป็นคนมีความสุข เบิกบานใจ  เราชื่นชอบอารมณ์ขันที่ดีและเห็นคุณค่าของเวลา

ที่ได้อยู่กับครอบครัวและมิตรสหาย  แต่เราต้องตระหนักว่ามีจุดประสงค์ที่จริงจังควบคู่มากับมาตรฐานของการดำาเนินชีวิตและการ

เลือกทั้งหมดของเรา”

ข้อคิด



น. 42

น. 56

น. 74

  วางใจใน 
ค�ำรบัรอง 

ของพระเจ้า
เราอาจไม่ได้รับการปลดปล่อยจากการทดลอง
ของเราเสมอไป แต่เรามั่นใจได้เสมอว่าพระเจ้า
ทรงรู้และเต็มพระทัยช่วยเราฟันฝ่าการทดลอง
เหล่านั้น

แต่จะเป็นอย่ำงไร 
เล่ำถ้ำ ...
กังวลว่าท่านรู้พระกิตติคุณไม่มากพอ ประจักษ์
พยานของท่านไม่เข้มแข็งพอ หรือท่านขี้อายเกิน
ไปหรือไม่ หาคำาตอบของคำาถามและข้อกังวล
ทั่วไปก่อนงานเผยแผ่ได้ที่นี่

ประจักษ์พยาน
ของมีอา
มีอาต้องการมีประจักษ์พยานใน 
พระกิตติคุณ หาให้พบว่าเธอทำา
อย่างไร!

คำ�ถ�มเกี่ยวกับก�รรับใช้ง�นเผยแผ่
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อื่น ๆ  ในฉบับนี้
สำ�หรับคนหนุ ่มส�ว

สำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับเด ็ก
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