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ศำสนำมปีระโยชน์ต่อ
ชำวโลกอย่ำงไร, น. 14
ได้พนัธสัญญำคนืหลงั 
กำรปัพพำชนียกรรม, น. 22

เร่ืองรำวส่ีเร่ืองของศำสดำพยำกรณ์
เกีย่วกบันิมติแรก, น. 26

ยนืตรงไหนยกตรงน้ัน: พลงัของแบบ
อย่ำง, น. 32
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32 สมำชิกสภำสูงที่ซ่ือสัตย์
โดย โดนลัด ์เอ. โค
สมาชิกทีอ่่อนน้อมถ่อมตนคนหน่ึง 
ของศาสนจักรสอนให้ผมรูส่ิ้งทีห่มาย 
ถึง “ยืนตรงไหนยกตรงน้ัน”

ปกิณกะ
8 ส่ิงทีเ่รำเช่ือ: กำรด�ำเนินชีวติตำมพระ

กติตคุิณบ�ำรุงเลีย้งควำมสัมพนัธ์อนั
ศักดิ์สิทธ์ิฉันครอบครัว

10 บ้ำนเรำ ครอบครัวเรำ: เร็วเป็น
ประวตักิำรณ์
โดย ริชาร์ด แอล. ไบเรตต ์จูเนียร์

12 ภำพสะท้อน: พระบิดำบนสวรรค์คอย
คุ้มกนั
โดย ลารีน พอร์เตอร์ กอนต์

13 กำรรับใช้ในศำสนจกัร: กำรรับใช้คน
เดยีวในซำรำเยโว
โดย อาร์มิน วลิเฮลม์

36 ภำพแห่งศรัทธำ: มคิำเอล รินน์

38 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี:  
ฐำนะปุโรหิตอยู่ทีน่ี่วนันี้
โดย เอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์

เลียโฮนา มิถุนายน 2017

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด:  

ได้รับเรียกให้ท�ำงำน
โดย ประธานโธมสั เอส. มอนสนั

7 ข่ำวเยีย่มสอน: พลงัอ�ำนำจฐำนะ
ปุโรหิตผ่ำนกำรรักษำพนัธสัญญำ

บทความพิเศษ
14 บทบำทอนัส�ำคญัยิง่ทัว่โลกของ

ศำสนำ
โดย เอล็เดอร์ดลัลิน เอช. โอค๊ส์
เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์แบ่งปันตวัอย่างแปดข้อ
ของคณุคา่ส�าคญัทางสังคมของศาสนา

20 วนัอำทติย์มไีว้ส�ำหรับบำงส่ิงทีม่ำก 
กว่ำน้ัน
โดย อเลก็ซี เคเมซอฟ
เราขอให้นิโคไลเพือ่นของเราลองท�าดู

22 ได้พนัธสัญญำของดฉัินคนื
สงวนนาม
หลังจากไดร้บัปัพพาชนียกรรม  
ดฉัินตอ้งการไดพ้ันธสัญญาคนื

26 นิมติแรก: กญุแจไขควำมจริง
โดย เอล็เดอร์ริชาร์ด เจ. เมนส์
เรือ่งราวตา่งกันของโจเซฟ สมิธเกีย่ว
กับนิมิตแรกสอนความจรงิพืน้ฐานแก่
เราเกีย่วกับพระลักษณะของพระผู้
เป็นเจ้าและการเปิดเผย

ภำพปก
ถ่ายภาพโดย โคดยี์ เบลล์
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2 เลียโฮนา

42 กำรพึง่พำตนเองและกำรเรียน 
พระกติตคุิณ
โดย เดวดิ บี. มาร์ช
การเรยีนรูว้ธิีศกึษาพระกิตตคิณุ
เหมือนกับการเรยีนรูว้ธิีวาดรปู

48 เป็นทหำรให้พระเจ้ำ
โดย อีน็อค อาร์. เวอร์เด เรเยส
ผมตอ้งมีศรทัธาทีจ่ะวางความกังวล
ของผมไว้ ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

คนหนุ่มสำว

50 หำและเป็นเพือ่นแท้
เยาวชนจากอังกฤษแบ่งปันวา่การเป็น
เพือ่นแท้มีความหมายตอ่พวกเขา
อย่างไร

54 โปสเตอร์: กำรเช่ือมต่อทีแ่ท้จริง

55 คร้ังแรกทีพ่ระวหิำร
โดย มาเธียส เปดราซา
ผมไม่ตอ้งการแค่ไดย้ินเกีย่วกับพระ
วหิาร ผมอยากไปดว้ยตนเอง

56 กำรฟ้ืนฟูกญุแจฐำนะปุโรหิต
โดย ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์
ศาสนจักร “สรา้งขึน้บนรากฐานของ
บรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระ
วจนะ” อย่างไร

60 ค�ำถำมและค�ำตอบ
เพือ่นของฉันบอกวา่เธอไม่เชือ่ในพระ
ผู้เป็นเจ้า ฉันจะแบ่งปันพระกิตตคิณุ
กับเธอไดอ้ย่างไร

62 เลยีโฮนำของท่ำนเอง
โดย ริชาร์ด เอม็. รอมนีย์
ปิตพุรของท่านน�าทางท่านไดเ้หมือน
เลียโฮนาส่วนตวั

เยำวชน

66 กำรเลอืกของมำร์ตนิ
โดย ลินดเ์ซย ์แทนเนอร์  
และเบธานี บาร์โธโลมิว
ทุกคนก�าลังดืม่ชา ไม่หยาบคายหรอก
หรอืถ้าตอบปฏิเสธ

68 เดก็ๆ กบัหัวใจ: ท�ำตุ๊กตำ ผูกมติร
โดย จอร์แดน ไรท์

70 บุคคลส�ำคญัในประวตัศิำสนจกัร: 
หนังสือพระบัญญตัิ

71 หน้ำนีข้องหนู

72 ค�ำตอบจำกอคัรสำวก:  
เหตุใดบิดำจงึส�ำคญั
โดย เอล็เดอร์ ดี. ทอดด ์ 
คริสทอฟเฟอร์สนั

73 เป็นเหมอืนชิบลนั
โดย เอล็เดอร์ไมเคิล ที. ริงกว์ดู
วรีบุรษุพระคมัภีรม์อรมอนคนน้ีท�าส่ิง
ถูกตอ้งเพราะเขารูว้า่ส่ิงน้ันถูกตอ้ง

74 สวดอ้อนวอนกบัซำรำ
โดย เชอร์รี กาวนิ
รซีีย์กับเชเยนเนสอนเพือ่นเกีย่วกับ
การสวดอ้อนวอน

76 เร่ืองรำวของพระเยซู:  
พระเยซูทรงรักษำผู้คน
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้ำระบำยสี: ฉันรักครอบครัวของฉัน

เดก็

ดูวา่ท่านจะ
หาเลียโฮนาท่ี

ซ่อนอยู่ 
ในฉบับน้ีได้

หรอืไม่  
ค�าใบ้: ถามบิดา

ของท่าน

48

76

62
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แนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว

ออนไลนเ์พิ่มเติม
เลียโฮนา และส่ืออ่ืน ๆ ของศาสนจกัรมีหลายภาษาท่ี languages .lds .org เยีย่มชม  
facebook.com/liahona.magazine (มีเฉพาะภาษาองักฤษ โปรตุเกส และสเปน)  
เพื่อหาแนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว ความช่วยเหลือเร่ืองบทเรียนวนัอาทิตย ์
และเน้ือหาท่ีท่านสามารถแบ่งปันกบัเพื่อนๆ และครอบครัวได้

หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
การเช่ือฟัง, 20, 66, 73
การพึง่พาตนเอง, 42
การฟ้ืนฟู, 26
การรักษา, 40, 76
การรับใช้, 4, 32, 68, 74
การเรียนรู้, 42
การสวดอ้อนวอน, 10, 48, 74
การอดอาหาร, 41
ครอบครัว, 8, 10, 12, 38, 39, 

72, 79
ความหวงั, 22

งานเผยแผ่ศาสนา, 4, 14, 20, 
38, 40, 48, 60, 73

งานพระวหิาร, 55
โจเซฟ สมิธ, 26
ฐานะปุโรหิต, 7, 40, 56, 

76, 80
นิมิตแรก, 26
บัพติศมา, 10
บิดา, 10, 12, 72
แบบอย่าง, 32, 36
ประวติัศาสนจกัร, 70
ปัพพาชนียกรรม, 22

ปิตุพร, 62
พระคมัภร์ี, 42, 70
พระค�าแห่งปัญญา, 66
พระเยซูคริสต์, 39, 76
พนัธสัญญา, 7, 22
มารดา, 39
มิตรภาพ, 50, 54, 60, 68, 74
วนัสะบาโต, 13, 14, 20
ศรัทธา, 36
ศีลระลกึ, 13
เสรีภาพทางศาสนา, 14

ฉบับนีมี้บทความและกิจกรรมท่ีสามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้  
ต่อไปนีคื้อตัวอย่างสองเร่ือง

“กำรพึง่พำตนเองและกำรเรียนพระ
กติตคุิณ” หนา้ 42: เพื่ออธิบายความส�าคญั
ของการไดแ้สงสวา่งทางวญิญาณของท่าน
เอง ใหพ้ิจารณากิจกรรมน้ี ปิดไฟและขอ
ใหส้มาชิกครอบครัววาดรูป ใหค้นท่ีมี
ไฟฉายหรือเทียนไขใชส่้องใหต้นเองวาด
รูปเท่านั้น หลงัจากนั้นสองสามนาที ให้
เปิดไฟ พดูคุยเก่ียวกบัความแตกต่างท่ี
สามารถท�างานน้ีใหเ้สร็จ จากนั้นสนทนา
หลกัธรรมท่ีพบในบทความ

“เป็นเหมอืนชิบลนั” หนา้ 73: ใครเป็น
คนโปรดของท่านในพระคมัภีร์ ท่าน
อาจจะเล่น “ทายค�าในพระคมัภีร์” หรือ 
“ทายภาพในพระคมัภีร์” แสดงเร่ืองราว
พระคมัภีร์หรือวาดเร่ืองนั้นบนกระดาษ
แผน่หน่ึงโดยไม่ตอ้งเขียนถอ้ยค�าใดๆ ให้
สมาชิกครอบครัวทายเร่ืองราวพระคมัภีร์
หรือคนท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นท่านอาจจะ
อ่านเก่ียวกบัผูค้นเหล่าน้ีในพระคมัภีร์
และสนทนาวา่เหตุใดท่านจึงช่ืนชมพวก
เขา ท่านตอ้งการพฒันาคุณสมบติัใดของ
พวกเขา

มถุินำยน 2017 ปีที ่23 เล่มที ่6
เลยีโฮนำ 14446 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุ
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4 เลียโฮนา

เ มื่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเรยีกเอ็ลเดอร ์
ฮีเบอร ์ซี. คมิบัลล์ (1801–1868) เป็นผู้สอน 
ศาสนาไป “เปิดประตแูห่งความรอด” ในอังกฤษ  

ความรูสึ้กไม่คูค่วรครอบง�าจิตใจเอ็ลเดอรค์มิบัลล์
“ข้าแตพ่ระเจ้า” ท่านเขียน “ข้าพระองคเ์ป็นคนพูด

ตะกุกตะกัก และไม่เหมาะกับงานน้ีดว้ยประการทัง้ปวง”
แม้กระน้ันเอ็ลเดอรค์มิบัลล์ก็ยังยอมรบัการเรยีก โดย

กล่าวเพิ่มวา่ “ความคดิค�านึงเหล่าน้ีมิไดถ้่วงข้าพเจ้าจาก
เส้นทางแห่งหน้าที่ ทันทีที่ข้าพเจ้าเข้าใจพระประสงค์
ของพระบิดาบนสวรรค ์ข้าพเจ้ารูสึ้กตัง้ใจมั่นวา่จะเส่ียง
ภยันตรายทุกส่ิงทุกอย่าง โดยเช่ือวา่พระองคจ์ะทรง
สนับสนุนข้าพเจ้าโดยเดชานุภาพอันเกรยีงไกรของ
พระองคแ์ละประสาทพรข้าพเจ้าดว้ยคณุสมบัตทิุกอย่างที่
ข้าพเจ้าจ�าเป็นตอ้งมี” 1

พีน้่องรุน่เยาวท์ัง้หลายที่ ไดร้บัเรยีกใหร้บัใช้เป็นผูส้อน
ศาสนาเต็มเวลา ทา่นไดร้บัเรยีกใหท้�างานน้ีเพราะทา่น 
“มคีวามปรารถนาจะรบัใช้พระผูเ้ป็นเจา้” (คพ. 4:3) เหมอืน 
เอ็ลเดอรค์มิบลัล ์และเพราะทา่นพรอ้มและมคีา่ควร

สามีภรรยาอาวโุสทัง้หลาย ท่านไดร้บัเรยีกให้ท�างาน
น้ีดว้ยเหตผุลเดยีวกัน อย่างไรก็ด ีท่านไม่เพียงน�าความ
ปรารถนาจะรบัใช้มาเท่าน้ัน แตท่่านน�าปัญญาที่ ไดจ้ากช่วง
เวลาหลายปีของการเสียสละ ความรกั และประสบการณ์
มาดว้ยเพื่อให้พระบิดาในสวรรคจ์ะทรงสามารถใช้สัมผัส
ใจบุตรธิดาผู้ก�าลังมองหาความจรงิ ไม่เป็นที่น่าสงสัยวา่
ท่านไดเ้รยีนรูม้าแล้วแน่นอนวา่เราไม่มีวนัรกัพระเจ้าไดจ้รงิ
จนกวา่เรารบัใช้พระองค์ โดยรบัใช้ผู้อื่น

ท่านจะเพิ่มศรทัธาและความทรหด ความกล้าหาญและ
ความเช่ือมั่น ความตัง้ใจและความสามารถในการปรบัตวั 
ความมุ่งมั่นและการอุทิศตนเข้ากับความปรารถนาจะรบัใช้

เป็นผู้สอนศาสนาของท่าน ผู้สอนศาสนาที่อุทิศตนสามารถ
ท�าให้เกิดปาฏิหารยิ์ ในสนามเผยแผ่

ประธานจอห์น เทย์เลอร ์(1808–1887) สรปุคณุสมบัติ
จ�าเป็นของผู้สอนศาสนาไวด้งัน้ี “ชาย [และหญิงและคูส่ามี
ภรรยา] ในแบบที่เราตอ้งการให้เป็นผู้เสนอข่าวสารพระ
กิตตคิณุน้ีคอืคนที่มีศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้า คนที่มีศรทัธา
ในศาสนาของเขา คนที่ ให้เกียรตฐิานะปุโรหิตของเขา 
คนที่ . . . พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความเช่ือมั่นในตวัเขา . . . 
เราตอ้งการคนที่เป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์และพลัง
อ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า . . . คนที่น่านับถือ มีคณุธรรม
และความบรสุิทธิ์” 2

พระเจ้าทรงประกาศวา่
“เพราะดเูถิด ทุ่งขาวพรอ้มที่จะเก็บเกี่ยว; และดสิู, คนที่

ยื่นเคยีวเข้ามาดว้ยเรีย่วแรงของเขา, คนคนน้ันย่อมสะสม
ไวเ้พื่อเขาจะหาพินาศไม่, แตน่�าความรอดมาสู่จิตวญิญาณ
ของเขา;

“และศรทัธา, ความหวงั, จิตกุศลและความรกั, โดย
ดวงตาที่เห็นแก่รศัมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดยีว, 
ย่อมท�าให้เขาสมกับงาน” (คพ. 4:4–5)

การเรยีกของท่านผ่านมาทางการดลใจ ข้าพเจ้าเป็น
พยานวา่ผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีก พระองคท์รงท�าให้
คูค่วร ท่านจะไดร้บัความช่วยเหลือจากสวรรคเ์มื่อท่าน
ท�างานในสวนองุ่นของพระเจ้ารว่มกับการสวดอ้อนวอน

สัญญาอันไพเราะที่พระเจ้าประทานแก่ผู้สอนศาสนายุค
แรกในสมัยการประทานน้ี ดงัที่กล่าวไว้ ในพระคมัภีรห์ลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา จะเป็นของท่าน คอื “เราจะไป
เบือ้งหน้าเจ้า เราจะอยู่ทางขวามือเจ้าและทางซ้ายเจ้า, และ
พระวญิญาณของเราจะอยู่ ในใจเจ้า, และเหล่าเทพของเรา
ห้อมล้อมเจ้า, เพื่อประคองเจ้าไว”้ (คพ. 84:88)

โดย ประธำน 
โธมสั เอส.  
มอนสัน ไดรั้บเรียกใหท้�างาน

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด
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กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

ไ ม่วา่เรารับใชเ้ป็นผูส้อนศาสนาเตม็เวลาหรือไม่เป็น เราทุกคนลว้นมีโอกาสแบ่งปันพระกิตติคุณและรับใชค้นรอบขา้ง  

ท่านอาจจบัคู่ข่าวสารน้ีกบัค�าพดูการประชุมใหญ่สามญัคร้ังล่าสุดเก่ียวกบัหวัขอ้น้ี เช่น “การแบ่งปันพระกิตติคุณท่ีได้

รับการฟ้ืนฟ”ู โดยเอล็เดอร์ดลัลิน เอช. โอค๊ส์แห่ง โควรัมอคัรสาวกสิบสอง (เลียโฮนา, พ.ย. 2016, 57) ท่านอาจจะสนทนา

ประโยคน้ี “คนท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเรียก พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�าใหคู่้ควร” กบัคนท่ีท่านสอน พวกเขารู้สึกอยา่งไรขณะพระผูเ้ป็น

เจา้ทรงสนบัสนุนพวกเขาในงานเผยแผศ่าสนาและในการเรียกของพวกเขา ท่านอาจจะเชิญคนท่ีท่านสอนใหส้วดออ้นวอนขอ

ความเขม้แขง็และการดลใจใหรู้้วธีิแบ่งปันพระกิตติคุณกบัครอบครัว มิตรสหาย และเพื่อนบา้นของพวกเขา

ขณะที่ท่านรบัใช้ ท่านจะสรา้ง
มิตรภาพและความทรงจ�านิรนัดรอ์ัน
ล�า้คา่ ข้าพเจ้ารูว้า่ไม่มีทุ่งใดให้ผลเก็บ
เกี่ยวของความสุขมากไปกวา่สนาม
เผยแผ่

ตอนน้ี ข้าพเจ้าขอกล่าวกับเหล่า

เอ็ลเดอร ์ซิสเตอร ์และคูส่ามีภรรยา 
ที่ ไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตามอาจจะไม่
สามารถรบัใช้จนจบเวลาที่มอบหมาย
ในสนามเผยแผ่ได ้พระเจ้าทรงรกั
ท่าน พระองคท์รงช่ืนชมการรบัใช้ของ
ท่าน พระองคท์รงทราบความผิดหวงั

ของท่าน จงรูว้า่พระองคย์ังคงมีงานให้
ท่านท�า อย่าปล่อยให้ซาตานบอกท่าน
เป็นอย่างอื่น อย่าเศรา้ใจ อย่าท้อแท้ 
อย่าหมดหวงั

ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ ในการ
ประชุมใหญ่สามัญหลังจากไดร้บัเรยีก
ให้น�าศาสนจักรไม่นานวา่ “อย่ากลัว จง
รืน่เรงิเถิด อนาคตของท่านสดใสเท่า
ศรทัธาของท่าน” 3 สัญญาน้ันยังเป็น
จรงิส�าหรบัท่าน ฉะน้ันอย่าสิน้ศรทัธา 
เพราะพระเจ้าไม่ทรงสิน้ศรทัธาในตวั
ท่าน จงรกัษาพันธสัญญาและเดนิ
หน้าตอ่ไป

ชาวโลกตอ้งการพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์ขอพระเจ้าทรงอวยพร
วสุิทธิชนทุกคนของพระองค—์ไม่
วา่เราจะรบัใช้ที่ ใด—ให้มี ใจผู้สอน
ศาสนา ◼
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 2. ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: จอห์น  

เทย์เลอร ์(2001) หน้า 72.
 3. โธมัส เอส. มอนสัน “จงรืน่เรงิเถิด,”  

เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 113.
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กำรรับใช้เป็นผู้สอนศำสนำ

ผูส้อนศาสนาไดรั้บเรียกใหส้อนพระกิตติคุณและรับใช้
ผูค้นเช่นกนั ช่วยผูส้อนศาสนาหาเคร่ืองมือเหล่าน้ีท่ี

ซ่อนไวใ้นภาพ!

ผู้สอนศำสนำไม่มป้ีำยช่ือ

เยาวชน

เดก็

วนันั้นดิฉนัรู้สึกเหมือนพระคมัภีร์ก�าลงั
ท�าใหเ้ป้สะพายหลงัของดิฉนัไหมเ้ป็นรู 
สามวนิาทีท่ีดิฉนัยืน่ใหเ้ขาก่อนจะหยดุพกั 
ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาน่ากลวั 
ท่ีสุดของชีวติ

วนัแรกท่ีกลบัมาเรียน ดิฉนัผา่น
หอ้งเรียนของเขาแต่ไม่กลา้เขา้ไป หลงั
จากนั้นดิฉนัไดย้นิเขาเรียก เขามอบการ์ด
ใหดิ้ฉนั ดิฉนัอ่านตรงทางเดิน เขาเขียนวา่
เขาศึกษาขอ้ความท่ีดิฉนัท�าเคร่ืองหมาย
ไว ้“อยา่งครอบคลุม” และเร่ิมเห็นเหตุผล
บางอยา่งเบ้ืองหลงัความเช่ือของดิฉนั

ตอนน้ีดิฉนัต่ืนเตน้กบัการแบ่งปันพระ
กิตติคุณ และต่ืนเตน้ยิง่ข้ึนท่ีอีกไม่นานจะ
ไดรั้บใชพ้ระบิดาบนสวรรคใ์นงานเผยแผ่
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

ดิฉนัคิดข้ึนมาไดว้า่ควรมอบพระคมัภีร์มอร-
มอนท่ีใชป้ากกาเนน้ขอ้ความส�าคญับาง
ขอ้เก่ียวกบังานเผยแผศ่าสนาใหเ้ขา ความ
คิดนั้นท�าใหดิ้ฉนักลวั แต่กย็งัยนืยนัความ
คิดเดิม ดิฉนัรู้วา่นัน่เป็นการกระตุน้เตือน
ท่ีดิฉนัตอ้งท�าตาม

ประมาณสองเดือนต่อมา ดิฉนัมีพระ
คมัภีร์มอรมอนเตรียมไวเ้รียบร้อย ตลอด

โดย เคอร์สตี อราเว

ท่ี
โรงเรียนดิฉนัมีครูคนหน่ึงผูมี้
บุคลิกภาพแบบท่ีอาจจะท�าใหบ้างคน 

ไม่กลา้แสดงความเห็นคดัคา้นเร่ืองใด วนั 
หน่ึงเราเร่ิมสนทนาเร่ืองผูส้อนศาสนาแอล 
ดีเอส ดิฉนัรู้วา่ดิฉนัสามารถตอบค�าถาม
ของเขาได ้แต่รู้สึกวา่ไม่ควรตอบ ดิฉนัจึง
พดูเพียงเพื่อท�าใหเ้ขาพอใจในขณะนั้น

ตลอดสองสามสปัดาห์ต่อมาดิฉนัอด
นึกถึงการสนทนาของเราไม่ได ้ในท่ีสุด  

ดฉัินคดิขึน้มาได้ว่า
ควรมอบพระคมัภร์ี

มอรมอนให้เขา

ดแูนวคิดเพ่ิมเติม
ท่ี lds .org/ go/ 6176 
#futuremissionary
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ข่ำวเยีย่มสอน

ศรัทธา  
ครอบครัว  

การบรรเทาทุกข์

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอนและทูลขอการดลใจให้รูว้า่
จะแบ่งปันอะไร การเข้าใจจุดประสงค์
ของสมาคมสงเคราะห์จะเตรยีมธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าให้พรอ้มรบัพรแห่ง
ชีวตินิรนัดรอ์ย่างไร

“ข่าวสารของข้าพเจ้าถึง . . .  
ทุกคนคอืเราสามารถด�าเนินชีวติ
ให้ ‘ ไดร้บัพรโดยความแข็งแกรง่
ของพลังอ�านาจฐานะปุโรหิต’ 
ทุกโมงยามไม่วา่สภาวการณ์ของ
เราเป็นเช่นไร” เอ็ลเดอรนี์ล 
แอล. แอนเดอรเ์ซ็นแห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองกล่าว

“. . . เมื่อท่านมีส่วนรว่มอย่าง
มีคา่ควรในศาสนพิธีของฐานะ
ปุโรหิต พระเจ้าจะประทาน
ความเข้มแข็ง สันตสุิข และมุม
มองนิรนัดรแ์ก่ท่านมากยิ่งขึน้ 
ไม่วา่สถานการณ์ของท่านเป็น
เช่นไร บ้านของท่านจะ ‘ ไดร้บั
พรโดยความแข็งแกรง่ของพลัง
อ�านาจฐานะปุโรหติ’”1

เราเชือ้เชิญพลังอ�านาจฐานะ 
ปุโรหิตเข้ามาในชีวติเราอย่างไร  
เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์ 
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
เตอืนเราวา่ “ผู้เข้าสู่น� ้าแห่ง
บัพตศิมาและตอ่มาไดร้บัเอ็น

ดาวเม้นท์ ในพระนิเวศน์ของ
พระเจ้ามีสิทธิ์ ไดร้บัพรอันล�า้คา่
และวเิศษสุด เอ็นดาวเม้นท์เป็น
ของประทานแห่งพลังอ�านาจ
อย่างแท้จรงิ . . . [และ] พระ
บิดาในสวรรคท์รงเอือ้เฟ้ือพลัง
อ�านาจของพระองค”์ พระองค์
ทรงเตอืนเราวา่ชายและหญิง 
“ทัง้คู่ ไดร้บัประสาทพรดว้ยพลัง
อ�านาจเดยีวกัน” ในพระวหิาร 
“ซ่ึงตามนิยามคอืพลังอ�านาจ
ฐานะปุโรหิต”2

ลินดา เค. เบอรต์นั ประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว
วา่ “เน่ืองจากพลังอ�านาจฐานะ
ปุโรหิตเป็นส่ิงที่เราทุกคน
ปรารถนาจะมี ในครอบครวัและ
บ้าน เรา ตอ้งท�าอะไรจึงจะเชือ้
เชิญพลังอ�านาจดงักล่าวเข้ามา
ในชีวติเรา ความชอบธรรมส่วน
ตวัจ�าเป็นตอ่การมีพลังอ�านาจ
ฐานะปุโรหิต”3

“หากเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้า

พลงัอ�านาจ
ฐานะปุโรหิต
ผา่นการรักษา
พนัธสญัญา

พจิำรณำส่ิงนี้

การรักษา

พนัธสญัญา

ของเราเป็น

พรแก่เรา

ดว้ยพลงั

อ�านาจ

ฐานะ

ปุโรหิต

อยา่งไร

อ้ำงองิ
 1. นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “พลังอ�านาจ

ในฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 
92, 95.

 2. เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “ชายและหญิง
กับอ�านาจฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา,  
ก.ย. 2014, 36.

 3. ลินดา เค. เบอรต์นั, “พลังอ�านาจฐานะ
ปุโรหิต—มี ให้ทุกคน,” เลียโฮนา,  
มิ.ย. 2014, 21.

 4. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ความมีคา่ควร
ในพลังฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2016, 69.

อย่างนอบน้อมและทูลขอ
พระองค์ ให้ทรงสอนเรา 
พระองคจ์ะทรงแสดงให้เราเห็น
วธิีที่ เรา จะเข้าถึงพลังอ�านาจ 
ของพระองค ์มากขึน้” ประธาน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันแห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองกล่าว 4

พระคมัภร์ีและข้อมูลเพิม่เตมิ
1 นีไฟ 14:14; หลักค�าสอนและ 
พันธสัญญา 121:36; 132:20; 
reliefsociety .lds .org
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ครอบครวันิรนัดรข์องพระผู้เป็น
เจ้า” 2 สัมพันธภาพครอบครวัเหล่า
น้ีและความรบัผิดชอบที่ตดิมาถือวา่
ศักดิสิ์ทธิ ์เราเรยีนรู้ ในพระคมัภีรว์า่
บิดามารดามีหน้าที่เลีย้งดบูุตรธิดา
ในความจรงิ แสงสวา่ง และความ
รกั (ด ูเอเฟซัส 6:4; คพ. 68:25) 
สามีภรรยาควรรกัและเคารพกัน 
(ด ูเอเฟซัส 5:25) และบุตรธิดา
ควรให้เกียรตบิิดามารดาของตน 
(ด ูอพยพ 20:12)

“การแตง่งานและครอบครวัที่
ประสบความส�าเรจ็ไดร้บัการสถาปนา
และธ�ารงไวด้ว้ยหลักธรรมแห่งศรทัธา 
การสวดอ้อนวอน การกลับใจ การให้
อภัย ความเคารพ ความรกั ความเห็น
อกเห็นใจ การท�างานและกิจกรรม
นันทนาการที่ดงีาม” 3 การท�าตามหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุท�าให้สัมพันธภาพ
ครอบครวัแน่นแฟ้นขึน้และเพิ่ม
ความเข้มแข็งทางวญิญาณให้สมาชิก
ครอบครวัแตล่ะคนและโดยรวม หลัก
ธรรมเหล่าน้ีจะช่วยให้เราใกล้ชิดพระ
ครสิตม์ากขึน้เช่นกัน

ทกุครอบครวัมคีวามทา้ทาย ในความ

เ ราทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระบิดา
มารดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเราและ

ทรงส่งเรามายังแผ่นดนิโลกเพื่อเรยีน
รูว้ธิีกลับไปหาพระองค ์ครอบครวัเป็น
ส่วนส�าคญัในแผนแห่งความรอด พระ
ผู้เป็นเจ้าประทานครอบครวัเพื่อให้เรา
ไดม้ีรา่งกาย เรยีนหลักธรรมที่ถูกตอ้ง 
และเตรยีมพรอ้มส�าหรบัชีวตินิรนัดร์

พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้
บุตรธิดาแตล่ะคนของพระองคเ์ตบิโต
ในสภาพแวดล้อมที่เป่ียมดว้ยความรกั 
วธิีดทีี่สุดที่จะมีสภาพแวดล้อมห่วงใย
กันเช่นน้ีไดค้อืด�าเนินชีวติและปฏิบัติ
หลักธรรมพระกิตตคิณุ “ความสุขใน
ชีวติครอบครวัส่วนใหญ่จะส�าเรจ็ได้
เมื่อมีพืน้ฐานบนค�าสอนของพระเจ้า 
พระเยซูครสิต”์ 1 บ้านที่ตัง้อยู่บนหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุจะกลายเป็นสถาน
ที่สงบสุข ซ่ึงพระวญิญาณของพระเจ้า
ทรงสามารถน�าทาง มีอิทธิพล และ
หนุนใจสมาชิกทุกคนในครอบครวั

ครอบครวัไดร้บัแตง่ตัง้จากพระ
ผู้เป็นเจ้าและเป็น “ระเบียบ ของ
สวรรค ์. . . เป็นเสียงสะท้อนของ
แบบแผนซีเลสเชียลและภาพจ�าลอง

การด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณหล่อเล้ียง 
ความสมัพนัธ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิฉนัครอบครัว

ส่ิงทีเ่รำเช่ือ

สูงส่งและศักดิ์สิทธ์ิ

“ครอบครัวมาจากพระเจา้ [และ] ครอบคลุมความ
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของสมัพนัธภาพทั้งหมด”
ประธำนกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลย์ี (1910–2008), ค�าสอนของประธาน
ศาสนจกัร: กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลย์ี (2016), 196

ยุง่เหยงิทางวญิญาณของยคุสมยัน้ี ใช่ 
วา่ทกุครอบครวัจะมสีภาพการณ์ใน 
อดุมคต ิดงัทีเ่อ็ลเดอรนี์ล แอล.  
แอนเดอรเ์ซ็นแหง่โควรมัอคัรสาวกสิบ
สองกลา่ววา่ “เน่ืองดว้ยสมาชิกหลาย
ลา้นคนและความหลากหลายของ
เด็กๆ ในศาสนจกัร เราจงึตอ้งคดิอยา่ง
รอบคอบและละเอยีดออ่นมากขึน้”4 
บางคนไมมี่ครอบครวัสนับสนุนการ
ด�าเนินชีวติตามพระกติตคิณุ ความ
ทา้ทายบางอยา่งยากเป็นพเิศษ ไดแ้ก่ 
(แตอ่าจไม่ ใช่เสมอไป) การหยา่รา้ง 
การกระท�าทารณุกรรม และการเสพตดิ

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงทราบสถานการณ์
ของแตล่ะครอบครวัและทรงทราบวา่
แตล่ะคนปรารถนาจะมคีวามรกัทีบ่า้น 
แมเ้ราจะมสัีมพนัธภาพท่ีไมส่มบรูณ์
แบบกบัครอบครวัเรา แตก่ารด�าเนิน
ชีวติตามพระกติตคิณุจะยงัคงเป็นพร
แกชี่วติเราและครอบครวัเราได ้ทัง้ยงั
สามารถท�าใหสั้มพนัธภาพของเรากบั
คูค่รอง บดิามารดา บตุรธดิา พีน้่อง 
และกบัพระบดิาบนสวรรคข์องเรา
แน่นแฟ้นขึน้ดว้ย พรบางประการเหลา่
น้ีจะมาเวลาน้ี และอกีหลายประการจะ
ไมม่าจนถงึนิรนัดร แตพ่ระผูเ้ป็นเจา้
จะไมท่รงระงบัพรใดจากคนทีเ่พยีร
พยายามบรรลคุวามชอบธรรม ◼

อ้ำงองิ
 1. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 

พ.ย. 2010, 165.
 2. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “สรรเสรญิผู้ที่ช่วยให้

รอด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 77.
 3. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” 165.
 4. นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ถ้าใครยอมรบั 

เด็กเล็กๆ คนน้ีก็ยอมรบัเรา,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2016, 50.
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วธีิท�ำให้สัมพนัธภำพครอบครัวแน่นแฟ้น
โดยด�ำเนินชีวติตำมพระกติตคุิณได้แก่
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มีส่วนร่วมในกิจกรรม
และประเพณีท่ีดีงาม
ของครอบครัว

ให้การรับใช้

ฟังและแสดง
ความเคารพ

นมสัการผ่านการสวดอ้อนวอน
เป็นครอบครัว การศึกษาพระ
คัมภีร์ การสังสรรค์ในครอบครัว 
และการเข้าโบสถ์และพระวิหาร

อ่อนโยน ขอโทษ 
ให้อภยั



10 เลียโฮนา

ลกูสาวของผมเพิ่งอายุครบแปด
ขวบและตืน่เตน้ที่ผมจะให้บัพตศิ

มาเธอ ปู่ย่าตายายของเธอจะมารว่ม
โอกาสพิเศษครัง้น้ีดว้ย ซ่ึงท�าให้เธอ
ตืน่เตน้และคาดหวงัยิ่งขึน้ไปอีก  
แตเ่มื่อใกล้ถึงวนัส�าคญัผมน่าจะอยู่ที่
พิธีบัพตศิมาไม่ได้

อาชีพนักบินประจ�าการกองทัพ
และผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัตกิารฝูงบินของ
ผมน่าเบื่อบ้างนานๆ ครัง้แตส่ภาพการ
ท�างานตงึเครยีดยิ่งกวา่เดมิเมื่อฝ่าย
ปฏิบัตกิารของผมตอ้งไปท�างานมอบ
หมายอีกอย่างหน่ึง ผมขับเคีย่วกับ
ภารกิจระลอกแล้วระลอกเล่า เพื่อผลิต

บุคลากรการบินตามจ�านวนที่ก�าหนด 
ผมจ�าตอ้งยกเลิกการฝึก งดปฏิบัติ
หน้าที่ฝูงบินบางอย่างไวช่ั้วคราว และ
ยกเลิกวนัลาพักรอ้นที่วางแผนไว้
หลายเดอืน

ลูกเรอืบนเครือ่งก�าลังจะออกเดนิ
ทางตามค�าส่ังบิน 21 วนั โอกาสกลับ
บ้านก่อนก�าหนดจึงน้อยมาก และเมื่อ
ฝ่ายปฏิบัตกิารของผมและผู้ช่วยฝ่าย
ปฏิบัตกิารอีกคนกลับมา จึงเป็นไปได้
ยากที่ผมจะอยู่รอไปงานครอบครวั ผม
จะสองจิตสองใจไดอ้ย่างไรในเมื่ออีก
หลายคนตอ้งเสียสละเพื่อผม

ผมรูสึ้กสับสนมาก ผมพยายามให้

เร็วเป็นประวติัการณ์
โดย ริชำร์ด แอล. ไบเรตต์ จูเนียร์

บ้ำนเรำ ครอบครัวเรำ

คงต้องเกิดเร่ืองมหัศจรรย์บางอย่างผมจึงจะกลบับ้านมาร่วม
บัพติศมาของลกูสาวได้

ครอบครวัมาก่อนอาชีพเสมอ  
แตน่ี่เป็นสภาวการณ์ผิดปรกต ิและ
ผมมีหน้าที่รบัใช้ชาตเิช่นกัน ฝ่าย
ปฏิบัตกิารของผม แม้ ไม่เป็นสมาชิก
ศาสนจักร แตเ่ข้าใจวา่เหตกุารณ์น้ี
ส�าคญัตอ่ครอบครวัผมและให้ผม
ตดัสินใจดว้ยตนเอง หลังจากสวด
อ้อนวอนมากและพูดคยุกับครอบครวั 
ผมท�าส่ิงที่รูสึ้กวา่ถูกตอ้งและจัดตาราง
ให้ตวัผมท�าภารกิจครัง้หน้าแทนที่จะ
ไปท�าภารกิจครัง้น้ี

เมื่อลูกเรอืของผมไดร้บัแจ้งเตอืน
วา่ภารกิจครัง้หน้าจะเริม่วนัจันทรเ์ช้า  
ดทูา่ผมคงไมม่ี โอกาสกลบัไปบัพตศิมา 
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ของลูกสาวในวนัเสารเ์สียแล้ว  
เราตอ้งบินไปยังจุดรบัสินคา้ แล้วไป
ฐานจอดพัก เราจะตอ้งพักที่น่ันก่อน
บินอีกครัง้ ตอ่จากน้ันเราจะบินไปอีก
จุดหน่ึงและพัก จากน้ันจึงส่งสินคา้ 
ไปยงัจุดทีอ่ยู่ไกลมาก และหยุดใหลู้ก 
เรอืพักอีกครัง้ระหวา่งเที่ยวบินขากลบั  
แล้วกลับฐานมาล�าเลียงสินคา้เพิ่ม
และวนกลับไปอีกครัง้ ปกติ ใช้เวลา
อย่างน้อยเจ็ดวนักวา่จะวนครบหน่ึง
รอบ แตผ่มรูว้า่ครอบครวัก�าลังสวด
อ้อนวอนให้ผมกลับไป ศรทัธาและค�า
สวดอ้อนวอนของพวกเขาช่วยให้ผม
มีศรทัธา และกลับกลายเป็นวา่ภารกิจ
ครัง้น้ีจะไม่เหมือนครัง้อื่น

หน่ึง แทนที่จะแวะพักวนัเดยีวหรอื
สองวนั ภารกิจของเราถูกก�าหนดให้
เตมิเชือ้เพลิงโดยไม่ลงจอดและบิน
ตอ่ไปยังจุดระหวา่งประเทศจุดแรก
ของเราโดยไม่แวะพัก จากน้ัน หลัง
จากช่วงพักขัน้ต�า่ตามกฎหมายของ
ลูกเรอื เราไดร้บัค�าส่ังให้บินท�าภารกิจ
อย่างหน่ึงและกลับไปจุดส่งสินคา้ที่
อยู่ ไกลลิบ การล�าเลียงสินคา้ออกจาก
เครือ่งและการเตมิเชือ้เพลิงขณะลง
จอดที่จุดหมายของเราราบรืน่ดว้ยด ี
และหลังจากช่วงพักอีกครัง้ของลูก
เรอื เราไดร้บัค�าส่ังให้ตรงดิง่กลับฐาน
ประจ�าการ เราจะกลับบ้านหน่ึงวนัหรอื
ราวน้ัน!

ผมตืน่เตน้ดี ใจมากขณะบอก
ครอบครวัวา่ใกล้จะกลับบ้านแล้ว  
แตจ่ากน้ันภรรยาบอกผมวา่พิธีบัพ
ตศิมาเพิ่งเลื่อนจาก 5 โมงเย็นเป็น
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สองทุ่มเพื่อให้มีที่จัดกิจกรรมเยาวชน
สเตค ผมโทรบอกผู้ก�ากับการล�าเลียง
ทางอากาศและอธิบายสถานการณ์ให้
เขาฟัง หลังจากหยุดครูห่น่ึง เขาตอบ
วา่มลีกูเรอืมากพอใหเ้ลือ่นค�าส่ังถดั 
ไปของเราจนถึง 5 โมงเย็นวนัเสาร—์
เวลาที่ก�าหนดไวแ้ตแ่รกวา่จะเริม่พิธี
บัพตศิมา!

ระหวา่งบนิกลบับา้น ขณะบนิทะลุ
ทวิเขาใกลบ้า้นเรา ผมเห็นวา่ผมยัง
เหลอืการทดลองศรทัธาอกีอยา่งน่ัน
คอืแสงไฟของเมอืงดา้นลา่งปกคลมุ
ไปดว้ยหมอก น่ีคงจะเป็นทัศนวสัิยเลว
รา้ยทีสุ่ดเท่าท่ีผมเคยบนิเขา้ไป เราคดิ
แผนใหมอ่ย่างรวดเรว็วา่จะเบนเส้น
ทางไปสนามบนิอกีแห่งหากจ�าเป็น  
เราท�ารายการตรวจสอบ และบนิลงไปดู

ขณะเรง่ความเรว็ไปยังรนัเวย์ที่  
200 ฟุต (60 เมตร) เหนือระดบัพืน้
ดนิ เราถูกหมอกคลุมจนมิด ทันใด
น้ัน ขณะบินผ่านระดบั 120 ฟุต  
(37 เมตร) เราเห็นรนัเวย์สวา่งอยู่ข้าง
หน้า และไม่กี่วนิาทีตอ่มาเราลงจอด
อย่างปลอดภัย ทุกคนถอนหายใจดว้ย
ความโล่งอก

ความตอ่เน่ืองของหตกุารณ์เหมือน 
บังเอิญที่ ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนท�าให ้
ลกูเรอืของผมสามารถเดนิทางหลาย 
ขัน้ตอนไปอีกซีกหน่ึงของโลกและ 
กลับมาเรว็เป็นประวตักิารณ์ และผม 
สามารถอยู่บ้านช่วงสัน้ๆ ไดป้ระจวบ 
กับบัพตศิมาของลูกสาวผมพอด ี 
ดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจ้าผม 
สามารถท�าหน้าที่ตอ่ประเทศชาต ิ 

ฝูงบินของผม และที่ส�าคญัที่สุดคอืตอ่ 
ครอบครวัผมไดส้�าเรจ็ แม้ชีวติจะเกดิ
เหตใุหเ้ราตอ้งเปลีย่นเวลาบพัตศิมาของ 
ลูกสาวเรา แตพ่ระบิดาบนสวรรค์
ทรงให้เรารูว้า่พระองคท์รงรกัเราและ
ทรงไดย้ินค�าสวดอ้อนวอนของเรา 
พระองคป์ระทานความทรงจ�าของ
เหตกุารณ์อันน่าอัศจรรย์เหล่าน้ันแก่
ลูกสาวผมเพื่อเป็นพยานวา่พระองค์
ทรงรกัเธอ และผมกับภรรยาตา่งไดร้บั
พยานแรงกล้าขึน้วา่ “อะไรก็ตามที่เจ้า
จะทูลขอพระบิดาในนามของเรา, ซ่ึง
ถูกตอ้ง, โดยเช่ือวา่เจ้าจะไดร้บั, ดเูถิด
พระองคจ์ะประทานให้เจ้า” (3 นีไฟ 
18:20) ◼
ผูเ้ขยีนอาศยัอยู ่ในแคลฟิอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา 
ในเวลาทีป่ระสบการณ์น้ีเกดิขึน้
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ก่อนป่วยเป็นอัลไซเมอร ์คณุพ่อของ 
ดฉัินมักจะมีเรือ่งเล่าหรอืรอ้งเพลง 

ให้ลูกๆ ฟังเสมอ ดฉัินจ�าไดค้ราวท่าน 
น่ังอยู่ ในเก้าอีต้วัใหญ่ก�าลังอุ้มน้อง 
ชายตวัน้อยของดฉัินไวบ้นตกัขณะ 
เสียงนุ่มนวลของท่านเล่าเรือ่งราวจาก 
วยัเยาวข์องท่าน—ทุกเรือ่งตัง้แตก่าร 
เลีย้งววัโดยมีแมวเกาะอยู่ที่บ่าของ 
ท่านไปจนถึงการไถลลงมาตามโขด 
หนิสีแดงของเอสกาลานเต ยูทาห ์ 
สหรฐัอเมรกิา หลังจากน้ันเม่ือตาของ 
น้องชายดฉัินเริม่ปรอื ท่านจะหยุดเล่า  
และเริม่รอ้งเพลงคาวบอยกล่อมเด็ก 
เพลงเดมิวา่

หลับตาสะลึมสะลือเถิด โคบาลน้อย
ของข้า

พระบดิาบนสวรรคค์อยคุม้กันเจา้อยู่
ไม่รูห้รอืวา่ไดเ้วลานอนแล้ว อีกวนั

ผันผ่าน
หลับเถิดหนา โคบาลน้อยของข้า 1

เวลาน้ีน้องชายตวัน้อยของดฉัิน
เป็นคณุพ่อแล้ว และคณุพ่อของดฉัิน
นอนรกัษาตวัที่ โรงพยาบาลในแซน
ดเีอโก แคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา 
แม้ท่านจะเห็นตน้ปาล์ม แตท่่าน
ก็คดิวา่ท่านเป็นเด็กก�าลังปล่อยน� ้า
ชลประทานไปตามแถวข้าวโพด 
มะเขือเทศ และถั่วฝักยาว แตท่่าน
ไม่ ใช่เด็ก ท่านก�าลังจะสิน้ใจ

คณุแม่ พี่ชาย และน้องสาวของ
ดฉัินห้อมล้อมเตยีงท่านหลายวนั
ตดิตอ่กัน คณุแม่ โทรมาที่บ้านดฉัิน
ในเทือกเขาของยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา 
ท่านบอกวา่เมื่อท่านให้คณุพ่อดภูาพ
ถ่ายเก่าๆ ของครอบครวั รอยยิม้ผุด
ขึน้บนใบหน้าที่ซูบผอมของคณุพ่อ 
บางครัง้ภาพพี่ชายของคณุพ่อซ่ึงสิน้
ชีวตินานแล้ววนเวยีนอยู่ ในใจและ
ความคดิท่าน คณุแม่พยายามให้ท่าน
กินอาหาร แตท่่านไม่ยอม ท่านบอก
คณุแม่วา่พี่ชายท่านจับปลาเทราท์ ได ้

ไตร่ตรอง

และท่านตอ้งไปดแูลม้าก่อนอาหาร
เย็น

เราท�าใจไดท้ีละเรือ่งดว้ยความรู้
ที่วา่เมื่อคณุพ่อไปจากชีวติมรรตยั
น้ี พระองคจ์ะทรง “น�า [ท่าน] กลับ
บ้านไปสู่พระผู้เป็นเจ้าองคน้ั์นผู้
ประทานชีวติให้ [พวกเรา]” สู่ “เมือง
บรมสุขเกษม, . . . ซ่ึงที่น่ัน [ท่าน
จะ] พักผ่อนจากความยุ่งยากทัง้หลาย
ทัง้ปวง [ของท่าน] และจากความ
กังวลทัง้ปวง, และโทมนัส” (แอลมา 
40:11–12)

ดฉัินโทรหาคณุแม่และท่าน
ยื่นโทรศัพท์ ให้คณุพ่อ ยังความ
ประหลาดใจแก่ดฉัิน ท่านเริม่รอ้ง
เพลงให้ดฉัินฟัง “หลับตาสะลึมสะลือ
เถิด โคบาลน้อยของข้า พระบิดาบน
สวรรคค์อยคุม้กันเจ้าอยู่”

ดิฉันสงสัยวา่คุณพ่อรูจ้รงิหรอืไม่ 
วา่ท่านก�าลังคุยกับดิฉัน ท่านอาจจะ 
ไม่รู ้แต่เพลงน้ีเป็นของขวญัที่เข้ามา 
ในใจดิฉันอย่างไม่รูต้ัว ดิฉันรอ้งไห้ 
ดว้ยความส�านึกคณุตอ่พระเมตตา 
อันละเอียดอ่อนน้ีจากพระบิดาบน 
สวรรค์และต่อแผนแห่งความรอด 
ของพระองค์ ไม่นานเพลงกล่อมเด็ก 
ก็จบ ดิฉันนึกภาพดวงตาของคุณพ่อ 
เริม่ปรอืใกล้จะหลับ ช่ัวขณะน้ันผ่าน 
ไป แต่ดิฉันพบความหวงัในความรูว้า่ 
ความตายเป็นส่วนหน่ึงในแผนของ 
พระผู้เป็นเจ้าเพ่ือน�าเรากลับบ้านไป
หาพระองค์ ดิฉันเช่ือในแผนของพระ
ผู้เป็นเจ้าและในความรกัที่ทรงมีต่อ
เราเมื่อเราจากชีวติน้ี ดิฉันกระซิบวา่ 
“ราตรสีวสัดิ์ค่ะพ่อ นอนหลับนะคะ 
พระบิดาบนสวรรค์ของเราคอยคุ้มกัน
คุณพ่ออยู่นะคะ” ◼

อ้ำงองิ
 1. ด ูJack Scholl and M. K. Jerome, “My Little 

Buckaroo” (1937).

พระบิดาบนสวรรคค์อยคุม้กนั
โดย ลำรีน พอร์เตอร์ กอนต์
นิตยสารศาสนจกัร
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ใ นฐานะทหารของกองทัพเยอรมัน 
ผมใช้เวลาเกินครึง่ของปี 1999 ใน

ซาราเยโว เมืองหลวงของบอสเนีย
และเฮอรเ์ซโกวนีา งานมอบหมายทาง
ทหารของผมมาพรอ้มความท้าทาย
สารพัดและการท�างานนานหลาย
ช่ัวโมง แตผ่มมักจะลาไปเข้าโบสถ์ ใน
ห้องนมัสการเล็กๆ ที่หลายนิกายใน
คา่ยทหาร 750 นายของเราใช้

เมื่อผมมาถึงห้องนมัสการตอนบ่าย 
วนัอาทิตย์วนัหน่ึง ผมพบวา่ประตล็ูอก  
ผมทราบวา่สมาชิกศาสนจกัรคนอืน่ๆ  
ในคา่ยย้ายไปแล้ว ผมผิดหวงัเพราะ 
ผมอยากจะนมัสการและรบัส่วนศีล 
ระลึก ก่อนไปที่ซาราเยโว ผมเคยวุน่
กับการรบัใช้เป็นประธานสาขาใน
เยอรมนีและสามารถรบัส่วนศีลระลึก
ไดเ้ป็นประจ�า

หลายสัปดาห์ตอ่มาผมไดร้บัมอบ
หมายให้ ไปเยี่ยมกองทหารอเมรกิัน
กับนายพลของผม ระหวา่งอาหาร
กลางวนั รอ้ยเอกชาวอเมรกิันที่เคย
เห็นผมคยุกับทหารนายอื่นถามวา่ผม
เป็นสมาชิกศาสนจักรหรอื หลังจาก
ผมบอกวา่เป็น เขาให้ช่ือและข้อมูล
ตดิตอ่ของผมแก่หัวหน้ากลุ่มอาวโุส
ของศาสนจักรที่น่ัน

ไม่นานบราเดอรฟิ์เชอรก็์ตดิตอ่ผม 
หลังจากสัมภาษณ์ เขาวางมือแตง่ตัง้
ผมเป็นหัวหน้ากลุ่มของศาสนจักรใน

การรับใชค้นเดียวในซาราเยโว
โดย อำร์มนิ วลิเฮล์ม

กำรรับใช้ในศำสนจกัร

วนัอาทิตย์ผมร้องเพลง สวดอ้อนวอน และเป็นผู้พูดให้ตัวผมฟัง  
สมาชิกคนอ่ืนจะเร่ิมมาร่วมการประชุมด้วยหรือเปล่าหนอ

ซาราเยโวพรอ้มกับมอบหมายให้จัดตัง้
กลุ่ม (กลุ่มคอืหน่วยศาสนจักรในคา่ย
ทหาร คล้ายสาขา)

ผมเริม่ตดิประกาศเวลาประชมุบน
กระดานขา่วและส่งค�าเชิญออกไปโดย
หวงัจะพบวสุิทธชินยคุสุดทา้ยคนอืน่ๆ
ในคา่ยทหารทีซ่าราเยโว ไมม่ี ใครเขา้
รว่มการประชมุในช่วงสองสามสัปดาห์
แรก ดว้ยเหตน้ีุในวนัอาทติยผ์มจงึรอ้ง
เพลง สวดออ้นวอน และเป็นผูพ้ดูให้
ตวัผมฟัง ตามแนวทางของศาสนจกัร
ส�าหรบัผูน้�าและสมาชิกในกองทพั ผม
สามารถใหพ้รและรบัส่วนศีลระลกึได้
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โดยไมต่อ้งมผีูด้�ารงฐานะปุโรหติคนที่
สอง น่ีท�าใหผ้มดี ใจอยา่งยิง่

ผมจัดการประชุมคนเดยีวเป็น
ภาษาอังกฤษดว้ยเหตน้ีุจึงสามารถ
ปรบัปรงุทักษะภาษาอังกฤษของตน
ได ้เรือ่งแรกที่ผมพูดเป็นเรือ่งเกี่ยวกับ
โจเซฟ สมิธ ไม่มี ใครในห้อง แตผ่ม
รูสึ้กวา่มีคนอื่นอยู่ที่น่ัน พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงเสรมิก�าลังและทรงเปิด
เผยตอ่ผมวา่ส�าคญัอย่างยิ่งที่ตอ้งเริม่
งานของพระเจ้าอีกครัง้ที่น่ี

ไม่กี่สัปดาห์หลังจากผมจัดการ
ประชุมวนัอาทิตย์ครัง้แรก ทหารสาว
ชาวอเมรกิันเข้ามาในห้องนมัสการ 
เธอรบับัพตศิมาเมื่อไม่กี่เดอืนก่อน 
ผมมีความสุขมาก! สองสัปดาห์ตอ่
มา พี่น้องสตรอีีกคนหน่ึงมา จาก
น้ันพี่น้องชายสองคนมา ดว้ยความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้า ศาสนจักรเริม่
เตบิโตในซาราเยโว

ปัจจุบันศาสนจักรมีหน่ึงสาขา 
ในซาราเยโว เมื่อผมนึกถึงเวลาที่
ผมอยู่ที่น่ัน ผมครุน่คดิถึงเกียรตทิี่
พระเจ้าทรงมอบให้ผมไดร้บัใช้ 
ในวธิีที่พิเศษ—เป็นฟันเฟืองเล็กๆ  
ในงานของพระองคแ์ละรูว้า่ “จากส่ิง
เล็กน้อยบังเกิดเป็นส่ิงที่ยิ่งใหญ่”  
(คพ. 64:33) ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในไรน์แลนด-์พาลาทิเนต 
เยอรมนี
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1. ควำมส�ำคญัทัว่โลกของศำสนำ
เสรภีาพทางศาสนาเป็นความสนใจของ

ข้าพเจ้ามาตลอดชีวติ งานเขียนที่ตพีิมพ์
ฉบับแรกของข้าพเจ้าสมัยเป็นอาจารย์หนุ่ม
ในคณะนิตศิาสตรท์ี่มหาวทิยาลัยแห่งชิคาโก
เมื่อ 54 ปีที่แล้วคอืหนังสือที่ข้าพเจ้าเป็น
บรรณาธิการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวา่ง
ศาสนากับการปกครองในสหรฐั1

ปัจจุบัน มากยิ่งกวา่สมัยน้ันคอืพวกเรา
ไม่สามารถมองข้ามความส�าคญัทั่วโลกของ
ศาสนาได—้ในการเมือง การแก้ ไขความ
ขัดแย้ง การพัฒนาเศรษฐกิจ การบรรเทา
ทุกข์เพื่อมนุษยธรรม และอื่นๆ แปดสิบส่ี
เปอรเ์ซ็นตข์องประชากรโลกนับถือศาสนา
ใดศาสนาหน่ึง 2 ทวา่ 77 เปอรเ์ซ็นตข์อง
พลเมืองโลกอาศัยอยู่ ในประเทศที่มีข้อ
จ�ากัดสูงหรอืสูงมากเกี่ยวกับเสรภีาพทาง
ศาสนา3 การเข้าใจศาสนาและความสัมพันธ์
ของศาสนากับความกังวลทั่วโลกและกับการ
ปกครองถือวา่จ�าเป็นตอ่การพยายามปรบัปรงุ
โลกที่เราอาศัยอยู่

ถึงแม้วา่เสรภีาพทางศาสนาไม่เป็นที่รูจ้ัก

กันส่วนใหญ่ ในโลกทัง้ยังถูกคกุคามจาก 
ฆราวาสนิยมและคตนิิยมสุดขัว้ แตข่้าพเจ้า 
พูดสนับสนุนอุดมการณ์ซ่ึงถือวา่เสรภีาพ 
ที่ศาสนาพยายามคุม้ครองน้ันไดร้บัมาจาก 
พระผู้เป็นเจ้าและมีอยู่แตแ่รกแตเ่กิดผล
ผ่านความสัมพันธ์รว่มกับฝ่ายปกครองที่มุ่ง
ประโยชน์สุขของประชาชนทัง้ปวง

ด้วยเหตุน้ีฝ่ายปกครองจึงควรปกป้อง
เสรภีาพทางศาสนาเพื่อประชาชนของตน 
ดังที่กล่าวไว้ ในมาตรา 18 ของปฏิญญาสากล
วา่ด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ
“ทุกคนมีสิทธิ ในเสรภีาพแห่งความคิด 
มโนธรรม และศาสนา ทัง้น้ี สิทธิน้ีรวมถึง
เสรภีาพในการเปลี่ยนศาสนา หรอืความเช่ือ
ถือ และเสรภีาพในการแสดงออกทางศาสนา
หรอืความเช่ือของตนในการสอน การปฏิบัต ิ
การสักการบูชาและการประกอบพิธีกรรม ไม่
วา่จะโดยล�าพังหรอืในชุมชมรว่มกับผู้อื่น ใน
ที่สาธารณะหรอืส่วนบุคคล” 4

ความรับผิดชอบร่วมกันของศาสนา
ผ่านผู้นับถือศาสนาน้ันคือต้องถือปฏิบัติ
กฎและเคารพวัฒนธรรมของประเทศที่

บทบาทอนัส�าคญั 
ยิง่ทัว่โลกของ ศาสนา

โดย เอล็เดอร์ 
ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัมอคัรสาวก 
สิบสอง

เป็นเวลากวา่ 30 ปีท่ีขา้พเจา้รับใชเ้ป็นอคัรสาวกสิบสองคนหน่ึงของพระเยซูคริสต ์ตามการก�ากบั
ดูแลของฝ่ายประธานสูงสุด เราปกครองศาสนจกัรท่ีมีสมาชิกทัว่โลกเกือบ 16 ลา้นคนในท่ีประชุม 
30,000 กวา่แห่ง เราสอนและเป็นพยานถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซูคริสต ์ฐานะปุโรหิตของ
พระองค ์และความสมบูรณ์แห่งหลกัค�าสอนของพระองค ์เอกลกัษณ์ของหลกัค�าสอนของเราคือ
ความรู้ของเราท่ีวา่พระผู้เป็นเจา้ยงัคงเรียกศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกใหรั้บการเปิดเผยและสอน
วธีิประยกุต์ใชพ้ระบญัญัติของพระองคใ์นสภาวการณ์ปัจจุบนัของเรา

เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์กล่าวปราศรยัเรือ่งน้ีเมือ่วนัที ่9 มิถุนายน ค.ศ. 2016 ทีม่หาวทิยาลัยออกซ์ฟอรด์ในอังกฤษ
ระหวา่งการประชุมสัมมนาเรือ่งเสรภีาพทางศาสนา



บทบาทอันส�าคญั 
ยิง่ทัว่โลกของ ศาสนา

เราไม่สามารถ
สูญเสียอิทธิพล
ของศาสนาใน
ชีวติสาธารณะ

ของเราได้
โดยไม่เป็น
ภัยมหันต์

ตอ่เสรภีาพ
ทัง้หมดของเรา
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รับรองเสรีภาพทางศาสนา เมื่อมีการคุ้มครองเสรีภาพ
ทางศาสนา การตอบสนองแบบน้ีคือหน้ีความส�านึกคุณท่ี
ยินดีช�าระ

หากมีการยอมรบัแบบเดยีวกันและน�าหลักการทั่วไป
เหล่าน้ีมาใช้ ย่อมไม่จ�าเป็นตอ้งมีการอภิปรายเหล่าน้ีเกี่ยว
กับเสรภีาพในเรือ่งศาสนา แตด่งัที่เราทุกคนทราบ โลก

การสอนในโบสถ์ ธรรมศาลา และมัสยิด ขณะเดยีวกันก็ ไม่
ยอมให้ปฏิบัตคิวามเช่ือทางศาสนาในที่สาธารณะ แน่นอน
วา่ความพยายามเช่นน้ันฝ่าฝืนการรบัรองสิทธิของปฏิญญา
สากลที่แสดงออกทางศาสนาหรอืความเช่ือ “ ในที่สาธารณะ
หรอืส่วนบุคคล” การปฏิบัตศิาสนาอย่างอิสระตอ้งประยุกต์
ใช้ดว้ยเมื่อผู้เช่ือท�าหน้าที่แทนชุมชนอย่างเช่นความ
พยายามของพวกเขาในเรือ่งการศึกษา การแพทย์ และ
วฒันธรรม

2. คุณค่ำทำงสังคมของศำสนำ
ความเช่ือและการปฏิบัตทิางศาสนาถูกวพิากษ์วจิารณ์

เช่นกันวา่ไรเ้หตผุลและขัดกับเป้าหมายส�าคญัๆ ดา้นการ
ปกครองและสังคม ข้าพเจ้ายังคงเช่ือมั่นวา่ศาสนามีคณุคา่

ของเรามีปัญหามายาวนานกับหลักการทั่วไปเหล่าน้ีที่ขัด
กัน ตวัอย่างเช่น เวลาน้ีผู้มีช่ือเสียงก�าลังคดัคา้นความคดิ
ทัง้หมดเกี่ยวกับการให้ความคุม้ครองศาสนาเป็นพิเศษ 
หนังสือประเภทน้ีมีเล่มหน่ึงช่ือ Freedom from Religion 
และอีกเล่มหน่ึงช่ือ Why Tolerate Religion? 5

ผู้มีช่ือเสียงอีกหลายคนหาทางไม่ ให้ความส�าคญัแก่
ศาสนาและผู้เช่ือ อย่างเช่นจ�ากัดเสรภีาพทางศาสนาเฉพาะ

อย่างยิ่งตอ่สังคม ดงัที่ผู้ ไม่เช่ือพระเจ้าคนหน่ึงยอมรบัใน
หนังสือที่ออกมาไม่นานน้ีวา่ “คนเราไม่จ�าเป็นตอ้งเป็นผู้
เช่ือทางศาสนาก็เข้าใจวา่คณุคา่หลักของอารยธรรมตะวนั
ตกมีรากฐานอยู่ ในศาสนา และดว้ยเหตน้ีุจึงเป็นห่วงวา่
ความเส่ือมของการถือปฏิบัตศิาสนาจะบ่อนท�าลายคณุคา่
เหล่าน้ัน” 6 “คณุคา่หลัก” หน่ึงในน้ันคอืแนวคดิเรือ่ง
ศักดิศ์รแีละคณุคา่ในตวัมนุษย์

ตอ่ไปน้ีเป็นตวัอย่างเจ็ดข้อของคณุคา่ทางสังคมของ
ศาสนา

1. ความก้าวหน้าทางศีลธรรมที่ส�าคัญหลายอย่างซ่ึงมี
ผลมากที่สุดในอารยธรรมตะวันตกส่วนใหญ่มีหลักศาสนา
เป็นแรงผลักดันและการส่ังสอนจากแท่นพูดโน้มน้าว
ให้น� ามาปฏิบัติอย่างเป็นกิจลักษณะ เป็นดังน้ันกับการ
เลิกค้าทาสในจักรวรรดิอังกฤษ การประกาศเลิกทาสใน
สหรัฐ และขบวนการเรียกร้องสิทธิทางการเมืองของครึ่ง
ศตวรรษหลัง จริยธรรมทางสังคมไม่ ได้กระตุ้นหรือส่ง
เสริมความก้าวหน้าเหล่าน้ีแต่บุคคลผู้มีวิสัยทัศน์ชัดเจน

ความกา้วหนา้ทางศีลธรรมท่ีส�าคญัหลายอยา่ง 
ซ่ึงมีผลมากท่ีสุดในอารยธรรมตะวนัตกส่วน 

ใหญ่มีหลกัศาสนาเป็นแรงผลกัดนัและการสัง่สอนจาก 
แท่นพดูโนม้นา้วใหน้�ามาปฏิบติัอยา่งเป็นกิจลกัษณะ

ตามเข็มนาฬิกาจากบนซ้าย: แม่ชีเทเรซา, ดร. มารต์นิ ลูเธอร ์คงิ จูเนียร,์  
อับราฮัม ลินคอล์นประธานาธิบดสีหรฐัอเมรกิา, อธิการเดสมอนด ์ตตู,ู  
วลิเลียม วลิเบอรฟ์อรซ์
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ทางศาสนารู้ว่าอะไรถูกต้องทางศีลธรรมเป็นผู้ผลักดันใน
เบือ้งต้น

2. ในสหรฐั งานการกุศลภาคเอกชนจ�านวนมากของเรา
—การศึกษา โรงพยาบาล การดแูลคนยากไร ้และองคก์ร
การกุศลอันทรงคณุคา่อีกนับไม่ถ้วน—เกิดจากและยังคง
ไดร้บัการสนับสนุนมากที่สุดจากองคก์รศาสนาและแรง
กระตุน้ทางศาสนา

3. ในเบือ้งตน้ สังคมตะวนัตกสามัคคกีันไม่ ใช่เพราะการ
บังคบัใช้กฎหมายอย่างเดยีว เพราะท�าไม่ได ้แตส่�าคญัที่สุด
คอืเพราะพลเมืองท�าตามกฎหมายโดยสมัครใจเน่ืองดว้ย
มาตรฐานความประพฤตชิอบที่อยู่ ในตวัพวกเขา ส�าหรบั
คนจ�านวนมาก ความเช่ือทางศาสนาในส่ิงถูกผิดและพันธะ
รบัผิดชอบที่มุ่งหวงัให้มีตอ่อ�านาจที่สูงกวา่น่ันเองที่ท�าให้
พวกเขาสมัครใจวางกฎข้อบังคบัให้ตน 
อันที่จรงิ คณุคา่ทางศาสนาและความ
เป็นจรงิทางการเมืองมีจุดก�าเนิดและ
การสืบทอดชาตติะวนัตกที่เช่ือมโยงกัน
จนเราไม่สามารถสูญเสียอิทธิพลของ
ศาสนาในชีวติสาธารณะของเราได้ โดย
ไม่เป็นภัยมหันตต์อ่เสรภีาพทัง้หมด
ของเรา

4. องคก์รศาสนาพรอ้มดว้ยองคก์ร
สนับสนุนที่เป็นเอกชนท�าหน้าที่เป็น
สถาบันส่ือกลางคอยหล่อหลอมและ
จ�ากัดอ�านาจรฐัไม่ ให้ล่วงล�า้บุคคลและองคก์รเอกชน

5. ศาสนาดลใจให้ผูเ้ช่ือจ�านวนมากรบัใช้ผูอื้น่ ซ่ึงเบ็ดเสรจ็
แล้วให้ประโยชน์มหาศาลตอ่ชุมชนและประเทศชาติ

6. ศาสนาเสรมิเงื่อนไขของสังคม ดงัที่ โจนาธาน แซคส์
ผู้น�าศาสนายิวสอนไว ้“[ศาสนา] ท�าให้มีผู้สรา้งชุมชนที่
มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่ โลกรูจ้ัก . . . ศาสนาเป็น
ยาถอนพิษปัจเจกนิยมของยุคผู้บริโภคไดช้ะงัดที่สุด 
แนวคดิที่วา่สังคมอยู่ ได้ โดยไม่มีศาสนาหายไปแล้วในหน้า
ประวตัศิาสตร”์ 7

7. สุดท้าย เคลย์ตนั เอ็ม. ครสิเตนเซ็น วสุิทธิชนยุค
สุดท้ายผู้ที่ทั่วโลกยอมรบัวา่เป็น “ผู้น�าความคดิ” ดา้น
การบรหิารธุรกิจและนวตักรรม 8 เขียนไวว้า่ “ศาสนาเป็น
รากฐานของประชาธิปไตยและความรุง่เรอืง” 9 มีกล่าวไวอ้ีก
มากเกี่ยวกับบทบาทที่ดขีองศาสนาในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ข้าพเจ้าเช่ือวา่การสอนศาสนาและการกระท�าอันเกิดจาก
แรงผลักดนัทางศาสนาของผู้ที่เช่ือจ�าเป็นตอ่สังคมที่เป็น

อิสระและรุง่เรอืง และยังคงสมควรไดร้บัความคุม้ครองเป็น
พิเศษตามกฎหมาย

3. ควำมรับผดิชอบร่วมกนัของศำสนำ
ข้าพเจ้าพูดมาตัง้แตต่น้เฉพาะความรบัผิดชอบของ

ฝ่ายปกครองตอ่ผู้เช่ือและองคก์รศาสนา ตอนน้ีข้าพเจ้าจะ
พูดถึงความรบัผิดชอบรว่มกันที่ศาสนาและผู้เช่ือมีตอ่ฝ่าย
ปกครอง

จริงๆ แล้วฝ่ายปกครองมีสิทธิ์คาดหวังให้ผู้ ได้รบัความ
คุ้มครองเช่ือฟังกฎหมายและเคารพวัฒนธรรม ฝ่าย
ปกครองมีความสนใจมากที่สุดในการรักษาความม่ันคง
ของเขตแดนประเทศของตนตลอดจนปกป้องสุขภาพ
และความปลอดภัยของประชาชน จริงๆ แล้วฝ่ายปกครอง

มีสิทธิ์ยืนกรานให้ทุกองค์กร รวมทัง้
ศาสนา งดสอนเรื่องความเกลียดชัง
และการกระท�าที่อาจส่งผลให้เกิด
ความรุนแรงหรือการกระท�าผิดต่อผู้
อื่น ต้องไม่มีประเทศใดให้ที่หลบภัย
แก่องค์กรที่ส่งเสริมลัทธิก่อการร้าย 
เสรีภาพทางศาสนาไม่เป็นอุปสรรคขัด
ขวางอ�านาจรัฐในสภาวการณ์เหล่าน้ี

ปัจจุบันการท�างานรว่มกันของ
ศาสนาและฝ่ายปกครองไดร้บัการ
ทดสอบอย่างมากในยุโรป ผู้อพยพส่วน

ใหญ่ที่นับถือศาสนาและวฒันธรรมมุสลิมจ�านวนมากทะลัก
เข้าประเทศที่มีวฒันธรรมและศาสนาตา่งจากตนจนก่อให้
เกิดปัญหารนุแรงทางการเมือง วฒันธรรม สังคม การเงิน 
และศาสนา

ศาสนาและองคก์รศาสนาจะท�าคณุประโยชน์อะไรไดบ้้าง
เพื่อช่วยผู้อพยพและประเทศที่ตอ้นรบัพวกเขา—ทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาว เรารูว้า่ผู้เช่ียวชาญบางคนสงสัยบทบาท
ขององคก์รศาสนาในเรือ่งส�าคญัเหล่าน้ี บางคนถึงกับมอง
วา่ศาสนาเป็นอิทธิพลบ่อนท�าลาย ข้าพเจ้าพยายามจะไม่
หักล้างความคดิเห็นโดยอาศัยข้อเท็จจรงิที่ข้าพเจ้าไม่รอบรู ้
ข้าพเจ้าจะแบ่งปันเฉพาะนโยบายและประสบการณ์ของ 
ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทา้ยซ่ึง 
ข้าพเจ้าเช่ือวา่จะแสดงให้เห็นอิทธิพลบวกที่องคก์รศาสนา 
มี ไดแ้ละควรมี ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว

เราผู้รูก้ันทั่วไปวา่เป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ายหรอืมอรมอน
น้อมรบัค�าสอนของพระครสิตท์ี่วา่เราควรให้อาหารแก่คน

ผู้อพยพข้ามชายแดนจากซีเรยีไปตรุกี
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หิวโหยและให้ที่พักพิงแก่คนแปลกหน้า (ด ูมัทธิว 25:35) 
การเปิดเผยยุคปัจจุบันจากแหล่งเดยีวกันแนะน�าเราเช่น
กันให้ “ระลึกถึงคนจนและคนขัดสน, คนเจ็บป่วยและ
คนทุกข์ยาก, เพราะคนที่ ไม่ท�าส่ิงเหล่าน้ี, คนคนน้ันมิ ใช่
สานุศิษย์ของเรา” (คพ. 52:40)

การดแูลผู้ยากไรแ้ละคนขัดสนไม่ไดม้ี ไว้ ให้เลือกท�า

งานเผยแผ่ศาสนาทั่วโลกของเรา เราให้ความช่วยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรมโดยไม่ถือวา่ให้ ในนามองคก์รศาสนาเพราะเรา
ตอ้งการให้ผู้คนยอมรบัและพิจารณางานเผยแผ่ศาสนา
ของเราโดยไม่มีการบังคบัหรอืแรงจูงใจจากอาหารหรอื
ความช่วยเหลืออื่นๆ

4. ศำสนจกัรต่ำงๆ จะท�ำอะไรได้บ้ำง
องคก์รศาสนจักรจะท�าอะไรไดบ้้างนอกเหนือจากส่ิงที่

สหประชาชาตหิรอืแตล่ะประเทศท�าได ้ข้าพเจ้าขออ้าง
ประสบการณ์จากศาสนจักรของเราเองอีกครัง้ แม้สมาชิก
ของเรา—ครึง่หน่ึงในสหรฐัและอีกครึง่หน่ึงในประเทศ
อื่น—จะมีก�าลังช่วยน้อย แตเ่รามีข้อไดเ้ปรยีบมากสามข้อที่
ขยายผลของเรา

หรอืไม่ท�าก็ ไดห้รอืไม่ ใช่เรือ่งส�าคญัในศาสนจักรของเรา 
เราท�าเช่นน้ีทั่วโลก ตวัอย่างเช่น ในปี 2015 เรามี โครงการ
ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 177 โครงการใน 56 ประเทศ 
นอกจากน้ีเรายังมีอีกหลายรอ้ยโครงการที่เป็นประโยชน์ตอ่
ประชาชนมากกวา่หน่ึงล้านคนในความช่วยเหลืออีกเจ็ด
ประเภท เช่น น� ้าสะอาด การฉีดวคัซีน และการดแูลสายตา 
เป็นเวลา 30 กวา่ปีที่คา่ใช้จ่ายในการท�างานเหล่าน้ีถัวเฉลี่ย
ปีละ 40 ล้านดอลลาร์

เราหลีกเลี่ยงสาเหตหุน่ึงของการคดัคา้นองคก์รศาสนา
โดยแยกการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมออกจาก

หน่ึง ประเพณีการรบัใช้ของสมาชิกเราท�าให้เรามีแหล่ง
อาสาสมัครที่มุ่งมั่นและมีประสบการณ์ เพื่อแปลเป็น
ตวัเลข ในปี 2015 อาสาสมัครของเราบรจิาค 25 ล้านกวา่
ช่ัวโมงท�างานในโครงการสวสัดกิาร มนุษยธรรม และอืน่ๆ  
ที่ศาสนจักรเป็นผู้อุปถัมภ์ 10 ไม่นับส่ิงที่สมาชิกของเราท�า
เป็นส่วนตวั

สอง เราจัดหาเงินทุนของเราเองผ่านการบรจิาคเงินของ
สมาชิกให้แก่งานมนุษยธรรม แม้เราจะสามารถด�าเนิน
งานเองได้ โดยไม่ขึน้กับโครงสรา้งระบบราชการและงบ
จัดสรร แตเ่ราปรารถนาเช่นกันที่จะประสานงานกับรฐับาล
แตล่ะประเทศและกับหน่วยงานสหประชาชาตเิพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด เราขอให้พวกเขาพึ่งพลังขององค์กร 
ศาสนามากขึน้

สาม เรามีองคก์รระดบัรากหญ้าอยู่ทั่วโลกที่สามารถ
ระดมพลไดท้ันที ตวัอย่างเช่น เกี่ยวกับปัญหาผู้อพยพ
ทั่วโลก ในเดอืนมีนาคม 2016 ฝ่ายประธานสูงสุดของเรา 
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ ประธานเยาวชนหญิง

การสอนศาสนาและการกระท�าอนัเกิดจากแรง 
ผลกัดนัทางศาสนาของผูท่ี้เช่ือจ�าเป็นต่อสงัคม 

ท่ีเป็นอิสระและรุ่งเรือง และยงัคงสมควร 
ไดรั้บความคุม้ครองเป็นพิเศษตามกฎหมาย
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สามัญ และประธานปฐมวยัสามัญของเราส่งข่าวสารเตอืน
สมาชิกทั่วโลกให้นึกถึงหลักธรรมพืน้ฐานของครสิตศ์าสนา
ในการช่วยคนจนและ “คนแปลกหน้า” ท่ามกลางพวกเรา 
(มัทธิว 25:35) ท่านเหล่าน้ันเชือ้เชิญเด็กและสตรทีุกวยัให้
มีส่วนช่วยเหลือผู้อพยพในชุมชนของตน 11

ตวัอย่างการตอบสนองของสมาชิกเราในยุโรป คอืเย็นวนั
หน่ึงในเดอืนเมษายน 2016 ชาวมอรมอนกวา่ 200 คนและ
เพื่อนๆ ของพวกเขาในเยอรมนีอาสาจัด “กระเป๋าตอ้นรบั” 
1,061 ใบให้เด็กๆ ที่อยู่ ในศนูย์ผู้อพยพหกแห่งในเยอรมนี
ในรฐัเฮสเซินและรฐัไรน์แลนด์พฟัลซ์ ในถุงมีเสือ้ผ้าชุด
ใหม่ ชุดสุขอนามัย ผ้าห่ม และอุปกรณ์ศิลปะ สตรคีนหน่ึง
ที่เป็นผู้น�างานน้ีกล่าววา่ “ถึงแม้ดฉัินจะไม่สามารถเปลี่ยน
สภาวการณ์อันน่าโศกสลดซ่ึงท�าให้ [ผู้อพยพ] ตอ้งลีภ้ัยจาก
บ้านของพวกเขา แตด่ฉัินสามารถสรา้ง
ความแตกตา่งในสภาพแวดล้อม [ของ
พวกเขา] และมีส่วนช่วยอย่างแข็งขัน
ในชีวติ [พวกเขา]”

ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างงานมนุษยธรรม
ทั่วโลกที่จัดตัง้อย่างเป็นทางการของเรา 
ในปี 2015 องค์กรการกุศลแอลดีเอส
ร่วมมือเต็มที่กับมูลนิธิ AMAR  
ที่มีฐานในบริติชก่อสร้างศูนย์ดูแล
สุขภาพพืน้ฐานให้ชนกลุ่มน้อยยาซีดิ
ทางภาคเหนือของอิรักผู้ตกเป็นเป้า
โจมตีอย่างเหีย้มโหดของ ISIS ศูนย์
ดูแลสุขภาพเหล่าน้ี—ห้องปฏิบัติการที่ติดตัง้อุปกรณ์ครบ

ครัน การดูแลฉุกเฉิน เภสัชกรรม และอุลตร้าซาวด์—น�า
การบรรเทาทุกข์มาให้ประชากรที่บาดเจ็บทัง้ร่างกายและ
วิญญาณ พวกเขาว่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ชาวยาซีดิ
และอาสาสมัครผู้ ให้ความช่วยเหลือคนของตนได้ โดยมี
ความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม

ในปี 2004 แผ่นดินไหวรา้ยแรงและสึนามิท่ีเกิดตาม
มาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เมื่อวนัท่ี 26 ธันวาคมครา่
ชีวติผู้คนไป 230,000 คนใน 14 ประเทศ องค์กรการกุศล
แอลดีเอสของเราไปถึงท่ีเกิดเหตุในวนัรุง่ขึน้และท�างาน
อย่างขยันขันแข็งเป็นเวลาห้าปี เฉพาะเขตบันดาอาเจะห์
ที่ ได้รบัผลกระทบอย่างหนักเขตเดียว องค์กรการกุศล
ของเราสรา้งบ้านถาวรให้ 900 หลัง ระบบน� ้าหมู่บ้าน 24 
แห่ง โรงเรยีนประถม 15 แห่ง ศูนย์การแพทย์ 3 แห่ง และ

ศูนย์ชุมชน 3 แห่งท่ี ใช้เป็นมัสยิดด้วย 
นอกจากน้ีเรายังได้จัดส่งคัมภีรก์ุรอ่าน
และพรมรองน่ังละหมาดให้ด้วยเพื่อ
ช่วยชุมชนเหล่าน้ันในการนมัสการ
ของพวกเขา

น่ีเป็นเพียงไม่กี่ตวัอย่างที่แสดงให้
เห็นคณุคา่ของศาสนาในวฒันธรรม
หน่ึงซ่ึงเราไม่เพียงสนับสนุนในชุมชน
ศาสนาเท่าน้ันแตเ่รยีกรอ้งเสรภีาพทาง
ศาสนาดว้ย ซ่ึงเราถือวา่เป็นเสรภีาพ
อันดบัแรก ◼
ดบูทความเต็มและวดีทิัศน์ของค�าปราศรยัน้ีเป็น

ภาษาอังกฤษที ่mormonnewsroom.org
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วนัอาทิตย ์ 
มีไวส้�าหรับบาง 
ส่ิงท่ีมากกวา่นั้น

เราพบวา่การเชิญชวนนิโคไลให้ด�าเนินชีวติ
ตามหลักธรรมพระกิตตคิณุไดผ้ลมากกวา่
เพียงบอกเขาเกีย่วกับหลักธรรมเหล่าน้ัน

หลายปีก่อน ขณะท�างานเป็นพ่อคา้รมิถนนในเมือง
เล็กๆ ที่ โปแลนด ์ผมพบชายคนหน่ึงช่ือนิโคไล 
ชาเวโค เราพบวา่เราทัง้คูม่าจากเมืองเชียรนี์กอฟ 

ยูเครน และเป็นเพื่อนกันทันที
ผมทราบในท้ายที่สุดวา่นิโคไลไม่มีที่อยู่ ผมกับภรรยาจึง

ชวนเขามาอยู่ดว้ย อพารต์เมนตข์องเราไม่อุ่นหรอืสบาย
มากนัก แตเ่รามีห้องเหลือ เขาตกลงอย่างซาบซึง้ใจ
และพักอยู่กับเราช่วงหน่ึง เขาเริม่ดวูา่เราใช้ชีวติ
อย่างไร

ไม่ท�ำงำนวนัอำทติย์หรือ
เราเหมือนพ่อคา้ส่วนใหญ่ที่ขายสินคา้ครวัเรอืนตรงที่เรา

ตอ้งท�างานหนักนานหลายช่ัวโมงจึงจะมีเงินพอเลีย้งปาก
เลีย้งท้อง แตเ่ราไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ตรงที่ผมกับภรรยา
ไม่ท�างานวนัอาทิตย์ วนัหน่ึง นิโคไลถามวา่ท�าไม ท�าไมเรา
ไม่ท�างานหาเงินวนัน้ัน

“วนัอาทิตย์ ไม่ไดม้ี ไวท้�างานหรอืหาเงิน” ผมบอกเขา 
“แตม่ี ไวเ้พื่อจุดประสงคต์า่งออกไป”

“แล้วคณุจะมีเงินจ่ายคา่อาหารและคา่เช่าไดอ้ย่างไรถ้า
คณุไม่ท�างานอาทิตย์ละเจ็ดวนั” เขาถาม

เพือ่ตอบค�าถามของเขา ผมจงึชวนเขามานมสัการกบัเรา 
น่ันเป็นประสบการณ์ครัง้แรกทีเ่ขาไดย้นิเกีย่วกบัศาสนจกัร 
และเขาไมเ่ขา้ใจทนัททีนัใด เขายงัคงคดิวา่เราแปลก
ประหลาดเหลอืเช่ือเพราะเราเลอืกไปการประชมุแทนทีจ่ะ โดย อเลก็ซี เคเมซอฟ
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หาเงนิ แตนั่บจากน้ันเป็นตน้มา เราพูดคยุกบัเขาบอ่ยๆ 
เกีย่วกบัความเช่ือของเรา และเขาสนใจมากขึน้ทลีะนิด

ลองดูสิ แล้วคุณจะเห็น
นิโคไลเห็นเราด�าเนินชีวติตามส่ิงที่เรารูว้า่จรงิ เขา

เห็นพรที่เข้ามาในชีวติเรา ใช่ มันยากที่จะไดเ้งินมากพอ
เลีย้งปากเลีย้งท้อง แตเ่รารูว้า่เราควรรกัษาวนัสะบาโตให้
ศักดิสิ์ทธิ์ และพระเจ้าทรงอวยพรเรา เรามักจะมีเงินพอซือ้
ส่ิงจ�าเป็นเสมอ น่ันท�าให้ประจักษ์พยานของเราเข้มแข็งขึน้
และช่วยให้เราเป็นพยานตอ่นิโคไลไดด้ขีึน้ เรามีความเช่ือ
มั่นวา่ตอ้งเชิญชวนให้เขา “ลองดสิู แล้วคณุจะเห็น!”

เขาท�าหน่ึงสัปดาห์
แทนที่จะไปท�างาน เขามาโบสถ์กับเรา เขาคดิวา่เป็นไป

ไม่ไดท้ี่จะท�างานสัปดาห์ละหกวนั แตเ่พราะความหวงัและ
พรที่เขาเห็นในชีวติเรา เขาจึงลองดู

สัปดาห์น้ัน เมื่อเขานับเงินของเขา เขาประหลาดใจ เขา
หาเงินสัปดาห์น้ันไดม้ากกวา่ที่เขาหาไดป้กตจิากการท�างาน
สัปดาห์ละเจ็ดวนั!

ลองส่วนสิบด้วย
เหตกุารณ์เดยีวกันเกิดขึน้เมื่อเราพูดเรือ่งส่วนสิบ ตอน

แรก นิโคไลไม่เข้าใจวา่เรายอมจ่าย 10 เปอรเ์ซ็นตข์องราย
ได้ ไดอ้ย่างไร

“ผมจะมีไม่พอแน่ถ้าท�าอย่างน้ัน!” เขายืนกราน
เราเพียงแคย่ักไหล่ “ถ้าคณุลอง คณุจะเห็น”
เขายังไม่เช่ือ แตก็่ยิม้นิดๆ “ก็คงเหมือนกับไม่ท�างานใน

วนัอาทิตย์” เขาพูด “ถ้าคณุจ่ายส่วนสิบ คณุจะมีเงินพอ
ส�าหรบัตวัคณุเองและส่ิงที่คณุจ�าเป็น”

น่ันเป็นการเปิดเผยครัง้ใหญ่ส�าหรบันิโคไล เขาเรยีนรู้
ดว้ยตนเองวา่ถ้าเราท�าตามพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า ภา
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พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรเราและสถานการณ์จะเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของเรา

เมื่อนิโคไลกลับไปบ้านที่เชียรนี์กอฟ เขาเชิญผู้สอน
ศาสนามาสอนเขากับครอบครวั ไม่นานเขากับครอบครวั
ก็เข้ารว่มศาสนจักร ตอ่มา นิโคไลรบัใช้เป็นประธานสาขา 
และลูกสาวของเขารบัใช้งานเผยแผ่ ในรสัเซีย

เราชอบคยุกับนิโคไลเกี่ยวกับศาสนจักร แตสุ่ดท้าย
แล้ว การเชิญชวน เขาให้ด�าเนินชีวติตามหลักธรรมพระ
กิตตคิณุมีประสิทธิผลมากกวา่การเพียงแคบ่อกเขาเกี่ยว
กับพระกิตตคิณุ เขากับครอบครวัไดร้บัประจักษ์พยาน
และเปลี่ยนแปลงชีวติเพราะพวกเขาเลือกด�าเนินชีวติตาม
ความจรงิพระกิตตคิณุ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในลวฟี ยูเครน

มำดูเถดิ

“เราเช้ือเชิญใหท่้านฟังความจริงท่ีได ้
รับการฟ้ืนฟขูองพระกิตติคุณของพระ 
เยซูคริสตเ์พ่ือให้ท่านสามารถศึกษา  
ไตร่ตรอง สวดออ้นวอน และรู้ดว้ย 
ตนเองวา่ส่ิงท่ีเราแบ่งปันกบัท่านเป็น 

ความจริงหรือไม่
“. . . เฉกเช่นพระเยซูคริสตท์รงเรียกสานุศิษยส์องคน

ของพระองคใ์ห ้‘มาดูเถิด’ (ยอห์น 1:39) เราจึงกระตุน้
ใหท่้านมาดูเถิดวา่พระกิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟขูองพระ
เยซูคริสตจ์ะขยายและเพ่ิมคุณค่าส่ิงท่ีท่านเช่ือวา่จริงอยู่
แลว้ใหม้ากข้ึนไดอ้ยา่งไร”
เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนำร์แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “มำดูเถดิ,” เลยีโฮนา, 
พ.ย. 2014, 107
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ดิฉันเตบิโตในศาสนจักร รบับัพตศิมา
และการยืนยันเมื่ออายุแปดขวบ พระ
กิตตคิณุเป็นวถิีชีวติของดฉัินและ

ของคนส่วนใหญ่รอบข้างดฉัิน พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงเป็นส่ิงที่ดฉัินคุน้เคยมากในชีวติ

เมื่อดฉัินไดร้บัปัพพาชนียกรรม ดฉัินรูสึ้ก
วา่ความรูสึ้กที่แทบจับตอ้งได้ ไปจากดฉัิน 
ดฉัินรูสึ้กเหมือนกระบวนความคดิเสียไปและ
ช้าลง การตดัสินใจสับสนและท�าไดย้าก ดฉัิน
อยากมีสันตสุิขอีกครัง้แตค่วามรูสึ้กน้ันเกิด
ขึน้ยากมาก

ดฉัินไม่เคยรูเ้ลยวา่การสูญเสียสมาชิกภาพ
ของดฉัินจะเปลี่ยนชีวติดฉัินโดยสิน้เชิง  
ดฉัินไม่สามารถสวมการเ์ม้นท์พระวหิารหรอื
เข้าพระวหิารไดอ้ีก ดฉัินไม่สามารถจ่ายส่วน
สิบ รบัใช้ ในการเรยีกใดๆ รบัศีลระลึก หรอื
แสดงประจักษ์พยานหรอืสวดอ้อนวอนใน
ศาสนจักร ดฉัินไม่มีของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์อีกตอ่ไป ส�าคญัที่สุดคอืดฉัิน
ไม่อยู่ ในความสัมพันธ์แบบพันธสัญญากับ

พระผู้ช่วยให้รอดผ่านศาสนพิธีบัพตศิมาและ
พระวหิาร

ดฉัินหมดสิน้แล้วทุกอย่างและหวาดกลัว 
ลูกสามคนของดฉัินเวลาน้ันอายุ 16 ปี 14 และ 
12 ปี พวกเขาเป็นมรดกของดฉัิน และดฉัิน
ตอ้งการฝากมรดกแห่งความหวงัไว้ ให้พวก
เขา ดฉัินให้พวกเขาน่ังลงและบอกพวกเขา
วา่ถ้าดฉัินตายก่อนไดร้บับัพตศิมาใหม่ ดฉัิน
ตอ้งการให้พวกเขาประกอบศาสนพิธี ให้ดฉัิน
อีกครัง้ทันทีที่ท�าได ้ดฉัินใจหายที่ดฉัินไม่มี
พรของการรกัษาพันธสัญญาบัพตศิมาอีกแล้ว 
และดฉัินเป็นห่วงวา่ดฉัินอาจไม่ไดร้บัการ
ช�าระล้างให้สะอาดอีกครัง้

กำรเดนิทำงกลบั
ดฉัินไม่เคยมีค�าถามวา่ศาสนจักรจรงิหรอืไม่

และพระกิตตคิณุเป็นรปูแบบที่ดฉัินตอ้งการ
ด�าเนินชีวติตาม ดฉัินจึงไปโบสถ์เหมือนเดมิ 
ดฉัินตอ้งการให้พระบิดาบนสวรรคท์รงทราบ
วา่ดฉัินรกัพระองคแ์ละดฉัินเสียใจมากกับ

ได ้พนัธสัญญา 

ดฉัินเรยีนรูว้า่ตอ้งหวงแหนพันธสัญญาของ
ดฉัินหลังจากประสบกับการสูญเสียพันธสัญญา

เหล่าน้ันผ่านการปัพพาชนียกรรม

ของดิฉนัคืน
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การกระท�าของดฉัิน ดฉัินไปโบสถ์ทุกสัปดาห์ทัง้ที่รูว้า่ยาก 
มาก วอรด์อดึอดัเมือ่ดฉัินอยูท่ีน่ั่น และแทบไมม่ี ใครพดู 
กับดฉัิน แตม่ีเยาวชนหญิงที่พิเศษคนหน่ึงช่ือฮอลลีซ่ึง 

เป็นดาวน์ซินโดรม เธอแสดงความรกัตอ่ดฉัิน ทุกวนั 
อาทิตย์ขณะดฉัินเดนิเข้าไปในโบสถ์ เธอจะวิง่มาหา เหวีย่ง 
แขนโอบดฉัิน กอดดฉัินแน่น และพูดวา่ “ดจีังที่ ไดเ้จอ 
คณุ! หนูรกัคณุคะ่!” ดฉัินรูสึ้กประหน่ึงเธอก�าลังท�าแทน 
พระผู้ช่วยให้รอด ท�าให้ดฉัินรูว้า่พระองคท์รงมีความสุขที ่
ดฉัินอยู่ที่น่ัน

ยากเป็นพิเศษที่จะปล่อยให้ศีลระลึกผ่านไปโดยไม่
สามารถรบัไดเ้พราะดฉัินรูว้า่ดฉัินไม่ไดร้บัพร การรบั
ศีลระลึกเป็นพรอย่างยิ่ง เหลือเช่ือที่มีพรของการท�าให้
สะอาดผ่านเดชานุภาพของพระผู้ช่วยให้รอดและการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค ์ไดร้บัการอภัยบาป
และข้อบกพรอ่งของเราสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า เราท�าพันธ
สัญญาดว้ยความรกัและความซ่ือสัตย์อีกครัง้วา่จะระลึกถึง
พระผู้ช่วยให้รอดของเราตลอดเวลาและรกัษาพระบัญญัติ
ของพระองค์

เพราะการจ่ายส่วนสิบส�าคญัตอ่ดฉัินมาก ดฉัินจึงเปิด 
บญัชีธนาคารและน�าเงนิส่วนสิบใส่ในบญัชีน้ันทกุเดอืน  
ดฉัินตอ้งการให้พระเจ้าทรงทราบวา่ถึงแม้เวลาน้ีพระองค์
จะทรงรบัส่วนสิบของดฉัินไม่ได ้แตด่ฉัินยังตอ้งการจ่าย
ส่วนสิบ ตอนน้ันดฉัินเป็นโสดและเลีย้งลูกสาววยัรุน่สาม
คน ดฉัินรูสึ้กวา่ตอ้งการพรเหล่าน้ันเพื่อแสดงให้พระเจ้า
ทรงตระหนักวา่ดฉัินเต็มใจจ่ายส่วนสิบ แม้จะจ่ายไม่ได ้
ดฉัินแน่ใจวา่เราไดร้บัพรอย่างมากเพราะเหตน้ีุ

ฟ้ืนฟูพร
ดฉัินไดร้บับัพตศิมาอีกครัง้หลังจากรบัปัพพาชนียกรรม 

ไดปี้เศษ ดฉัินรูสึ้กสบายใจขณะขึน้มาจากน� ้าโดยรูว้า่ 
เวลาน้ีพระเยซูทรงเป็นผู้แก้ตา่งให้ดฉัิน ทรงเป็นหุ้นส่วน
ของดฉัิน พระองคท์รงช�าระบาปของดฉัิน และดฉัินอยู่ ใน
ความสัมพันธ์แบบพันธสัญญากับพระองคอ์ีกครัง้ ดฉัิน
เป่ียมดว้ยความส�านึกคณุ!

ดฉัินไดร้บัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์อีกครัง้ 

ดฉัินรูสึ้กถึงวญิญาณที่จับตอ้งไดอ้ีกครัง้ เพื่อนรกัของดฉัิน
กลับมาอยู่กับดฉัิน! ดฉัินตอ้งการพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่
ท�าให้พระองคข์ุ่นเคอืงพระทัยอีกทัง้น้ีเพื่อพระองคจ์ะไม่
ไปจากดฉัิน

ดฉัินปิดบัญชีส่วนสิบ เขียนเช็ค และมอบให้อธิการอย่าง
ตืน่เตน้

ห้าปีตอ่มาดฉัินสามารถฟ้ืนฟูพรพระวหิารของดฉัิน 
ดฉัินรูสึ้กสบายใจและเป่ียมดว้ยความส�านึกคณุ อีกครัง้ที่
ดฉัินเป่ียมดว้ยความรกัและไดร้บัความคุม้ครองจากพลัง
แห่งพันธสัญญาที่ดฉัินท�าไว้ ในพระวหิาร

เวลาน้ีดฉัินไดร้บัการผนึกกับชายที่เคารพรกัดฉัิน และ
ดฉัินเคารพรกัเขา เราช่วยกันท�าให้การผนึกของเราเป็น
ความสัมพันธ์แบบพันธสัญญาที่จะคงอยู่ช่ัวนิรนัดร

พนัธนำกำรของควำมรู้สึกผดิ
ใน 20 ปีน้ันบางครัง้ดฉัินรูสึ้กผิดลึกๆ ในใจ ท�าให้ดฉัิน

ไม่มีความสุขและวติกกังวล ดฉัินสงสัยวา่ดฉัินไดท้�ามาก
พอจะกลับใจหรอืไม่ และดฉัินไดร้บัการให้อภัยจรงิหรอื 
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความรูสึ้กของดฉัินตรงกับของแอลมา
ผู้บุตร ดงัที่บรรยายไว้ ใน แอลมา 36:12–13วา่

“พ่อถูกทรมานดว้ยความทรมานนิรนัดร,์ เพราะจิต
วญิญาณพ่อปวดรา้วจนสุดขีดและถูกทรมานดว้ยบาป
ทัง้หมดของพ่อ.

“แท้จรงิแล้ว, พ่อจ�าบาปและความช่ัวช้าสามานย์ทัง้หมด 
ของพ่อได,้ ซ่ึงทรมานพ่อดว้ยความเจ็บปวดแห่งนรก;  
แท้จรงิแล้ว, พ่อรูว้า่พ่อกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าของพ่อ, และ 
วา่พอ่ไม่ไดร้กัษาพระบญัญตัอินัศักดิสิ์ทธิข์องพระองค.์”

วนัหน่ึง ดฉัินคกุเข่าสวดอ้อนวอนและทูลถามวา่ “พระ
บิดา ข้าพระองคท์�ามากพอแล้วหรอื ข้าพระองคจ์ะท�าทุก
อย่างที่ตอ้งท�าเพื่อให้พระองคน์�าความทรมานน้ีไปจากข้า
พระองค”์ ตอ่จากน้ันดฉัินรอและฟังดว้ยใจ

ค�าตอบมาชัดเจนมาก “เจ้าท�ามากพอแล้ว” ดฉัินหลุด
พ้นดว้ยปีตยิิ่ง ดฉัินอดยิม้ไม่ได ้และน� ้าตาแห่งความสุข
ไหลออกมา วนัน้ันดฉัินเรงิรา่เบิกบานทัง้วนั ความละอายใจ
และความรูสึ้กผิดหายไปจนหมดสิน้



 มิถุนายน 2017 25

ดฉัินใครค่รวญประสบการณ์ของแอลมาผูบ้ตุรอกีครัง้
“พ่อจ�าความเจ็บปวดของพ่อไม่ไดอ้ีก; แท้จรงิแล้ว, 

พ่อไม่ปวดรา้วดว้ยความทรงจ�าถึงบาปของพ่ออีก.
“และโอ้, พ่อไดเ้ห็นปีต,ิ และความสวา่งอัศจรรย์อะไร

เช่นน้ัน; แท้จรงิแล้ว, จิตวญิญาณพ่อเป่ียมดว้ยปีตยิิ่ง
เท่ากับความเจ็บปวดของพ่อ!” (แอลมา 36:19–20)

การเดนิทางกลับมาเป็นสมาชิกในศาสนจักรและได ้
ความสัมพันธ์แบบพันธสัญญากับพระผู้ช่วยให้รอดคนื 
มาเป็นเรือ่งที่บีบคัน้หัวใจและละเอียดอ่อน ดฉัินออก 
จากการทดลองน้ีโดยรูว้า่การชดใช้ของพระเยซูครสิต ์
มีคา่มากที่สุด ดฉัินใช้เวลาเกือบ 20 ปีกวา่จะผ่านพ้น 
ความละอายใจและความรูสึ้กผดิของการปัพพาชนียกรรม  
และมีพลังแบ่งปันประสบการณ์ของดฉัินกับผู้อื่น  

ดฉัินหวงัวา่ประสบการณ์ของดฉัินจะสรา้งแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นกล้าเปลี่ยนและยื่นมือช่วยเหลือ
คนที่ตอ้งการเปลี่ยน ดฉัินสามารถยืนเป็นพยาน

โดยไม่สงสัยวา่การชดใช้ของพระครสิตเ์ป็นจรงิ 
เดชานุภาพของพระองคส์ามารถเปลี่ยนชีวติท่านได้ ไม่
เพียงเป็นคนดขีึน้เท่าน้ันแตเ่ป็นคนดทีี่สุด

ดฉัินรกัการเป็นสมาชิกในศาสนจักรอย่างยิ่ง น่ันเป็น
ของประทานอันล�า้คา่และเป็นพรมหัศจรรย์ ในชีวติ
ดฉัิน ดฉัินไม่ตอ้งการอยู่ โดยไม่มีศาสนจักรอีก ◼

หนทางสู่ความสุขอนัล�า้เลศิ

“ไม่วา่ท่านจะอยูท่ี่ใดบนเสน้
ทางการสืบทอดของประทาน
แห่งชีวตินิรันดร์เป็นมรดก ท่าน

มีโอกาสแสดงใหค้นมากมายเห็นหนทางสู่ความ
สุขอนัล�้าเลิศ เม่ือท่านเลือกวา่จะท�าหรือรักษาพนัธ
สญัญากบัพระผูเ้ป็นเจา้หรือไม่นั้น ท่านเลือกเช่น
กนัวา่ท่านจะฝากมรดกแห่งความหวงัไวใ้หค้นท่ี
อาจจะท�าตามแบบอยา่งของท่านหรือไม่”
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ทีป่รึกษาทีห่น่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด, 
“มรดกแห่งความหวงัอนัหาค่ามไิด้,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2014, 22.
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ศ าสดาพยากรณ์ตลอด
ประวตัศิาสตรเ์ห็นลว่งหน้าและ
ท�านายการฟ้ืนฟูความสมบรูณ์

ของพระกติตคิณุของพระเยซคูรสิต์ ใน
ยคุสุดทา้ย ดว้ยเหตน้ีุการฟ้ืนฟูจงึไมค่วร
เป็นเรือ่งแปลกส�าหรบัคนทีศึ่กษาพระ
คมัภรี ์มคี�าพยากรณ์หลายสิบขอ้ทัว่พนัธ
สัญญาเดมิ พนัธสัญญาใหม ่และพระ
คมัภรีม์อรมอนทีท่�านายไวอ้ย่างชัดเจน
และชี้ไปถงึการฟ้ืนฟูพระกติตคิณุ 1

ปลายทศวรรษ 1790 ประมาณ 2,400 
ปีหลังจากกษัตรยิ์เนบูคดัเนสซารเ์ห็น
ในความฝันวา่ “พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหน่ึง  
ซ่ึงไม่มีวนัถูกท�าลาย” (ดาเนียล 2:44)  
การฟ้ืนฟูศาสนาอย่างตอ่เน่ืองนาน
หลายสิบทศวรรษจึงเริม่ตน้ในสหรฐั 

นักประวตัศิาสตรร์ูว้า่การฟ้ืนฟูเหล่าน้ี
เป็นส่วนหน่ึงของการตืน่ตวัทางศาสนา
ครัง้ที่สอง แนวคดิเรือ่งความรอดที่ขัด
กันของการประชุมฟ้ืนฟูเหล่าน้ีท�าให้
โจเซฟ สมิธและครอบครวัท่านส�ารวจ
ความเช่ือมั่นทางศาสนาของตน

โจเซฟไดร้บัอิทธิพลอย่างมากจาก
ค�าสอนและค�าสนทนาของบิดาท่านผู้
คน้หาแต่ไม่อาจพบได้ ในบรรดานิกาย
ที่นักฟ้ืนฟูจัดตัง้เหมือนระเบียบสมัย
โบราณของพระเยซูครสิตแ์ละอัคร
สาวกของพระองค ์โจเซฟจะฟังและ
ไตรต่รองระหวา่งศึกษาพระคมัภีร์
ไบเบิลเป็นครอบครวั เมื่ออายุ 12 ปี 
ท่านเริม่กังวลกับบาปและความผาสุก
ของจิตวญิญาณอมตะของท่านซ่ึงน�า
ท่านให้คน้ควา้พระคมัภีรด์ว้ยตนเอง

โดย เอล็เดอร์ 
ริชำร์ด เจ. เมนส์
แห่งฝ่ายประธาน 
โควรัมสาวกเจด็สิบ

นิมิตแรก:

ขอเราอย่าลืมหรอืเมินเฉยความจรงิอันล�า้คา่มากมาย 
ทีเ่ราไดเ้รยีนรูจ้ากนิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ
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ขณะคน้ควา้ ท่านตดัสินใจ “ท�าดงัที ่
ยากอบชีแ้นะ, น่ันคอื, ทูลขอจากพระผู้เป็น
เจ้า” ( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:13; ด ูยากอบ 
1:5 ดว้ย) การปรากฏในภายหลังของพระผู้
เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค ์
พระเจ้าพระเยซูครสิตต์อ่โจเซฟน�าเข้าสู่สมัย
การประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา

เร่ืองรำวส่ีเร่ือง
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเขียนหรอื 

บอกให้จดเรือ่งราวอันเป็นที่รูจ้ักส่ีเรือ่งเกี่ยว 

กับนิมิตแรกของท่าน นอกจากน้ี เพื่อน 
รว่มรุน่ของท่านยังไดบ้ันทึกความทรงจ�า 
ของพวกเขาเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาไดย้ิน 
โจเซฟพูดเกี่ยวกับนิมิตด้วย เช่นเรื่อง 
ราวหา้เรือ่งทีเ่รารูจ้กั นับเป็นพรอยา่งย่ิงที ่
มบีนัทกึเหลา่น้ี ซ่ึงท�าใหนิ้มติแรกของโจเซฟ 
เป็นนิมิตที่มีเอกสารยืนยันมากที่สุดใน 
ประวตัศิาสตร ์ข้าพเจ้ากระตุน้ให้ท่านเข้าไป 
ดทูี่ history .lds .org เพื่อเรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยว 
กับเรือ่งดงักล่าวและดวูา่เรือ่งราวเหล่าน้ีช่วย 
กันวาดภาพให้สมบูรณ์ขึน้ไดอ้ย่างไร

บทความของ Gospel Topics “เรือ่งนิมิต
แรก” กลา่ววา่ “เรือ่งราวตา่งๆ ของนิมิตแรก
เลา่เรือ่งไดส้อดคลอ้งตอ้งกนั แมจ้ะเน้นและ
ลงรายละเอยีดตา่งกนับา้ง นักประวตัศิาสตร์
คาดวา่เมือ่แตล่ะคนเลา่ประสบการณ์ใน
สภาวะแวดลอ้มหลากหลายกบัผูฟ้ังตา่งกลุม่
กนัตลอดหลายปี แตล่ะเรือ่งจะเน้นแง่มุม
ตา่งๆ ของประสบการณ์น้ันและมรีายละเอยีด
เฉพาะตวั โดยแทแ้ลว้ ความตา่งซ่ึงคลา้ยกบั
ความตา่งในเรือ่งนิมติแรกมอียู่ ในเรือ่งราว
พระคมัภรีห์ลายตอนเกีย่วกบันิมติของเปาโล
บนถนนไปดามสักสัและประสบการณ์ของ
อคัรสาวกบนภเูขาแหง่การแปรสภาพ ทวา่แม้
จะมคีวามตา่ง แตค่วามสอดคลอ้งพืน้ฐาน
ยงัคงมอียู่ ในนิมติแรกทกุเรือ่ง บา้งก็ โตเ้ถยีง
กนัผดิๆ วา่การเลา่เรือ่งทีผ่ดิแผกแตกตา่ง
กนัคอืหลกัฐานยนืยนัวา่เรือ่งดงักลา่วเป็นการ
เสกสรรป้ันแตง่ขึน้มา ตรงกนัขา้ม บนัทกึทาง
ประวตัศิาสตรอ์นัล�า้คา่เปิดทางใหเ้ราไดเ้รยีน
รูเ้หตกุารณ์อนัน่าทึง่น้ีมากกวา่ทีเ่ราจะเรยีนรู้
ไดถ้า้มเีอกสารน้อยกวา่น้ี” 2

เร่ืองราวปี 1832
เรือ่งแรก เรือ่งราวปี 1832 เป็นเรือ่งราว

ทีเ่ขยีนรายละเอยีดไวแ้รกสุดเกีย่วกบันิมิต
แรก เป็นส่วนหน่ึงของอตัชีวประวตัหิกหน้า
ซ่ึงส่วนใหญอ่ยู่ ในมอืโจเซฟ เอกสารดงักลา่ว
อยู่ ในความครอบครองของศาสนจกัรตัง้แต่
เขยีนไว ้หลงัจากผูบ้กุเบกิเดนิทางไปตะวนัตก 
เอกสารน้ียงัคงเก็บไว้ ในหบีนานหลายปีและ
คนทัว่ไปไมรู่จ้นกระทัง่ตพีมิพ์ ในวทิยานิพนธ์
ปรญิญาโทปี 1965 และนับแตน้ั่นเป็นตน้มา
มกีารตพีมิพซ์�า้หลายครัง้ รวมทัง้ใน LDS.org 
และใน Joseph Smith Papers

ในเอกสารน้ีโจเซฟกล่าวถึงความทุกข์ ใจ
เพราะไม่ทราบจะพบการให้อภัยของพระผู้
ช่วยให้รอดจากที่ ใด ท่านเป็นพยานวา่  
“พระเจ้าทรงเปิดฟ้าสวรรค์ ให้ข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าเห็นพระเจ้า” 3 บางคนตคีวาม
ข้อความน้ีให้หมายความวา่ท่านกล่าวถึงการ
ปรากฏเพียงพระองคเ์ดยีว แตเ่มื่ออ่านตาม

ขณะโจเซฟ สมิธ
คน้ควา้พระคมัภีร ์
ท่านตดัสินใจ  
“ท�าดงัทีย่ากอบ
ชีแ้นะ, น่ันคอื,  
ทูลขอจากพระ 
ผู้เป็นเจ้า”
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ที่เขียนในเอกสารอื่น ประโยคน้ีเข้าใจไดว้า่หมายถึงพระผู้
เป็นเจ้าพระบิดาทรงเปิดฟ้าสวรรคแ์ละทรงเปิดเผยพระ
บุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์ตอ่โจเซฟ

เรือ่งน้ีเน้นไวอ้ย่างดถีึงการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
และการไถ่ที่พระองคท์รงมอบให้ โจเซฟเป็นส่วนตวั ส่วน
หน่ึงกล่าววา่ “พระเจ้า . . . ตรสักับข้าพเจ้าวา่ ‘ โจเซฟบุตร
ของเรา บาปของเจ้าไดร้บัการให้อภัยแล้ว . . . เราถูกตรงึ
กางเขนแทนชาวโลกเพื่อทุกคนที่เช่ือในนามของเราจะ
มีชีวตินิรนัดร’์” โจเซฟเป็นพยานวา่ท่านประสบปีตแิละ
ความรกัแตพ่บวา่ไม่มี ใครเช่ือ “จิตวญิญาณข้าพเจ้าเป่ียม
ดว้ยความรกัและหลายวนัที่ข้าพเจ้าปลืม้ปีตยิิ่ง พระเจ้าทรง
อยู่กับข้าพเจ้า แต ่[ข้าพเจ้า] พบวา่ไม่มี ใครเช่ือนิมิตจาก
สวรรค ์กระน้ันข้าพเจ้าก็ยังไตรต่รองเรือ่งเหล่าน้ีในใจ” 4

เร่ืองราวปี 1835
เรือ่งตอ่มา เรือ่งราวปี 1835 เป็นการบรรยายนิมิตแรก

ของโจเซฟตอ่โรเบิรต์ แมทธิวส์ผู้มาเยือนเคริท์แลนด ์
โอไฮโอ ในปี 1835 เรือ่งน้ีผู้จดของโจเซฟเป็นผู้เขียนบันทึก
ไว้ ในสมุดบันทึกส่วนตวัของท่าน แต่ไม่รวมอยู่ ในประวตัิ
ของโจเซฟฉบับแรกๆ และตพีิมพ์ครัง้แรกใน BYU Studies 
ในทศวรรษ 1960 เรือ่งน้ีโจเซฟเป็นพยานวา่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงปรากฏตอ่ท่านก่อน จากน้ันท่านเห็นพระผู้ช่วยให้รอด
เช่นกัน “ข้าพเจ้าเรยีกหาพระเจ้าในการสวดอ้อนวอนสุด
ก�าลัง เสาเพลิงปรากฏเหนือศีรษะข้าพเจ้า ล�าแสงส่องมายัง
ข้าพเจ้าพอดแีละท�าให้ข้าพเจ้าเป่ียมดว้ยปีตสุิดพรรณนา 
พระอตริปูองคห์น่ึงปรากฏท่ามกลางเสาเพลิงน้ี ซ่ึงกระจาย
ไปทั่วแต่ไม่เผาผลาญส่ิงใด ไม่นานพระอตริปูอีกองคห์น่ึง
ทรงปรากฏเหมือนกับองคแ์รก พระองคต์รสักับข้าพเจ้าวา่ 
‘บาปของเจ้าไดร้บัการให้อภัยแล้ว’” ในเรือ่งน้ีโจเซฟเขียน
ดว้ยวา่ “ข้าพเจ้าเห็นเทพหลายองค์ ในนิมิตน้ี” 5

เร่ืองราวปี 1838
เรือ่งราวปี 1838 เป็นเรือ่งที่รูจ้ักกันดแีละมาจากประวตัิ

ตน้ฉบับของโจเซฟ ตน้รา่งฉบับแรกเขียนหลังจากโจเซฟ
หนีจากเคริท์แลนดเ์มื่อตน้ปี 1838 และตน้รา่งฉบับที่สอง
เขียนหลังจากท่านหนีจากมิสซูรี ในปี 1839 ได้ ไม่นาน ดว้ย
เหตน้ีุจึงเขียนในบรบิทของการตอ่ตา้นครัง้ใหญ่ ตพีิมพ์
ครัง้แรกเมื่อปี 1842 ใน Times and Seasons หนังสือพิมพ์
ของศาสนจักรในนอว ูอิลลินอยส์ และรวมไว้ ในพระคมัภีร์
ไข่มุกอันล�า้คา่ในปี 1851 เช่นกัน ซ่ึงเดมิทีเป็นจุลสาร
ส�าหรบัวสุิทธิชนบรติชิ ประกาศเป็นพระคมัภีร์ ในปี 1880

ตน้รา่งหลายฉบับของเรือ่งน้ีตพีิมพ์ ไว้ ใน Joseph Smith 

Papers ค�าถามหลักของเรือ่งน้ีเหมือนเรือ่งราวปี 1835 คอื
นิกายใดถูกตอ้ง ตามประวตัขิองศาสนจักร และไม่เฉพาะ
ประวตัขิองโจเซฟเท่าน้ัน เรือ่งราวน้ี “เน้นนิมิตอันเป็น
จุดเริม่แรกของ ‘การเริม่ตน้และความเจรญิก้าวหน้าของ
ศาสนจักร’” 6 ดว้ยเหตน้ีุ เรือ่งน้ีจึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้
อภัยส่วนตวัตามที่กล่าวไว้ ในสองเรือ่งก่อน
เร่ืองราวปี 1842

และสุดท้าย เรือ่งราวปี 1842 เป็นการตอบค�าขอข้อมูล
จากจอห์น เวนท์เวริธ์บรรณาธิการของ Chicago Democrat 
โจเซฟเขียนจดหมายถึงเขาซ่ึงไม่รวมเฉพาะหลักแห่งความ
เช่ือเท่าน้ันแตร่วมค�าบรรยายเกี่ยวกับนิมิตแรกของท่าน
ดว้ย จดหมายตพีิมพ์ ใน Time and Seasons ปี 1842 โจเซฟ
อนุญาตให้นักประวตัศิาสตรช่ื์ออิสราเอล ดาเนียล รพัพ์ตี
พิมพ์เรือ่งน้ีอีกครัง้เมื่อปี 1844 ในหนังสือของเขาเกี่ยวกับ
ศาสนาครสิตนิ์กายตา่งๆ ในสหรฐั 7 เรือ่งราวน้ีมี ไวส้�าหรบัผู้
อ่านที่ ไม่รูจ้ักความเช่ือของชาวมอรมอน และเขียนในช่วงที่
การตอ่ตา้นท่านศาสดาพยากรณ์สงบลงช่ัวคราว

ส่วนเรือ่งราวอืน่ๆ โจเซฟกลา่วถงึความสับสนทีท่่าน
ประสบและการปรากฏของพระอตริปูสองพระองคเ์พือ่ตอบ
ค�าสวดออ้นวอนของทา่น “ขา้พเจา้ถกูโอบลอ้มไวด้ว้ยนิมิต
จากสวรรคแ์ละเห็นพระอตริปูสองพระองคผ์ูท้รงรศัมีภาพ
และมลีกัษณะเหมอืนกนัไมม่ผีดิ รายลอ้มดว้ยแสงเจดิจา้
ซ่ึงบดบงัดวงอาทติยเ์ทีย่งวนั พระองคร์บัส่ังกบัขา้พเจา้วา่
นิกายทัง้หมดก�าลงัเช่ือหลกัค�าสอนที่ ไมถ่กูตอ้ง พระผู้เป็น
เจา้ไมท่รงยอมรบันิกายใดเป็นศาสนจกัรและอาณาจกัรของ
พระองค ์ขา้พเจา้ไดร้บับญัชาอยา่งชัดเจน ‘ ไม่ ใหต้ามพวก
เขาไป’ ขณะเดยีวกนัก็ไดร้บัสัญญาวา่ความสมบรูณ์ของ 
พระกติตคิณุจะเป็นทีรู่แ้กข่า้พเจา้ในอนาคตอนัใกลน้ี้” 8

การมีเรือ่งราวเหล่าน้ีเกี่ยวกับนิมิตแรกของโจเซฟคือ 
พร เฉกเช่นพระกิตติคุณแต่ละเล่มของพันธสัญญาใหม่ 
ที่ร่วมกันพรรณนาพระชนม์ชีพและการปฏิบัติศาสนกิจ 
ของพระครสิต์ ให้สมบูรณ์มากขึน้ แตล่ะเรือ่งที่พรรณนา 
นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธได้เพ่ิมรายละเอียดและทัศนะ 
บางอย่างเข้ากับประสบการณ์ทัง้หมด ทุกเรื่องล้วนเล่า
เรื่องราวที่สอดคล้องกันของโจเซฟ โดยเน้นว่ามีความ
สับสนและการวิวาทในหมู่นิกายต่างๆ ของชาวคริสต ์ 
โจเซฟปรารถนาจะรู้ว่านิกายใดถูกต้อง หากมี ท่านค้นคว้า 
พระคัมภีร์และสวดอ้อนวอน แสงน้ันเลื่อนลงมาจาก
สวรรค์ พระสัตภาวะสองพระองค์ทรงปรากฏและทรง
ตอบค�าสวดอ้อนวอนของท่าน
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“ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถปฏิเสธเร่ืองนีไ้ด้”
เรือ่งราวนิมิตแรกของโจเซฟ สมิธฉบับปี 1838 ที่เป็น 

พระคมัภีรเ์ป็นประสบการณ์การเรยีนรูอ้ันทรงพลังที่สุดเท่า 
ที่คนบนแผ่นดนิโลกจะมีได ้ประสบการณ์น้ีเปลี่ยนชีวติ 
โจเซฟ เปลีย่นชีวติขา้พเจา้ และขา้พเจา้รูว้า่ไดเ้ปลีย่นหรอืจะ 
เปลี่ยนชีวติท่านเมื่อท่านทูลขอการยืนยันความจรงิน้ีจาก 
พระเจ้า

ตามที่กล่าวไว้ ในเอกสาร “เรือ่งราวนิมิตแรก” ซ่ึงมีอยู่ที่  

LDS.org “ โจเซฟเป็นพยานครัง้แล้วครัง้เล่าวา่ท่านประสบ 
กับนิมิตอันน่าทึ่งของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตร 
ของพระองคพ์ระเยซูครสิต ์การคน้ควา้ทางประวตัศิาสตร ์
เพียงอย่างเดยีวไม่สามารถพิสูจน์ความจรงิของนิมิตแรก 
หรอืการโตแ้ย้งความจรงิน้ีได ้การรูค้วามจรงิเกี่ยวกับ 
ประจักษ์พยานของโจเซฟ สมิธเรยีกรอ้งให้ผู้แสวงหา 
ความจรงิแตล่ะคนศึกษาบันทึกและใช้ศรทัธามากพอใน 
พระครสิตเ์พื่อทูลถามพระผู้เป็นเจ้าในการสวดอ้อนวอน 
ทีน่อบน้อมจรงิใจวา่บนัทกึจรงิหรอืไม ่หากผูแ้สวงหาทลู 
ถามดว้ยเจตนาแท้จรงิวา่จะท�าตามค�าตอบที่พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ์ทรงเปิดเผย ความจรงิเรือ่งนิมิตของโจเซฟ สมิธ 
จะประจักษ์ ในวธิีน้ี ทุกคนสามารถรู้ ไดว้า่โจเซฟ สมิธ 
พูดจรงิเมื่อท่านประกาศวา่ ‘ข้าพเจ้าเห็นนิมิต; ข้าพเจ้า 
รูเ้รือ่งน้ี, และข้าพเจ้ารูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบเรือ่งน้ี,  

และข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิเสธเรือ่งน้ีได’้ [ โจเซฟ สมิธ—
ประวตั ิ1:25]”

ตามค�ากล่าวของประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838–
1918) “เหตกุารณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึน้ในโลกนับแต่
การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าจาก
อุโมงคแ์ละการเสด็จขึน้สู่สวรรคข์องพระองคค์อืการที่พระ
บิดาและพระบุตรเสด็จมาปรากฏตอ่หน้าเด็กหนุ่มโจเซฟ 
สมิธ” 9

ควำมจริงจำกนิมติแรก
นับเป็นประสบการณ์อันน่าทึ่งและให้ความกระจ่างเมื่อ

วเิคราะห์ส่ิงที่เราเรยีนรูจ้ากประสบการณ์อันศักดิสิ์ทธิ์และ
น่าประทับใจน้ี ข้าพเจ้าตอ้งการยกตวัอย่างความจรงิที่เรา
เรยีนรูจ้ากนิมิตแรกของโจเซฟ สมิธเกี่ยวกับพระลักษณะ
นิรนัดรข์องพระบิดาบนสวรรคข์องเราและพระบุตรของ
พระองคพ์ระเยซูครสิต ์การมีอยู่จรงิของซาตาน การตอ่สู้
ระหวา่งความดกีับความช่ัว และแง่มุมส�าคญัอื่นๆ ของแผน
แห่งความรอดอันยิ่งใหญ่

เราเรยีนรูว้า่พระคมัภีรเ์ป็นความจรงิ เราสามารถเข้าใจ
และประยุกต์ ใช้กับชีวติเราได้

เราเรยีนรูว้า่การไตรต่รองพระคมัภีรท์�าให้เกิดพลังและ
ความเข้าใจ

เราเรยีนรูว้า่ความรูเ้พียงอย่างเดยีวไม่พอ การท�าตามส่ิงที่
เรารูส่้งผลให้เกิดพรของพระผู้เป็นเจ้า

เราเรยีนรูว้า่ตอ้งวางใจพระผู้เป็นเจ้าและพึ่งพาพระองค์
ให้ทรงตอบค�าถามส�าคญัที่สุดของชีวติและไม่วางใจมนุษย์

เราเรยีนรูว้า่การสวดอ้อนวอนไดร้บัค�าตอบตามศรทัธาอัน
ไม่ส่ันคลอนของเราและตามพระประสงคข์องพระบิดาบน
สวรรค์

เราเรยีนรูก้ารมีอยู่จรงิของซาตานและเขามีอ�านาจจรงิๆ 
ที่มีอิทธิพลตอ่โลกทางกายภาพรวมถึงตวัเรา

เราเรยีนรูว้า่อ�านาจของซาตานมจี�ากดัและเดชานุภาพ
ของพระผูเ้ป็นเจา้เขา้มาแทนที่ ได้

เราเรยีนรูว้า่ไมม่ส่ิีงใดจะหยดุซาตานจากการท�าลายงาน 
ของพระผูเ้ป็นเจา้และซาตานรูค้วามส�าคญัของโจเซฟ  
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สมธิในบทบาทการเป็นศาสดาพยากรณ์แหง่
การฟ้ืนฟูอยา่งแน่นอน

เราเรยีนรูว้า่เราเอาชนะซาตานได้ โดยเรยีก
หาพระผู้เป็นเจ้า มีศรทัธาและวางใจพระองค์
อย่างสมบูรณ์

เราเรยีนรูว้า่ที่ ใดมีความสวา่ง ความมืดตอ้ง
ออกไป

เราเรยีนรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและ
พระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์เป็น
พระอตริปูสองพระองคแ์ยกจากกันชัดเจน 
โดยทรงมีพระลักษณะเหมือนกัน

เราเรยีนรูว้า่พระองคท์รงสรา้งเราตามรปู
ลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

เราเรยีนรูว้า่พระครสิตฟ้ื์นคนืพระชนมแ์ลว้
เราเรยีนรูว้า่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรูจ้กัเราเป็น

ส่วนตวั พระองคท์รงทราบความตอ้งการและ
ความกงัวลของเรา พระองคท์รงเรยีกช่ือโจเซฟ

เราเรยีนรูเ้รือ่งความสัมพันธ์ระหวา่งพระ 
บิดากับพระบุตร พระเยซูทรงยอมท�าตาม 
พระบิดา และพระบิดาทรงส่ือสารกับมนุษย์บน 
โลกน้ีผ่านพระบุตรของพระองค ์

เราเรยีนรูว้า่พระบิดาทรงรกัพระเยซูครสิต์
โดยทรงก�าหนดให้พระเยซูเป็นพระบุตรที่รกั
ของพระองค์

เราเรยีนรูว้า่ศาสนจกัรทีแ่ทจ้รงิของพระเยซ ู
ครสิตต์ามที่พระองคท์รงจัดตัง้แตแ่รกไม่อยู ่
บนแผน่ดนิโลกในสมัยของโจเซฟ สมธิ อัน 
เป็นการยนืยนัความจรงิของการละทิง้ความ 
เช่ือครัง้ใหญท่ีอ่คัรสาวกเปาโลบอกไวล้ว่งหน้า

เราเรยีนรูว้า่เมือ่เราใส่ใจมากพอจะปรารถนา
การน�าทางของพระผูเ้ป็นเจา้ในชีวติเรา 
พระองคจ์ะทรงเปิดเผยเส้นทางทีด่สี�าหรบัเรา 
ในสมยัของโจเซฟทุกนิกายผดิหมด

เราเรยีนรูว้า่ทุกสมยัการประทานแหง่เวลาได้
รบันิมิต พร และรศัมภีาพของพระผูเ้ป็นเจา้

เราเรยีนรูจ้นเข้าใจวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
เลือกศาสดาพยากรณ์ของพระองคอ์ย่างไร

เราเรียนรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกผู้ม ี
ใจบรสุิทธิที์เ่ป็นคนชอบธรรมและมคีวาม 
ปรารถนาจะท�างานของพระองค ์อันเป็นการ 

ยืนยันค�าสอนจากพระคมัภีร์ ไบเบิลที่วา่พระ
ผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรจิตใจและไม่เลือก
ตามรปูลักษณ์ภายนอกหรอืสถานะหรอื
ต�าแหน่งทางสังคม (ด ู1 ซามูเอล 16:7)

นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธเป็นกุญแจไข
ความจรงิมากมายที่ซ่อนไวห้ลายศตวรรษ ขอ
เราอย่าลืมหรอืไม่เห็นคา่ความจรงิมากมายที่
เราเรยีนรูจ้ากนิมิตแรก ◼
จากการให้ข้อคดิทางวญิญาณทั่วโลกส�าหรบัคนหนุ่มสาว 
เรือ่ง “ความจรงิไดร้บัการฟ้ืนฟู” ปราศรยัทีซ่อลท์เลคแท-
เบอรน์าเคลิเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม ค.ศ. 2016; ดบูทความ
เต็มและวดีทิัศน์ที ่lds .org/ broadcasts บทความเต็มของ
นิมิตแรกทัง้สีเ่รือ่งมีอยู่ที ่history .lds .org/ firstvision
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ส่ิงทีโ่จเซฟเรียนรู้

“โจเซฟ สมิธเรียนรู้
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นิมิตแรก] ไม่วา่จะนาน
หรือชัว่ครู่ เก่ียวกบัพระ
ลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้
มากกวา่นกัศาสนศาสตร์
ท่ีรอบรู้ทั้งหลายของทุก
ยคุสมยัเคยเรียนรู้”
ประธำนกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลย์ี 
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โดย โดนัลด์ เอ. โค

ใ นเดอืนตลุาคมปี 2008 ขณะก�าลังฟังถ่ายทอดการ 
ประชุมใหญ่สามัญภาคฐานะปุโรหิต ประธานดเีทอร ์ 
เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ ที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด 

เริ่มพูดเกี่ยวกับการรับใช้ ในศาสนจักร ท่านเล่าเรือ่งที่ท่าน 
กบัพีน้่องชายบางคนพยายามย้ายเปียโนตวัใหญ่ เมื่อทุกคน 
พยายามแล้วแต่ไม่ส�าเรจ็ ชายคนหน่ึงจึงแนะน�าให้ยืนชิด 
กันและ “ยืนตรงไหนยกตรงน้ัน” 1

ประธานอุคท์ดอรฟ์พูดตอ่จากน้ันเรือ่งการรบัใช้ ใน
ศาสนจักรไม่วา่คณุจะไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ที่ ใด บางคนรูสึ้ก
วา่พวกเขาจะรบัใช้ ไดด้ขีึน้ถ้าเพียงพวกเขาไดร้บัเรยีกให้ท�า
ส่ิงที่เหมาะกับพรสวรรคท์ี่ส�าคญัของพวกเขา ท่านกล่าววา่ 
“ ไม่มีการเรยีกใดต�า่ตอ้ยส�าหรบัเรา การเรยีกทุกอย่างเปิด
โอกาสให้รบัใช้และเตบิโต”2

ขณะที่ประธานอุคท์ดอรฟ์พูด ความคดิผมล่องลอยไป
ถึงเวลาที่ผมพบสมาชิกผู้อ่อนน้อมถ่อมตนคนหน่ึงของ
ศาสนจักรผู้เต็มใจยืนตรงไหนยกตรงน้ัน

ในปี 1985 ผมประจ�าการกองทัพบกสหรฐัในเมืองเล็กๆ 
ของเยอรมนี ผมเคยรบัใช้งานเผยแผ่ ในเยอรมนีเมื่อ  
10 ปีก่อน เมื่อผมกับเดบราภรรยาและลูกสาวสองคนมาถึง
ในปี 1983 ตอนน้ันผมเป็นทหาร เราเริม่เข้ารว่มสาขาของ
ทหารที่มีสมาชิกแข็งขันประมาณ 100 คน หลังจากสองปี  
เราตดัสินใจซึมซับวฒันธรรมเยอรมันอย่างเต็มที่และ

เริม่เข้ารว่มสาขาเล็กๆ ช่ือบาดครอยชนาคซ่ึงมีสมาชิก
ประมาณ 12 คน

ราวสัปดาห์ที่สองหลังจากเราเริม่เข้ารว่มสาขาน้ัน  
เราสังเกตเห็นชายคนใหม่ที่น่ัน เขาอายุราว 45 ปี และเรา
ทราบวา่เขาเป็นสมาชิกสภาสูงที่ ไดร้บัมอบหมายให้ดแูล
สาขาของเรา เขาไม่ไดม้าด�าเนินกิจธุระสเตค แคม่าเยี่ยม
เท่าน้ัน เราคยุกันพักหน่ึงหลังเลิกโบสถ์ และเมื่อเรากล่าว
ลา ผมคดิค�านวณวา่เราคงจะพบเขาอีกครัง้ในอีกหกเดอืน

สัปดาห์ตอ่มา สมาชิกสภาสูงอยู่ที่น่ันอีกครัง้ ผมทราบ
วา่เขาอยู่ห่างจากเมืองเล็กๆ ของเราราวหน่ึงช่ัวโมง ช่วงที่
เหลือของการเรยีกของเขาในฐานะสมาชิกสภาสูง เขามาที่
สาขาเราเดอืนละสองสามครัง้ เขาเป็นมิตร ถ่อมตวั และให้
ก�าลังใจ เขาพูดคยุกับสมาชิกแตล่ะคนของสาขาเสมอ และ
เน่ืองจากเป็นสาขาเล็ก ผู้น�าจึงขอให้เขาพูดจากแท่นพูด
บ่อยครัง้ ความที่ประทับใจกับการอุทิศตนของเขา ผมจึงตัง้
ช่ือเล่นในใจให้เขาวา่ “สมาชิกสภาสูงที่ซ่ือสัตย์”

วนัอาทิตย์วนัหน่ึง เขามารว่มการประชุมช่วงเช้าที่สาขา
แล้วกลับมารว่มพิธีบัพตศิมา 6 โมงเย็น ระหวา่งน้ัน เขา
ไปอีกสาขาหน่ึง ผมตอ้งยอมรบัวา่ผมคดิกระทั่งวา่ “เขาท�า
อะไรให้ประธานสเตคไม่พอใจ ท�าไมเขาไดร้บัมอบหมายให้
ดแูลสาขาเล็กสุดและไกลสุดในสเตค” เขาอาจจะไม่ฉลาด
สักเท่าไร ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน และไม่ ใช่คนน่าคบอย่างที่

ผมเรยีนรูบ้ทเรยีนล�า้คา่เกีย่วกับการ “ยืนตรงไหนยกตรงน้ัน”  
จากมหาปุโรหิตทีซื่อ่สัตย์คนหน่ึงในเยอรมนี

ทีซ่ื่อสัตย์
สมาชิกสภาสูง  
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ผมคดิก็ ได ้เขาอาจจะไม่ชอบวอรด์บ้านของเขาและใช้งาน
มอบหมายน้ีปลีกตวัออกมา ผมนึกไม่ออก ดว้ยเหตน้ีุจึงได้
แตย่อมรบั

หลายสัปดาห์หลังจากบัพตศิมาครัง้น้ี ผมกลับบ้านหลัง
เที่ยงคนืในเช้าวนัอาทิตย์ ผมไปฝึกใกล้ชายแดนระหวา่ง
เยอรมนีตะวนัออกกับตะวนัตก และผมตอ้งใช้เวลา
สามช่ัวโมงครึง่กวา่จะถึงบ้าน ผมหมดแรงขณะเดนิเข้า
ประตบู้าน เดบราภรรยาของผมยังไม่นอน เธอบอกผมวา่ 
“สมาชิกสภาสูงที่ซ่ือสัตย์” โทรมา เขาตอ้งการพบผม ผม
ถามวา่ “ก่อนหรอืหลังเลิกโบสถ์” โบสถ์เริม่ 10 โมงเช้า ผม
หวงัวา่จะหลังเลิกโบสถ์เผื่อผมจะนอนหลับไดถ้ึง 8 โมงครึง่

“ก่อนคะ่” เธอตอบ
“9 โมงครึง่เหรอ”
“ ไม่ ใช่คะ่” เขาตอ้งไปท�ากิจธุระสเตคที่อื่น เขาตอ้งการ

ให้คณุไปพบเขาที่ส�านักงานของเขาในแฟรงก์เฟิรต์  
เขาบอกให้ ไปที่ประต ู5”

“กี่ โมง” ผมถาม
“หกโมงคะ่” เธอตอบ
ตอนน้ีผมโมโห น่ีมันเที่ยงคนืครึง่แล้ว เพื่อไปตามนัด 6 

โมงเช้า ผมจะตอ้งตืน่ตส่ีีครึง่ น่ันหมายความวา่มีเวลานอน
ไม่ถึงส่ีช่ัวโมง ผมจะท�าอย่างไร ผมไม่มีแม้กระทั่งเบอร์ โทร
หาเขาตอนเช้าเพื่อบอกเขาวา่ผมจะไม่ไปพบเขา ผมหย่อน
เสือ้ผ้าไวข้้างเตยีงและลงนอนโดยไม่ตัง้นาฬิกาปลุก ขณะ
นอนอยู่น้ัน ความคดิเหล่าน้ีเข้ามาในใจผม

ถ้าผมไม่ไปพบ “สมาชิกสภาสูงที่ซ่ือสัตย์” จะเกิดอะไร 
ขึน้ ถ้าผมไม่ปรากฏตวัที่ส�านักงานของเขา ผมแน่ใจวา่ 
เขาจะใช้เวลาของเขาให้เกิดประโยชน์ ได ้คราวหน้าถ้าคยุ 
กับเขาผมจะอธิบายวา่ท�าไมไม่ไปพบเขา เขาคงจะตอบวา่  
“คณุตดัสินใจถูกแล้ว ผมจะไม่ขอให้คณุมาเด็ดขาดถ้าผม 
รูว้า่คณุกลับบ้านดกึขนาดน้ัน เราจัดการธุระเรือ่งน้ันตอน 
น้ีก็ ได”้ และอีกอย่าง ผมไม่ไดเ้ป็นสมาชิก จรงิๆ ของสาขา  
แน่นอนวา่บันทึกของเราอยู่ที่น่ันและเราเข้ารว่มทุกสัปดาห์  
แตเ่ราเป็นคนตา่งชาต ิพูดภาษาเยอรมันไดแ้ย่มาก และอีก 

ห้าหกเดอืนก็จะย้ายแล้ว
ส�านึกของผมคอ่นข้างชัดเจน อีกไม่กี่นาทีผมคงจะนอน

หลับ แตแ่ล้วผมก็นึกถึงช่ือเล่นที่ตัง้ให้เขาและ “สมาชิก
สภาสูงที่ซ่ือสัตย์” คนน้ีมาสาขาทุกครัง้ตัง้แตเ่ราเข้า
รว่ม เขามาบัพตศิมาคราวน้ันตอนค�า่วนัอาทิตย์ เขามา
กิจกรรมสาขากลางสัปดาห์ เขาพูดกับสมาชิกทุกคน ให้
ก�าลังใจ และสรา้งแรงบันดาลใจให้คนเหล่าน้ันเสมอ เขาไม่
เคยตดัสินหรอืเมินเฉย เขาเคารพประธานสาขาและการ
ท�างานของประธานสาขา ถ้าเขาผิดหวงักับการไดร้บัมอบ
หมายใหด้แูลสาขาเล็กๆ น้ี เขาคงไมป่รากฏตวัแน่นอน

ผมลุกขึน้ เดนิไปตรงโตะ๊เครือ่งแป้งที่วางนาฬิกาปลุก 
ผมตัง้นาฬิกาปลุกตอนตส่ีีครึง่ ผมตดัสินใจไปพบ “สมาชิก
สภาสูงที่ซ่ือสัตย์” โดยไม่สนใจวา่เขาจะพูดหรอืคดิอะไร
ถ้าผมไม่ไป ในที่สุด ผมอาจจะไม่ไดเ้ห็นหรอืไม่ไดย้ินเขา
พูดอีกแล้วก็ ไดห้ลังจากเราย้าย ผมตดัสินใจตืน่หลังจาก
นอนได้ ไม่ถึงส่ีช่ัวโมงและขับรถ 50 ไมล์ (80 กิโลเมตร) ไป
ส�านักงานของเขาเพราะผมเคารพการเป็น “สมาชิกสูงที่
ซ่ือสัตย์” ของเขาจรงิๆ ผมจะไม่ท�าตามเขาไดอ้ย่างไร

ผมขับรถเข้าไปจอดตรงประต ู5 เวลา 6 โมงเช้า ยามที่

ผมต้ังนาฬิฺกาปลกุตอนตีส่ีคร่ึงเพราะผมเคารพ “สมาชิกสภาสูงที่
ซ่ือสัตย์” จริงๆ ผมจะไม่ท�าตามเขาได้อย่างไร
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พกปืนกลตอ้นรบัผมเช้าวนัอาทิตย์น้ัน เขามองดแูผ่นป้าย
ทะเบียนรถกองทัพบกอเมรกิันของผม เขาคงสงสัยวา่ผม
หลงทาง ถ้า “สมาชิกสภาสูงที่ซ่ือสัตย์” ตดัสินใจไม่ปรากฏ
ตวัเล่า ไม่เกินสองนาทีตอ่มา รถของเขาก็เข้ามาจอดใกล้กับ
รถผม เขาพูดวา่ “สวสัดคีรบั ดอน เข้าไปในส�านักงานของ
ผมกันเถอะครบั” ยามเปิดประตใูห้เราเข้าไป

หลังจากพูดคยุเล็กน้อยและพาผมดอูาคารส�านักงาน 
ของเขาจนทัว่ เขาจึงพูดถึงประเด็นที่เรยีกผมมาพบ เขา 
บอกวา่เขาจะเรยีกผมให้รบัใช้เป็นที่ปรกึษาของประธาน 
สาขา ไม่ ใช่ที่ปรกึษาที่หน่ึงหรอืสอง แตเ่ป็นที่ปรกึษาคน 

เดยีว ก่อนผมมาถึง มีผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตเพียงสองคนใน 
สาขา และพวกเขาเปลีย่นทุกสองสามปีระหวา่งการเป็น 
ประธานสาขากับประธานโควรมัเอ็ลเดอร์

ผมยอมรบัการเรยีกและรบัใช้จนผมไปเข้ารว่มการฝึก
สองเดอืนในสหรฐัในอีกสามเดอืนตอ่มา

ช่วงที่ผมไม่อยู่ ภรรยากับลูกชายผมป่วยทัง้คู ่ปัญหา
สุขภาพท�าให้ตอ้งส่งเขาไปโรงพยาบาลที่อยู่ห่างจากฐาน
ของเรา 60 ไมล์ (97 กิโลเมตร) เดบราเป็นภรรยาทหารที่
เข้มแข็ง เธอไม่เคยบ่นหรอืขอให้ผมกลับเยอรมนี ผมไม่รู้
สภาพแท้จรงิของความเจ็บป่วย ของเธอ จนกระทั่งผม
กลับบ้าน หลังจากไปคลินิกครัง้หน่ึง แพทย์ขับรถพาเธอ
กลับบ้านเพราะเขาไม่คดิวา่เธอสบายดพีอจะขับรถเองได ้
ประธานสาขาและประธานสมาคมสงเคราะห์เสนอความ
ช่วยเหลือ แตเ่ธอปฏิเสธอย่างสุภาพ นอกจากความยาก
ดา้นภาษาและวฒันธรรมแล้ว เดบราไม่ตอ้งการรบกวนใคร

วนัหน่ึง “สมาชิกสภาสูงที่ซ่ือสัตย์” โทรหาเธอ เขาเพิ่ง
ไดร้บัเรยีกเป็นประธานสเตค เขาสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ

ของเธออย่างสุภาพและไม่
ยอมให้ตอบวา่ “ดฉัินสบายด”ี 
เขาสอบถามสภาพแท้จรงิของ
ครอบครวัอย่างสุภาพแต่ได้
ค�าตอบจรงิทุกครัง้ที่เดบรา
ยืนยันวา่สบายด ีเขาอธิบายใน

ที่สุดวา่ “เดบรา คณุตอ้งให้สาขาช่วยคณุ พวกเขาอยาก
ช่วยคณุจรงิๆ และสาขาจะสนิทกันมากขึน้ถ้าไดช่้วยคณุ” 
เธอยอมรบัความช่วยเหลือดว้ยความซาบซึง้ใจ

เมื่อผมกลับจากสหรฐั เราอยู่ ในสาขาอีกสองเดอืนก่อน
ย้ายไปอยู่เมืองที่ ใหญ่กวา่

ความทรงจ�าช่วงน้ันในชีวติผมคอ่ยๆ เลือนไปขณะผม
น่ังเอนหลังและให้ความสนใจอีกครัง้กับเสียงของประธาน
อุคท์ดอรฟ์ที่ออกมาจากเครือ่งขยายเสียง ผมประทับใจ
จรงิๆ กับนัยของข่าวสารน้ี ไม่เหมือนครัง้อื่นที่ผมสงสัย
เรือ่งความสัมพันธ์กันระหวา่งค�าพูดของผู้พูดกับการ 
กระท�าของผู้พูด ( ในธุรกิจ ในกองทัพ และแม้แตค่�าพูด
ที่ผมไดย้ินในศาสนจักร) ครัง้น้ีผมไม่คลางแคลงใจใน
ข่าวสารของประธานอุคท์ดอรฟ์ น่ันไม่ ใช่เพราะส�าเนียง
ของประธานอุคท์ดอรฟ์ท�าให้ผมนึกถึงเยอรมนีและ
ประสบการณ์ของผมกับ “สมาชิกสภาสูงที่ซ่ือสัตย์” แต่
เพราะประธานอุคท์ดอรฟ์ คอื “สมาชิกสภาสูงที่ซ่ือสัตย์” 
คนน้ัน อาคารส�านักงานที่เราพบกันตอนเช้าตรูว่นัอาทิตย์
น้ันคอืสนามบินนานาชาตแิฟรงก์เฟิรต์ที่ท่านท�างานเป็น
หัวหน้านักบินของสายการบินเยอรมันลุฟฮันท์ซา

ผมสามารถพูดได้อย่างสัตย์จรงิวา่ผมไม่เคยรูจ้ักใครที่
อ่อนน้อมถ่อมตนและซ่ือสัตย์ ในการปฏิบัติส่ิงท่ีเขาส่ัง
สอนมากไปกวา่ประธานอุคท์ดอรฟ์ ผมรูสึ้กซาบซึง้ใจที่ ได้
เรยีนบทเรยีนล�า้ค่าของส่ิงท่ีหมายถึง “ยืนตรงไหนยกตรง
น้ัน” ◼ 

อ้ำงองิ
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 2. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ยืนตรงไหนยกตรงน้ัน,” 70.
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ภำพแห่งศรัทธำ

มิคาเอล รนิน์
แมสซาชูเซตส์ สหรฐัอเมรกิา

อ่านเร่ืองราวของมิคาเอลเพิ่มเติมไดใ้น เลียโฮนา  
ฉบบัออนไลนท่ี์ lds.org/go/61736
อ่าน “วทิยาศาสตร์กบัการแสวงหาความจริง”  
ใน เลียโฮนา กรกฎาคม 2016 ท่ี lds.org/go/49m

มีต�านานวา่ศรัทธากบัวทิยาศาสตร์
ขดัแยง้กนั เรามีความรู้สึกฝังใจวา่
วทิยาศาสตร์มีค�าตอบทั้งหมด วา่
เรา “คิดออกหมด” แต่ท่ีเราไม่รู้มี
มากกวา่ท่ีเรารู้

ในฐานะอธิการ ผมเห็นสมาชิก
ท่ีประสบกบัวกิฤติศรัทธา พวก
เขามาพดูกบัผมวา่ “ฉนัคิดเชิง
วทิยาศาสตร์มากข้ึน ฉนัจึงมี
ปัญหาอยา่งมากกบัศรัทธา” การ
รู้วา่อธิการของพวกเขาเป็นนกั
วทิยาศาสตร์ฮาร์วาร์ดท่ีเช่ือใน
พระผูเ้ป็นเจา้ช่วยพวกเขาบางคน
ท่ีมีความสงสยั นัน่ช่วยใหพ้วกเขา
ตระหนกัวา่ “ฉนัสามารถเช่ือได้
แต่กเ็ป็นปัญญาชนดว้ย”

มิคาเอลเป็นนักวทิยาศาสตรแ์ละแพทย์ เขา
เชีย่วชาญเรือ่งการรกัษาประสาทและมะเรง็
วทิยา เขามีปรญิญาเอกสาขาอณูชีววทิยา 
เขาดแูลผู้ป่วยเน้ืองอกในสมองทีส่ถาบัน
มะเรง็ดานา-ฟารเ์บอร ์โรงพยาบาลมะเรง็
ของมหาวทิยาลัยฮารว์ารด์ และเขาท�าวจิัยใน
การพัฒนายารกัษามะเรง็
เลสล ีนิลส์สัน, ช่ำงภำพ
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บ่ ายวนัเสาร ์ผมเตรยีมไปชายหาด 
กับครอบครวั พวกเขาเดนิทางจาก 

อามาโซนัสมาใช้เวลากบัผมทีล่าไกวยร์า 
ไม่กี่วนั แดดจ้า ลมทะเลพัดโชย 
ช่ืนใจ ผมมีความสุขที่ ไดเ้ห็นน้องสาว 
ตืน่เตน้

ทันทีที่เราเดนิทาง ผมจ�าไดว้า่ผม
มีหน้าที่ตอ้งไปท�าความสะอาดโบสถ์
วนัน้ัน ตอนน้ีผมตอ้งเลือก ผมควรท�า
หน้าที่รบัผิดชอบให้สมบูรณ์หรอืยัง
จะไปชายหาดกับครอบครวั ผมตดัสิน
ใจบอกแม่และน้องสาวเรือ่งน้ี พวก
เขาไม่เคยอยู่ ในโบสถ์แอลดเีอสและ
เสนอตวัช่วยท�าความสะอาดอย่าง
กระตอืรอืรน้ ตราบใดที่เราไปชายหาด
ทันทีที่งานเสรจ็

เมื่อเราเข้าไปในโบสถ์ ผมอธิบาย
ส่ิงที่ตอ้งท�าและวธิีท�า ผมคดิวา่งาน
ท�าความสะอาดน่าจะเสรจ็เรว็ แต่
กลับใช้เวลาส่ีช่ัวโมงเพราะพวกเขา
สนใจมาก! ผมพาครอบครวัดแูตล่ะ

การท�าความสะอาดโบสถแ์ละการสอนพระกิตติคุณ
ห้อง ภาพวาด และอ่างบัพตศิมา 
ปีตทิ่วมท้นใจผม ผมแทบไม่เช่ือวา่
ครอบครวัจะช่วยผมท�าส่ิงที่มีความ
หมายตอ่ผมมาก ขณะอยู่ที่น่ัน ทาเลีย
กับกิเนสคาน้องสาววยัรุน่ของผมฝึก
รอ้งเพลงสวดบางเพลงและถามผม
เกี่ยวกับศาสนจักร

วนัอาทิตย์ครอบครวัผมไปโบสถ์
ครัง้แรก สมาชิกวอรด์ตอ้นรบัพวกเขา
เป็นอย่างด ีเยาวชนหญิงตอ้นรบัน้อง
สาวผมทันที ซิสเตอรผ์ู้สอนศาสนา
พูดคยุกับพวกเขาและขอนัดพบกับ
พวกเขาวนัถัดไป เราจัดสังสรรค์ ใน
ครอบครวัและผมสอนพวกเขาสวด
อ้อนวอน เราสวดอ้อนวอนดว้ยกัน
บ่อยๆ เราฟังเพลงสวดและดวูดีทิัศน์
ของศาสนจักรดว้ย

ก่อนครอบครวัผมกลับบ้าน  
ผมพาน้องสาวไปการากัสเพื่อดพูระ
วหิารและบรเิวณโดยรอบ ผมแสดง
ประจักษ์พยานเกี่ยวกับพรพระวหิาร

และกระตุน้ให้พวกเขาหาศาสนจักร
เมื่อกลับถึงอามาโซนัส

เมื่อพวกเขากลับบ้าน ผมตดิตอ่ผู้
สอนศาสนาในเขตน้ัน ผู้สอนศาสนา
และสมาชิกของสภาวอรด์ไปเยี่ยม
ครอบครวัผมและช่วยพวกเขาบนเส้น
ทางสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส น้องสาว
ผมสวดอ้อนวอนบ่อยๆ ให้คณุพ่อของ
เราอนุญาตให้พวกเธอรบับัพตศิมา

ผมเดนิทางไปอามาโซนัสเพื่อให้
บัพตศิมาทาเลียกับกิเนสคาดว้ยความ
ซาบซึง้ใจและปิตอิย่างยิ่ง แววตา
ของพวกเธอฉายความหวงัและความ
กตญัญูตอ่พระบิดาบนสวรรคท์ี่ทรง
น�าพวกเธอมาพบพระกิตตคิณุ โดย
การท�างานมอบหมายท�าความสะอาด
โบสถ์ ให้เสรจ็น้ันช่วยให้ครอบครวัผม
สนิทกันมากขึน้และเข้มแข็งขึน้ ผม
จะไม่มีวนัลืมประสบการณ์น้ีและผมรู้
วา่น้องสาวผมจะไม่ลืมเช่นกัน ◼
อาร์มนัโด กอร์เซกา, ลาไกวยร์า เวเนซุเอลา

ผมแทบไม่เช่ือวา่
ครอบครัวจะช่วย

ผมท�าส่ิงท่ีมีความหมาย
ต่อผมมาก

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย
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จะกวาดเศษขนมดว้ยความรกั
เพราะน่ันคอืส่ิงที่พระองคจ์ะ
ทรงท�า

ทุกอย่างที่พระองคท์รงท�า
ล้วนอยู่ ในการเช่ือฟังพระ
บิดาของพระองค ์ไม่เกี่ยวกับ
พระองคเ์ลย พระเจ้าทรงซ่อม
ของแตกหักและทรงท�าความ
สะอาดส่ิงสกปรกของเรา 
ดว้ยความรกัที่สมบูรณ์แบบ 
เสมอ เพื่อพระบิดาและ 
เพื่อเรา ตอ่จากน้ีไปดฉัิน 
จะพยายามสอนและรบัใช้ 
ลูกๆ ดว้ยความรกัที่บรสุิทธิ์
ที่สุด ดฉัินจะท�าเช่นน้ันได ้
ก็ตอ่เมื่อดฉัินรูสึ้กวา่ตน 
ก�าลังมีส่วนในการเป็น
แม่เหมือนพระครสิต์
จรงิๆ ◼

ราเชล ฮิกซนั, แอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา

เป็นแม่เหมือนพระคริสต์
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ลูกๆ ส�านึกคณุมากกวา่น้ี แต่ ในช่วง
เวลาแห่งความชัดเจน ดฉัินเห็นวา่
ดฉัินปรารถนาจะให้ ตนเอง ไดร้บัค�า
สรรเสรญิหรอืส่ิงตอบแทนมากกวา่
จะให้พวกเขาเรยีนรูค้วามกตญัญู แต่
พระผู้ช่วยให้รอดไม่เคยเรยีกรอ้งค�า
สรรเสรญิ พระองค์ ไม่เคยขอหรอืไม่
ตอ้งการส่ิงน้ัน

ดฉัินจ�าการสนทนากับลูกวยัรุน่ได้
เมื่อพวกเขาเขียนทุกส่ิงที่พวกเขาเคย
ท�าให้ดฉัินเพื่อพวกเขาจะได้ ไม่ตอ้ง
ท�างานที่ขอให้ท�า

ดฉัินมักจะตอบวา่ “ถ้าลูกอยากจะ
เปรยีบเทียบการรบัใช้พวกน้ี ก็ ไดน้ะ 
แตลู่กแพ้แน่นอน ไปท�างานซะ!”

ดฉัินทราบดวีา่เจตนาของดฉัินไม่
บรสุิทธิ์พอส�าหรบัการเปรยีบเทียบที่
สามีพูดถึง พระผู้ช่วยให้รอดไม่เคย
เขียนเปรยีบเทียบส่ิงที่พระองคท์รง
ท�ากับส่ิงที่ดฉัินท�า ดฉัินจะแพ้ทุกครัง้
แน่นอน

ไม้กวาดยังอยู่ ในมือขณะดฉัินรบั
รูแ้นวคดิใหม่ของการเป็นแม่—เป็น
แม่เหมือน พระองค ์จะทรงเป็น 
ไม่ ใช่เพื่อค�าสรรเสรญิ ค�าชมเชย การ
สวมกอด หรอืแม้แตค่�าขอบคณุ ดฉัิน

ดิฉันกวาดเพรทเซล ซีเรยีล ขา้วโพด
คัว่ และมนัฝรัง่ทอดมากองรวมกนั
“ ไม่ ฉันไม่ไดก้ินของพวกน้ีเลย” 

ดฉัินพูดขณะกวาดเศษอาหารกอง
น้ันใส่ที่ตกัขยะ

สามีของดฉัินน่ังอยู่ที่ โตะ๊และพูด
เบาๆ วา่ “น่ันคอืการเสียสละของคน
เป็นแม่”

ดฉัินยืดตวัตรง “อะไรนะคะ”  
ดฉัินถาม

เขาพูดเสียงดงัขึน้และชัดขึน้
ระหวา่งเคีย้วอาหารเช้า “น่ันคอืส่ิง
ที่คนเป็นแม่ท�า พวกเธอใช้ชีวติ
ท�าความสะอาดส่ิงสกปรกทัง้หลายที่
พวกเธอไม่ไดเ้ป็นคนท�า—เหมือน
พระผู้ช่วยให้รอด”

ความเห็นของเขาท�าให้ดฉัินซาบซึง้
ใจ ดฉัินน่าจะคดิวา่การเก็บกวาดเศษ
ขนมพวกน้ีเป็นเหมือนพระครสิต์
มากกวา่ที่ดฉัินเคยคดิ แตด่ฉัินกลับ
รูสึ้กผิดมาก ดฉัินรูสึ้กไม่สบายใจกับ
การเปรยีบเทียบ ดฉัินเคยพูดกับ
สามีหรอืพูดกับตวัเองกี่ครัง้วา่ดฉัิน
ท�าทุกอย่างเพื่อลูกโดยหวงัวา่จะได้
ค�าขอบคณุและความส�านึกคณุ ดู
เหมือนไม่ผิดที่ดฉัินปรารถนาจะให้

ส ามีของดิฉนันัง่อยูท่ี่
โตะ๊และพดูเบาๆ วา่ 

“นัน่คือการเสียสละของ
คนเป็นแม่”



40 เลียโฮนา

หลายปีหลังจากผมกับครอบครวั
เข้ารว่มศาสนจักร ผมไดร้บัเรยีก

ให้รบัใช้ ในคณะเผยแผ่พอรต์ฮาร์
คอรต์ ไนจีเรยี ในวนัแดดจ้าหลังจาก
ผมมาถึงเขตแรกไม่นาน ผมกับคูเ่ริม่
ออกไปสอนศาสนาและพูดคยุกับผู้คน
ตามปกติ

เมื่อเราผ่านถนนที่คนพลุกพล่าน 
เราไดย้ินเสียงแผ่วๆ เรยีกเราจาก
อาคารชุดที่มีรัว้เตีย้ๆ เรามองข้ามรัว้
และเห็นชายวยักลางคนก�าลังนอน
พังพาบอยู่ข้างประตู

เขาบอกให้เราเข้าไป แต่ไม่มีทาง
ที่เราจะเข้าไปในอาคารได ้ประตล็ูอก
และเราคดิวา่การปีนข้ามรัว้คงจะผิด
หลักจรยิธรรม ผมไดร้บัการกระตุน้
เตอืนให้ตรวจดกูุญแจสายยูที่ประตอูีก
ครัง้ ไม่กี่นาทีหลังจากน้ันเราจัดการ
ถอดกุญแจสายยูจากดา้นนอกและเปิด
ประต ูเราเห็นวา่ชายคนน้ันป่วยและ
ไม่มี ใครดแูล เขาอธิบายวา่เขาป่วย
และรูสึ้กปวดมากจนเขาลุกไม่ไหว

พรส�าหรับคนแปลกหนา้
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หลังจากพูดคยุกับเขา เราเดนิตาม 
ขณะเขาคลานกลับเข้าไปในบ้าน เขา 
ขอให้เราสวดอ้อนวอนให้เขา และเรา 
เสนอวา่จะให้พรเขา เมื่อเราวางมือ 
บนศีรษะเขา ผมรูสึ้กวา่มีก้อนจุกอยู่ที ่
คอและพดูไมอ่อก ความกลัวครอบง�า 
ผม ผมเริ่มส่ันและเหงื่อออก น� ้าตา 
ไหลอาบแก้มผม ผมสวดอ้อนวอนออก 
เสียงไม่ได ้ผมจึงเริม่สวดอ้อนวอนใน 
ใจขอให้พระบิดาบนสวรรคท์รงปลด 
ปล่อยลิน้ของผมตามพระประสงค ์
ของพระองค์

ลิน้ของผมเปล่งเสียงไดท้ันที ผมรู้
วา่ผมก�าลังพูด แต่ไม่สามารถควบคมุ
ค�าพูดได ้ผมไดย้ินแตเ่สียงตนเอง
ก�าลังทูลขอให้พระบิดาบนสวรรค์
รกัษาชายที่ก�าลังทุกข์ทรมานคน
น้ี ก่อนกล่าวเอเมน ชายคนน้ันหลับ
ไปแล้ว เราปล่อยเขาไวแ้ละไปนัดอื่น
แตว่างแผนจะกลับมาดเูขาขากลับ
อพารต์เมนตข์องเรา

เรากลับมาและประหลาดใจมาก 

เ ราไดย้นิเสียงแผว่ๆ 
เรียกเราจากอาคาร  

เรามองขา้มร้ัวและเห็น
ชายคนหน่ึงนอนอยูบ่น
พื้นปูน

ชายคนน้ันวิง่มาหาเราพลางรอ้ง
ตะโกนวา่ “ ไดผ้ล! ไดผ้ล!” เราดี ใจ
มากจนไม่อาจกลัน้น� ้าตาไว้ ได้

ในการประชุมศีลระลึกวนัอาทิตย ์
ตอ่มา จู่ๆ อธิการก็หยุดช่ัวขณะ 
ตรงแท่นพูดและมองไปที่ประตหู้อง
นมัสการ เราเหลียวไปมองและเห็น
ชายคนที่เราให้พร อธิการรูจ้ักเขา 
และแปลกใจที่เขาเข้ามาในโบสถ์  
นับจากน้ันเป็นตน้มา เขาเข้ารว่ม 
การประชุมศีลระลึกและชัน้เรยีนอื่น
เป็นประจ�า ในที่สุดผมย้ายออกจาก
เขตน้ัน

ผมประหลาดใจที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงท�าให้เกิดปาฏิหารยิ์วนัน้ัน และ
ผมรูสึ้กเจียมตนที่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงเห็นวา่ผมมีคา่ควร ผมรูว้า่เราเป็น
เครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็น
เจ้า พรแห่งการรกัษาเป็นของชายคน
น้ัน แตพ่รแห่งประจักษ์พยานและ
ปีตเิป็นของผม ◼
สแตนลีย ์โอลาเย, ลากอส ไนจีเรีย
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ของปีต่อมา ที่ท�างานไม่มีอะไร 
ให้ผมท�า ผมตกงานแน่นอน คงจะ
เหมือนกับเพื่อนรว่มงานคนอ่ืนๆ  
ที่ตกงานไปแล้ว ผมกังวลกับการหา
เลีย้งภรรยาและลูกสาว ผมเริม่หางาน
ใหม่

ผมเล่าสถานการณ์ให้ภรรยาฟัง 
เธอแนะน�าให้เราอดอาหาร ขณะที่เรา
อดอาหาร สันตสุิขเกิดขึน้ในใจเราและ
เรารูสึ้กวา่ทุกอย่างจะดแีม้เราจะนึก
ภาพไม่ออก

วนัตอ่มาในที่ท�างาน ผู้จัดการเรยีก
ผมเข้าไปพบ ผมคดิวา่ช่วงเวลาน่า
กลัวมาถึงแล้ว—ผมก�าลังจะตกงาน 
แตย่ังความประหลาดใจแก่ผม ผู้
จัดการบอกผมวา่เขามีความคดิอย่าง
หน่ึง เพราะผมมีความสามารถดา้น

ผมรู้วา่การอดอาหาร
เปิดหนา้ต่างสวรรค์

หลังจากรบัใช้งานเผยแผ่อย่าง
ซ่ือสัตย์ ในโมซัมบิก ผมกลับ

บ้าน และเหมือนอดีตผู้สอนศาสนา
คนอื่นๆ ผมกลับไปเรยีนและท�างาน
ทันที

ผมอาศัยอยู่ ในบราซิลในเมืองที่
ตดิชายแดนปารากวยัและไดง้านน�า
เข้าสินคา้ที่ซูเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่
ในฝ่ังปารากวยั พรของการไดเ้รยีน
ภาษาอังกฤษในงานเผยแผ่ช่วยให้ผม
ไดต้�าแหน่งน้ี ระหวา่งน้ี ผมแตง่งาน
และมีลูกสาวคนหน่ึง

เมื่อวกิฤติการเงินในบราซิลส่งผล
ให้ค่าเงินของบราซิลลดลง งานของ
ผมได้รบัผลกระทบโดยตรง เป็นเหตุ
ให้ยอดขายสินค้าที่ผมน�าเข้าเป็น
ประจ�าลดลง ราวสิน้เดือนกุมภาพันธ์

อดอาหารเพื่อขอความช่วยเหลือเร่ืองงาน
ภาษาอังกฤษ เขาจึงเสนอให้ผมแปล
เอกสารกฎหมายที่ปกตจิะส่งให้ทนาย
จัดการเรือ่งแปล เขาบอกวา่ถ้าผม
ท�างานแปลส�าเรจ็ ผมจะไดง้านน้ัน 
และน่ันจะช่วยห้างประหยัดเงิน ผม
เริม่แปลเอกสารทันที เมื่อผมส่งงานที่
แปลเสรจ็แล้วให้ผู้จัดการ เขาตืน่เตน้
มาก! ผมตืน่เตน้มากดว้ยเพราะผมยัง
มีงานท�าเหมือนเดมิ

เมื่อผมไปรบัเช็ค ซ่ึงอาจจะเป็น
งวดสุดท้าย ผมประหลาดใจที่เห็นเงิน
เดอืนของผมเพิ่ม ผมรูสึ้กตืน้ตนัใจ 
และขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์
ของเรา ประสบการณ์น้ีท�าให้ผมรู้
วา่การอดอาหารเปิดหน้าตา่งสวรรค ์◼
คาร์ลอส อลัเบอร์โต ปายม ์ควาดรอส,  
โปนตาโปรา บราซิล
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โดย เดวดิ บี. มำร์ช
แผนกฐานะปุโรหิตและ 
ครอบครัวของศาสนจกัร

ครอูนุบาลคนหน่ึงสังเกตชัน้
เรยีนของเธอขณะเด็กๆ วาด
ภาพ เมื่อเธอเดนิดงูานศิลปะ

ของนักเรยีนแตล่ะคน เธอถามเด็กผู้
หญิงคนหน่ึงวา่ “หนูก�าลังวาดอะไร” 
เด็กคนน้ันตอบวา่ “ก�าลังวาดรปูพระ
ผู้เป็นเจ้าคะ่” ครคูอ่นข้างประหลาด
ใจ จึงพูดวา่ “แต่ไม่มี ใครรูน่ี้นาวา่พระ
ผู้เป็นเจ้ามีหน้าตาอย่างไร” เด็กหญิง
ตอบโดยไม่ลังเลวา่ “พวกเขาจะรู้ ใน
อีกไม่ช้าน้ีคะ่”

ไม่ดหีรอกหรอืที่จะมีความเช่ือมั่น 
เช่นน้ัน ในความเป็นจรงิแล้ว พระ 
บิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้เราเช่ือ 
มั่นในความรูข้องเราเกี่ยวกับพระองค ์ 
พระเจ้ารบัส่ังกบัเยเรมีย์วา่ เราไม่ควร 
อวดสตปิัญญาของเราหรอือวดความ 
เข้มแข็งของเรา หรอือวดความมั่งคัง่ 
ของเรา แตพ่ระองคต์รสั “ ให้ผู้อวด 
อวดส่ิงน้ี คอืการที่เขาเข้าใจและรูจ้ัก
เรา” (ด ูเยเรมีย์ 9:23–24)

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  
(1805–1844) สอนวา่ “พระผู้เป็น 

เจ้ามิไดท้รงเปิดเผยเรือ่งใดตอ่โจเซฟ  
นอกจากเรือ่งที่พระองคจ์ะทรง 
ท�าให้เป็นที่รูแ้ก่อัครสาวกสิบสอง และ
แม้แตว่สุิทธิชนต�า่ตอ้ยที่สุดก็อาจจะ
รูเ้รือ่งทัง้หมดไดเ้รว็เท่าที่เขาจะรบั
ไหว เพราะวนัตอ้งมาถึงเมื่อไม่มี ใคร
จ�าเป็นตอ้งกล่าวกับเพื่อนบ้านวา่ จง
รูจ้ักพระเจ้า เพราะเขาทัง้หลายจะรูจ้ัก
พระองค ์. . . ตัง้แตค่นเล็กน้อยที่สุด
ไปจนถึงคนใหญ่โตที่สุด” 1

การเช่ือมั่นในความรูข้องเราเกี่ยว 
กับพระผู้เป็นเจ้าไม่เกิดขึน้โดย 
ปราศจากความพยายามส่วนตวั บิดา 
มารดาและครชู่วยได ้แตเ่ราตอ้งเป็น 
ผู้เรยีนพระกิตตคิณุที่พึ่งพาตนเอง  
เฉกเช่นเราเรยีนรูว้ธิีเลีย้งตนเองทาง 
ร่างกายเพื่อค�า้จุนร่างกายของเรา เรา 
ตอ้งเรยีนรูว้ธิเีลีย้งตนเองทางวญิญาณ 
เพื่อค�า้จุนวญิญาณของเรา

หลายปีก่อนนกนางนวลใน
เมืองเซนตอ์อกัสตนิ รฐัฟลอรดิา 
สหรฐัอเมรกิาอดตาย นกนางนวล
หลายรุน่เรยีนรูท้ี่จะอาศัยเรอืหากุ้ง

เมือ่เรำเป็นผู้เรียนพระ
กติตคุิณทีพ่ึง่พำตนเอง 
เรำจะรู้วธีิเลีย้งตนเอง

ทำงวญิญำณและกระชับ
ควำมสัมพนัธ์ของเรำกบั

พระผู้เป็นเจ้ำ

กำรพึง่พำตนเอง  
และการเรียนพระ
กิตติคุณ
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เลีย้งพวกมันดว้ยเศษกุ้งจากอวนของ
พวกเขา ในที่สุดชาวประมงย้ายไปจาก
เขตน้ัน นกนางนวลไม่รูว้ธิีจับปลาดว้ย
ตนเอง ทัง้ไม่สอนลูกๆ ของมันให้รูว้ธิี
จับปลา ดว้ยเหตน้ีุนกตวัใหญ่สวยงาม
เหล่าน้ีจึงตายทัง้ที่ ในน� ้ามีปลาอยู่
มากมายเต็มไปหมด 2

เราจะเป็นเหมือนนกนางนวลไม่
ได ้ทัง้เราจะปล่อยให้ลูกๆ ของเรา
ฟันฝ่าชีวติโดยอาศัยเราหรอืคนอื่นๆ 
ให้ความรูพ้วกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าไม่
ได ้“ความพยายามของเรา” ประธาน
มาเรยีน จี. รอมนีย์ (1897–1988) ที่
ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด
กล่าว “ตอ้งมุ่งไปเพื่อท�าให้คนที่มี
รา่งกายปกตสิามารถพึ่งพาตนเอง”3 
เมื่อเราเป็นผู้เรยีนพระกิตตคิณุที่
พึ่งพาตนเอง เราจะรูว้ธิีเลีย้งตนเอง
ทางวญิญาณและกระชับความ
สัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้า

ประธานบอยด ์เค. แพคเกอร ์ 
(1924–2015) ประธานโควรมั 
อัครสาวกสิบสองสอนวา่ “การพึ่งพา 

ตนเองทางวญิญาณเป็นพลังค�า้จุน 
ในศาสนจักร หากเราช่วงชิงส่ิงน้ีไป 
จากท่าน ท่านจะรบัการเปิดเผยได้
อย่างไรวา่มีศาสดาพยากรณ์ของพระ 
ผู้เป็นเจ้า ท่านจะรบัค�าตอบการสวด 
ออ้นวอนไดอ้ยา่งไร ทา่นจะ รู้ ไดอ้ยา่งไร  
หากเราตอบค�าถามทัง้หมดของท่าน
เรว็มากและจัดเตรยีมวธิีมากมายไว้
แก้ ไขปัญหาทัง้หมดของท่าน เรา
อาจลงเอยดว้ยการท�าให้ท่านอ่อนแอ 
ไม่ ใช่ท�าให้ท่านเข้มแข็ง” 4

แม้เราจะชอบเรยีนรูแ้ละรบัการ
ดลใจที่ โบสถ์ แตเ่ราจะหวงัให้ส่ิงน้ัน
บ�ารงุเลีย้งวญิญาณของเราอย่างเดยีว
ไม่ได ้ประธานจอรจ์ อัลเบิรต์ สมิธ 
(1870–1951) อธิบายวา่ “ข้าพเจ้า
เกรงวา่เราเหล่าสมาชิกของศาสนจักร
พึ่งองคก์ารช่วยมากเกินไป และพึ่ง
ค�าแนะน�าตกัเตอืนของคนนอก
ครอบครวัเรา เราเคยไดย้ินมาแล้ว
เกี่ยวกับพรมากมายที่พระเจ้า
ประทานแก่เราในบันทึกศักดิสิ์ทธิ์ซ่ึง
เก็บรกัษาไวจ้นถึงสมัยของเรา และใน

น้ันมีค�าแนะน�าตกัเตอืนของพระบิดา
ผู้ทรงรูแ้จ้งในสรรพส่ิง น่าแปลกที่คน
ของเราจ�านวนมาก . . . ขาดความคุน้
เคยกับเน้ือหาของบันทึกศักดิสิ์ทธิ์
เหล่าน้ี” 5

ผมชอบเรยีนพระกิตตคิณุที่ โบสถ ์
แตผ่มตืน่เตน้เกีย่วกบัพระกติตคิณุ
มากขึน้เมือ่ผมคน้พบขอ้คดิทีส่รา้งแรง
บนัดาลใจระหวา่งศึกษาเป็นส่วนตวั 
ไมม่ส่ิีงใดท�าใหผ้มตืน่เตน้มากกวา่การ
พบสมบตัชิิน้เล็กๆ ของความจรงิใน
พระคมัภีรที์ท่�าใหผ้มเข้าใจกระจา่งและ
เป่ียมดว้ยพระวญิญาณของพระเจา้

เรียนรู้วธีิเรียนรู้
เมื่อผมกลับจากงานเผยแผ่ ผมพบ 

วา่ผมจ�าเป็นตอ้งไปไฟร์ ไซดแ์ละการ 
ให้ข้อคดิทางวญิญาณแทบทุกสัปดาห ์
เพื่อให้ตนเองเข้มแข็งทางวญิญาณ 
อยู่เสมอ ผู้พูดป้อนความเข้าใจพระ 
กิตตคิณุของพวกเขาให้ผม และผม 
ชอบวธิีที่ข้อคดิเหล่าน้ันท�าให้ผมรูสึ้ก  
ผมศึกษาและสอนพระกิตตคิณุมา 
สองปี แตด่เูหมือนไม่มีทักษะที่จ�าเป็น 
ตอ่การให้อาหารตนเองเป็นประจ�า ผม 
แคอ่่านพระคมัภีรแ์ละไม่คน้ควา้อย่าง 
ขยันหมั่นเพียร

การศึกษาพระกิตตคิณุเหมือนกัน 
มากกับการฝึกวาดรปู ใช่วา่ทุกคนจะ 
วาดไดต้ามสัญชาตญาณหรอืวาดได ้
ตัง้แตเ่กิด เราคงไม่คดิจะให้จานสีแก ่
คนบางคนและคาดหวงัวา่บุคคลน้ัน 
จะกลายเป็นศิลปินทันที การเป็นผู ้
เรยีนพระกิตตคิณุที่พึ่งพาตนเองก็ 
เหมือนกัน เราคาดหวงัไม่ไดว้า่จะคน้ 
พบข้อคิดส�าคัญๆ เป็นประจ�าหากเรา 
ไมเ่รยีนรูทั้กษะพืน้ฐานบางอยา่งของ 
การศึกษาพระกิตตคิณุ ประธาน 
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แพคเกอรอ์ธิบายวา่พระคมัภรี ์“มคีวาม 
สมบูรณ์ของพระกิตตคิณุอันเป็นนิจ 
นิรนัดรของความรู ้แตค่นๆ น้ันตอ้ง
ฝึกใช้พระคมัภีรห์าไม่แล้วการคน้ควา้
จะท�าให้ท้อใจ” 6

ผมเป็นอยา่งน้ัน—ทอ้ใจ—เมือ่ผม
พยายามหาความหมายและการน�าทาง
จากการศึกษาพระคมัภรีเ์ป็นครัง้แรก 
ผมจึงเริม่วเิคราะหว์า่ผูพู้ดไดข้อ้คดิ
อยา่งไร ใช้เวลาช่ัวครู ่แต่ ในทีสุ่ดผมก็
เห็นวธีิทีพ่วกเขาดงึขอ้ความของหลกั
ค�าสอนน้ันๆ มาจากพระคมัภรี ์วธิทีี่
พวกเขาขดุคน้ค�าสอนทีม่คีวามหมาย
เกีย่วกบัพระผูช่้วยรอดจากขอ้ตา่งๆ วธิี
ทีพ่วกเขาก�าหนดหลกัธรรมชีน้�าชีวติ
จากวลตีา่งๆ ในพระคมัภรี ์วธิทีีพ่วก
เขาตคีวามสัญลกัษณ์ วธิทีีพ่วกเขา
เช่ือมโยงค�าสอนของศาสดาพยากรณ์
และอคัรสาวกกบัขอ้พระคมัภรี์

เมื่อผมศึกษาพระคมัภีร ์ศึกษาค�า 
สอนของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก 
อย่างตอ่เน่ือง ผมพบตนเองก�าลัง 
ถามดงัน้ี

•  ข้อเหล่าน้ีสอนหลักค�าสอนอะไร 
และผมเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับหลัก
ค�าสอนน้ัน

•  ผมเคยเห็นหลักธรรมพระ
กิตตคิณุข้อน้ีประยุกต์ ใช้ที่ ใด
และเมื่อใด

•  ผมเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระบิดา
บนสวรรคแ์ละแผนแห่งความ
สุขของพระองค์

•  ผมเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระ
เยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของ
พระองค์

•  พระเจ้าทรงตอ้งการให้ผมเรยีนรู้
อะไรจากข้อน้ี
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•  ผมไดข้้อคดิที่สรา้งแรงบันดาลใจ
และความรูสึ้กอะไรบ้างขณะอ่าน

•  มีบางอย่างในข้อน้ีที่ช่วยผม
รบัมือกับความท้าทายที่ผม
เผชิญอยู่ ในชีวติผมหรอืไม่

•  ผมเรยีนรูอ้ะไรที่จะช่วยผม
ด�าเนินชีวติในแตล่ะวนั

ครูทีม่ปีระสิทธิภำพและโน้มน้ำวเก่ง
เมื่อการศึกษาพระคมัภีรข์องผม

เปลี่ยนไป การสอนของผมเปลี่ยนเช่น
กัน ผมสนใจจะช่วยให้คนอื่นคน้พบ
ความจรงิพระกิตตคิณุที่จะน�าทาง
พวกเขามากกวา่จะบอกพวกเขาวา่
พระคมัภีรม์ีความหมายอะไรตอ่ผม7 
ผมตืน่เตน้เมื่อเห็นปีตทิี่คนอื่นรูสึ้ก
เมื่อพวกเขาคน้พบส่ิงใหม่ๆ น่ันเคย
เป็นและเป็นประสบการณ์อันน่าพึงใจ
ที่สุดอย่างหน่ึงของประสบการณ์การ
สอนของผม

ผมพบเช่นกันวา่เมื่อผมช่วยให้คน
ที่ผมสอนใช้ทักษะและค�าถามข้าง
ตน้อยู่เสมอ พวกเขาจะสามารถเป็นผู้
เรยีนพระกิตตคิณุที่พึ่งพาตนเองได้

เรว็ขึน้ พวกเขาไม่ตอ้งประสบขัน้ตอน
ยืดยาวที่ผมประสบ

การเรยีนรูม้าก่อนการสอน และผู้
เรยีนที่ดสีรา้งครทูี่สรา้งแรงบันดาลใจ
ทางวญิญาณมากขึน้ “อย่าหมายมั่นจะ
ประกาศค�าของเรา” พระเจ้าตรสั “แต่
ก่อนอื่น จงหมายมั่นให้ ไดค้�าของเรา, 
และจากน้ันเราจะปลดปล่อยลิน้ของ
เจ้า; จากน้ัน, หากเจ้าปรารถนา, เจ้าจะ
มีพระวญิญาณของเราและค�าของเรา, 
แท้จรงิแล้ว, อ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า
ในการสรา้งความเช่ือมั่นแก่มนุษย์” 
(คพ. 11:21) ใครจะไม่ตอ้งการพรล�า้
เลิศเช่นน้ีเล่า!

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่งโคว
รมัอัครสาวกสิบสองเน้นวา่เราตอ้งเป็น
ผู้เรยีนพระกิตตคิณุที่พึ่งพาตนเอง
มากขึน้ดงัน้ี

“ข้าพเจ้าคิดว่าเราเน้นและรู้เกี่ยว
กับการให้ครูสอนโดยพระวิญญาณ
มากยิ่งกว่าเราเน้นและรูเ้กี่ยวกับการ
ให้ผู้เรยีนเรียนรู้ โดยศรทัธา เห็นได้
ชัดว่าหลักธรรมและกระบวนการ
ของทัง้การสอนและการเรียนรู้เป็น

ส่ิงส�าคัญยิ่งทางวิญญาณ อย่างไรก็ด ี
ขณะที่เรานึกถึงอนาคตและคาดว่า
โลกที่เราอาศัยอยู่น้ีจะสับสนวุ่นวาย
และโกลาหลมากขึน้เรื่อยๆ ข้าพเจ้า
จึงเช่ือว่าเราทุกคนจ�าเป็นต้องเพิ่ม
ความสามารถในการเรียนรู้ โดย
ศรัทธา . . .

“สุดท้ายแล้ว ความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ โดยศรัทธาและประยุกต์
ใช้ความจริงทางวิญญาณตกอยู่กับ
เราแต่ละคน น่ีเป็นความรับผิดชอบ
ที่จริงจังและส�าคัญมากขึน้ในโลกที่
เราอยู่เวลาน้ีและจะยังอยู่ เราเรียนรู้
อะไร อย่างไร และเมื่อใดน้ันได้รับการ
สนับสนุนจาก—แต่ไม่ ใช่ขึน้อยู่กับ
—ครูผู้สอน วิธีน� าเสนอ หรือหัวข้อ
เฉพาะ หรือรูปแบบบทเรียน”8

พรของกำรเรียนรู้ทีพ่ึง่พำตนเอง
เราไดร้บัพรแน่นอนจากค�าสอนที่

ไดร้บัการดลใจของบิดามารดาและครู
ในศาสนจักร แตส่�าคญักวา่น้ันน่าจะ
เป็นการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งแรงบันดาล
ใจให้ตนเอง เมื่อเราเป็นผู้เรยีนพระ
กิตตคิณุที่พึ่งพาตนเอง เราสามารถ
เชือ้เชิญการเปิดเผยส่วนตวัไดด้ขีึน้  
ผู้เรยีนพระกิตตคิณุที่พึ่งพาตนเองไม่
จ�าเป็นตอ้งมีส่ิงกระตุน้ให้ศึกษาเป็น
ประจ�านอกจากรูว้า่ครัง้ตอ่ไปที่พวก
เขาศึกษาพวกเขาจะไดร้บัการจรรโลง
ใจไม่ ใช่เบื่อ ผู้เรยีนพระกิตตคิณุที่
พึ่งพาตนเองพรอ้มจะเอาตวัรอด
มากขึน้จากการบุกโจมตขีองแนวคดิ
ผิดๆ ที่แพรห่ลายในสังคมศตวรรษที่ 
21 ของเรา

สัญญาอย่างน้อยหน่ึงข้อของ
พระเจ้าดเูหมือนจะมีความหมาย
อย่างมากส�าหรบัผู้เรยีนพระกิตตคิณุ
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ที่พึ่งพาตนเอง “ผู้ ใดที่ส่ังสมค�าของ
เรา, จะไม่ถูกหลอกลวง” ( โจเซฟ สมิธ
—มัทธิว 1:37)

ประธานโธมัส เอส.มอนสันสัญญา
วา่ “ถ้าท่านหมั่นศึกษาพระคมัภีร ์
ท่านจะมีพลังหลีกเลี่ยงการล่อลวง
และรบัการน�าทางจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์มากขึน้ในทุกส่ิงที่ท่านท�า” 9

ผู้เรยีนพระกิตตคิณุที่พึ่งพาตนเอง
มีประสบการณ์จากสัญญาของพระผู้
ช่วยให้รอดที่วา่

“ถ้าใครกระหาย ให้คนน้ันมาหาเรา 
“และให้คนที่วางใจในเราดืม่ ตามที่

มีค�าเขียนไวแ้ล้ววา่ แม่น� ้าที่มีน� ้าด�ารง
ชีวติจะไหลออกมาจากภายในคนน้ัน” 
(ยอห์น 7:37–38)

ผมยังต้องเข้าใจอีกมาก แต่การ
เป็นผู้เรียนพระกิตติคุณที่พึ่งพา
ตนเองเป็นเรื่องดีที่สุดเรื่องหน่ึงที่ผม
ท�ามาแล้ว น่ันเป็นพรแก่ชีวิตผมทุก
ด้าน ◼
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โดย เอน็อค อำร์. เวอร์เด เรเยส

หลายปีก่อนผมรบัใช้เป็นผู้
สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะ
เผยแผ่มอนเตรเ์รย์นอรธ์ 

เม็กซิโก ผมรูสึ้กเป็นเกียรตอิย่างยิ่งที่
ไดร้บัใช้เป็นผู้สอนศาสนา

เมื่อผมเริม่งานเผยแผ่ ผมมีเรือ่ง
หน่ึงที่ยังจัดการไม่เรยีบรอ้ย ผมยัง
ไม่ไดร้บัใบปลดประจ�าการทหารของ
ผม เอกสารฉบับน้ีส�าคญัมาก น่ัน
หมายความวา่ชายหนุ่มคนน้ันเสรจ็
สิน้การเป็นทหารเกณฑ์แล้ว เขามี
สิทธิ์ท�างานและเรยีนหนังสือ และ
ถือวา่เขาเป็นพลเมืองของเม็กซิโก

เมือ่ใกลถ้งึวนัไปรบัเอกสารฉบบั
น้ี ผมเริม่กงัวล ผมเขยีนถงึพ่อแมข่อ
ใหพ้วกทา่นดวูา่เป็นไปได้ ไหมทีพ่วก
ทา่นจะไปรบัเอกสารปลดประจ�าการ
แทนผม เมือ่ผมไดร้บัจดหมายตอบ
จากพวกทา่น ผมกงัวลยิง่กวา่เดมิ พวก
ทา่นบอกวา่พวกทา่นไดร้บัแจง้มาแลว้
วา่จะมอบเอกสารแกเ่จา้ของเทา่น้ัน

ผมรูสึ้กวา่ตอ้งรบีสวดอ้อนวอน
พระเจ้าและทูลถามวา่ตอ้งท�าอะไร 
ค�าตอบซ่ึงไม่ไดม้าทันทีคอืผมควร
อธิบายปัญหาให้ประธานคณะเผยแผ่

ฟัง ระหวา่งสนทนากับเขา ผมมีสอง
ทางเลือก หน่ึงคอืผมแค ่“วางใจ
พระเจ้า” สองคอืผมไปรบัเอกสารดว้ย
ตนเอง ผมตอ้งตดัสินใจ

ผมไม่ทราบจะท�าอย่างไรด ีผมไม่ได้
บอกเรือ่งที่กังวลกับคู ่และเรามีพลัง
มากขึน้เมื่อเราอ่านพระคมัภีรข์้อน้ี 
“ท่านไม่รูห้รอืวา่ท่านอยู่ ในพระหัตถ์
ของพระผู้เป็นเจ้า? ท่านไม่รูห้รอืวา่
พระองคท์รงมีเดชานุภาพทัง้มวล, 
และโดยพระบัญชาอันยิ่งใหญ่ของ
พระองคแ์ผ่นดนิโลกจะถูกม้วนเข้า
ดว้ยกันดงัม้วนกระดาษ?” (มอรมอน 
5:23) พระคมัภีรข์้อน้ีสลายหมอกควนั
ในความสับสนของผม นับจากวนิาที
ที่ผมอ่านพระคมัภีรข์้อน้ัน ผมรูว้า่
หน้าที่ของผมคอืพยายามท�างานสอน
ศาสนาให้เต็มที่ ปัญหาของผมอยู่ ใน
พระหัตถ์ของพระเจ้า

ครูต่อ่มา ผมไดร้บัจดหมายอีกฉบับ
จากพ่อแม่ คณุพ่อเขียนดงัน้ี

“ลูกพ่อ พ่อกลับไปที่ส�านักงาน
กลาโหมอีกครัง้เพื่อพยายามหาคนที่
จะช่วยเราแก้ปัญหาของลูกได ้หลัง
จากพูดคยุกับหลายคน พวกเขา

แนะน�าพ่อให้ ไปที่หน่ึง พ่อรูสึ้กท้อแท้
สิน้หวงัมากทีเดยีวเมื่อไปถึง ส่ิงแรกที่
พ่อเห็นคอืประตบูานใหญ่เปิดกวา้ง มี
ทหารสองนายดสูง่าน่าเกรงขามมาก
ยืนเฝ้าอยู่ พ่อรวบรวมความกล้า เดนิ
เข้าไป และพบส�านักงานที่พวกเขา
แนะน�าให้พ่อมา ขณะเคาะประต ูพ่อ
รูสึ้กกลัวแตพ่ระวญิญาณของพระเจ้า
ทรงก�าลังน�าทางพ่อเช่นกัน

“เมื่อเดนิเข้าไป พ่อเห็นทหารนาย
หน่ึงน่ังอยู่หลังโตะ๊ บนหน้าอกตดิ
เหรยีญเยอะมาก และผนังห้องท�างาน ภา
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ผมต้องเลอืกว่ำจะจดักำร
ปัญหำด้วยตนเองหรือ

ปล่อยให้อยู่ในพระหัตถ์
ของพระเจ้ำและจดจ่อ
กบักำรรับใช้เป็นผู้สอน

ศำสนำของผม

เป็นทหาร ให ้พระเจา้
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ของเขาเต็มไปดว้ยใบส�าคญัหลากสี 
หลายใบ เขาจับมือพ่อแน่นดว้ยท่าทาง 
ขึงขัง และถามวา่ ‘คณุมาที่น่ีมีจุด
ประสงคอ์ะไรหรอืครบั’

“‘ผมมีลูกชายคนหน่ึงก�าลังรบั
ใช้เป็นผู้สอนศาสนาครบั’ พ่อตอบ 
‘เพราะเหตน้ีุ เขาจึงมารบัเอกสารไม่
ได ้ผมตอ้งมาดวูา่ผมจะรบัแทนเขา
ได้ ไหม’

“‘ ไม่ ได้ คุณรบัแทนไม่ได้ จะให้ 
เฉพาะคนทีเ่ป็นเจา้ของเทา่น้ัน’  
นายทหารกล่าว

“ขณะน้ัน พระเจ้าทรงให้พระ
วญิญาณของพระองคน์�าทางพ่อ และ
พ่อพูดวา่ ‘ท่านครบั ท่านมีทหารหลาย
นายภายใตบ้ังคบับัญชาของท่านผู้มี
ความรบัผิดชอบตอ่ท่านส�าหรบัการท�า
หน้าที่ของพวกเขา ในท�านองเดยีวกัน 
เวลาน้ีลูกชายผมก�าลังท�าหน้าที่ส่ัง
สอนพระกิตตคิณุของพระเจ้า ตอนน้ี
เขาเป็นทหารให้พระเจ้า’

“นายทหารลุกจากที่น่ังทันทีและ
ถามวา่ ‘คณุมีบัตรอะไรไหม ลูกชาย
คณุช่ืออะไร’

“หลังจากพ่อตอบค�าถามของเขา 
เขาเรยีกเลขานุการเข้ามาและบอกวา่ 
‘เอาเอกสารของผู้สอนศาสนาหนุ่มคน
น้ีมาให้ผม’

“เขาเซ็นช่ือ ปิดผนึก และยื่นให้ผม  
ไม่ตอ้งท�าอะไร ผมจับมือเขาแน่นดว้ย 
ความขอบคุณ ลูกพ่อ ตอนน้ีเอกสาร 
ของลกูอยูน่ี่แลว้ ลกูตอ้งแสดงความ 
กตญัญูตอ่พระเจ้าโดยรบัใช้พระองค ์
ในฐานะทหารตวัจรงิ”

หลังจากได้รบัจดหมายฉบับน้ี 
ผมขอบพระทัยพระเจ้าท่ีทรงใช้
เดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
ขอรอ้งแทนผม ขอบพระทัยที่
พระองค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน
ของผม และน�าทางคุณพ่อของ
ผม ผมสวดอ้อนวอนขอให้เราทุก
คนวางใจพระเจ้าเต็มที่ และอย่าลืม
สัญญาของพระองค์ที่วา่ “ขอ, แล้วเจ้า
จะได้รบั; หา, แล้วเจ้าจะพบ; เคาะ, 
และจะเปิดมันให้เจ้า เพราะทุกคน
ที่ขอ, ย่อมได้รบั; และคนท่ีหา, ย่อม
พบ; และแก่ผู้ที่เคาะ, มันจะเปิดให้” 
(3 นีไฟ 14:7–8) ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเม็กซิโกซิตี ้เม็กซิโก
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เยาวชนจากออกซฟอร์ด อังกฤษ แบ่งปันความ
คิดของพวกเขาเก่ียวกับการเป็นเพ่ือนแท้

หาและเป็น 

เพื่อนแท้
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นับจากเพื่อนสนิทที่สุดที่คณุมีตัง้แตอ่ายุห้าขวบไปจนถึงนักเรยีนใหม่ที่คณุ
พบในชัน้เรยีนคณิตศาสตร ์ส�าคญัที่คณุตอ้งมีเพื่อนด ีและตามที่กล่าวไว้ ใน 
เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน “ทุกคนตอ้งการเพื่อนแท้และเพื่อนด ีพวกเขา
จะเป็นก�าลังส�าคญัและเป็นพรส�าหรบัท่าน” ([2011], 16) แตท่่านจะหาและ
รกัษาเพื่อนแท้ ไว้ ไดอ้ย่างไร

เราถามเยาวชนในอังกฤษวา่การเป็นเพื่อนแท้มีความหมายตอ่พวกเขา
อย่างไร ส�ารวจเรือ่งราวบางส่วนของพวกเขาเกี่ยวกับเพื่อนแท้และวธิีที่เพื่อน
เหล่าน้ันเป็นก�าลังส�าคญัส�าหรบัพวกเขา ท่านอาจจะพบวา่เพื่อนของท่านเอง
เป็นก�าลังส�าคญัส�าหรบัท่านเช่นกัน

อะไรท�าใหบ้างคนเป็นเพื่อนท่ีดี

แอรัน เอม็.: ผมคดิวา่คณุควรตืน่เตน้ที ่
เจอเพื่อน คณุควรห่วงใยพวกเขาและ 
ควรรูว้า่พวกเขาห่วงใยคณุ คณุรูสึ้ก 
สบายใจเมือ่อยู่ ใกลพ้วกเขา คณุไมรู่สึ้ก 
วา่ตอ้งท�าตวัเหมือนคนอื่นเมื่อคณุ 
อยู่ ใกล้พวกเขา
ลจ์ีตนั เอช.: คนที่สนับสนุนคณุและ
ปลอบโยนคณุ
แมดด ีเอช.: คนที่คณุวางใจ
รำเชล พ.ี: ดฉัินคดิวา่ส่วนมากที่ท�าให้
บางคนเป็นเพื่อนที่ดคีอืเขาพรอ้มจะ
ให้ก�าลังใจคณุ สนับสนุนคณุ

เอม็มำ เอฟ.: เพื่อนที่ดทีี่สุดของ
ดฉัินพรอ้มจะให้ก�าลังใจดฉัินและ
ยื่นมือช่วยดฉัินเสมอ เมื่อดฉัิน
ออกจากโรงเรยีนมัธยมปลายมา
เรยีนที่บ้าน เธอเริม่ส่งข้อความถึง
ฉัน เธอถามวา่ “เฮ้ เป็นไงบ้าง เรา
น่าจะไปเที่ยวดว้ยกันบ้างนะ” ตอน
น้ันดฉัินมีเพื่อนไม่มาก ดว้ยเหตน้ีุ
เราจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน เธอ
รูเ้สมอเมื่อดฉัินรูสึ้กเศรา้ ดฉัินไม่รู้
วา่เธอรู้ ไดอ้ย่างไร แตเ่ธอรูเ้สมอ

อะไรท�าใหค้วามเป็นเพื่อน
แทต่้างจากความเป็นคนดงั

เสธ เอช.: ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนเป็น
เรือ่งเกี่ยวกับตวับุคคล ไม่เกี่ยวกับ
ความดงั ที่ โรงเรยีนของเรา เรามัก
แบ่งกลุ่ม “คนดงั” ตามความสามารถ
ดา้นกีฬาหรอืส�าหรบัผู้ชายก็อาจเป็น
วา่พวกเขามีแฟนกี่คน แตผ่มคดิวา่
คณุสามารถมีเพื่อนที่ดี ไดห้ลายคน 
ฉะน้ัน ถ้าคณุเป็นคนน่ารกั คณุก็น่า
จะเป็นคนดงัดว้ย ผมคดิวา่คนที่ดงั
นานที่สุดคอืคนที่เป็นเพื่อนดี
เอม็มำ บี.: ดฉัินคดิวา่ความเป็นเพื่อน 
แทค้อืวธิทีีค่ณุปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่ เพราะ 
ดิฉันรูจ้ักคนดังหลายคนที่หยาบคาย 
มาก และพวกเขาเป็นเพื่อนไม่ดกีับ 
หลายคน แตค่นที่ดงัมากบางคนที ่
ดฉัินรูจ้ักก็น่ารกักับทุกคน ดฉัินคดิ 
วา่น่ันตา่งกันมาก ดฉัินคดิวา่มันเป็น 
แคเ่จตคตทิี่คณุมี ห้ามคดิวา่คนอื่น 
ดอ้ยกวา่คณุ—เพราะเขาไม่ไดด้อ้ย 
กวา่คณุ
ไอแซค พ.ี: ผมคดิวา่ถ้าคณุมีเพื่อนที่ด ี
พวกเขาจะเป็นเพื่อนกับคณุไม่วา่คน
อื่นจะคดิอย่างไรกับคณุ น่ันคอืส่ิงที่
คณุท�าเมื่อคณุเป็นเพื่อนกัน
เกรซ เอส.: เพื่อนภักดตีอ่กันและเช่ือ
ใจได้

“จงต่ืนเตน้ท่ี
เจอเพื่อนๆ”
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Mandie found new 
soccer art for this spot. 
Replace it with the new.
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หำเพือ่นทีเ่ห็นคุณค่ำ
ส่ิงส�ำคญัทีสุ่ด

“ส่ิงจ�าเป็นต่อความ
ส�าเร็จและความ
สุขของท่านคือค�า
แนะน�าท่ีวา่ ‘จงเลือก

เพื่อนอยา่งระมดัระวงั’ เรามีแนวโนม้
จะเป็นเหมือนคนท่ีเราช่ืนชม และ
ปกติแลว้พวกเขาคือเพื่อนของเรา เรา
ควรคบกบัคนท่ีเหมือนเรา คนท่ีก�าลงั
วางแผนไม่ใช่เพื่อความสะดวกสบาย
ชัว่คราว เป้าหมายต้ืนๆ หรือความใฝ่
ฝันแคบๆ—แต่คบกบัคนท่ีเห็นคุณค่า
ส่ิงส�าคญัท่ีสุด แมเ้ป้าหมายนิรันดร์”
ประธำนโธมสั เอส. มอนสัน, “จงเป็นแบบอย่ำง,” 
เลยีโฮนา, พ.ค. 2005, 140

เพื่อนของคุณสนบัสนุนคุณอยา่งไร

ฮันนำห์ พ.ี: ดฉัินให้เพื่อนมาดกูารแสดงของดฉัินเมื่อดฉัินอยู่ ในคณะนักรอ้ง
ประสานเสียง
แอนดรูว์ เอส.: เพื่อนช่วยผมมากเรือ่งฟุตบอล
เบลลำ เอฟ.: ส�าหรบัชัน้เรยีนวชิาศาสนา เราเดนิทางไปอาคารประชุมของ 
ศาสนจักร และผู้สอนศาสนาทุกคนอยู่ที่น่ัน สนุกคะ่ ดฉัินคดิดว้ยวา่น่ันเป็น 
วธิีที่ดมีากๆ ในการเลือกวา่ใครจะเป็นเพื่อนที่ดขีองดฉัินเพราะคณุจะบอก 
ไดว้า่ใครเคารพศาสนาของคนอื่นจรงิๆ พวกเขาจะพูดท�านองวา่ “มิน่า คณุ 
ถึงไม่พูดค�าหยาบ” และพวกเขาจะพูดวา่ “ โอเค เยี่ยมเลย ฉันจะไม่พูดค�า 
หยาบใกล้ๆ  คณุ” และอะไรท�านองน้ัน เราคยุกันวา่เราไมด่ืม่กาแฟ และพวก 
เขาบอกวา่ “ โอเค เราไม่ตอ้งไปรา้นกาแฟ” พวกเขาทุกคนเคารพดฉัินมาก
เอม็มำ บี.: เพือ่นๆ ของดฉัินเปิดใจพูดเรือ่งศาสนาของดฉัิน และพดูท�านองวา่  
“คณุรูอ้ะไรไหม ฉันไม่จ�าเป็นตอ้งเช่ืออย่างที่คณุเช่ือ แตฉั่นพรอ้มจะเข้าใจ 
ฉันรูว้า่คณุรูอ้ะไรและคณุเช่ืออะไร เพราะเหตน้ีุฉันจึงช่วยให้คณุเข้มแข็งได”้
คลัวนิ บี.: ตัง้แตผ่มยา้ยมา ผมไม่ไดค้บใครที่ โรงเรยีนเลย ผมจงึรูจ้กัแตค่นที่
โบสถ์ เมื่อเราอยู่ที่กิจกรรมเยาวชน พวกเขาดตีอ่ผม
เอม็มำ เอฟ.: เมื่อดฉัินย้ายมาที่น่ีครัง้แรก ดฉัินมีเพื่อนแอลดเีอสไม่มากเพราะ
ในวอรด์ของเรามีเยาวชนหญิงไม่มากนัก ดฉัินจึงผูกมิตรเพื่อนคนหน่ึงที่การ
ประชุมเยาวชนแอลดเีอส และน่ันท�าให้การมารว่มกิจกรรมของดฉัินตา่งจาก
เดมิโดยสิน้เชิง เธอแนะน�าให้ดฉัินรูจ้ักกับเพื่อนๆ ของเธอ และในที่สุดดฉัิน
ก็มีเพื่อนแอลดเีอส น่ันช่วยไดม้าก

“จบวนัแรก ทุกคน
รู้จกัช่ือผมแลว้”

“พวกเขาเคารพศาสนาของผูอ่ื้น”



Michelle
There is new art for this 
too. Should be where 
they’re interacting more.
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คุณสร้างความสมัพนัธ์ฉนัเพื่อนอยา่งไร

วลิเลยีม เอส.: เมื่อคนหน่ึงกล่าวสวสัด ีและตอ่มาก็คยุกัน สุดท้ายคณุก็เป็น
เพื่อนกัน
เจมส์ พ.ี: ส�าหรบัผม ผมผูกมิตรผ่านกิจกรรม อย่างเช่นเมื่อผมไปอเมรกิาช่วง
วนัหยุด ผมไปเข้าคา่ยฟุตบอลมหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ ผมไม่รูจ้ักใครที่น่ัน 
พอจบวนัแรก ทุกคนรูจ้ักช่ือผมแล้ว แคท่�ากิจกรรม ไปกินอาหารกลางวนั 
หรอืช่วยกัน
เสธ เอช.: ความสนใจรว่มกัน—คณุสนใจบางอย่างเหมือนบางคน การท�าส่ิง
ตา่งๆ ดว้ยกันเป็นวธิีเริม่ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน

คุณไดเ้รียนรู้อะไรจากเพื่อนแท้

แอรัน เอม็.: จงซ่ือสัตย์ตอ่ตนเอง คณุจะไม่มีเพื่อนแท้เมื่อคณุไม่เป็นตวัของตวั
เอง ถ้าพวกเขาไม่ชอบมาตรฐานของคณุ พวกเขาย่อมไม่ ใช่เพื่อนคณุและไม่
สนับสนุนคณุแน่นอน
ไอแซค พ.ี: ฟังส่ิงที่พวกเขาพูด ถ้าพวกเขาพูด อย่าเมินส่ิงที่พวกเขาพูด แค่
สนใจพวกเขาจรงิๆ และสนับสนุนพวกเขา
เอม็มำ บี.: ส่ิงที่เพื่อนดที�าคอืชวนคณุท�าส่ิงตา่งๆ แม้กระทั่งถามวา่คณุเป็น
อย่างไรบ้าง แคถ่ามค�าถามเล็กๆ น้อยๆ เรือ่งเล็กๆ น้อยๆ เป็นเรือ่งส�าคญั
เจมส์ พ.ี: คณุอาจจะเปิดตวัมากขึน้อีกนิดโดยชวนคนเข้ามาในกลุ่มเพื่อนของ
คณุแล้วพบเพื่อนคนอื่นๆ คณุสามารถเป็นเพื่อนที่ดี ไดเ้หมือนเดมิ ◼

เพื่อนแท ้. . .

เกรซ เอส.: เพื่อนแท้คอืคนที่รูเ้รือ่งของ
คณุ
แอนดรูว์ เอส.: เพื่อนแท้คอืคนที่คณุพึ่ง
ไดเ้สมอ
เจมส์ พ.ี: ผมคดิวา่พวกเขาเข้าใจ
ลจ์ีตนั เอช.: คณุจะมั่นใจในตนเองเมื่อ
อยู่ ใกล้ๆ พวกเขา
คลัวนิ บี.: เพื่อนแท้จะสนับสนุน

“ใหค้วามสน 
ใจพวกเขาจริงๆ  
และสนบัสนุน

พวกเขา”
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การยิม้ใหเ้พื่อนในชีวติจริงมีความส�าคญัอยา่งยิง่

การเช่ือมต่อท่ี 

แท้จริง
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โดย มำเธียส เปดรำซำ

เ มื่อผมอายุ 16 ปี ฝ่ายประธานสเตค
ประกาศวา่สเตคของเราจะไป 
พระวหิารในบัวโนสไอเรสและพวก 

ท่านชวนผมไปดว้ย ผมเก็บเงินและ 
ท�างานหนักเพื่อให้มีคา่ควรได้ ใบรบั 
รองพระวหิาร

หลังจากได้ ใบรบัรอง การล่อลวง
จู่ โจมผมทุกดา้นโดยพยายามท�าให้
ผมสูญเสียความมีคา่ควร แตผ่มมี
ความปรารถนาจะเข้าพระวหิาร ผม
ไม่ตอ้งการแคฟ่ังประสบการณ์และ
ประจักษ์พยานของผู้อื่น ผมตอ้งการมี
ประสบการณ์และประจักษ์พยานของ
ผมเอง

คนืเดนิทางมาถึง ก่อนจะขึน้รถ
โดยสาร ผมเกิดความคดิไม่อยากไป 
แตผ่มไม่ ใจอ่อน ระหวา่งการเดนิทาง 

10 ช่ัวโมง ผมน่ังข้างสมาชิกศาสนจักร
คนหน่ึงที่เป็นมิตรกับผมมาก เขาอายุ
ราว 60 ปี เขาเล่าเรือ่งชีวติเขาให้ฟัง
และบอกวา่เขามีความสุขมากที่ผ่าน
พ้นการทดลองเหล่าน้ันมาแล้ว

ผมเริม่เลา่เรือ่งชีวติผมใหฟ้ังและ
บอกเขาวา่ผมรูสึ้กเหงามาก หลายคน
เย็นชากับผมเพราะผมก�าลงัตดิตาม
พระผูเ้ป็นเจา้ เขาบอกผมวา่ “พระผู้
เป็นเจา้จะประทานเพือ่นทีด่มีากใหค้ณุ 
และเพือ่นคนน้ันจะคอยสนับสนุนคณุ
เสมอ อย่าลมืส่ิงน้ัน” เม่ือเขาพดูจบ ผม
รูสึ้กสงบและมสัีนตเิพราะผมรูสึ้กวา่ส่ิง
ทีเ่ขาบอกผมเป็นความจรงิ

เมื่อผมเข้าพระวหิาร ความหนักอึง้
ที่ผมแบกอยู่หายไป ผมรูสึ้กเหมือนมี
การโอบกอดทางวญิญาณบอกผมวา่  

“ยินดตีอ้นรบัลูกพ่อ พ่อรอเจ้ามา
ตลอด”

ผมรูสึ้กวา่พระวหิารเป็นบ้านของ
พระผู้เป็นเจ้าจรงิๆ ไม่ ใช่แคส่ิ่งปลูก
สรา้งที่สวยงาม หลังจากรบับัพตศิมา
และการยืนยันให้บางคนแล้ว ผมออก
มาข้างนอก ผมรูสึ้กวา่ภาระกลับมา
เหมือนเดมิ แตต่อนน้ีผมรูสึ้กเหมือน
มีพลังเอาชนะ

ผมรูว้า่การเตรยีมตนเองให้พรอ้ม 
ฝากทุกอย่างไว้ ในพระหัตถ์ของพระผู้
เป็นเจ้า และให้ตวัตนที่ดทีี่สุดของเรา
เข้าพระวหิารคอืส่ิงที่คาดหวงัจากเรา 
จากน้ันพระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพร
เราอย่างมาก ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเมืองกอร์ โดบา 
อารเ์จนตนิา

ผมอยากเข้าพระวิหารด้วยตนเองไม่ใช่เพราะ 
ได้ยินประสบการณ์ของคนอ่ืนกับพระวิหาร

คร้ังแรก  

ท่ี พระวหิาร
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โดย ประธำน 
เฮนรีย์ บี. อำยริงก์
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

หลายปีก่อนข้าพเจ้าพูดในโรงละครเก่าแก่ ในเมืองเอเฟซัส แสงแดดจ้าสาด
ส่องทั่วพืน้ที่อัครสาวกเปาโลเคยยืนส่ังสอน หัวข้อของข้าพเจ้าคอืเปาโล 
อัครสาวกที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีก

ผูฟ้ังคอืวสุิทธยิคุสุดทา้ยหลายรอ้ยคน พวกเขาน่ังอยูบ่นมา้หนิหลายแถวทีช่าว 
เอเฟซัสเคยน่ังเมื่อพันกวา่ปีก่อน ท่ามกลางพวกเขาคืออัครสาวกที่มีชีวติสองท่าน  
เอ็ลเดอรม์ารค์ อี. ปีเตอรสั์นและเอ็ลเดอรเ์จมส์ อี. เฟาสท์

ท่านคงนึกภาพออก ข้าพเจ้าเตรยีมตวัมาอย่างด ีข้าพเจ้าอ่านกิจการของอัครทูต
และสาส์นทัง้ของเปาโลและเพื่อนอัครสาวกของท่าน ข้าพเจ้าอ่านและไตรต่รอง
สาส์นของเปาโลถึงชาวเอเฟซัส

ขา้พเจา้พยายามสุดความสามารถเพือ่ยกยอ่งเปาโลและต�าแหน่งของท่าน หลังจาก
ปราศรยัหลายคนพูดในทางทีด่ ีอคัรสาวกทีม่ชีีวติอยูทั่ง้สองท่านแสดงความคดิเห็น
ดว้ยความกรณุา แตต่อ่มาเอ็ลเดอรเ์ฟาสท์พาขา้พเจา้ไปดา้นขา้ง ยิม้ และพดูดว้ย
เสียงนุ่มนวลวา่ “น่ันเป็นค�าพูดทีด่ ีแตค่ณุลมืเรือ่งส�าคญัท่ีสุดท่ีคณุสามารถพดูได”้

ข้าพเจ้าถามวา่เรือ่งน้ันคอือะไร หลายสัปดาห์ตอ่มาท่านยอมบอกข้าพเจ้า ค�าตอบ
ของท่านสอนข้าพเจ้านับแตน้ั่น

ท่านบอกวา่ข้าพเจ้าสามารถบอกผู้คนไดว้า่ถ้าวสุิทธิชนที่ฟังเปาโลไดร้บัประจักษ์
พยานถึงความส�าคญัและพลังอ�านาจของกุญแจที่เปาโลถืออยู่ เหล่าอัครสาวกคงไม่
ถูกน�าไปจากแผ่นดนิโลก

น่ันท�าให้ข้าพเจ้าตอ้งกลับไปอ่านจดหมายที่เปาโลเขียนถึงชาวเอเฟซัสอีก
ครัง้ ข้าพเจ้าเห็นไดว้า่เปาโลตอ้งการให้ผู้คนรูสึ้กถึงความส�าคญัของห่วงโซ่กุญแจ
ฐานะปุโรหิตที่สืบตอ่จากพระเจ้าผ่านเหล่าอัครสาวกมาถึงพวกเขา บรรดาสมาชิก

การฟ้ืนฟ ู 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสร้างศาสนจักรของพระองค์บน
รากฐานของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ผู้ถือกญุแจท้ัง

หลายของฐานะปุโรหิตบนแผ่นดินโลกเวลานี้
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ศาสนจักรของพระเจ้า เปาโลพยายามสรา้งประจักษ์พยาน
ในเรือ่งกุญแจเหล่าน้ัน

เปาโลเป็นพยานตอ่ชาวเอเฟซัสวา่พระครสิตท์รงเป็น 
ประมุขของศาสนจักรของพระองค ์ท่านสอนวา่พระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงสรา้งศาสนจักรของพระองคบ์นรากฐานของ 
อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ผูถ้อืกุญแจทัง้หลายของฐานะ 
ปุโรหิตบนแผ่นดนิโลกเวลาน้ี (ด ูเอเฟซัส 2:19–20)

ฐานะปุโรหิตไดรั้บการฟ้ืนฟู
แม้จะมีความชัดเจนและพลังของการสอนตลอดจน

แบบอย่างของท่าน แตเ่ปาโลรูว้า่การละทิง้ความเช่ือจะ
เกิดขึน้ (ด ูกิจการของอัครทูต 20:29–30; 2 เธสะโลนิกา 

2:2–3) ท่านรูว้า่อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์จะถูกน�าไป
จากแผ่นดนิโลก ท่านรูว้า่พระเจ้าจะทรงน�าท่านเหล่าน้ัน
กลับมาอีกครัง้ในวนัส�าคญัยิ่งในอนาคต ท่านเขียนบอกชาว
เอเฟซัสเกี่ยวกับเวลาน้ันโดยพูดถึงส่ิงที่พระเจ้าจะทรงท�า
วา่ “ทรงประสงคท์ี่จะท�าให้แผนงานส�าเรจ็เมื่อเวลาครบ
บรบิูรณ์แล้วคอืที่จะทรงรวบรวมทุกส่ิงทัง้ที่อยู่ ในสวรรค์
และในแผ่นดนิโลกให้อยู่ ในพระครสิต”์ (เอเฟซัส 1:10)

เปาโลตัง้ตารอการปฏบิตัศิาสนกจิของศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมธิเมือ่สวรรคจ์ะเปิดอกีครัง้ เหตกุารณ์น้ันเกดิขึน้ 
แลว้ ยอหน์ผูถ้วายบพัตศิมาไดม้าประสาทฐานะปุโรหติแห่ง 
อาโรนและกญุแจทัง้หลายแหง่การปฏบิตัขิองเหลา่เทพ และของ
บพัตศิมาโดยลงไปในน�า้ทัง้ตวัเพือ่การปลดบาป (ด ูคพ. 13)

อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณกลับมา
ประสาทกุญแจที่พวกท่านถือในความเป็นมรรตยัให้ โจเซฟ 
(ด ูคพ. 110) มนุษย์อันเป็นมรรตยัไดร้บัแตง่ตัง้สู่การเป็น
อัครสาวกศักดิสิ์ทธิ์ ในเดอืนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1835 กุญแจ
ฐานะปุโรหิตประทานแก่อัครสาวกสิบสองในช่วงหลังของ
เดอืนมีนาคม ค.ศ. 1844

ศาสดาพยากรณ์ทุกท่านตอ่จากโจเซฟ ตัง้แตบ่รคิมั ยังก์
จนถึงประธานมอนสัน ล้วนถือและใช้กุญแจเหล่าน้ัน และ
ด�ารงต�าแหน่งอัครสาวกศักดิสิ์ทธิ์

ศรัทธาและกญุแจฐานะปุโรหิต
แตเ่ฉกเช่นในสมัยของเปาโล อ�านาจของกุญแจฐานะ

ปุโรหิตเหล่าน้ันส�าหรบัเราเรยีกรอ้งศรทัธาของเรา เราตอ้งรู้
โดยการดลใจวา่คนเหล่าน้ันที่น�าเราและรบัใช้เราถือกุญแจ
ฐานะปุโรหิต ซ่ึงเรยีกรอ้งพยานของพระวญิญาณ

และขึน้อยู่กับประจักษ์พยานของเราวา่พระเยซูทรงเป็น
พระครสิต ์พระองคท์รงพระชนม์ และทรงน�าศาสนจักร
ของพระองค ์เราตอ้งรูด้ว้ยตวัเราเองเช่นกันวา่พระเจ้า 
ทรงฟ้ืนฟูศาสนจักรและกุญแจฐานะปุโรหิตของพระองค ์
ผา่นศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และเราตอ้งมคีวามเช่ือมั่น ภา
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ผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์อยู่เป็นประจ�าวา่กุญแจเหล่าน้ัน
ส่งผ่านโดยไม่ขาดตอนมาถึงศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ 
พระเจ้าทรงอวยพรและทรงน�าผู้คนของพระองคผ์่านสาย
กุญแจฐานะปุโรหิตซ่ึงสืบทอดผ่านประธานของสเตคและ
ท้องถิ่น ผ่านอธิการและประธานสาขามาถึงเราไม่วา่เราจะ
อยู่ที่ ใดและไม่วา่เราจะอยู่ห่างศาสดาพยากรณ์และ 
อัครสาวกเพียงใดก็ตาม

จงวางใจผูรั้บใชท่ี้พระเจา้ทรงเลือก
เพื่อให้ตวัเรามีฐานมั่นคงในศาสนจักรของพระเจ้า เรา

สามารถฝึกและตอ้งฝึกสายตาให้มองเห็นเดชานุภาพของ
พระเจ้าในการรบัใช้ของคนที่พระองคท์รงเรยีก เราตอ้งมี
คา่ควรรบัความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และ
เราจ�าเป็นตอ้งสวดอ้อนวอนขอให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
ช่วยให้เรารูว้า่บุรษุทัง้หลายที่น�าเราด�ารงอ�านาจน้ี ส�าหรบั
ข้าพเจ้า การสวดอ้อนวอนเช่นน้ันไดร้บัค�าตอบบ่อยที่สุด
เมื่อข้าพเจ้ามีส่วนเต็มที่ ในการรบัใช้พระเจ้าดว้ยตวั
ข้าพเจ้าเอง

เราสามารถปฏิบัตตินให้มีคณุสมบัตคิูค่วรรบัการเปิด
เผยที่ยอมให้เรารูว้า่พระเจ้าทรงส่งผ่านกุญแจเหล่าน้ันจาก
คนหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึง เราสามารถแสวงหาประสบการณ์
น้ันไดค้รัง้แล้วครัง้เล่า เราตอ้งแสวงหาจึงจะไดร้บัพรที่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงมี ให้เราและทรงตอ้งการให้เรามอบให้ผู้อื่น

ค�าตอบการสวดอ้อนวอนของท่านอาจไม่ตืน่เตน้ระทึก
ใจเหมือนเวลาที่บางคนเห็นบรคิมั ยังก์ขณะท่านพูดวา่มี
ลักษณะท่าทางเหมือนท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟผู้สิน้
ชีวติเป็นมรณสักขี 1 แตค่�าตอบมีไดแ้น่นอน สันตสุิขและ
พลังอ�านาจจะเกิดพรอ้มความเช่ือมั่นทางวญิญาณเช่นน้ัน 
ท่านจะรูอ้ีกครัง้วา่น่ีคอืศาสนจักรที่แท้จรงิและด�ารงอยู่ของ
พระเจ้า พระองคท์รงน�าศาสนจักรผ่านผู้รบัใช้ที่พระองค์
ทรงแตง่ตัง้ และพระองคท์รงห่วงใยเรา

ถ้าพวกเราจ�านวนมากพอใช้ศรทัธาน้ันและไดร้บัความ

เช่ือมัน่เหลา่น้ัน พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงยกคนทีน่�าเราและ
ประทานพรแกชี่วติเรารวมทัง้ครอบครวัของเรา เราจะเป็น
อยา่งท่ีเปาโลตอ้งการใหค้นท่ีเขารบัใช้เป็น น่ันคอื “กอ่รา่ง
สรา้งขึน้บนรากฐานของบรรดาอคัรทูตและบรรดาผูเ้ผยพระ
วจนะ มพีระเยซคูรสิตเ์ป็นศิลาหวัมมุ” (เอเฟซัส 2:20) ◼
จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 2004

อ้ำงองิ
 1. ด ูDoctrine and Covenants and Church History Seminary Student 

Study Guide (2001), 158.
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“เพื่อนของฉนับอกวา่
เธอไม่เช่ือในพระผู ้
เป็นเจา้ ฉนัจะแบ่งปัน
พระกิตติคุณกบัเธอได้
อยา่งไร”

มี
วธิีแบ่งปันพระกิตตคิณุกับเธอหลายวธิี ชีวติท่านเอง
เป็นหน่ึงในวธิีที่ดทีี่สุด ท่านเป็น “แบบอย่าง [ของ]  
ผู้เช่ือ” ในวธิีที่ท่านกระท�า แตง่กาย พูด และปฏิบัตติอ่
ผูอ้ืน่ (ด ู1 ทิโมธ ี4:12) จงจดจ�าแนวคดิตอ่ไปน้ี

•  พยายามช่วยเพื่อนดว้ยความรกัและความเคารพ ไม่ ใช่
ดว้ยเจตนาแอบแฝงหรอืคาดหวงัอะไรบางอย่าง

•  จงซ่ือสัตย์จรงิใจในการกระท�าของท่าน
•  เคารพสิทธิ์เสรขีองเธอ

วธีิทีท่า่นแบ่งปันพระกิตตคิณุกับเธอขึน้อยูก่บัสาเหตทีุเ่ธอ
ไมเ่ช่ือในพระผู้เป็นเจา้ บางคนไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบคน
ไมม่ศีาสนา หลายคนเปิดใจเช่ือ พวกเขาจะพฒันาศรทัธาเม่ือ
พวกเขาเรยีนรูว้ธิสีวดออ้นวอนและศึกษาพระคมัภรี ์อกีหลาย
คนอาจจะเคยเช่ือในพระผู้เป็นเจา้มาแลว้ครัง้หน่ึงแตม่กีาร
ทดลองในชีวติทีท่�าใหพ้วกเขายากทีจ่ะเช่ือ พยายามเขา้ใจวา่
เพือ่นของท่านอยู่ในสถานการณ์ใด สวดอ้อนวอนใหรู้ว้ธิช่ีวยเธอ

ท่านจะไดค้วามคดิเกี่ยวกับความเช่ือของเธอโดยพูดคยุกัน
วา่อะไรดลใจเธอและอะไรส�าคญัตอ่เธอจรงิๆ สรา้งบนพืน้ฐาน
ความคดิที่คล้ายกัน ตวัอย่างเช่น หากท่านเช่ือวา่การรบัใช้
เป็นความคดิที่ด ีท่านอาจจะชวนเธอมารว่มโครงการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ของวอรด์

ถึงแม้เพื่อนจะไม่เช่ือตอนน้ี แตเ่ธอยังเป็นคนด ีตราบใดที่
เธอเป็นอิทธิพลดตีอ่ท่าน จงเป็นเพื่อนเธอตอ่ไป เมื่อท่านท�า
ตามพระวญิญาณ ให้ชวนเธอมาโบสถ์ตอ่ไปและเรยีนรูม้ากขึน้
วา่เหตใุดพระผู้เป็นเจ้าจึงส�าคญัในชีวติท่านเพราะสักวนัหน่ึง
เธอจะเปิดใจเช่ือ

สวดอ้อนวอนให้ 
เพือ่นของคุณ
ระหวา่งเตรยีมเป็นผู้
สอนศาสนา ผมเคยมี
เพื่อนหลายคนที่บอกวา่

พวกเขาไม่เช่ือในพระผู้เป็นเจ้า เมื่อ
ไดย้ินพวกเขาพูดแบบน้ี ผมจะสวด
อ้อนวอนให้พวกเขา พวกเขาอาจไม่
เช่ือในพระผู้เป็นเจ้าขณะที่เราสวด
อ้อนวอนให้ แตถ่้าเราเช่ือในพระผู้เป็น
เจ้าจรงิๆ คนอื่นจะเห็นความรกัที่เรา
มีตอ่พระองค ์แบบอย่างของเราช่วย
ให้คนอื่นเข้าใจวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
อวยพรเราจรงิๆ พระองคท์รงด�ารงอยู่ 
และพระองคท์รงรกัเรา
เอมานูเอล แอล. อาย ุ18 ปี, รัฐเมก็ซิโก 
เมก็ซิโก

เป็นแบบอย่ำง
เมื่อผมอายุน้อยกวา่
น้ี ผมมีความรูสึ้กวา่
วธิีเดยีวที่จะสอนพระ
กิตตคิณุคอืสอนไป

อย่างเต็มที่ แตผ่มผิดมหันตเ์พราะ 
มีวธิีแบ่งปันพระกิตตคิณุนับไม่ถ้วน  
แตจ่ากประสบการณ์ผมพบวา่ถ้าคณุ 
จะเพียงเป็นแบบอย่างของพระครสิต ์
ในทุกอย่างที่คณุท�า คณุจะประหลาด 
ใจเมื่อเห็นคนมากมายเคารพคณุและ 
เช่ือคณุ ในหลายสภาวการณ์ การ 
กระท�ามีความหมายมากกวา่ค�าพูด  
จงน�าและสอนโดยแบบอย่าง
แอมมนั ดบัเบิลย.ู, อาย ุ18 ปี, รัฐแอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา 

เร่ิมกำรสนทนำพระกติตคุิณ
คณุสามารถแบ่งปันพระกิตตคิณุได้
หลายวธิี หน่ึง แคส่วดอ้อนวอนและ
อดอาหารให้พวกเขาเพื่อให้พวกเขา
เปิดใจรบัพระกิตตคิณุ จากน้ัน เมื่อ
คณุพบพวกเขาคราวตอ่ไป ให้เริม่
สนทนาหัวข้อและเรือ่งที่น�าไปสู่การ

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

ค�ำถำม & ค�ำตอบ
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วธีิได้ 
ประจกัษ์พยำน

“เรามีส่ิงท่ี
เรียกวา่ประจกัษ ์
พยานไดอ้ยา่งไร

“ขั้นแรกใน
การไดค้วามรู้เร่ืองใดกต็ามคือตอ้ง
มีความอยากรู้จริงๆ ในกรณีของ
ความรู้ทางวญิญาณ ขั้นต่อไปคือ
ทูลขอพระผูเ้ป็นเจา้ในการสวด
ออ้นวอนท่ีจริงใจ . . .

“ขณะท่ีเราปรารถนาและ
แสวงหา เราควรจ�าไวว้า่การได้
ประจกัษพ์ยานไม่ใช่รอใหเ้กิดข้ึน
เองแต่เป็นกระบวนการซ่ึงคาด
หวงัใหเ้รา ท�า บางส่ิงบางอยา่ง 
พระเยซูทรงสอนวา่ ‘ถา้ใครตั้งใจ
ประพฤติตามพระประสงคข์อง
พระองค ์คนนั้นกจ็ะรู้วา่ค �าสอน
น้ีมาจากพระเจา้ หรือวา่เราพดู
ตามใจชอบเอง’ (ยอห์น 7:17)” 
เอล็เดอร์ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอคัร
สำวกสิบสอง, “ประจกัษ์พยำน,” เลยีโฮนา, 
พ.ค. 2008, 32.

ค�ำถำมคร้ังต่อไป

สนทนาเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ ชวน
พวกเขามาโบสถ์หรอืกิจกรรม และ
ส�าคญัที่สุดคอืเป็นมิตร ใครจะรู—้สัก
วนัพวกเขาอาจจะรบับัพตศิมาพรอ้ม
ครอบครวัของพวกเขาก็ ได้
เวราลี เค. อาย ุ14 ปี, รัฐเนวาดา 
สหรัฐอเมริกา

แบ่งปันประจกัษ์พยำนของคุณ
พระกิตตคิณุเปลีย่นชีวติผูค้น วธิหีน่ึง
ทีค่ณุจะแบง่ปันกบัเพือ่นๆ ไดค้อืบอก
วา่คณุรูสึ้กอยา่งไรท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรง
ด�ารงอยู ่ตวัอยา่งเช่นในปาฏิหารย์ิทีค่ณุ
เคยประสบและทีค่ณุประสบเวลาน้ีโดย
อาศัยขอ้เท็จจรงิทีเ่รยีบงา่ยอย่างเช่นการ
ตืน่นอนทกุวนั แบบอย่างของคณุจะ
เป็นประจักษ์พยานส�าคญัในการยืนยัน
ความสุขของคณุที่ ไดรู้จ้กัความรกัของ
พระผู้เป็นเจา้และในการด�าเนินชีวติ
ตามพระกติตคิณุ
วิคตอเรีย เอส. อาย ุ18 ปี, ปีเอาอี บราซิล 

พูดคุยเกีย่วกบั
ธรรมชำติ
ถ้าเพื่อนของคณุไม่เช่ือ
ในพระผู้เป็นเจ้า คณุ
สามารถพูดคยุเกี่ยวกับ

ธรรมชาติไดเ้พราะทุกอย่างเป็นพยาน
วา่มีพระผู้เป็นเจ้า (ด ูแอลมา 30:44) 
คณุสามารถสวดอ้อนวอนให้เธอและ 
ศึกษาพระคมัภีรก์ับเธอไดด้ว้ย— 
น่ีเป็นตวัอย่าง สดดุ ี19:1 ดฉัินรูว้า่
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงช่วยให้เธอ
ไดร้บัประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระบิดา
บนสวรรคข์องเรา
โซฟี เค. อาย ุ17 ปี, กินชาซา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก

แบ่งปันเพรำะอะไร
จ�าไวว้า่เพราะอะไรคณุจึงตอ้งการ 
ให้เธอเช่ือในพระผู้เป็นเจ้า เราไม ่
เพยีงแบง่ปันส่ิงน้ีกบัผูค้นเพราะ 

“ฉนัเปรียบเทียบตนเอง
กบัคนอ่ืนเสมอ โดย
เฉพาะคนท่ีดูเหมือน
จะมีชีวติท่ีเพียบพร้อม 
ฉนัจะรู้สึกมัน่ใจมาก
ข้ึนไดอ้ยา่งไร”

ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียดสูงตาม
ความประสงคข์องท่านมาก่อน 15 กรกฎาคม 2017 
ท่ี liahona .lds .org (คลิก “Submit an Article”) หรือส่ง
ทางอีเมลท่ี liahona@ldschurch.org

กรุณาระบุ (1) ช่ือนามสกลุ (2) วนัเดือนปีเกิด 
(3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือทอ้งถ่ิน  
(5) ค �าอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรของท่าน  
และถา้ท่านอายตุ �่ากวา่ 18 ปีตอ้งมีค�าอนุญาตเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรของผูป้กครองใหพ้ิมพค์ �าตอบและ
รูปถ่าย (ส่งทางอีเมลได)้

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจนของค�า
ตอบท่ีส่งมา

เราตอ้งการให้พวกเขาเป็นสมาชิก
ศาสนจักรเท่าน้ัน เราแบ่งปันเพราะ
พวกเขาเป็นพี่น้องของเราจรงิๆ 
เพราะอะไรคณุจึงตอ้งการให้เพื่อน
เช่ือในพระผู้เป็นเจ้า จ�าค�าถามน้ีไว้
เสมอ สวดอ้อนวอนขอความเข้มแข็ง
และจิตกุศล จรงิใจ และถ้าพวกเขา
ยังตอบปฏิเสธ จงเคารพสิทธิ์เสรขีอง
พวกเขา เป็นไปไดเ้ช่นกันวา่พวกเขา
อาจจะยังไม่พรอ้ม แตผ่มสัญญากับ
คณุวา่ถ้าคณุตอ้งการให้พวกเขารูเ้รือ่ง
ของพระผู้เป็นเจ้าจรงิๆ เพราะคณุ
เป็นเพื่อนของพวกเขา พวกเขาจะฟัง 
หลังจากน้ัน การเลือกขึน้อยู่กับพวก
เขา และเราจะตดัสินพวกเขาเพราะ
การเลือกน้ันไม่ได้
เอล็เดอร์เอเลียต อาย ุ20 ปี คณะเผยแผ่ 
ซัปโปะโระ ญ่ีปุ่น

ส่องแสงของคุณ
เป็นแบบอย่างตอ่เธอ ช่วยให้เธอ
ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้ผ่าน
ประสบการณ์และประจักษ์พยานของ
คณุ จงเป็นเทพที่เธอมองหาผ่านแสง
สวา่งและอิทธิพลของคณุ ช่วยให้เธอ
เห็นความรกัที่พระบิดาบนสวรรคท์รง
มีตอ่เธอ แตอ่ย่าบังคบัเธอ
เมสัน อี. อาย ุ16 ปี, รัฐแอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา
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โดย ริชำร์ด เอม็. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจกัร

บ างครัง้ดเูหมือนจะฟันฝ่าชีวติไปไดย้าก จะมีเรือ่ง 
ส�าคญัมากมายเกิดขึน้ในอีกสองสามปีข้างหน้า  
อาทิ การเตรยีมเข้าพระวหิาร การแบ่งปันพระ 

กิตตคิณุ การเลือกสถานที่เรยีนและอาชีพ และท่านเป็น 
เพียงวยัรุน่คนหน่ึง! จะไม่ดหีรอกหรอืถ้าท่านพบเลียโฮนา 
นอกประตบู้านเหมือนลีไฮ เครือ่งมือที่รบัประกันวา่จะ 
ท�าให้ท่านอยู่บนเส้นทางตอ่ไปหากท่านเพียงใส่ ใจ

จรงิๆ แล้วมีแหล่งน�าทางมากมายอยู่แล้วในชีวติท่าน 
เช่น การสวดอ้อนวอน พระคมัภีร ์ค�าแนะน�าจากพ่อแม่
และผู้น�า การกระตุน้เตอืนจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ การ
ประชุมใหญ่สามัญ และอื่นๆ แตม่ีอีกแหล่งหน่ึงเพิ่มเข้ามา
ในรายการของท่าน—คอืเลียโฮนาส่วนตวัที่เรยีกวา่ปิตพุร
ของท่าน น่ันเป็นการเปิดเผยส่วนตวัส�าหรบัท่าน เกี่ยวกับ
ท่าน จากพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรูจ้ักท่านดตีลอดมาและ
ตลอดไป

จงคดิวา่ปิตพุรเป็นจีพีเอสทางวญิญาณของท่าน และ
มากกวา่ที่กล่าวมา ปิตพุรไม่เพียงช่วยให้ท่านรูว้า่ท่าน

จะดีไหมถ้าฉันมีจีพีเอสทางวิญญาณน�าทางฉัน 
ท่านมีได้ด้วยปิตพุรของท่าน

 เลียโฮนา 
ของท่ำนเอง
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เป็น ใคร และท่านอยู่ ที่ ไหน เท่าน้ัน แตจ่ะช่วยให้ท่าน
เข้าใจดว้ยวา่ เหตใุด ท่านจึงอยู่ที่น่ีและท่านควรบ่ายหน้า
ไป ทางไหน แตจ่�าไวว้า่ การน�าทางจากปิตพุรเรยีกรอ้งให้
ใช้หลักธรรมเดยีวกันกับที่ท�าให้เลียโฮนาของลี ไฮท�างาน 
น่ันคอื ความเอาใจใส่และความขยันหมั่นเพียร (ด ู1 นีไฟ 
16:28; โมไซยาห์ 1:16)

ความเอาใจใส่และความขยนัหมัน่เพียร
ความเอาใจใส่และความขยันหมั่นเพียรคอือะไร เอาใจ

ใส่ ไม่เพียงหมายถึงฟังส่ิงที่พูดเท่าน้ันแต่ ใส่ ใจดว้ย ค�าที่
เกี่ยวข้องคอื สดบัฟัง ซ่ึงหมายถึงไดย้ิน และ เช่ือฟัง ดงัน้ัน
เพื่อให้ปิตพุรของท่านเป็นเลียโฮนาในชีวติท่าน ท่านตอ้ง
ไม่เพียงอ่านเท่าน้ัน แตต่อ้งท�าตามปิตพุรดว้ย

“พระคมัภีรท์ี่บันทึกไว้ ในทุกสมัยการประทานสอนวา่เรา 
แสดง ความรกั ของเราตอ่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเรา สดบัฟัง  
พระบัญญัตขิองพระองคแ์ละ เชือ่ฟัง พระบัญญัตเิหล่า 
น้ัน” ประธานรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน ประธานโควรมัอัครสาวก 
สิบสองกล่าว “การกระท�าเหล่าน้ีเช่ือมโยงกันอย่าง 
เหนียวแน่น อนัทีจ่รงิ ภาษาฮีบรขูองพันธสัญญาใหม่ ใน 
กรณีส่วนใหญ่ ใช้ค�าเหมือนกันทัง้ การสดบัฟัง (พระเจ้า)  
และ การเชื่อฟัง (พระวจนะของพระองค)์” 1

ความขยันหมั่นเพียรเป็นกุญแจอีกดอกหน่ึงไว้ ไขการ
เรยีนรูจ้ากปิตพุรของท่าน ความขยันหมั่นเพียรหมายถึง
จรงิจัง ตัง้ใจ และไม่ย่อท้อ หมายถึงมุ่งมั่น ไม่ลดละความ
พยายาม “ความขยันหมั่นเพียรคอืการเรยีนรูว้า่พระเจ้าทรง
คาดหวงัอะไรจากท่าน วางแผนท�าตามความคาดหวงัน้ัน 
[และ] ด�าเนินการตามแผนของท่าน” ประธานเฮนรยี์ บี. 
อายรงิก์ ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว 2

หากทา่นตอ้งการใหปิ้ตพุรเป็นประโยชน์ตอ่ทา่น จง 
พยายามศึกษาดว้ยความตัง้ใจและกระตอืรอืรน้ วางแผน 
ปฏิบัตติาม และด�าเนินการให้แผนเหล่าน้ันลุล่วง

แบบอยา่งใหด้�าเนินตาม
แอลมาผู้บุตรแนะน�าฮีลามันบุตรชายวา่เลียโฮนาเป็น 

“รปูแบบ” หรอืแบบอย่างให้เราด�าเนินตามในชีวติเรา ใน 
แอลมา 37:38–45 ท่านกล่าววา่

1. พระเจ้าทรงเตรยีมเลียโฮนาไวแ้สดงทางที่ควรไป 
เหมือนเข็มทิศ

2. เลียโฮนาท�างานตามศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้า  
ซ่ึงท�าให้ “[เกิดปาฏิหารยิ์] โดยเดชานุภาพของ 
พระผู้เป็นเจ้า, วนัแล้ววนัเล่า”

ของท่ำนเอง
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เพือ่น�ำทำงท่ำน

“ปิตุพรของท่านเป็นเลียโฮ-
นาส่วนตวัท่ีจะวางผงัเสน้
ทางและน�าทางท่าน”

ประธานโธมสั เอส. มอนสนั, “เตรียมพร้อมทางวญิญาณ,” เลียโฮนา, ก.พ. 2010, 5.

3. เลียโฮนาใช้ “วธิีเล็กๆ น้อยๆ” ท�า “งานน่า
อัศจรรย์” ให้ส�าเรจ็

4. ถ้าลี ไฮกับครอบครวัลืมใช้ศรทัธาและความ
ขยันหมั่นเพียร เมื่อน้ัน “งานอัศจรรย์เหล่า
น้ันก็หยุด” และ “พวกเขาจึงไม่ก้าวหน้าใน
การเดนิทางของตน”

5. เมื่อพวกเขาเขว พวกเขาไม่ไดเ้ดนิทางไป
ตามวถิีตรง

6. การเอาใจใส่พระวจนะของพระครสิตซ่ึ์งชี ้ไป
ในวถิีตรงเป็นเรือ่งง่าย

หลักธรรมเดยีวกันน้ีเป็นจรงิกับปิตพุรของท่าน  
“ทางเตรยีมไวแ้ล้ว, และหากเราจะมองดเูราจะมี
ชีวติตลอดกาล” (แอลมา 37:46) ◼

แง่คดิจำกผู้
ประสำทพร
เราขอให้ผู้ประสาทพรส่ีท่าน
ตอบค�าถามเก่ียวกับปิตพุร  
น่ีเป็นค�าตอบบางส่วนของ 
ท่านเหล่าน้ัน

อ้ำงองิ
 1. รสัเซลล์ เอ็ม. 

เนลสัน, “Listen to 
Learn,” Apr. 1991 
general conference.

 2. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์,  
“จงลงมือท�าดว้ย
ความขยันหมั่นเพียร
จนสุดความสามารถ,” 
การประชุมใหญ่
สามัญ เม.ย. 2010.

เหตุใดกำรรับปิตุพรจงึส�ำคญั

“เม่ือเราเขา้ร่วมการประชุม ชั้นเรียน และเซมินารี 

เราไดเ้รียนหลกัค�าสอน หลกัธรรม และความคาดหวงั

ท่ีมีต่อสมาชิกทุกคนของศาสนจกัรเหมือนกนั แต่เม่ือ

เรารับปิตุพร ปิตุพรของทุกคนไม่เหมือนกนั—จ�าเพาะ

ส�าหรับคนๆ นั้น ปิตุพรไม่เก่ียวกบัส่ิงท่ีเราควรท�า

แต่เก่ียวกบัส่ิงท่ีเราท�าไดด้ว้ยคุณลกัษณะหรือของ

ประทานท่ีสูงส่งแต่ก�าเนิด ปิตุพรเป็นหลกัฐานจบัตอ้ง

ไดว้า่คุณมีความสมัพนัธ์ส่วนตวัเฉพาะกบัพระบิดา

บนสวรรคผ์ูท้รงรักคุณและทรงปรารถนาใหคุ้ณกลบั

ไปท่ีประทบัของพระองค”์

—เคย์น เอ. สตีด, สเตคเรย์มอนด์ แอลเบอร์ตา 
แคนาดา



เยาวชน

“ปิตุพรศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นส่วนตวั อาจแบ่งปันกบั

ครอบครัวใกลชิ้ดแต่ไม่แบ่งปันกบัคนอ่ืนหรือใหค้น

อ่ืนตีความ อาจมีสกัคร้ังในชีวติคุณท่ีขณะคุณพดูคุย

กบับางคน ความคิดหรือวลีหน่ึงจากพรของคุณเขา้มา

ในใจคุณ ส่ิงนั้นอาจจะสมควรแบ่งปัน ไม่ใช่ในเชิง

โออ้วดหรือกระหยิม่ยิม้ยอ่งแต่เป็นข่าวสารท่ีใหค้วาม

หวงัและก�าลงัใจ”

“นัน่ช่วยใหคุ้ณเขา้ใจวา่เร่ืองราวท่ีเขียนในพระคมัภีร์

ไบเบิลไม่เพียงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัคนบางคนและยคุสมยัท่ี

พวกเขามีชีวติอยูเ่ท่านั้น ประวติัของพวกเขากลายเป็นประวติั

ส่วนหน่ึงของทุกคน—ของคนท่ีเคยมีชีวติและจะยงัมีชีวติ 

เราจะเขา้ใจบทบาทของพวกเขาและบทบาทของเราไดดี้ข้ึน

เม่ือเรารู้จกัมรดกของเรา พระเจา้ทรงตอ้งการใหผู้ค้นของ

พระองครู้์วา่พวกเขาเป็นใคร”
“พระผูช่้วยใหร้อดทรงเป็นแบบอยา่งท่ีดีพร้อมของ

การเตรียม จงเร่ิมจากส่ิงท่ีพระองคท์รงสอนเรา หน่ึง การ

สวดออ้นวอนและการอดอาหาร (ดู มทัธิว 14:23) สอง 

การศึกษาพระคมัภีร์เตรียมเราใหพ้ร้อมรับและเขา้ใจการ

เปิดเผยส่วนตวั”

ฉันรู้ได้อย่ำงไรว่ำน่ันเป็นเวลำทีฉั่นควรรับปิตุพรหรือไม่

“ผมพบกบัสตรีสาวคนหน่ึงเม่ือเร็วๆ น้ี เธอเล่าวา่เธอคิด

อยูพ่กัใหญ่เร่ืองเขา้พบอธิการ [เพื่อพดูเร่ืองใบรับรองขอปิตุ

พรของเธอ] เธอบอกพอ่แม่ใหรู้้ความปรารถนาของเธอ เธอ

อดอาหารและสวดออ้นวอนขอใหรู้้เม่ือเธอพร้อม เธอบอกผม

เม่ือเราเร่ิมสนทนากนัวา่เธอยงัรู้สึกกงัวลอยูบ่า้ง สงสยัวา่เธอ

พร้อมหรือไม่ แต่เธอพดูวา่เม่ือเร็วๆ น้ีเธอรู้สึกสงบขณะคิด

เร่ืองนดัหมายเวลากบัผม ผมบอกเธอวา่ ‘นัน่เป็นค�าตอบของ

คุณ พระวญิญาณทรงท�าใหใ้จคุณสงบ’”

กำรดลใจช่วยผู้ประสำทพรอย่ำงไร

“ผมจ�าคร้ังแรกท่ีผมใหปิ้ตุพรได ้ผมไตร่ตรอง ศึกษา 

และเตรียมทางวญิญาณแลว้แน่นอน ผมกงัวล แต่เม่ือถึง

เวลา พระวญิญาณสถิตในหอ้งนั้น ท�าใหผ้มหายกลวัและ

ชนะใจตนเอง พระวญิญาณทรงช่วยใหผ้มไดย้นิค�าท่ีเขา้มา

ในใจผม”

ฉันจะเตรียมรับปิตุพรได้อย่ำงไร

ฉันสมควรบอกปิตุพรของฉันกบัคนอืน่หรือเปรียบ
เทยีบพรของฉันกบัของพวกเขำหรือไม่

เหตุใดกำรรู้เช้ือสำยของคุณจงึส�ำคญั

—วยาเชสลาฟ วี. โปรโตโปปอฟ, สเตคมอสโก รัสเซีย

—เอไมล์ อี. เบลลี, สเตคเซาธ์ปารีส ฝร่ังเศส 

—คีธ แอล. สเตเปิลตัน, สเตคคาร์เตอร์สวิลล์ จอร์เจีย 
สหรัฐอเมริกา

—วยาเชสลาฟ วี. โปรโตโปปอฟ, สเตคมอสโก รัสเซีย

—คีธ แอล. สเตเปิลตัน, สเตคคาร์เตอร์สวิลล์ จอร์เจีย 
สหรัฐอเมริกา
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การเลือกของ 
มารติ์น

มารต์นิรูว้า่เขาไม่
ควรดืม่ชา เขาควร

ท�าอย่างไร
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เดก็

โดย ลนิด์เซย์ แทนเนอร์ และเบธำนี บำร์โธโลมวิ
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“เอาจรงิ เอาจรงิ ยืนหยัดความถูกตอ้ง”  
(หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 81)

มารต์นิคอ่ยๆ ตืน่ คณุแม่เขย่าบ่าของเขา
“มารต์นิ” เธอปลุก “ตืน่ไดแ้ล้วลูก”

มารต์นิขยีต้าให้หายง่วง ฟ้ายังมืด แตเ่ขารูว้า่น่ันกี่ โมง
แล้ว ครอบครวัเขาตืน่ตหี้าครึง่ทุกเช้าเพื่ออ่านพระคมัภีร์
มอรมอนดว้ยกัน การตืน่แตเ่ช้าตรู่ ไม่ง่ายเสมอไป

มารต์นิกลิง้ลงจากเตยีงและคอ่ยๆ เดนิไปที่ห้องดา้น
หน้า เขาบิดขีเ้กียจและหาวกวา้งมาก พี่ๆ น้องๆ ของเขายัง
งัวเงีย แตทุ่กคนอยู่ที่น่ันแล้ว

แตล่ะคนอ่านห้านาที ตอนแรกมารต์นิอยากกลับไปนอน 
แตเ่ขาก็ฟังตอ่ แตล่ะข้อดเูหมือนจะท�าให้มารต์นิรูสึ้กดี
ขึน้เรือ่ยๆ เมื่อทุกคนอ่านจบแล้ว มารต์นิรูสึ้กเข้มแข็งทาง
วญิญาณ

และความเข้มแข็งทางวญิญาณเป็นส่ิงที่มารต์นิตอ้งการ
ทุกวนั ในเคนยามีสมาชิกอายุเท่ามารต์นิเพียงไม่กี่คน และ 
พวกเขาอยู่ ไกลมาก หลังเลิกเรยีนมารต์นิไปสโมสรเด็กชาย
ที่ด�าเนินงานโดยนิกายคาทอลิก สโมสรไปเข้าคา่ยดว้ยกัน
หน่ึงสัปดาห์

มารต์นิสนุกมาก เขารอ้งเพลงประจ�าคา่ย เขาตดัไม้เป็น
ท่อนๆ เขาช่วยก่อกองไฟที่คา่ย

แต่ ในวนัที่สอง ผู้น�าคนหน่ึงน�าหม้อตม้ชาออกมา  
“ตอนน้ีเราจะดืม่ชา” เขาบอก

เด็กคนอื่นๆ ตืน่เตน้ พวกเขาดืม่ชาที่บ้านเน่ืองใน 

โอกาสพิเศษ ทุกคนหยิบถ้วยชาของตนเองและรอผู้น�า 
คนน้ันรนิให้

มารต์นิรูสึ้กกังวลเล็กน้อย เขารูว้า่เขาไม่ควรดืม่ชา  
แตเ่ขาไม่อยากท�าให้เพื่อนไม่พอใจ

เขาจ�าไดว้า่เขารูสึ้กอย่างไรเมื่อเขารกัษาพระบัญญัต ิเมื่อ
ครอบครวัเขาท�าตามศาสดาพยากรณ์และอ่านพระคมัภีร์
มอรมอนดว้ยกัน เขารูสึ้กมีความสุข เมื่อพวกเขาไม่ท�าเช่น
น้ัน พวกเขารูสึ้กไม่มีความสุข

มารต์นิรูว้า่เขาตอ้งท�าอะไร
“ ไม่ครบั ขอบคณุ” เขาบอกเมื่อผู้น�าจะรนิชาใส่ถ้วยของ 

มารต์นิ “ผมไม่ตอ้งการดืม่ชา”

ผู้น�ามองดว้ยความประหลาดใจ แตเ่ขาให้มารต์นิดืม่น� ้า
ส่วนเด็กคนอื่นๆ ดืม่ชา เด็กบางคนอยากรูว้า่ท�าไมมารต์นิ
ไม่ดืม่ชา แต่ไม่มี ใครล้อเขา มารต์นิรูสึ้กมีความสุข เขารูว้า่
พระค�าแห่งปัญญาจะท�าให้รา่งกายของเขาแข็งแรง เขาดี ใจ
ที่เขาเข้มแข็งพอจะท�าส่ิงถูกตอ้ง ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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“ฉนัจะรักษาความคิดและร่างกาย
ใหศ้กัด์ิสิทธ์ิและบริสุทธ์ิ ฉนัจะไม่

น�าส่ิงท่ีเป็นอนัตรายเขา้สู่ร่างกาย” 
(มาตรฐานพระกิตติคุณของฉนั)

อ่านพระค�าแห่งปัญญาใน หลกัค�าสอนและ 
พนัธสญัญา 89 และหาดูวา่อะไรดีส�าหรับท่าน

เขียนส่ิงอนัตรายท่ีท่านจะไม่กินหรือด่ืม

ถามพอ่แม่หรือผูน้�าวา่พวกเขารักษาความนึกคิด
ใหศ้กัด์ิสิทธ์ิและบริสุทธ์ิไดอ้ยา่งไร

ฉนัทา้ทายตนเองให ้. . .

ควำมท้ำทำย
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เดก็ๆ กบัหัวใจ

ควำมคดิทีด่มีำก
มีหลายคนมาเยอรมนีเมื่อพวกเขา
รู้สึกว่าประเทศของพวกเขาไม่
ปลอดภยัอีกต่อไป เราเรียกพวก
เขาว่าผู้ลีภ้ยั เดก็ๆ ไม่มีของเล่น 
ผมจงึให้ของเล่นบางอย่างของ
ผมแก่พวกเขา แล้วผมกม็ีความ
คดิทีด่มีาก ผมถามคณุแม่ว่าเรา
จะท�าตุ๊กตาให้พวกเขาได้ไหม

ท�าตุก๊ตา  
ผูกมิตร

โดย จอร์แดน ไรท์,  
รัฐยูทำห์ สหรัฐอเมริกำ

สวสัดีครบั!  
ผมเชือ่แจ็คสนั  

จากเยอรมนี และน่ี 
โจไซยาหน์อ้งชายผม  

กบัโครา เจด 
นอ้งสาวผม

1
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ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้ำ
พวกเขาร้องเพลงให้เราฟัง และเราเล่นดนตรีให้
พวกเขาฟัง บางคนทีก่�าลงัเศร้ากย็ิม้ออกเม่ือเราเล่น
เพลง “ฉันลกูพระผู้เป็นเจ้า” ผมรู้สึกดมีากจริงๆ

พระเยซูทรงรักเรำ
เดก็ๆ ทีเ่ราพบเหมือนเราหลายอย่าง เราทุกคนชอบ
ร้องเพลง อยากได้ของเล่น และเล่นนอกบ้าน ผมรู้ว่า
พระเยซูทรงรักพวกเขา และพระองค์ทรงรักผม

จดหมำยส่งควำมสุข
ครอบครัวผมรวบรวมเส้ือผ้าและของเล่นให้ผู้ลีภ้ยั
ทีน่ี่ เราวาดรูปส่ิงทีท่�าให้เรามีความสุขให้พวกเขา

เยบ็ผ้ำกบัคุณแม่
ผมชอบเยบ็ผ้ากบั
คณุแม่ ผมถบีจกัร
และยดันุ่นใส่ตุ๊กตา

ส่งหัวใจมำ
ให้เรำ!

ควำมคดิของแจค็สัน
หมัน่มองหาคนท่ีคุณจะช่วยได้

สมมติวา่คุณเป็นเอลฟ์ใจดีและท�าการรับใชอ้ยา่งลบัๆ

ท�าตุก๊ตาใหเ้ดก็ท่ีไม่มีของเล่น

2

เพือ่นใหม่
เราน�าตุ๊กตาไปค่าย
ผู้ลีภ้ยัและมอบให้

เดก็ๆ ทีน่ั่น ผมชอบ
ผกูมิตรเพือ่นใหม่!

4
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5

ดูแนวคิดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการรับใชผู้้ล้ีภยั 
ในชุมชนของท่านไดท่ี้  
lds .org/ go/ 61775

ท่านท�าตามพระเยซูโดยแสดงความรักอยา่งไร 
ส่งหวัใจพร้อมเร่ืองเล่าและภาพถ่ายของท่าน 
พร้อมค�าอนุญาตของผูป้กครองมาใหเ้รา ทาง
ออนไลนท่ี์ liahona .lds .org (คลิก “Submit Your 
Work”) หรืออีเมลมาท่ี liahona@ ldschurch .org
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หนังสือพระบญัญติั
ผู้คนในประวตัศิำสนจกัร
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ตดัรปูภาพเหล่าน้ีเพือ่แบ่งปันเรือ่งราวประวตัศิาสนจักร

หาบุคคลส�าคญัในประวติัศาสนจกัรเพิ่มเติมไดท่ี้ liahona .lds .org

ถ้อยค�าที่พระเยซูครสิตต์รสักับโจเซฟ สมิธเรยีกกวา่การเปิดเผย การเปิดเผยบางอย่างเหล่าน้ีตพีิมพ์ ใน
หนังสือพระบัญญัต ิขณะก�าลังพิมพ์หนังสือเล่มน้ี ผู้คนโกรธสมาชิกศาสนจักรที่ย้ายมาอยู่ ในเมืองของ
พวกเขา พวกเขาโยนเครือ่งพิมพ์ ไปที่ถนน สองพี่น้องช่ือแมรยี์ เอลิซาเบธ และแครอไลน์ รอลลินส์เก็บ
หนังสือพระบัญญัติไว้ ไดห้ลายแผ่น พวกเธอวิง่เข้าไปในทุ่งข้าวโพดเพื่อหลบคนที่ก�าลังโกรธ และพระบิดา
บนสวรรคท์รงคุม้ครองพวกเธอให้ปลอดภัย การเปิดเผยในหนังสือพระบัญญัตติอ่มาเป็นส่วนหน่ึงของพระ
คมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญา ◼

แมรีย ์เอลิซาเบธและแครอไลน ์รอลลินส์

หลักค�าสอน 

  และ 

   พันธสัญญา
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เดก็หนา้น้ีของหนู

พระวหิำรซับโปะโระ ญีปุ่่น โดย ฮำรำดะ เค. อำยุ 8 ขวบ,  
จงัหวดัคะนะกะวะ ญีปุ่่น

เดก็ปฐมวยัเหล่าน้ีในกาลเิซีย 
สเปน จดักจิกรรมปฐมวยัโดยใช้
หัวข้อ “ฉันรู้ว่าพระคมัภร์ีเป็น
ความจริง” พวกเขาเล่นเกมเกีย่ว
กบัพระคมัภร์ีขณะเรียนรู้และ
ท่องจ�าความจริงพระกติติคณุ 
เดก็ๆ สวมชุดเกราะเพือ่เรียนรู้
เกีย่วกบัยทุธภณัฑ์ของพระผู้เป็น
เจ้า พวกเขา “หา” หลกัแห่งความ
เช่ือและแสดงเร่ืองความฝันของ
ลไีฮด้วย

เม่ือผมจะรับบพัติศมา ผมต่ืนกลวันิดหน่อย แต่พอลง 
ไปในน�้า ผมรู้สึกมีความสุขมาก

โธมสั บี. อำยุ 8 ขวบ, มอนเตวเิดโอ อุรุกวยั

“พระเยซูทรงเป็นแสงสว่ำงของฉัน” โดย 
เวยีนกำ ว.ี อำยุ 6 ขวบ, จงัหวดัทุนดำมำ 
โคลอมเบีย
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จาก “บิดา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 93-97

เหตใุดบิดาจงึส�าคญั
ค�ำตอบจำกอคัรสำวก
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โดย เอล็เดอร์
ด.ี ทอดด์  

คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัม 

อคัรสาวกสิบสอง

พระบิดาบนสวรรคท์รง
เป็นพระบิดาของเรา 

พระองคท์รงรักเราอยา่ง
สมบูรณ์ ทรงท�างานเพื่อ
ช่วยใหเ้รามีความสุขและ

กลบัไปหาพระองค์

หากท่านไม่มีบิดาอยูด่ว้ย 
ท่านไม่ไดส้�าคญันอ้ยลง

หรือมีค่านอ้ยลง พระบิดา
บนสวรรคท์รงสามารถช่วย
ใหท่้านเป็นบิดาหรือมารดา
ท่ีชอบธรรมในวนัหนา้ได้

งานส�าคญัท่ีสุดของบิดาคือ 
สอนบุตรธิดาใหรั้กและ 

ภกัดีต่อพระบิดาบนสวรรค์

พระองคท์รงวางแผนให้
บิดารัก คุม้ครอง และดูแล

ครอบครัวของพวกเขา  
บิดาและมารดาเป็น 
หุน้ส่วนเท่าๆ กนั
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“พ่อกล่าวแก่ลูก, ลูกพ่อ, วา่
พ่อมีความปรดียีิ่งในตวัลูกอยู่
แล้ว, เพราะความซือ่สัตย์และ
ความขยันหมั่นเพียรของลูก” 
(แอลมา 38:3)

วีรบุรษุพระคมัภีรม์อรมอน 
ของข้าพเจ้าคอืชิบลัน  

เขาเป็นคนดมีาก เขาไม่กังวล
วา่คนอื่นคดิอย่างไรกับเขา 
เขาห่วงแตเ่รือ่งเช่ือฟังพระ
บิดาบนสวรรค ์แอลมาผู้บุตร
ซ่ึงเป็นบิดาของเขาเช่ือใจเขา 
แอลมาดี ใจมากที่ชิบลันรกัษา
พระบัญญัตติัง้แตอ่ายุยังน้อย 
(ด ูแอลมา 38:2)

และชิบลันเลือกส่ิงดอียู ่
เสมอ เขาช่วยคนอื่นๆ  
เพราะเขารกัคนเหล่าน้ัน 
และเพราะเขารกัพระผู้เป็น
เจ้า เขาท�าส่ิงถูกตอ้งเพราะ 
เขารูว้า่ส่ิงน้ันถูกตอ้ง เขา 
ไม่พยายามเพื่อให้ ไดร้างวลั

ช่วงงานเผยแผ่ของข้าพเจ้าในเกาหลี ข้าพเจ้าท�างาน
กับผู้สอนศาสนาคนหน่ึงที่เหมือนชิบลันมาก เขาซ่ือสัตย์
และเช่ือฟังพระบิดาบนสวรรค ์แตผู่้สอนศาสนาคนอื่นไม่
คดิวา่เขาเป็นผู้สอนศาสนาที่ดมีาก ข้าพเจ้าตอ้งการให้คน
เหล่าน้ันรูว้า่พวกเขาเข้าใจผิด! แตป่ระธานคณะเผยแผ่
ของข้าพเจ้าบอกวา่ “พระบิดาบนสวรรคท์รงรูว้า่เขาเป็นผู้

สอนศาสนาที่ด ีและผมก็รู ้ตอนน้ีคณุก็รูด้ว้ย คนอื่นจะคดิ
อย่างไรไม่ส�าคญัเลย”

เราอาจจะคดิวา่ยากเกินกวา่จะเป็นเหมือนชิบลันและท�า 
ส่ิงถูกตอ้งเพียงเพราะส่ิงน้ันถูกตอ้ง แตพ่ระกิตตคิณุช่วย 
เราได!้ เมือ่เรารบับพัตศิมา เราเริม่เป็นคนดขีึน้ เมือ่เรารบั 
ส่วนศีลระลึก เราตอ่พันธสัญญาของเรา เราสามารถเป็นดงั 
ที่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้เราเป็น ◼ภา
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โดย เอล็เดอร์ 
ไมเคลิ ท.ี  
ริงก์วูด

แห่งสาวกเจด็สิบ

เป็นเหมือน  
ชบิลนั



โดย เชอร์รี กำวนิ
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

ฤดรูอ้นวนัหน่ึงที่อากาศรอ้น รซีีย์กับ 
เชเยนเนชวนซารามาเล่นดว้ย คณุแม ่

เตรยีมอาหารวา่ง พวกเด็กผู้หญิงน่ังรบั
ประทานอยู่ที่ โตะ๊

คณุแม่หั่นมะม่วงที่ ไดม้าจากตน้มะม่วง
ของพวกเขา เธอวางแอปเปิลที่หั่นแล้วและ
องุ่นไวบ้นจาน รซีีย์มองดอูาหารอรอ่ยๆ พวก
น้ัน เธอนึกไดว้า่ตอ้งสวดอ้อนวอนก่อนรบั
ประทานอาหารวา่ง เธอถามซาราวา่  
“เธอสวดอ้อนวอนที่บ้านหรอืเปล่า”

“คอือะไรหรอื” ซารามถาม
“ก็แบบน้ีไง” เชเยนเนกล่าว เธอกอดอก

และก้มศีรษะ เธอขอพรอาหาร เมื่อสวด
อ้อนวอนจบ เธอพูดวา่ “เห็นแล้วใช่ไหม 
แบบน้ีแหละ ง่ายมาก!”

“เราไม่ไดท้�าแบบน้ีที่บ้านเรา เราแคก่ิน” 
ซาราบอก

รซีีย์ ไม่เคยคดิวา่จะ ไม ่สวดอ้อนวอน  
“แม่คะ” เธอถาม “เราเลิกสวดอ้อนวอนไม่
ไดห้รอื”

สวดออ้น วอนกบัซารา

74 เลียโฮนา



เดก็สวดออ้น วอนกบัซารา
คณุแม่ยิม้ขณะถือถ้วยใส่น� ้าแข็งมาที่ โตะ๊ 

“เราชอบขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์
ส�าหรบัส่ิงที่พระองคป์ระทานแก่เรา เราจะ
ไม่เลิกสวดอ้อนวอน แตถ่้าคนอื่นไม่สวด
อ้อนวอนก็ไม่เป็นไร”

รซีีย์รูว้า่คณุแม่พูดถูก ท่าน มี ความสุข
เมื่อครอบครวัท่านสวดอ้อนวอน บางทีการ
สวดอ้อนวอนอาจจะท�าให้ซารามีความสุข
เช่นกัน “เธอลองสวดอ้อนวอนก็ไดน้ะ”  
เธอบอกซารา “การสวดอ้อนวอนดนีะ”

“ฉันชอบเมื่อเราสวดอ้อนวอน” เชเยนเน 
บอก “ท�าให้ฉันรูสึ้กเหมือนยิม้อยู่ ในใจ
ตลอด”

ซารายิม้ “ฉันอาจจะลองด”ู เธอบอกและ
กินมะม่วง

รซีีย์กับเชเยนเนมีความสุขที่ ไดบ้อก
เพื่อนเรือ่งการสวดอ้อนวอน เด็กๆ รบั
ประทานอาหารวา่งเสรจ็แล้วและวิง่ออกไป
เล่นนอกบ้าน ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในควนีสแลนด ์ออสเตรเลียภา
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พระเยซทูรงรกัษาผูค้น
เร่ืองรำวของพระเยซู
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ขณะพระเยซูเสด็จไปบ้านของไยรสั หญิงคนหน่ึงที่ป่วยมา 12 ปีเห็นพระเยซู 
เธอเช่ือวา่พระเยซูทรงรกัษาเธอได ้เธอจึงยื่นมือมาแตะชายฉลองพระองคข์อง
พระเยซู

โดย คมิ เวบ็บ์ รีด

วนัหน่ึงชายคนหน่ึงช่ือไยรสั
มาขอให้พระเยซูไปบ้านของ
เขา บุตรสาวของเขาป่วยและ
ตอ้งการพร
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หญิงคนน้ันหายป่วย!  
พระเยซูตรสัวา่เธอหาย
ป่วยเพราะศรทัธาของเธอ

ตอ่จากน้ันก็มีคนมาแจ้ง
ข่าวรา้ย บุตรสาวของไยรสั
สิน้ชีวติแล้ว น่ันสายเกิน
กวา่พระเยซูจะทรงให้พร
เธอแล้วหรอื

พระเยซูรบัส่ังกับไยรสัวา่
อย่ากลัวเลยแตจ่งเช่ือ เมื่อ
พระเยซูไปถึงบ้านของไยรสั 
พระองคร์บัส่ังให้บุตรสาว
ของไยรสัลุกขึน้ เธอลืมตา 
เธอมีชีวติอีกครัง้! พ่อแม่
ของเธอประหลาดใจ
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จาก มาระโก 5:22–43

เรามีศรทัธาในพระเยซูไดเ้ช่นกัน เดชานุภาพแห่งการรกัษาของพระองค์
ยังอยู่บนแผ่นดนิโลกเวลาน้ี และเราสามารถขอพรฐานะปุโรหิตไดเ้มื่อเรา
ตอ้งการ ◼
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หน้ำระบำยสี

ฉันรกัครอบครวัของฉัน
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ท่ านนึกภาพออกไหมวา่ความเป็น
มรรตยัน้ีจะมืดมนและวา่งเปล่า

สักเพียงใดหากไม่มีฐานะปุโรหิต 
หากอ�านาจฐานะปุโรหิตไม่มีอยู่บน
แผ่นดนิโลก ปฏิปักษ์คงมีอิสระที่
จะตระเวนครอบครองอย่างไม่มีทาง
หยุดยัง้ จะไม่มีของประทานแห่ง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ที่จะน�าทางและ
ให้ความกระจ่างแก่เรา ไม่มีศาสดา
พยากรณ์ที่จะพูดในพระนามของ
พระเจา้ ไมม่พีระวหิารทีเ่ราจะท�าพนัธ
สัญญาศักดิสิ์ทธิ์และเป็นนิรนัดร์ ได ้
ไม่มีสิทธิอ�านาจที่จะให้พรหรอืบัพ
ตศิมา ที่จะรกัษาหรอืปลอบโยน หาก
ปราศจากอ�านาจฐานะปุโรหิต “ทัง้
แผ่นดนิโลกจะรา้งลงสิน้” (ด ูคพ. 
2:1–3) จะไม่มีความสวา่ง ไม่มีความ
หวงั—มีเพียงความมืด . . .

. . . [อย่างไรก็ตาม] ฐานะปุโรหิต
ของพระผู้เป็นเจ้ามอบแสงสวา่งแก่
บุตรธิดา [ของพระบิดาบนสวรรค]์ ใน
โลกที่มืดมนและวุน่วายน้ี โดยผ่าน
อ�านาจฐานะปุโรหิต เราสามารถรบั
ของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ที่จะน�าเราไปสู่ความจรงิ ประจักษ์
พยาน และการเปิดเผย ของประทาน
น้ีมี ให้แก่ชาย หญิง และเด็กอย่างเท่า
เทียมกัน . . .

. . . ฐานะปุโรหิตอันทรงรศัมีภาพ 
ของพระผู้เป็นเจ้าและความบรบิูรณ์ 
แห่งพรของฐานะปุโรหิต ไดร้บัการ 
ฟ้ืนฟูบนแผ่นดนิโลกในยุคสมัยของ 
เรา การฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตและพร 
ฐานะปุโรหติเริม่ในปี 1820 เมือ่โจเซฟ  
สมิธ ศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นเด็ก 
หนุ่ม ไดเ้ห็นและไดพู้ดกับพระผู้เป็น 
เจ้าพระบิดาและพระบุตร พระเยซ ู
ครสิต ์ที่ป่าศักดิสิ์ทธิ์

ตอ่มามผีูส่้งสารจากสวรรคม์าเยีย่ม 
อีก—คอืยอห์นผูถ้วายบพัตศิมา; เปโตร  
ยากอบ และยอหน์; โมเสส เอลอีสั  
และเอลยีาห;์ รวมทัง้คนอืน่ๆ—ซ่ึง 
น�าพลงัอ�านาจ สิทธอิ�านาจและกญุแจ 
ทีจ่�าเป็นตอ่ความรอดและความสูงส่ง 
ของมนุษยชาตมิาใหศ้าสดาพยากรณ์ 

ฐานะปุโรหิต
อยูท่ี่น่ีวนัน้ี
โลกนีจ้ะมืดมนเพียงใดหาก
ปราศจากพรฐานะปุโรหิตส�าหรับ
ท่านและข้าพเจ้า

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

โจเซฟ สมธิ . . . ศาสนจกัรของ 
พระเยซคูรสิต์ ไดร้บัการฟ้ืนฟูบน
แผน่ดนิโลก โดยมฐีานะปุโรหติแหง่อา
โรนและฐานะปุโรหติแหง่เมลคเีซเดค
เหมอืนกบัทีม่ี ในสมยัโบราณ บดัน้ี ดงั
ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�าพนัธสัญญากบั
อบัราฮัม บคุคลและครอบครวัทัง้หมด
บนแผน่ดนิโลกจะไดร้บัพร

พีน้่องทัง้หลาย ขอใหนึ้กถงึส่ิงน้ี— 
ฐานะปุโรหติไดร้บัการฟ้ืนฟูแลว้ มีฐา
นะปุโรหติบนแผน่ดนิโลกในทกุวนัน้ี 
. . . ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของศาสดา 
พยากรณ์ ผูห้ยัง่รู ้และผูเ้ปิดเผย . . .  
ผูถ้อืกญุแจในสมยัการประทานน้ี  
ผูด้�ารงฐานะปุโรหติในศาสนจกัรทุก 
วนัน้ีมสิีทธอินัถกูตอ้งทีจ่ะกระท�าใน 
พระนามของพระผูเ้ป็นเจา้ . . .

. . . พรอันเป็นนิรนัดรซ่ึ์งยิ่งใหญ่
สง่างามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรยีม
ไวส้�าหรบัชายหญิงและครอบครวับน
แผ่นดนิโลกน้ีจะเป็นของเราโดยผ่าน
อ�านาจของฐานะปุโรหิต ◼

จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
ตลุาคม ปี 1995 ภา
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เลอค่า โดย ดำเนียล เอฟ.  
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อ่ืนๆ ในฉบบัน้ี

น. 42

เม่ือท่านเป็นนกัเรียนพระกิตติคุณท่ี
พึ่งพาตนเอง เท่ากบัท่านกระชบัความ
สมัพนัธ์กบัพระผูเ้ป็นเจา้

การพ่ึงพาตนเอง 

ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

ส�ำหรับเยำวชน

หาและเป็น 

เพือ่นแท้
อะไรท�าใหมี้เพื่อนดี ความสมัพนัธ์ฉนั
เพื่อนต่างจากความเป็นคนดงัอยา่งไร 
เยาวชนแบ่งปันความคิดของพวกเขา

น. 50

ส�ำหรับเดก็

น. 66การเลือกของ 
มารติ์น
มาร์ตินไม่ตอ้งการท�าใหเ้พื่อนขุ่นเคือง
ท่ีเขาไม่ด่ืมชา เขามีความเขม้แขง็ท่ีจะ
ปฏิเสธหรือไม่

และการเรียนพระกิตติคุณ


