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วิธีสร้ำงวิสัยทัศน์
ร่วมกนัทีจ่ะยกระดบั
ครอบครัวท่ำน, น. 28
กำรมองทะลุกลยุทธ์กำร
ท�ำควำมช่ัวให้ดูเหมอืนควำมดี
ของซำตำน, น. 18

โจเซฟ สมธิ: “ข้ำพระองค์ควร
เข้ำร่วมกบันิกำยใด” น. 34

พีน้่องสตรีสมำคมสงเครำะห์: 
วธีิทีเ่รำดูแลกนั, น. 7, 8, 10



“พระผูเ้ป็นเจา้ไม่ทรง
เงียบงนั! พระองคท์รงรัก

บุตรธิดาของพระองค ์ 
พระองคไ์ม่ทรงทิง้
เราใหร้ะหกระเหินใน

ความมืด”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ
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34 วสุิทธิชน: เร่ืองรำวของศำสนจกัร
—บทที ่ 2: จงฟังท่ำน
“วนัน้ันเป็นเวลาเช้าของวนัที่
สวยงาม, แจ่มใส, ตน้ฤด ู
ใบไม้ผลิ . . .”

ปกิณกะ
8 ทีแ่ท่นพูด: ผู้เยีย่มสอนเป็น

ทูตของพระผู้เป็นเจ้ำ
โดย อลิซ ซี. สมิธ

10 กำรรับใช้ในศำสนจกัร: 
ทีเ่รำพบกำรบรรเทำทุกข์
โดย เนทตี เอช. ฟรานซิส

12 สมุดบันทกึกำรประชุมใหญ่
เดอืนตุลำคม 2017

14 ส่ิงทีเ่รำเช่ือ: เหตุผลส�ำหรับ
ควำมหวงัของเรำ

16 ภำพสะท้อน: อรุณรุ่ง
โดย ดอน เจนเซ็น

38 ภำพแห่งศรัทธำ: 
คริสเตยีน คำร์ลส์สัน

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี: พระองค์
จะทรงท�ำให้ภำระของเรำเบำ
โดย เอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์

เลียโฮนา มีนาคม 2018

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด: 

พระด�ำรัสของพระผู้เป็นเจ้ำ
ต่อบุตรธิดำของพระองค์
โดย ประธาน 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ

7 ข่ำวเยีย่มสอน: สวดอ้อนวอนให้
พีน้่องสตรีแต่ละคนโดยเอ่ยช่ือ

บทความพิเศษ
18 เมือ่ควำมช่ัวดูเหมอืนควำมดี

และควำมดดูีเหมอืนควำมช่ัว
โดย เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก
อาวธุหลอกลวงที่ ไดผ้ลมากสุด
อยา่งหน่ึงของปฏิปักษ์คอืท�าการ
เปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ที่
บดิเบือนลักษณะของพรจากการ
ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ

26 กำรเดนิทำงผ่ำนพลบัพลำ
สมยัโบรำณ
สญัลกัษณ์ในพลบัพลาสามารถ
สอนเราเก่ียวกบัการเดินทางกลบั
ไปท่ีประทบัของพระผูเ้ป็นเจา้

28 ครอบครัว: แหล่งก�ำเนิดควำมสุข
โดย เอล็เดอร์เอริค ดบัเบิลย.ู 
โคพิชกา
เราสามารถสรา้งวสัิยทศัน์ส�าหรบั
ครอบครวัเราและบรรลุความสุข
อนัเป็นนิจ

ภำพปก
ภาพถ่ายโดย ครสิตนิา สมิธ

เลียโฮนาฉบับน้ีได้จัดเตรียมก่อนการ
จัดต้ังฝ่ายประธานสูงสุดชุดใหม่
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44 จำกฝ่ังทะเลถงึฝ่ังทะเล: กำร
เดนิทำงไปพระวหิำรของเรำ
โดย เอฟราอิน รอดริเกซ
เราเห็นพระหตัถข์องพระผูเ้ป็น
เจา้ทรงเปิดประตทูกุบานทีจ่�าเป็น
ตอ่การท�าใหเ้ราไปพระวหิารผ่าน
ความวุน่วายทางการเมอืงและเดนิ
ทางขา้มหลายพนักิโลเมตร

48 หว่ำนเมลด็พระกติตคุิณ
ในใจคุณแม่ของดฉัิน
โดย โซเนีย พาดิลลา- โรเมโร
ดฉัินคดิวา่ดฉัินใช้กลยทุธทั์ง้หมด
ของผูส้อนศาสนาเพือ่สอนพระ
กติตคิณุใหค้ณุแม่ แตสุ่ดท้ายมส่ิีง
หน่ึงสัมผสัใจทา่น

คนหนุ่มสำว

50 พระเยซู คอื พระคริสต์: ประจกัษ์
พยำนของศำสดำพยำกรณ์ยุคสุดท้ำย

54 ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัพระเยซู
คริสต์ ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัท่ำน
โดย เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์
พระบัญชาของพระผู้ช่วยให้รอด
ใหเ้ป็นเหมือนพระองค์ ไม่เพียงอยู่
ในวสัิยทีท่�าไดเ้ท่าน้ัน แตบ่รรลุได้
ทัง้หมด

56 ท�ำตำมศำสดำพยำกรณ์
โดย เอล็เดอร์คลอดิโอ อาร์. เอม็. 
คอสตา
พอข้าพเจ้ารูว้า่โจเซฟ สมิธเป็น
ศาสดาพยากรณ์ ขา้พเจ้าตอ้งท�า
บางอย่างเกีย่วกับความรูน้ั้น และ
น่ันเป็นพรแก่ชีวติทีเ่หลือของ
ขา้พเจา้

60 หลกักำรให้อภยัตนเอง
โดย เมดิสนั ไชลด์

62 โปสเตอร์: เดชำนุภำพแห่งกำร
ไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอด

63 เจำะประเดน็
ฉันจะรู้ ไดอ้ย่างไรวา่ฉันกลับใจ
อยา่งสมบูรณ์ ฉันจะรู้ ไดอ้ย่างไร
วา่ฉันเลอืกถกูตอ้งในการเลือกคู่
ครอง

64 ห้องสนทนำ

เยำวชน

66 ส่องแสงของท่ำน: 
พร้อมจะช่วยเหลอื!
ฉันเป็นแสงสวา่งใหผู้้อืน่ไดผ้า่น
การรบัใช้ งานเผยแผ่ศาสนา และ
การสวดอ้อนวอน

68 เลอืกเขยีน
โดย จสัตินา ลิชเนอร์
หนูเลือกไม่ไดเ้สมอไปหรอกวา่หนู
จะเก่งอะไร แตห่นูเลือกไดว้า่หนู
จะพยายามแค่ไหน

70 พีน้่องกนัเสมอ
โดย จอร์แดน ไรท์
เพราะครอบครวัเราไดร้บัการผนึก
ในพระวหิารแล้ว เราจึงสามารถ
อยู่ดว้ยกันช่ัวนิรนัดร์ ไม่วา่จะเกดิ
อะไรขึน้

72 อคัรสำวกเป็นพยำนถงึพระ
คริสต์: พระองค์ทรงพระชนม์!
โดย เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ด

73 ฉันสำมำรถอ่ำนพระคมัภร์ี: 
พนัธสัญญำแห่งอบัรำฮัม

74 เพลง: เกทเสมนี
โดย เมลานี ฮอฟฟ์แมน

76 เร่ืองรำวในพระคมัภร์ี: โนอำห์
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้ำระบำยสี: พระบิดำบนสวรรค์
ทรงรักษำสัญญำของพระองค์

เดก็

ดูวา่ท่านจะหาเลีย
โฮนาท่ีซ่อนอยู่

ในฉบับน้ีได้หรอื
ไม่ ค�าใบ้: ท่าน
ชอบวชิาอะไรท่ี

โรงเรยีนมากท่ีสุด
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หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
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อ่านบทความและส่งบทความของ
ท่านมาท่ี liahona .lds .org

หาข่าวสารท่ีแบ่งปันไดแ้ละ
สร้างแรงบนัดาลใจ (เป็นภาษา
องักฤษ โปรตุเกส และสเปน) 

ท่ี facebook.com/liahona

ส่งค�าติชมมาท่ี  
liahona@ ldschurch .org
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พระคมัภีรบ์อกเราวา่ส่ิงแรกที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ท�าหลังจากสรา้งชายและหญิงคอืตรสักับพวก
เขา 1 พระองคท์รงมีข้อมูลส�าคญัและค�าแนะน�า

อันล�า้คา่ประทานแก่พวกเขา จุดประสงคข์องพระองคม์ิ ใช่
เพื่อเป็นภาระหรอืท�าให้พวกเขาวติกกังวลแตเ่พื่อน�าทาง
พวกเขาไปสู่ความสุขและรศัมีภาพนิรนัดร์

และน่ันเป็นเพียงการเริม่ตน้เท่าน้ัน นับจากวนัน้ัน
จนถึงวนัน้ี พระผู้เป็นเจ้ายังคงส่ือสารกับบุตรธิดาของ
พระองค ์เหล่าสาวกของพระองคท์ุกรุน่เก็บรกัษา เห็น
คณุคา่ และศึกษาพระด�ารสัของพระองค ์คนที่หมายมั่นจะ
รูพ้ระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าตา่งย�าเกรงพวกท่าน และ
พวกท่านเป็นพยานถึงความจรงิที่วา่ “พระยาห์เวห์องคเ์จ้า
นายไม่ทรงท�าส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยไม่เปิดเผยความลีล้ับให้แก่
ผู้รบัใช้ของพระองค ์คอืผู้เผยพระวจนะ” 2

น่ีเป็นแบบแผนมาตัง้แตก่าลเริม่ตน้ และแบบแผน
น้ีด�าเนินตอ่เน่ืองมาจนถึงทุกวนัน้ี ไม่เพียงเป็นเรือ่งราว
ดีๆ  ในพระคมัภีร์ ไบเบิลเท่าน้ัน แตเ่ป็นวธิีที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงก�าหนดไวส่ื้อข่าวสารที่จ�าเป็นกับบุตรธิดาของพระองค ์
พระองคท์รงยกแตล่ะบุคคลขึน้จากท่ามกลางพวกเรา ทรง
เรยีกท่านเหล่าน้ันเป็นศาสดาพยากรณ์ และประทาน
ถ้อยค�าให้พวกท่านพูด ซ่ึงเชือ้เชิญให้เรา “รบั, ราวกับมา
จากปาก [พระองค]์ เอง” 3 พระองคท์รงประกาศวา่ “ ไม่วา่
โดยเสียงของเราเอง หรอืโดยเสียงของผู้รบัใช้ทัง้หลายของ
เรา, ก็เหมือนกัน” 4

ข่าวสารที่ ให้ความหวงั ก�าลังใจ และน่ายินดทีี่สุดข่าวสาร
หน่ึงของการฟ้ืนฟูคอื—พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเงียบงัน 
พระองคท์รงรกับุตรธิดาของพระองค ์พระองค์ ไม่ทรงทิง้
เราให้ระหกระเหินในความมืด

ปีละสองครัง้ในเดอืนเมษายนและเดอืนตลุาคม เรามี
โอกาสไดย้ินสุรเสียงของพระเจ้าผ่านผู้รบัใช้ของพระองค์
ในการประชุมใหญ่สามัญที่ยอดเยี่ยมของเรา

ข้าพเจ้าให้ค�าพยานส่วนตวัตอ่ท่านวา่เป็นเวลานานก่อน
ที่ผู้พูดในการประชุมใหญ่สามัญเดนิเป็นระยะทางไกลไป
ที่แท่นพูด เขาทุ่มเทความพยายามมหาศาล สวดอ้อนวอน 
และศึกษาในการตอบรบังานมอบหมายให้พูด ข่าวสารการ
ประชุมใหญ่ทัง้หมดใช้เวลานับไม่ถ้วนในการเตรยีมและ
วงิวอนจากใจขอให้เข้าใจส่ิงที่พระเจ้าทรงประสงค์ ให ้
วสุิทธิชนของพระองค์ ไดย้ิน

จะเกิดอะไรขึน้ถ้าผู้ฟังอย่างเราเปรยีบเทียบการเตรยีม
ตวัของผู้พูดกับของเราเอง ท่าทีของเราตอ่การประชุม
ใหญ่สามัญจะตา่งจากเดมิอย่างไรถ้าเราเห็นวา่การประชุม
ใหญ่เป็นโอกาสไดร้บัข่าวสารจากพระเจ้าพระองคเ์อง เรา
สามารถคาดหวงัผ่านค�าพูดและบทเพลงของการประชุม
ใหญ่สามัญวา่เราจะไดร้บัค�าตอบส่วนตวัให้แก่ค�าถามหรอื
ปัญหาใดก็ตามที่เราอาจจะก�าลังประสบอยู่

ถ้าท่านเคยสงสัยวา่พระบิดาบนสวรรค์จะตรสักับท่าน
จรงิหรอื ข้าพเจ้าประสงค์จะเตือนท่านให้นึกถึงเน้ือรอ้งที่
เรยีบง่ายทวา่ลึกซึง้ซ่ึงเด็กปฐมวยัของเรารอ้ง “[ท่าน] ลูก
พระผู้เป็นเจ้า โปรดเกล้าส่ง [ท่าน] มาน่ี” จุดประสงค์ของ
พระองค์คือช่วยให้ท่านกลับไป “พ�านักกับพระอีก”

ถ้าท่านสนิทกับพระบิดาบนสวรรคเ์สมือนบุตรธิดาของ
พระองค ์ท่านสามารถทูลขอพระองคด์ว้ยความจรงิใจให้
พระองคท์รง “พาฉัน น�าฉัน เดนิเคยีงข้างฉัน ช่วยฉัน
ให้พบทาง สอนฉันทุกอย่างที่ตอ้งท�า” พระองคจ์ะตรสักับ
ท่านผ่านพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์และจากน้ัน
ก็แล้วแตท่่านจะ “ท�าตามพระบัญชา” ข้าพเจ้าสัญญาวา่ถ้า

โดย ประธำน 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองใน 

ฝ่ายประธานสูงสุด

พระด�ารัสของพระผู้เป็นเจ้า
ต่อบุตรธิดาของพระองค์

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด



 มีนาคม 2018 5

ท่านท�าเช่นน้ัน “พระพรเฝ้าคอยรอ
ท่า” ท่านแน่นอน 5

ทุกวนัน้ีเราตอ้งการการน�าทาง
จากพระเจ้ามากเท่าที่เคยตอ้งการ
ในประวตัศิาสตรข์องโลก ขณะที่
เราเตรยีมฟังพระวจนะของพระเจ้า 
ขอให้เราแสวงหาพระวญิญาณแห่ง
ความจรงิอย่างขยันหมั่นเพียรทัง้น้ี
เพื่อวา่เมื่อพระเจ้าตรสัผ่านผู้รบัใช้
ของพระองค ์เราจะเข้าใจ ไดร้บัการ
จรรโลงใจ และช่ืนชมยินดดีว้ยกัน 6

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ “ โดยท�าส่ิง
เหล่าน้ีประตแูห่งนรกจะเอาชนะ 

[เรา] ไม่ได;้ แท้จรงิแล้ว, และพระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงท�าให้พลังแห่ง
ความมืดกระจายไปตอ่หน้า[เรา], 
และท�าให้ฟ้าสวรรคส่ั์นสะเทือนเพื่อ
ความดขีอง [เรา], และรศัมีภาพของ
พระนามของพระองค”์ 7 ◼

อ้ำงองิ
 1. ด ูปฐมกาล 1:28.
 2. อาโมส 3:7.
 3. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 21:5.
 4. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 1:38.
 5. “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 

149; หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 2–3.
 6. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 50:21– 22.
 7. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 21:6.

กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

ใ นช่วงการประชุมใหญ่สามญั 

เราสามารถรับค�าตอบส่วนตวั 

ใหแ้ก่ค�าถามและปัญหาของเรา 

ขณะฟังผูรั้บใชท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้ทรง 

แต่งตั้ง ท่านอาจจะสนทนากบัคน 

ท่ีท่านสอนวา่ ท่านจะเตรียมรับค�า 

ตอบเช่นนั้นในช่วงการประชุม 

ใหญ่สามญัไดอ้ยา่งไร ประธาน 

อุคทด์อร์ฟกระตุน้ใหเ้รา “แสวงหา

พระวญิญาณแห่งความจริงอยา่ง

ขยนัหมัน่เพียร” ท่านคิดวา่หมายถึง

อะไร และท่านจะน�ามาใชใ้นการ 

เตรียมของท่านอยา่งไร นอกจากพร

ท่ีกล่าวไวใ้น หลกัค�าสอนและพนัธ-

สญัญา 21:6 แลว้ ท่านจะไดรั้บพร 

ใดอีกบา้งเม่ือท่านเตรียมฟังพระ

ด�ารัสของพระเจา้ผา่นผูรั้บใชข้อง

พระองค ์ท่านอาจจะเชิญคนท่ีท่าน

สอนใหเ้ขียนในบนัทึกส่วนตวัวา่

พระวญิญาณทรงสอนอะไรพวกเขา

ในการประชุมใหญ่สามญั
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พร้อมส�ำหรับกำร
ประชุมใหญ่!

ใ ชบ้ตัรน้ีเตรียมพร้อมส�าหรับการ
ประชุมใหญ่ เกบ็บตัรไวก้บัท่าน

ระหวา่งการประชุมใหญ่เพื่อท่านจะ
ไดจ้ดส่ิงท่ีท่านเรียนรู้

ประธานอุคทด์อร์ฟอธิบายวา่ส่ิงแรก
ท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�าหลงัจากสร้าง

ชายและหญิงคือตรัสกบัพวกเขาและ
ประทานขอ้มูลตลอดจนค�าแนะน�าอนั
ล�้าค่าแก่พวกเขา เราไดรั้บพรเดียวกนันั้น
ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมระหวา่ง
การประชุมใหญ่สามญัเม่ือผูน้�าศาสนจกัร
ปราศรัยกบัเราและประทานค�าแนะน�าท่ี
พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราไดย้นิ

ท่านเคยไดย้นิสุรเสียงของพระผูเ้ป็น
เจา้ผา่นผูรั้บใชข้องพระองคใ์นช่วงการ
ประชุมใหญ่สามญัหรือไม่ ท่านเคยรู้สึก

เยำวชน

เดก็

เหมือนข่าวสารเร่ืองหน่ึงใหค้ �าตอบท่ีท่าน
แสวงหามานานหรือไม่ ในบนัทึกส่วน 
ตวัท่านอาจจะจดประสบการณ์นั้นและ 
วธีิท่ีประสบการณ์ดงักล่าวช่วยท่าน จาก 
นั้นใหเ้ตรียมรับฟังสุรเสียงของพระเจา้ 
ในการประชุมใหญ่ท่ีจะมาถึงโดยจด 
ค�าถามท่ีท่านมีและศึกษาค�าถามเหล่านั้น 
ระหวา่งการศึกษาพระคมัภีร์ของท่าน  
สวดออ้นวอนพระบิดาบนสวรรคโ์ดยทูล 
ขอใหไ้ดรั้บค�าตอบและขอ้คิดระหวา่ง 
การประชุมใหญ่สามญั ขณะฟังผูรั้บใช ้
ของพระเจา้ จงจดจ่อกบัการกระตุน้เตือน 

เตรียมฟังสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้ำ

• จดค�ำถำมของท่ำน  
ฉนัก�าลงัสงสยัเก่ียวกบั . . .

• สวดอ้อนวอนพระบิดำบนสวรรค์  
ฉนัอยากช่วยเรียนรู้เก่ียวกบั . . .

• ฟังกำรประชุมใหญ่สำมญั  
ฉนัเรียนรู้ . . .

เป็นส่วนตวั ท่านเรียนรู้อะไร ท่านรู้สึกได ้
รับการดลใจใหเ้ปล่ียนอยา่งไร จดการ 
กระตุน้เตือนเหล่านั้นเพราะนัน่คือพระ
วญิญาณก�าลงัตรัสกบัท่าน!

จ�าไวเ้สมอวา่พระบิดาบนสวรรคท์รง
รักท่านและจะทรงน�าท่านไปในทิศทาง
ท่ีถกูตอ้ง ขณะพยายามรับฟังสุรเสียงของ
พระองคผ์า่นผูรั้บใชข้องพระองค ์ท่านจะ
ไดรั้บพรและการจรรโลงใจ
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หลกักำรเยีย่มสอน

ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

สวดออ้นวอน
ใหพ้ี่นอ้งสตรี
แต่ละคนโดย
เอ่ยช่ือ

พีน้่องสตรคีนหน่ึงเลา่วา่ในช่วง
หน่ึงท่ีชีวติเธอประสบความยาก
ล�าบาก โทรศัพทห์รอืขอ้ความ
ธรรมดามกัจะมาจากผูเ้ย่ียม
สอนของเธอใน “วนัท่ีหดหูเ่ป็น
พเิศษ” ดเูหมอืนผูเ้ย่ียมสอนจะ
รูท้นัทีทีเ่ธอตอ้งการก�าลงัใจ เธอรู้
วา่ผูเ้ยีย่มสอนสวดอ้อนวอนใหเ้ธอ 
ทัง้ระหวา่งการเยีย่มและเมือ่พวก
เธอสวดออ้นวอนเป็นส่วนตวั

พระคมัภีรม์ีตวัอย่างมากมาย
ของชายหญิงผู้สวดอ้อนวอนให้
ผูอื้น่โดยเอย่ช่ือ ตวัอยา่งชัดเจน
ทีสุ่ดตวัอย่างหน่ึงคอืบิดาของ
แอลมาผู้บุตร เทพกล่าวกับแอ
ลมาผูบ้ตุรโดยบอกเขาวา่บดิาของ
เขา “สวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธา
มากเกี่ยวกับเจ้า . . . ; ฉะน้ัน, 
เพื่อจุดประสงคน้ี์ข้าพเจ้าจึงมา
ท�าให้เจ้าเช่ือมั่นถึงเดชานุภาพ
และอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า,  
เพื่อค�าสวดอ้อนวอนจากผู้รบั
ใช้ของพระองคจ์ะไดร้บัตอบ
ตามศรทัธาของพวกเขา.” 
(โมไซยาห์ 27:14)

การสวดอ้อนวอนให้กัน
เปิดใจให้เรารบัพรที่พระเจ้า
ทรงปรารถนาจะประทานแก่
เรา “วตัถุประสงคข์องการสวด
อ้อนวอนไม่ ใช่เพื่อเปลี่ยนพระ
ประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า 
แตเ่พื่อให้ตวัเราและคนอื่นๆ 
มั่นใจในพรที่พระผู้เป็นเจ้าเต็ม
พระทัยมอบให้แตน่ั่นมีเงื่อนไข
วา่เราตอ้งทูลขอ” 1

“ลองนึกถึงพลังเช่ือมโยงของ
เราถ้าพี่น้องสตรทีุกคนมีการ
สวดอ้อนวอนที่จรงิใจทุกเช้าค�า่ 
หรอืดกีวา่น้ัน สวดอ้อนวอนไม่
หยุดตามที่พระเจ้าทรงบัญชา” 
จูลี บี. เบค อดตีประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญกล่าว 2 การ
สวดอ้อนวอนให้คนที่เราเยี่ยม
สอนเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
เราแตล่ะคนและสตรวีสุิทธิชน
ยุคสุดท้าย

ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์  
ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธาน
สูงสุดกล่าววา่ “จงสวดอ้อนวอน
ขอวธิีรู้ ใจพวกเขา . . . ท่าน

ความรกัทีเ่รามตีอ่คนทีเ่ราเยีย่ม
สอนและการดลใจเกีย่วกบัพวก
เธอจะเพ่ิมขึน้เมือ่เราน้อมสวด
ออ้นวอนใหพี้น้่องสตรแีตล่ะคน
โดยเอย่ชือ่เธอคนน้ัน

พจิำรณำส่ิงนี้
ท่านไดรั้บการ

ดลใจและแนวคิด
อะไรเม่ือเร็วๆ น้ี
ขณะท่านสวด
ออ้นวอนใหพ้ี่

นอ้งสตรีแต่ละคน
ท่ีท่านเยีย่มสอน

กำรปฏิบัตศิำสนกจิ
แทนทีจ่ะให้ข้อควำมทีเ่ฉพำะเจำะจง หน้ำนีจ้ะ
เน้นหลกัธรรมทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละเดอืนเพือ่
ช่วยให้เรำปฏบัิตศิำสนกจิต่อกนัและกนัอย่ำงมี

ประสิทธิภำพมำกขึน้ เมือ่ท่ำนสวดอ้อนวอนและ
แสวงหำกำรดลใจ ท่ำนจะรู้ถงึข่ำวสำรทำงวญิญำณ

และกำรรับใช้ทีพ่ีน้่องสตรีแต่ละคนต้องกำร

จ�าเป็นตอ้งรูว้า่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงประสงค์ ให้ท่านท�าอะไรเพื่อ
ช่วยพวกเขาและท�าทัง้หมดเท่า
ที่ท่านจะท�าได ้โดยรูสึ้กถึงความ
รกัที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีตอ่พวก
เขา” 3

อ้ำงองิ
 1. คูม่ือพระคมัภีร ์“สวดอ้อนวอน (การ), 

สวดอ้อนวอน (ค�า)”.
 2. จูลี บี. เบค, “ส่ิงที่สตรวีสุิทธิชนยุค

สุดท้ายท�าไดด้ทีี่สุดคอืยืนหยัดและไม่
หวัน่ไหว,” เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 140.

 3. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ฐานะปุโรหิตและ
การสวดอ้อนวอนส่วนตวั,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2015, 85.
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ผูเ้ยีย่มสอนเป็นทูตของ
พระผูเ้ป็นเจา้
โดย อลซิ ซี. สมธิ

ทีแ่ท่นพูด

ข่าวเยีย่มสอนชุดใหม่น้ีจะเนน้ชีวติของสตรีท่ีอุทิศตนและข่าวสารของพวกเธอ คดัลอกมาจากหนงัสือ  
At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (2017)

ขณะพระเยซูเสด็จขึน้ไปบนเขา
แห้งแล้งของกาลิลีหรอืเสด็จ

พระราชด�าเนินไปบนถนนฝุ่นคลุ้ง
ของยูเดยี พระองคท์รงพบเห็นความ
ยากไร ้โรคภัย และความทุกข์
นานัปการ พระองคท์รงพบคนบาปที่
กลับใจและไม่กลับใจ พระองคท์รงพบ
คนมีทุกข์ จากประสบการณ์น้ีและ
ความเข้าพระทัยอย่างกวา้งขวางของ
พระองค ์พระองคจ์ึงทรงชักชวนดว้ย
ความเห็นอกเห็นใจให้ “มาหาเรา”

ครสิตศั์กราช 1830 ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมธิประกาศวา่พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงเป็น “พระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดยีวกนั
ผู้ ไมเ่ปลีย่นแปลง” [คพ. 20:17] 
ดว้ยเหตน้ีุจงึไมแ่ปลกเมือ่วนัที ่28 
กรกฎาคม ค.ศ. 1843 สตร ี16 คนได้
รบัแตง่ตัง้ให ้“เสาะหาคนจนและคนมี
ทกุข ์. . . เพือ่บรรเทาความขาดแคลน
ของทุกคน” 1 สิบหกคนในโลกของคน
หลายลา้น แตต่อ้งมกีารเริม่ตน้ ในปี 
1843 มผีูเ้ยีย่มสอน 16 คน ปัจจบุนั 
[ค.ศ. 1969] มผีูเ้ยีย่มสอนเกนิ 
100,000 คน วนัรุง่ขึน้ม ี200,000 คน 
และวนัมะรนืมสีองลา้นคน

สองสามสัปดาห์ก่อนดฉัินพบเพื่อน
ที่ดมีากคนหน่ึงของดฉัิน เธอแข็งขัน
ในสมาคมสงเคราะห์มานานหลายปี 
. . . ดฉัินถามวา่ตอนน้ีเธอท�าอะไรใน

ศาสนจักร เธอหยุดคดิครูห่น่ึง แล้วก็
ตอบวา่ “ดฉัินเป็นแคผู่้เยี่ยมสอนคะ่” 
แคผู่้เยี่ยมสอน! หลังจากที่เราแยก
กัน ดฉัินคดิวา่ เธอจะรูสึ้กอย่างไรถ้า
พระผู้ช่วยให้รอด . . . ตรสักับเธอวา่ 
“เราตอ้งการให้เจ้าเป็นทูตของเรา เรา
ตอ้งการให้เจ้าบอกสตร ี[ที่เจ้าเยี่ยม
สอน] วา่เรารกัพวกเธอ เราเป็นห่วงส่ิง
ที่เกิดขึน้กับพวกเธอและครอบครวั
ของพวกเธอ เราตอ้งการให้เจ้าเป็นผู้
ช่วยของเรา ดแูลพี่น้องสตรเีหล่าน้ี 
เอาใจใส่พวกเธอเพื่อทุกคนจะอยู่ดมีี
สุขในอาณาจักรของเรา” ถ้าเราพบกัน
หลังการพบปะดงักล่าว ค�าตอบของ
เธอจะตา่งจากน้ันหรอืไม่ พระองค์ ไม่
ไดท้รงเรยีกเธอผ่านฐานะปุโรหิตของ
พระองคป์ระหน่ึงพระองคท์รงยืนอยู่
ตรงหน้าเธอหรอกหรอื

ผู้เยี่ยมสอนของเรากี่คนคดิวา่ตน
เป็น “แคผู่้เยี่ยมสอน”

ผู้เยี่ยมสอนไดร้บัหน้าที่รบัผิด
ชอบอันส�าคญัยิ่งของการเสาะหาคน
ที่ตอ้งการความช่วยเหลือ นอกจาก
น้ี เธอยังไดบ้อกพี่น้องสตรทีุกคนโดย
การเยี่ยมของเธอวา่มีคนห่วงใยและ
พระผู้เป็นเจ้าทรงห่วงใย

. . .  เธอไม่ควรเรง่รบีในวนัสุดท้าย
ของเดอืนและพูดวา่ “ดฉัินมีเวลาแค่
ไม่กี่นาที—ดฉัินรูว้า่คณุอ่านข่าวสาร

เกีย่วกบั 
ซิสเตอร์สมธิ

อลิซ โคลตนั 
สมิธ (1913–2006) 

ส�าเร็จการศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย

เม่ือปี 1934 เธอกบัวทินียส์ามี
ยา้ยไปอยูเ่มืองโลแกน รัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกาในปี 1946 เพื่อเขา้
เรียนท่ีมหาวทิยาลยัยทูาห์สเตท  
ท่ีนัน่เธอไดรั้บปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาสงัคมวทิยาและเป็นอาจารย์
ต่อจากนั้น ในฐานะผูช่้วย
ศาสตราจารย ์เธอสอนจนถึงกลาง
ทศวรรษ 1970 เม่ือเธอลาออก
เพื่อจะมุ่งรับใชใ้นคณะกรรมการ
สมาคมสงเคราะห์สามญัไดม้ากข้ึน 
ซิสเตอร์สมิธไดรั้บเรียกใหรั้บใชใ้น
คณะกรรมการสมาคมสงเคราะห์
สามญัในปี 1964 นานถึง 14 ปี เธอ
น�าความเป็นสากลและมุมมองทาง
วชิาการมาใหค้ณะกรรมการ

ตั้งแต่ปี 1960 จนถึงปี 1963 
ครอบครัวสมิธอาศยัอยูใ่นกรุง
เวยีนนา ออสเตรีย พวกเขาไดรั้บ
เรียกใหจ้ดัตั้งคณะเผยแผว่สุิทธิชน
ยคุสุดทา้ยแห่งแรกโดยมีส�านกังาน
ใหญ่อยูใ่นออสเตรีย

อลิซ สมิธกล่าวค�าปราศรัย
คร้ังน้ีในการประชุมใหญ่สามญั
สมาคมสงเคราะห์ภาคเจา้หนา้ท่ีใน
เดือนตุลาคม ปี 1969 (ปรับเปล่ียน
เคร่ืองหมายวรรคตอนและอกัษร
ตวัใหญ่ตามมาตรฐานท่ีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนั)



 มีนาคม 2018 9

ภา
พ

ถ่า
ยข

อง
ซิ

ส
เต

อร์
ส

มิธ
 เอื้

อเ
ฟื้

อโ
ดย

คร
อบ

ครั
วข

อง
เธ

อ;
 ก

รอ
บ

ภา
พ

จา
ก 

G
ET

TY
 IM

AG
ES

และคนทกุข์ ใจ ดแูลพีน้่องสตรทีกุคน
ดว้ยความรกั ความหว่งใย . . . พวกเธอ
จะช่วยบรรเทาทกุขท์างกาย อารมณ์ 
และจติใจ พวกเธอจะช่วยเหลอืคน
บาปและปลอบโยนคนทกุข์ ใจ พวก
เธอจะน�าขา่วสารแหง่ความรกัพระ
กติตคิณุไปใหพ้ีน้่องสตรทีกุคนของ
เราทัว่โลก . . .

“บรรดาผู้เหน็ดเหน่ือยและแบก
ภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้
ท่านทัง้หลายไดห้ยุดพัก

“จงเอาแอกของเราแบกไว ้แล้ว
เรยีนจากเรา เพราะวา่เราสุภาพ 

แล้วและเข้าใจดกีวา่ดฉัิน คณุไม่
จ�าเป็นตอ้งฟังอีก คณุเป็นอย่างไรบ้าง 
ดฉัินจะเจอคณุที่สมาคมสงเคราะห์
สัปดาห์หน้านะคะ” ผู้เยี่ยมสอนควร
ฝากความรกัไวก้ับพี่น้องสตรทีี่รบัการ
เยี่ยมและบ้านของเธอ . . .

 . . . ขณะทีศ่าสนจกัรเตบิโตขึน้ใน
แตล่ะปี ศาสนจกัรตอ้งการผูเ้ยีย่มสอน
มากขึน้เช่นกนั . . . พวกเธอจะช่วย
บ�าบดัความรูสึ้กโดดเดีย่วซ่ึงระบาดไป
ทัว่โลกและบ�าบดัความรูสึ้กถกูทอดทิง้
ในเมอืงใหญ ่พวกเธอจะดแูลคนแปลก
หน้า หญงิมา่ย เด็กก�าพรา้ คนบาดเจ็บ 

อ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจ
ของพวกท่านจะไดห้ยุดพัก

“ดว้ยวา่แอกของเราก็พอเหมาะ และ
ภาระของเราก็เบา” [มทัธวิ 11:28–30]

ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรผู้เยี่ยม
สอน เพราะเมื่อทุกคนท�างานดว้ยกัน 
แอกก็จะพอเหมาะและภาระก็จะเบา

 . . . ดฉัินสวดอ้อนวอนขอให้เป็น
เช่นน้ัน เอเมน ◼

อ้ำงองิ
 1. คูม่ือสมาคมสงเคราะห์เล่มเก่า หน้า 29. ด ู

Handbook of the Relief Society of the 
Church of Jesus Christ of Latter- day Saints 
(1931), 29.
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เ มื่อดฉัินกับครอบครวัอาศัยอยู่ ใน
เมืองลาสเวกัส รฐัเนวาดา 

สหรฐัอเมรกิา ดฉัินรบัใช้เป็นประธาน
สมาคมสงเคราะห์วอรด์อยู่ช่วงหน่ึง 
ดฉัินเตบิโตดว้ยความสัมพันธ์ที่ดี
เยี่ยมกับพี่น้องสตรทีี่ดี ในวอรด์ของ
เรา ดฉัินชอบวางแผนกิจกรรมที่ยก
ระดบัจิตใจ ด�าเนินการประชุมสมาคม
สงเคราะห์ เข้ารว่มการประชุมกับผู้น�า
วอรด์ และรบัใช้ครอบครวั

ดฉัินใช้เวลาส่วนใหญ่ไปเยี่ยมพี่
น้องสตรี ในบ้านของพวกเธอ ดฉัิน
ดแูลช่วยเหลือมารดาที่อ่อนล้า เจ็บ
ป่วย หรอืหนักใจ—พี่น้องสตรผีู้
ตอ้งการการปลอบโยนทัง้ทางวญิญาณ
และทางกาย ดฉัินรูสึ้กสมหวงัและ
เป็นที่ตอ้งการนอกเหนือไปจากความ
รบัผิดชอบในฐานะมารดาลูกหก

จากน้ันชีวติดฉัินเปลี่ยนทันที
สามดีฉัินยอมรบัการเลือ่นต�าแหน่ง

ในอกีรฐัหน่ึง ภายในหน่ึงเดอืนดฉัิน
เก็บขา้วของออกจากบ้านของเราในลาส
เวกสัเมืองทีแ่สงแดดสดใสไปอยู่บา้น

เช่าหลังเล็กๆ ในแคสเปอรเ์มอืงหนาว 
รฐัไวโอมงิ สัปดาหเ์ดยีวกนักบัทีเ่รายา้ย 
ดฉัินพบวา่ตนเองตัง้ครรภ์—ลกูแฝด

คนืที่เรามาถึงบ้านเช่า ดฉัินป่วย
อย่างรนุแรง ดฉัินจ�าไดว้า่นอนอยู่บน
เตยีงแทบกระดกุกระดกิไม่ไหวขณะ
มองดสูามีจัดการกับลูกๆ และขนของ
ลงจากรถแวน น่ันเป็นจุดเริม่ตน้ของ
ความทา้ทายทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดทางกาย
ของชีวติดฉัิน เป็นเวลาส่ีเดอืนตดิตอ่
กันที่ดฉัินรบัประทานอาหารไม่ไดเ้ลย
และแทบไม่มีเรีย่วแรงรบัใช้ครอบครวั 
ดแูลลูกๆ และ—บางครัง้—ท�าอาหาร

ขณะที่สามีปรบัตวักับงานใหม่ 
ดฉัินก็ปรบัตวักับเมืองใหม่และพาลูก
ส่ีคนไปสมัครเรยีน บ้านเช่าหลังเล็ก
ของเราคบัแคบ และเราอยู่กับกล่อง
พวกน้ันหลายสัปดาห์ ดฉัินจะส่งลูก
วยัเรยีนหน้าประตบู้านทุกเช้า จากน้ัน
จะนอนบนโซฟาทัง้วนัขณะลูกวยัหัด
เดนิสองคนเล่นอยู่ ใกล้ๆ

เช้าวันหน่ึงหลังจากลูกๆ ไป
โรงเรียนแล้ว กริ่งหน้าบ้านดังขึน้ 

ท่ีเราพบการบรรเทาทุกข์
โดย เนทต ีเอช. ฟรำนซิส

กำรรับใช้ในศำสนจกัร

สมาคมสงเคราะห์เป็นสถานท่ีซ่ึงพ่ีน้องสตรีในทุกสถานการณ์
สามารถพบและควรพบการบรรเทาทุกข์ขณะพวกเธอดแูล 
รับใช้ และรักกัน

ลูกวัยหัดเดินคนหน่ึงเปิดประต ู
และสตรีท่านหน่ึงจากฝ่ายประธาน
สมาคมสงเคราะห์ของวอร์ดใหม่ยืน
อยู่ที่น่ัน เธอถือตะกร้าใส่ของและมี
ลูกสาวมาด้วย เธอมาต้อนรับดิฉัน
เข้าวอร์ด

ดฉัินรูสึ้กอาย
ดฉัินยังอยู่ ในชุดนอน นอนอยู่บน

โซฟา และมีถังน� ้าวางอยู่ข้างๆ ลูกวยั
หัดเดนิสองคนสวมเสือ้ผ้าง่ายๆ ก�าลัง
เล่นบนพืน้ที่มีของวางระเกะระกะ
ท่ามกลางกล่องที่ยังไม่ไดแ้กะ

สตรผีู้แสนดที่านน้ีเข้ามาในบ้าน 
วางตะกรา้ไวมุ้มหน่ึงของโตะ๊ จาก
น้ันก็น่ังในห้องน่ังเล่นที่มีส่ิงของวาง
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ระเกะระกะและพูดคยุกับดฉัิน—ถาม
ทุกข์สุขของดฉัินกับครอบครวัเรา

ขณะที่เราพูดคุยกัน ดิฉันรูสึ้ก
เจียมตน หน่ึงเดือนก่อนหน้าน้ัน
ดิฉันเคยอยู่ ในฐานะเดียวกับเธอ 
เยี่ยมคนอื่นและให้ความช่วยเหลือ 
ตอนน้ีกลับกัน ดิฉันนอนราบอยู่ ใน
บ้านเลอะเทอะไม่เป็นระเบียบใน
สภาพท่ีต้องการความช่วยเหลืออย่าง
ยิ่ง ดิฉันวา้เหว ่หนักใจ และก�าลัง
รบัมือกับสถานการณ์ที่ ใหญ่เกิน
ก�าลังความสามารถ ดิฉันเป็นพ่ีน้อง
สตรคีนหน่ึงที่ต้องการความช่วย
เหลือ พระเจ้าทรงเตือนสติดิฉันอย่าง
รวดเรว็และได้ผลวา่ดิฉันต้องการ

เรา การตัง้ครรภ์ที่ยากล�าบากของดฉัิน
สิน้สุดลงพรอ้มการเกิดของลูกที่น่ารกั
สองคน พี่น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์
ที่มีน� ้าใจคนน้ีกลายเป็นเพื่อนสนิท
ของดฉัิน เธอยังคงให้ก�าลังใจและ
หนุนใจดฉัินดว้ยประจักษ์พยานและ
แบบอย่างของเธอ ดฉัินมักจะนึกถึง
เช้าวนัน้ันที่เธอมาเยี่ยมครัง้แรกและ
รูสึ้กขอบคณุที่เธอท�าการเรยีกของเธอ
ให้เกิดสัมฤทธิผล

ดฉัินเป็นพยานวา่เราทุกคน
ล้วนเป็น “ขอทาน” ตอ่พระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้า (ด ูโมไซยาห์ 4:19) 
สภาวการณ์ของเราเปลี่ยนไดทุ้กเมื่อ 
โดยน�าเราให้ตระหนักวา่เราพึ่งพาพระ
บิดาของเรามากเพียงใด—และพึ่งพา
คนเหล่าน้ันที่รบัใช้เราแทนพระองค ์
เวลาน้ีดฉัินรูม้ากกวา่ที่เคยรูว้า่สมาคม
สงเคราะห์เป็นที่ซ่ึงพี่น้องสตรี ในทุก
สถานการณ์สามารถพบและควรพบ
การบรรเทาทุกข์ขณะพวกเธอดแูล 
รบัใช้ และรกักัน ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

พระองค์และความช่วยเหลือมี ให้ผ่าน
ผู้รบัใช้ของพระองค์

หลงัจากเธอไปแลว้ การไดเ้ห็น 
ตะกรา้ตอ้นรบัของเธอวางอยูบ่นโตะ๊ 
ท�าใหด้ฉัินโลง่อกและเบาใจ ในช่วงสอง 
สามสัปดาหต์ดิตอ่กนั ดฉัินลิม้รสอาหาร 
ในตะกรา้และตืน้ตนัใจกบัมติรภาพที่
งอกเงยของเราเมือ่เธอมาเยีย่มครัง้แลว้
ครัง้เลา่ ใหค้วามช่วยเหลอืและก�าลงั
ใจในช่วงทีด่ฉัินล�าบากอยูห่ลายเดอืน 
ดฉัินเกดิความส�านึกคณุตอ่ความหวงั
และการบรรเทาทุกขท่ี์พีน้่องสตรคีน
หน่ึงน�ามาใหอ้กีคนหน่ึง

ไม่กี่เดอืนตอ่มา เราซือ้บ้านหลัง
ใหญ่พอส�าหรบัครอบครวัที่ โตขึน้ของภา

พ
ป

ระ
กอ

บ
โด

ย 
เอ

มิลี
 เช

ย์

จงสนับสนุนกนั

“การเป็นพี่นอ้ง
สตรีหมายความวา่
ระหวา่งเรามีสาย

สมัพนัธ์ท่ีไม่มีวนัขาดสะบั้นลงได ้
พี่นอ้งสตรีดูแลกนั ระวงัภยัใหก้นั 
ปลอบโยนกนั และอยูเ่คียงขา้งกนั
เสมอไม่วา่ทุกขห์รือสุข”
บอนน่ี แอล. ออสคำร์สัน, “ควำมเป็นพีน้่องสตรี: 
โอ เรำต้องกำรกนัและกนัเพยีงใด,” เลยีโฮนา, 
พ.ค. 2014, 119
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สมุดบนัทึกการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 2017
“ส่ิงใดทีเ่ราพระเจ้าพูดไว,้ เราพูด; . . .ไม่วา่โดยเสียงของเราเอง หรอืโดยเสียง
ของผู้รบัใช้ทัง้หลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามญัเดือนตลุาคมปี 2017 ท่านสามารถใช้
หน้าเหล่านี ้(และสมดุบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยท่าน
ศึกษาและประยกุต์ใช้ค�าสอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกท่ีมี
ชีวิตตลอดจนผู้น�าศาสนจักรท่านอ่ืนๆ

เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนำร์แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “พระสัญญำอนัล�ำ้ค่ำและยิง่ใหญ่,” เลยีโฮนา, 
พ.ย. 2017, 92–93

หลกัค�ำสอนเด่น

เวลาและสถานศกัด์ิสิทธ์ิ
“ว ั  นสะบาโตและพระวหิารเป็น เวลาศกัดิสิ์ทธิ ์และ สถานศกัดิสิ์ทธิ ์ทีก่นัไว้

เป็นพิเศษส�าหรบันมัสการพระผู้เป็นเจ้า ส�าหรบัรบัและระลึกถึงสัญญาอัน
ล�า้คา่และยิ่งใหญ่ที่พระองคท์รงสัญญาไวก้ับบุตรธิดาของพระองค ์ตามที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงตัง้ไว ้จุดประสงคห์ลักของแหล่งความช่วยเหลือสองแหล่งน้ีเหมือน
กันทุกประการคอื ให้ความสนใจของเรามุ่งเน้นไปที่พระบิดาบนสวรรค ์พระบุตร
องคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดจากพระองค ์พระวญิญาณบรสุิทธิ์ และสัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับศาสนพิธีและพันธสัญญาของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระผู้ช่วย
ให้รอด

“ที่ส�าคญับ้านควรเป็นศนูย์รวมสุดท้ายของ เวลาและสถานที ่ซ่ึงแตล่ะคน
และครอบครวัจะระลึกถึงสัญญาอันล�า้คา่และยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างได้
ผลที่สุด”

คุณค่ำแห่งสวรรค์ของเรำ

“พระวญิญาณจะทรงยนืยนัคุณค่าแห่ง
สวรรคใ์หก้บัเราแต่ละคนเป็นการส่วน
ตวั . . .

“ดิฉนัขอช้ีแจงความจ�าเป็นท่ีจะ
แยกแยะระหวา่งค�าสองค�าท่ีส�าคญัมาก 
คือ คุณค่า และ ค่าควร สองค�าน้ีไม่
เหมือนกนั คุณค่า ทางวญิญาณหมาย
ถึงการเห็นคุณค่าตนเองในวธีิท่ีพระ
บิดาบนสวรรคท์รงเห็นคุณค่าเรา ซ่ึง
ไม่เหมือนวธีิท่ีโลกเห็น คุณค่าของเรา
ก�าหนดไวก่้อนท่ีเราจะมายงัโลกน้ี . . .

“ในอีกทางหน่ึง ค่าควร จะไดรั้บ
โดยผา่นการเช่ือฟัง หากเราท�าบาป เรา
มีค่าควรนอ้ยลง แต่เราจะไม่มีวนัไร้
ค่า! เรากลบัใจต่อไปและพยายามเป็น
เหมือนพระเยซูโดยคุณค่าของเรายงั
คงสมบูรณ์ . . . ไม่วา่อะไรกต็าม เรามี
ค่าในสายพระเนตรของพระบิดาบน
สวรรคเ์สมอ . . .

“ . . . ถา้ความรักท่ีเรารู้สึกต่อพระผู ้
ช่วยใหร้อดและส่ิงท่ีพระองคท์รงท�า
เพื่อเรานั้นยิง่ใหญ่กวา่พลงัท่ีเราใหก้บั
ความอ่อนแอ ความไม่มัน่ใจในตนเอง 
หรือนิสยัท่ีไม่ดี เม่ือนั้นพระองคจ์ะ
ทรงช่วยเราเอาชนะส่ิงต่างๆ ท่ีก่อให้
เกิดความทุกขใ์นชีวติเรา พระองคท์รง
ช่วยชีวติเราจากตวัเราเอง”
จอย ด.ี โจนส์, ประธำนปฐมวยัสำมญั, “คุณค่ำเกนิกว่ำ
จะวดัได้,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2017, 14, 15

 ค�ำสัญญำของศำสดำพยำกรณ์

เขา้ไปอ่าน ดู หรือฟังค�าปราศรัยการประชุมใหญ่
สามญัไดท่ี้ conference .lds .org
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พีน้่องสตรีทั้งหลำย จงเปิดไฟของท่ำน

“เม่ือท่านรักษาพระบญัญติั [ของพระผูเ้ป็นเจา้] พระองคท์รงใชเ้ราใน
งานของพระองคไ์ด ้งานและรัศมีภาพของพระองคคื์อความสูงส่งและ
ชีวตินิรันดร์ของหญิงและชาย

“ศาสดาพยากรณ์ก�าลงัขอร้องเรา พี่นอ้งสตรีทั้งหลาย ท่านจะเป็นคน
ชอบธรรมไหม ท่านจะท�าใหศ้าสนาของท่านชดัเจนไหม ท่านจะผดิแผก
และแตกต่างไดไ้หม ความสุขของท่านทั้งท่ีมีการทดลองจะดึงดูดคนดีมี
คุณธรรมและคนท่ีตอ้งการมิตรภาพของท่านหรือไม่ ท่านจะเปิดไฟของ
ท่านไหม ดิฉนัเป็นพยานวา่พระเจา้พระเยซูคริสตจ์ะไปเบ้ืองหนา้เราและ
จะอยูท่่ามกลางเรา”
ชำรอน ยูแบงค์, ทีป่รึกษำทีห่น่ึงในฝ่ำยประธำนสมำคมสงเครำะห์สำมญั, “เปิดไฟของท่ำน,” เลยีโฮนา, 
พ.ย. 2017, 9

 ค�ำสัญญำของศำสดำพยำกรณ์

ประธำนดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ทีป่รึกษำทีส่องในฝ่ำย
ประธำนสูงสุด, “สำมใบเถำ,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2017, 17

เตมิค�ำในช่องว่ำง

ใ ชฉ้บบัเดือนพฤศจิกายน 2017 หรือเขา้ไปท่ี conference .lds .org เพื่ออ่าน
ส่ิงท่ีผูพ้ดูเหล่าน้ีพดูไว้

1. “พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วยใหเ้รารักไดแ้มแ้ต่คนท่ีเราอาจคิดวา่ไม่ 
น่ารัก ถา้เรา _________ ความช่วยเหลือจากพระองค”์ —นีลล ์เอฟ.  
แมร์ริออตต,์ “อยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้และสมานรอยร้าว”

2. “พวกเราจ�านวนมากอยูบ่นเสน้ทางอนัน่าท่ึงของ _________ . . . ขอให้
ถามตวัท่านวา่ อะไรคือจุดหมายสุดทา้ยของท่าน . . . และการเดินทาง
ของท่านน�าท่านไปสู่ ‘พรเอนกประการ’ ท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงสญัญา
ไวห้รือไม่” —เอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ด, “เดินทางต่อไป ! ”

3. “พระคมัภีร์มอรมอนเป็นของประทานอนัล�้าค่าของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีมีให้
กบัเรา พระคมัภีร์เป็นทั้งดาบและโล่—ส่งพระค�าของพระผูเ้ป็นเจา้ออกไป
สูแ้ทนใจของคนเท่ียงธรรมและรับใชเ้ป็น _________ ท่ีส�าคญัท่ีสุดของ
ความจริง” —แทด อาร์. คอลลิสเตอร์, “พยานอนัทรงพลงัของพระผูเ้ป็น
เจา้:  พระคมัภีร์มอรมอน”

ค�าตอบ: 1. ทูลขอ 2. การคน้พบ 3. ผู้อารกัขา

จ�ำไว้ว่ำท่ำนเป็นใคร

“จงจ�าไวว้า่ท่านมาจากเช้ือสายอนัสูงส่ง
แห่งอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ ธิดาของ
พระบิดาพระมารดาบนสวรรค ์ผูท้รง
ปกครองทัว่จกัรวาล

“ท่านมีดีเอน็เอทางวญิญาณของพระผู ้
เป็นเจา้ ท่านมีของประทานพิเศษซ่ึงเกิด
จากการสร้างทางวญิญาณของท่านและ
ไดรั้บการพฒันาในระหวา่งช่วงชีวติก่อน
เกิดอนัยาวนานของท่าน ท่านเป็นลกู
ของพระบิดาในสวรรคผ์ูท้รงเมตตาและ
เป็นอมตะ พระเจา้จอมทพั พระผูส้ร้าง
จกัรวาล ผูท้รงวางดาวฤกษท่ี์หมุนรอบ
ตวัเองตลอดทัว่ผนือวกาศอนักวา้งใหญ่
ไพศาล และทรงวางดาวเคราะห์ในวง
โคจรท่ีก�าหนดไว้

“ท่านอยูใ่นพระหตัถข์องพระองค์
“พระหตัถอ์นัประเสริฐ
“พระหตัถแ์ห่งความรัก
“พระหตัถแ์ห่งความห่วงใย
“และไม่มีส่ิงใดท่ีใครเคยพดูไวเ้ก่ียว

กบัท่านจะเปล่ียนแปลงส่ิงนั้นได ้ค �าพดู
ของพวกเขาไร้ความหมายเม่ือเทียบกบั
ส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ตรัสเก่ียวกบัท่าน

“ท่านเป็นลกูรักของพระองค์
“พระองคท์รงรักท่าน 
“แมใ้นยามท่ีท่านกา้วพลาด แมใ้นยาม

ท่ีท่านหนัไปจากพระองค ์พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงรักท่าน หากท่านรู้สึกวา่หลงทาง 
ถกูทอดท้ิง หรือถกูลืม—อยา่กลวัเลย 
พระเมษบาลผูป้ระเสริฐจะหาท่านจนพบ 
พระองคจ์ะทรงอุม้ท่านพาดไวบ้นพระ
องัสาของพระองค ์พระองคจ์ะทรงแบก
ท่านกลบับา้น”



14 เลียโฮนา

ชีวติก่อนเกดิ

ในชีวติก่อนเกิดของเรา พระบิดาบน
สวรรคท์รงเสนอแผนของพระองค์
ต่อบุตรธิดาทางวญิญาณของพระองค์
ส�าหรับช่วยใหเ้ราเป็นเหมือนพระองค ์
แผนเรียกร้องใหพ้ระผูช่้วยใหร้อด
ทรงช่วยใหเ้ราเอาชนะความตายทาง
ร่างกายและทางวญิญาณ พระเยซู
คริสตท์รงเสนอองคเ์ป็นพระผูช่้วย
ใหร้อดของเราและถวายรัศมีภาพ
แด่พระบิดาบนสวรรคข์องเรา (ดู 
โมเสส 4:1–2)

เหตุผลส�าหรับความหวงัของเรา

ส่ิงทีเ่รำเช่ือ

พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีแผนนิรันดร์เพ่ือน�าท่านกลบับ้านไปหาพระองค์  
พระบตุรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงอยู่กับท่านและจะยงัอยู่กับท่านใน
แต่ละย่างก้าวตลอดทาง

ชีวติบนแผ่นดนิโลก

บนแผน่ดินโลกเราไม่อยูใ่นท่ีประทบั
ของพระผูเ้ป็นเจา้อีกต่อไป แต่พระ
กิตติคุณของพระเยซูคริสตส์ามารถ
น�าทางเราได ้ถึงแมเ้ราท�าบาปคร้ัง
แลว้คร้ังเล่า แต่พระผูช่้วยใหร้อดทรง
สามารถเยยีวยาและใหอ้ภยัเราเม่ือเรา
กลบัใจ พระองคท์รงทนทุกข ์“แม้
มากกวา่ท่ีมนุษยจ์ะทนได”้ (โมไซยาห์ 
3:7) ดว้ยเหตุน้ีเราจึงสามารถเอาชนะ
บาปของเราไดโ้ดยไม่ถกูกล่าว
โทษเพราะบาป! (ดู โมไซยาห์ 4:2; 
แอลมา 42:14–15) 

กำรสร้ำง

ภายใตก้ารก�ากบัดูแลของพระบิดาของ
พระองค ์พระเยซูคริสตท์รงสร้างโลก
ท่ีสวยงามใหเ้รา (ดู โคโลสี 1:15–16; 
3 นีไฟ 9:15) “ความกวา้งใหญ่ไพศาล
ของนิรันดร รัศมีภาพ และความล้ีลบั
ของกาลอวกาศลว้นสร้างข้ึนเพื่อ
ประโยชนข์องมนุษยธ์รรมดาเช่นท่าน
และขา้พเจา้” (ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, 
“ท่านส�าคญัต่อพระองค,์” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2011, 24)
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ชีวตินิรันดร์

คนท่ีมาหาพระคริสตแ์ละไดรั้บศาสน-
พิธีท่ีจ �าเป็นทั้งหมด เช่น บพัติศมาและ
ศาสนพิธีพระวหิาร และซ่ือสตัยต่์อ
พระบญัญติัจะสืบทอดชีวตินิรันดร์ 
เป็นมรดกในท่ีประทบัของพระผูเ้ป็น
เจา้ พรน้ีเกิดข้ึน “ผา่นความดีงาม, 
และพระเมตตา, และพระคุณของพระ
เมสสิยาห์ผูบ้ริสุทธ์ิ” (2 นีไฟ 2:8; ดู 
โมไซยาห์ 15:23 ดว้ย)

วนัพพิำกษำ

พระเยซูคริสตจ์ะทรงเป็นผูพ้ิพากษา
เรา พระองคผ์ูท้รงเป็นผูว้งิวอนพระ
บิดาบนสวรรคแ์ทนเราจะทรงด�าเนิน
การพิพากษาอยา่งสมบูรณ์แบบดว้ย
ความรัก พระเมตตา และความเท่ียง
ธรรม พระองคจ์ะทรงพิพากษาเราไม่
เพียงส่ิงท่ีเราท�า พดู และคิดเท่านั้นแต่
ตวัตนท่ีเราเป็นดว้ย—เราเป็นเหมือน
พระคริสตเ์พียงใด (ดู 2 นีไฟ 9:15; 
โมไซยาห์ 4:30; คพ. 45:3–5)

ชีวติหลงัควำมตำย

เม่ือเราตาย วญิญาณและร่างกายของ
เราแยกจากกนัเพื่อรอการฟ้ืนคืนชีวติ
ในโลกวญิญาณ การฟ้ืนคืนพระชนม์
ของพระเยซูคริสตเ์อาชนะความตาย
แทนเราทุกคน โดยยอมใหเ้ราไดอ้ยู่
กบัครอบครัวเราและพระบิดาบน
สวรรคอี์กคร้ัง ถา้เราซ่ือสตัย ์“วญิญาณ
และร่างกายจะรวมกนัอีกในรูปแบบ
อนัสมบูรณ์” (แอลมา 11:43) และมี
ชีวติตลอดกาล (ดู 1 โครินธ์ 15:22; 
2 นีไฟ 9:4–13)



ก่อนฟ้าสางของฤดูหนาวเช้าวันน้ัน
อากาศปลอดโปร่งเย็นสบายขณะ

ผมเริ่มท�างานในช่วงเช้าที่ฟาร์ม
โคนมของผม ใจผมหนักอึง้ขณะ
ใคร่ครวญเหตุการณ์ของสัปดาห์ที่
ผ่านมา เกิดเรื่องสลดใจในหุบเขา
เล็กๆ ของเรา เพื่อนเก่าสมัยมัธยม
ปลายของผม กับลูกชายวัยหนุ่ม 
ลูกสาววัยรุ่น และเพื่อนสามคนของ
เธอเสียชีวิตในเหตุการณ์รถชนที่
รุนแรง ลูกๆ ของผมเป็นเพื่อนกับ
เด็กสาวที่ประสบอุบัติเหตุ ครอบครัว
เรา และอีกหลายคนโศกเศร้าเสียใจ
ไปทัง้สัปดาห์กับเรื่องสลดใจครัง้น้ี
พร้อมกับครอบครัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สัปดาห์น้ันเราเข้าร่วมงานศพสาม
งานและจะเข้าร่วมงานสุดท้ายวันน้ี 

ซ่ึงเป็นงานศพของพ่อกับลูกสองคน
ของเขา

ผมพยายามคดิหาค�าตอบให้แก่
ค�าถามส�าคญัสองข้อเมื่อผมเริม่เข้าใจ
และยอมรบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้

หน่ึง ผมโศกเศร้าและสงสัยว่าเหตุ
ใดเด็กๆ เหล่าน้ีจึงจากไปก่อนพวก
เขาจะได้ประสบเหตุการณ์มากมาย
ที่ชีวิตมอบให้ พวกเขาไม่ ได้เติบโต 
แต่งงาน รับใช้งานเผยแผ่ มีบุตร 
และประสบปีติอีกมากมายของ 
ชีวิตมรรตัย

สอง ถึงแม้ผมรูสึ้กวา่ชุมชนของ
เราตอ้งการปลอบโยนครอบครวัเหล่า
น้ีมาก แตด่เูหมือนเราไม่สามารถท�า
อะไรไดเ้ลย เราไม่สามารถบรรเทา
ความเศรา้โศกของพวกเขาไดเ้ลย

อรุณรุ่ง
โดย ดอน เจนเซ็น

ภำพสะท้อน

ชีวิตนีไ้ม่ใช่จุดจบ ยงัมีความสวยงาม ความสุข และปีติอีกมาก

ขณะท�างาน ผมประหลาดใจเมื่อ
พ่อตาของเพื่อนผมที่เสียชีวติมา
เยี่ยม เขาเป็นเจ้าของฟารม์ปศสัุตว์
ใกล้เคยีงที่ท�างานไม่หยุด เขาตอ้งการ
ซือ้ลูกววัตวัหน่ึงเดีย๋วน้ัน หลังจาก
ท�าการซือ้ขาย เราคยุกันครูห่น่ึงเกี่ยว
กับเขาและครอบครวัวา่เป็นอย่างไร
บ้าง ผมบอกเขาวา่ผมปรารถนาจะ
ท�าบางอย่างให้พวกเขาไดม้ากกวา่
น้ี ผมรูสึ้กวา่ไม่สามารถบรรเทาความ
เจ็บปวดของพวกเขาไดเ้ลย แตผ่ม
ประทับใจที่เขาดสูงบเยือกเย็นมากทัง้
ที่ครอบครวัเขาก�าลังประสบเรือ่งเศรา้

ผมนึกขึน้ได้ทันทีว่าค�าตอบของ
ค�าถามข้อหน่ึงของผมอยู่ที่น่ันมา
ตลอด ผมมัวแต่กังวลว่าจะปลอบ
เพื่อนที่ก�าลังทุกข์ โศกอย่างไรจน
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ลืมไปว่าการปลอบโยนและสันติสุข
ที่แท้จริงมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ครอบครัวเหล่าน้ีได้รับการปลอบโยน
น้ันเพิ่มขึน้จากพระบิดาบนสวรรค์ที่
พระองค์เท่าน้ันจะทรงให้ ได้ ผมรู้ว่า
พวกเขาก�าลังได้รับการปลอบโยนจาก
พระเจ้า ซ่ึงในพระคัมภีร์มอรมอน 
กล่าวว่า 

“พระองคจ์ะทรงปลอบประโลมทา่น
ในความทกุขข์องทา่น, และพระองค์
จะทรงวงิวอนแกต้า่งใหท้า่น . . .

“โอ้ท่านทัง้ปวงที่มี ใจบรสุิทธิ์, จง
เงยหน้าขึน้และรบัพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าซ่ึงเป็นที่น่าพอใจ, และ
จงดืม่ด�า่ความรกัของพระองค;์ เพราะ
ท่านท�าได,้ ตลอดกาล, หากจิตใจท่าน
มั่นคง” (เจคอบ 3:1–2)ภา
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หลังจากเรากล่าวลา ผมเดนิออก
จากโรงนาและสังเกตเห็นดวงจันทร์
เต็มดวงก�าลังลับฟ้าทางตะวนัตก 
ภาพน้ันสวยงามยิ่งนัก แล้วผมก็
เหลียวกลับมามองดวงอาทิตย์ขึน้
ทางตะวนัออก ประหน่ึงผืนฟ้าเต็ม
ไปดว้ยสีสัน ดวงจันทรท์ี่ก�าลังลับฟ้า
สวยงามจับตา ดวงอาทิตย์ยามอรณุ
เบิกฟ้าสวยงามจับใจ ขณะผมหยุดคดิ
พิจารณาความแตกตา่งดงักล่าว ผมรู้
วา่ไม่วา่เราจะคดิวา่ชีวติมรรตยัของเรา
สวยงามและมีความสุขเพียงใด ย่อม
เทียบไม่ไดก้ับความสวยงามและความ
สุขที่อยู่ข้างหน้าเราถ้าเราซ่ือสัตย์และ
เช่ือฟัง ผมทราบดวีา่คนที่สิน้ชีวติไม่
ไดสู้ญเสียส่ิงใดเลย พวกเขาองอาจ
ในชีวติบนแผ่นดนิโลกและจะไปรบั

ประสบการณ์และปีตยิิ่งกวา่เดมิ
ตอ่มาวนัน้ัน ผมเข้ารว่มงานศพ

งานสุดท้ายกับครอบครวัของผม เรา
ประชุมกันวนัน้ันในแทเบอรน์าเคลิ
ที่คนล้นหลาม ท่วมท้นดว้ยก�าลังใจ
จากทุกคนในชุมชน วนัน้ันและหลัง
จากน้ัน คนในหุบเขาของเราประสบ
สันตสุิขเป็นพเิศษ พอ่แมก่อดลกูแน่น
ขึน้ เราตระหนักว่าชีวิตบนแผ่นดนิ
โลกของเราสัน้นัก เราตอ้งแสดงความ
รกัตอ่ครอบครวัและมิตรสหายบ่อย
มากขึน้ ผมนึกถึงความรกัที่พระเจ้า
ทรงมีตอ่เราและความสวยงามของ
แผนแห่งความรอด ชีวติน้ีไม่ ใช่จุดจบ 
ยังมีความสวยงาม ความสุข และปีติ
อีกมาก ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัไอดาโฮ สหรฐัอเมรกิา
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มุมเจ้าเล่ห์ที่สุดมุมหน่ึงของปฏิปักษ์ ในการพยายาม
ขัดขวางแผนแห่งความสุขของพระบิดาในสวรรคค์อื
ค�าสอนปลิน้ปล้อนของเขาที่วา่ไม่มีอิทธิพลช่ัวหรอื

มาร (ด ู2 นีไฟ 28:22) และการที่เขาพยายามเปลี่ยนนิยาม
ความช่ัวเป็นความดีและความดีเป็นความช่ัว ความมืดเป็น
ความสวา่งและความสวา่งเป็นความมืด ขมเป็นหวานและ
หวานเป็นขม (ด ู2 นีไฟ 15:20)

บางครัง้เรยีกส่ิงน้ีวา่การปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน์—“เมื่อ
วธิกีารคดิหรอืการท�าบางส่ิงทีป่รกตถิกูแทนท่ีดว้ยวธิี ใหมแ่ละ
ไมเ่หมอืนเดมิ” 1 ดว้ยเหตน้ีุจงึเห็นส่ิงตา่งๆ ตรงกนัขา้มกบัที่
เป็นจรงิ ในนวนิยายอมตะเรือ่ง The Screwtape Letters ซี.เอส.
ลวิอิสเขยีนจากมมุมองของมารอาวโุส ลวิอสิสับเปลีย่นคา่
นิยมดัง้เดมิโดยใช้ถอ้ยค�าประชดประชันเพ่ือท�าใหค้วามช่ัวดู
เหมอืนความดแีละความดดีเูหมอืนความช่ัว 2

วธิีทีป่ฏิปักษ์พยายามบิดเบือนลักษณะ
และบ่อนท�าลายพรของการด�าเนิน

ชีวติตามแผนของพระบิดา

โดย เอล็เดอร์ 
เควนทนิ แอล. คุก

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

เม่ือความชัว่ 
ดูเหมือนความดี  

และควำมด ี
ดูเหมอืนควำมช่ัว





20 เลียโฮนา

เช่นเดยีวกัน เมื่อไม่กี่เดอืนก่อนข้าพเจ้ามีการพบปะพูด
คยุที่ก่อให้เกิดประเด็นโตแ้ย้งกับผู้ช�านาญการโฆษณาคน
หน่ึงที่นานาประเทศยกย่อง เราสนทนากันเรือ่งอิทธิพลของ
ความช่ัวและผลของการเลือกที่ ไม่ดี

เขานึกภาพเรือ่งสมมตทิี่น่าสนใจเรือ่งหน่ึงซ่ึงลูซิเฟอร์
ก�าลังประชุมกับบรษัิทตวัแทนโฆษณา ปฏิปักษ์บรรยาย
สภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของตนวา่ เขากับผู้ตดิตามเขา
กบฏและไม่ยอมรบัแผนของพระบิดา และเข้าใจวา่พวกเขา
ไม่สามารถชนะพระผู้เป็นเจ้าได ้ลูซิเฟอรเ์ข้าใจวา่ขณะที่
แผนของพระบิดาเกี่ยวข้องกับปีตแิละความสุข แตแ่ผน
ของเขาส่งผลให้เกิดความทุกข์และความเศรา้หมอง  
ลูซิเฟอรอ์ธิบายให้ผู้บรหิารโฆษณาฟังวา่ ปัญหาคอืจะ
ดงึดดูผู้ตดิตามอย่างไร

เป็นอันวา่ความหวงัเดยีวที่ลูซิเฟอรจ์ะประสบผลส�าเรจ็
คอืปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรอืบิดเบือนคา่นิยม—อีกนัย
หน่ึงคอื ท�าให้แผนของพระบิดาเกิดความทุกข์และความ
เศรา้หมอง และท�าให้แผนของซาตานเกิดปีตแิละความสุข

การประชุมสมมติครัง้น้ีมีจุดประสงค์ที่เป็นประโยชน์ 
ความจริงคือศัตรูผู้เป็นอริต่อแผนพระบิดาไม่เพียง
พยายามบ่อนท�าลายหลักค�าสอนและหลักธรรมของแผน
เท่าน้ัน แต่พวกเขาพยายามบิดเบือนลักษณะของพร
ที่มาจากแผนด้วย ความพยายามในเบือ้งต้นของพวกเขา
คือท�าให้ส่ิงที่ดี ชอบธรรม และเป่ียมปีติดูเหมือนเศรา้
หมอง

ข้าพเจ้าจะพูดถึงความพยายามบางอย่างของปฏิปักษ์
เพื่อบิดเบือนลักษณะและบ่อนท�าลายพรของการด�าเนิน
ชีวติตามแผนของพระบิดา

พระค�ำแห่งปัญญำ
ตลอดช่วงชีวติทีผ่า่นมา ขา้พเจา้เห็นชีวติเพ่ือนหลาย

คนของขา้พเจา้ตกอบัและบางครัง้ถกูเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ท�าลาย การใช้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ไมเ่พยีงเกีย่วกบัหลกัค�า
สอนของศาสนจกัรเทา่น้ัน แตเ่กีย่วกบัสุขภาพและความสุข
ของทกุคนดว้ย วสุิทธชินยคุสุดทา้ยสามารถเป็นเสียงส�าคญั
ในการใหค้วามรูแ้กสั่งคมเกีย่วกบัผลของปัญหาน้ี

ในแผนของพระบิดา พระค�าแห่งปัญญา—ที่ประทานให้
เพราะ “ความช่ัวและแผน . . . [ของ] คนช่างคบคดิ”— 
ให้หลักธรรมดา้นสุขภาพ “ปรบัให้เข้ากับความสามารถ
ของคนอ่อนแอและคนอ่อนแอที่สุดจากวสุิทธิชนทัง้ปวง” 
อีกทัง้อรรถาธิบายรายละเอียด รวมทัง้บอกวา่ “เหล้าองุ่น
หรอืเครือ่งดืม่แรง [เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์] . . . ไม่ด”ี ยาสูบ
และเครือ่งดืม่รอ้น (ชาและกาแฟ) “มิ ใช่ส�าหรบัรา่งกาย” 
(คพ. 89:4, 3, 5, 8–9)

การเปิดเผยน้ีสนับสนุนหลักปฏิบัตทิี่ดตีอ่สุขภาพพรอ้ม
ค�าสัญญา ซ่ึงสัญญาวา่คนที่ด�าเนินอยู่ ในการเช่ือฟังพระ
บัญชาดงักล่าว “จะไดร้บัพลานามัย . . . และจะพบปัญญา
และขุมทรพัย์แห่งความรู”้ (คพ. 89:18–19)3

ผู้สนับสนุนยาสูบและเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แสดงให้เห็น
การบิดเบือนที่ปฏิปักษ์ ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

กระน้ันแม้แตบ่รษัิทโฆษณาที่สรา้งเรือ่งราวสมมตก็ิ
ยังท�าให้การใช้ยาสูบเป็นเรือ่งดี ไดย้ากในทุกวนัน้ี ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) ไดร้บัพระค�าแห่ง
ปัญญาโดยการเปิดเผยในปี 1833 ในปี 1921 ประธาน 
ฮีเบอร ์เจ. แกรนท์ (1856–1945) ไดร้บัการดลใจจาก
พระเจ้าให้ขอรอ้งวสุิทธิชนทุกคนด�าเนินชีวติตามพระค�า
แห่งปัญญาอย่างครบถ้วนมากขึน้ 4 เวลาน้ัน การตลาดรวม
ทัง้ความมีเสน่ห์ชวนฝันในภาพยนตรท์�าให้การสูบบุหรี่
ดทูันสมัย เจนโลก และสนุก จนกระทั่งในปี 1964 อีก 43 
ปีตอ่มา กรมการแพทย์ทหารของสหรฐัสรปุวา่ “การสูบบุหรี่
เป็นอันตรายตอ่สุขภาพและมีความส�าคญัมากพอที่สหรฐั
จะด�าเนินการแก้ ไขอย่างเหมาะสม” 5

สถิตปิัจจุบันเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ไม่มี ใครโตแ้ย้ง คน
สูบมีแนวโน้มเป็นโรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมองแตก
เฉียบพลัน และมะเรง็ปอดมากกวา่คนไม่สูบ ประมาณการ
วา่การสูบบุหรีม่ีความเส่ียงเป็นมะเรง็ปอดเพิ่มขึน้ 25 เท่า 6

ดงัน้ันส่ิงที่ปฏิปักษ์แสดงให้เห็นวา่ทันสมัย เจนโลก 
และสนุก แท้จรงิแล้วส่งผลให้หลายล้านคนเกิดความทุกข์

พระค�าแห่งปัญญาสนบัสนุนหลกั
ปฏิบติัท่ีดีต่อสุขภาพพร้อมสญัญาวา่

คนท่ีด�าเนินในการเช่ือฟังพระบญัชาดงั
กล่าว “จะไดรั้บพลานามยั . . . และจะ
พบปัญญาและขมุทรัพยแ์ห่งความรู้”
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และสิน้ชีวติในท้ายที่สุด
งานวจิัยชิน้น้ีมีข้อคดิส�าคญัสามประการ หน่ึง ความสุข

ของผู้ ใหญ่สัมพันธ์กันมากกับความสุขวยัเด็กในครอบครวั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรกัและความอาทรจากพ่อแม ่7 สอง
คือความส�าคัญของชีวติสมรสที่สมบูรณ์มั่นคงต่อความสุข
ช่ัวชีวติ 8 สามคอืผลเสียของเครือ่งดืม่แอลกอฮอลต์อ่ความ
ส�าเรจ็และความสุขในชีวติสมรสและช่ัวชีวติ การใช้เครือ่ง
ดืม่แอลกอฮอล์ส่งผลเสียตอ่ครอบครวัหน่ึงในสามของ
สหรฐัและเกี่ยวพันกับการเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล
หน่ึงในส่ี ทัง้ยังมีบทบาทคอ่นข้างมากในการสิน้ชีวติ 
สุขภาพย�่าแย่ และความส�าเรจ็ที่ลดน้อยลง 9

บทความขึน้ปก Washington Post เมื่อเรว็ๆ น้ีที่อ้างอิงกับ
ข้อมูลสุขภาพของส�านักงานกลางสหรฐัรายงานวา่ “สตรี ใน
อเมรกิาดืม่มากกวา่และบ่อยกวา่มารดาหรอืย่ายายของพวก
เธอ และการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ฆ่าพวกเธอมาก
เป็นประวตักิารณ์” บทความสรปุวา่ “วทิยาศาสตรส์มัยใหม่
ในปัจจุบันไม่สนับสนุนประโยชน์ที่อ้างวา่ไดจ้ากการดืม่พอ
เหมาะพอด”ี และ “ความเส่ียงตอ่การเสียชีวติจากมะเรง็ดู
เหมือนจะสูงตามระดบัการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์” 10

ในสามส่ีปีที่ผ่านมา มหาวทิยาลัยหลายแห่งทั่วโลก

พยายามลดการใช้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เพราะเช่ือมโยง
กับพฤตกิรรมตอ่ตา้นสังคมขัน้รนุแรง รวมทัง้การล่วง
ละเมิดทางเพศและปัญหาสุขภาพรา้ยแรง โดยเฉพาะจาก
การดืม่มากเกินไป เวลาน้ีผลกระทบรา้ยแรงของเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ต่อสมองเด็กมีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจน 11

ขณะยกปัญหาดา้นสุขภาพขึน้กลา่ว ขา้พเจา้ไม่ได้
พยายามจ�าแนกผลรา้ยแรงอื่นๆ ของการใช้แอลกอฮอล์  
เช่น อุบัตเิหตขุณะขับรถดว้ยความมึนเมา ผู้ชายพยายาม
ล่วงละเมิดทางรา่งกายและทางเพศเพราะขาดสตเิน่ืองจาก
ใช้แอลกอฮอล์ และผลตอ่สมองของทารกในครรภ์เพราะ
สตรี ใช้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ระหวา่งตัง้ครรภ ์12

ปัจจุบันเราเห็นกลุ่มคนช่ัวรา้ยก�าลังผลักดนัการเสพ
กัญชาเพื่อความเพลิดเพลินให้เป็นเรือ่งถูกกฎหมาย
ประหน่ึงการสูบบุหรี ่การใช้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ และการ
ระบาดของฝ่ิน 13 ยังไม่เป็นภัยตอ่สังคมมากพอ

กำรเลอืกในครอบครัว
การเลือกในครอบครวัมีรปูแบบคล้ายกัน ในแผนของ

พระบิดาอธิบายบทบาทของครอบครวัไวอ้ย่างชัดเจน
ใน “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” เราอ่านไดว้า่ 
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“ครอบครวัไดร้บัแตง่ตัง้จากพระผู้เป็นเจ้า การแตง่งาน
ระหว่างชายและหญิงเป็นส่ิงส�าคัญยิ่งต่อแผนนิรันดร์ของ
พระองค ์เด็กมีสิทธ์ิถอืก�าเนิดภายในพนัธะของการสมรส
และไดร้บัการเลีย้งดจูากบิดามารดาที่รกัษาค�าปฏิญาณของ
การแตง่งานดว้ยความซ่ือสัตย์อย่างแท้จรงิ ความสุขในชีวติ
ครอบครวัส่วนมากจะส�าเรจ็ไดเ้มื่อมีพืน้ฐานบนค�าสอนของ
พระเจ้าพระเยซูครสิต”์ 14

การป่าวประกาศทางเลือกที่ขัดกับแผนดงักล่าวโดยตรง
และไม่เอือ้ตอ่ชีวติสมรสและครอบครวัถือเป็นเรือ่งปรกติ
ธรรมดามากในโลกทุกวนัน้ี ในการปรบัเปลี่ยนอีกกระบวน
ทัศน์หน่ึง เช่น

•  การให้ชายและหญิงเลือกให้การศึกษาและอาชีพมา
ก่อนการแตง่งานและครอบครวั

•  การเจตนาเลือกไม่มีบุตรหรอืมีบุตรน้อย 15 หรอืสิน้สุด
การตัง้ครรภ์เมื่อไม่สะดวก

•  การเลือกประพฤตผิิดศีลธรรมแทนสถาบันศักดิสิ์ทธิ์
ของการแตง่งาน

เป้าหมายของปฏิปักษ์คือสตรีและป้ายสีว่าการเป็น
มารดาเป็นทางตันของงานน่าเบื่อ ส่วนเป้าหมายที่มุ่ง

ไปยังผู้ชาย เขาบอกว่าการเป็นบิดาไม่ส�าคัญและความ
ซ่ือสัตย์ภักดีเป็นเรื่อง “ล้าสมัย” ความหมางเมินและ
การปฏิบัติต่อผู้อื่นเสมือนวัตถุเพราะส่ือลามกเป็นเหตุ
คือตัวอย่างของการให้ความประพฤติผิดศีลธรรมเข้ามา
แทนที่สถาบันศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงาน ทัง้หมดน้ียืนยัน
การหันเหอันน่ากลัวไปจากความจริงและความชอบธรรม
ที่ปฏิปักษ์แสวงหา

ทางเลือกที่ ไม่เหมาะสมถูกเบี่ยงเบนวา่เหมาะสมในการ
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางโลกของเสรภีาพและความเท่า
เทียมกัน ผลของการเลือกเช่นน้ัน จ�านวนเฉลี่ยของเด็กที่
หญิงคนหน่ึงจะให้ก�าเนิดในช่วงชีวติเธอจึงลดลงอย่างน่า
ใจหาย ประมาณกันวา่ 46 เปอรเ์ซ็นตข์องมนุษย์ โลกอยู่ ใน
ประเทศที่อัตราการเกิดต�า่กวา่ 2.1—อัตราที่จ�าเป็นตอ่การ
ท�าให้ประชากรคงที่ ประเทศส่วนใหญ่แถบยุโรปและเอเชีย
ต�า่กวา่ระดบัน้ี อิตาลีและญี่ปุ่นมีอัตราการเกิดประมาณ 
1.3 คาดวา่ประชากรญี่ปุ่นจะลดจาก 120 ล้านคนเหลือ 100 
ล้านคนภายในปี 2050 16

บางคนเรยีกจ�านวนประชากรที่ลดลงทั่วโลกวา่ “เหมันต์
ดา้นประชากรศาสตร”์ 17 หลายประเทศมีเด็กไม่พอ
ทดแทนรุน่ที่ ใกล้สิน้ชีวติ
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ข้าพเจ้าขอแบ่งปันความเป็นจรงิอีกประการหน่ึงซ่ึงเป็น
เรือ่งที่ข้าพเจ้ากังวลมาก ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ที่จรงิจัง
ในเยรซูาเล็มปี 2016 ที่ Children’s Memorial (อนุสรณ์
สถานของเด็ก) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ World Holocaust 
Remembrance Center (ศนูย์ร�าลึกการสังหารหมู่ของโลก) 
เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองกับข้าพเจ้าพรอ้มดว้ยผู้น�าชาวยิวอเมรกิันสองคนวาง
พวงหรดีไวอ้าลัย เช่ือกันวา่เด็กชาวยิวกวา่หน่ึงล้านคนเสีย
ชีวติระหวา่งการสังหารหมู ่18

ขณะเขา้ชมพพิธิภณัฑข์า้พเจา้รูสึ้กสะเทือนใจ ขา้พเจา้
ยนือยูด่า้นนอกเพือ่สงบจติสงบใจขณะหวนนึกถงึความน่า
สยดสยองของประสบการณ์ดงักลา่วและนึกขึน้ไดทั้นทีวา่
เฉพาะในสหรฐัมกีารท�าแทง้ทกุสองปีมากเทา่จ�านวนเด็กชาว
ยวิทีเ่สียชีวติในการสังหารหมูช่่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง 19

เด็กชาวยิวถูกสังหารเพราะพวกเขาเป็นยิว และไม่มี
การกระท�าเยี่ยงน้ีในประวตัศิาสตรท์ัง้หมด แตข่้าพเจ้ารูสึ้ก
เจ็บปวดมากกับการสูญเสียเด็ก การน�าเด็กเข้ามาในโลก
เป็นส่วนศักดิสิ์ทธิ์ ในแผนแห่งความสุขของพระบิดาใน
สวรรคข์องเรา เราดา้นชาและเกรงกลัวอันสืบเน่ืองจากการ
ท�าแท้งอย่างกวา้งขวางจนพวกเราหลายคนไม่ยินดยีินรา้ย
และไม่รบัรู ้เห็นชัดวา่ปฏิปักษ์ก�าลังโจมตคีณุคา่ของเด็กใน
หลายระดบั

เราจ�าเป็นตอ้งจัดการเรือ่งการท�าแท้งอย่างระมัดระวงั  
น่ีเป็นปัญหาที่การตดัสินลงโทษส่วนตวัหรอืข้อกล่าวหาจาก
ผู้พิพากษาไม่น่าจะแก้ ไขได ้มีคนเตอืนวา่อย่าตดัสินเรอื
—หรอืชายหรอืหญิง—โดยไม่เข้าใจระยะทางเดนิเรอืและ
มรสุมที่เผชิญ 20 ข้าพเจ้าขอเสรมิวา่ คนจ�านวนมากผู้มีส่วน
ในความประพฤตอิันน่ารนัทดใจน้ีไม่มีประจักษ์พยานใน
พระผู้ช่วยให้รอดหรอืความรูเ้รือ่งแผนของพระบิดา

แตส่�าหรบัคนที่เช่ือวา่เราตอ้งชีแ้จงตอ่พระผู้เป็นเจ้า—
และแม้ส�าหรบัหลายคนที่นับถือศาสนาตา่งจากเรา—น่ีเป็น
เรือ่งเศรา้เหลือเกิน เมื่อท่านรวมการท�าแท้งเข้ากับเหมันต์
ดา้นประชากรศาสตรท์ี่เราเพิ่งส�ารวจ ทัง้หมดน้ีเป็นมลทิน
ทางศีลธรรมขัน้รนุแรงของสังคมเรา

ประธานสเป็นเซอร ์ ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ (1895–1985) 
สอนวา่ “องคป์ระกอบหลักที่ส่งผลมหาศาลตอ่ความสุข
สูงสุดของชีวติแตง่งาน—คอืการให้ก�าเนิดและเลีย้งดู
บุตร . . . ศาสนจักรไม่สามารถเห็นชอบหรอืไม่เอาผิด . . . 
มาตรการซ่ึง . . . จ�ากัดครอบครวัอย่างมาก” 21

เกี่ยวกับจ�านวนและระยะห่างของการมีบุตร พึงค�านึงถึง
สุขภาพของมารดา และสามีภรรยาควรท�าการตดัสินใจรว่ม
กับการสวดอ้อนวอน 22 คนนอกไม่ควรตดัสินการตดัสินใจ
เช่นน้ัน วสุิทธิชนที่ซ่ือสัตย์บางคนไม่สามารถมีบุตรไดห้รอื
อาจไม่มี โอกาสแตง่งาน พวกเขาจะไดร้บัพรทุกประการที่
การพิพากษาครัง้สุดท้าย 23

อย่างไรก็ตาม ลูซิเฟอรส์นับสนุนการท�าแท้งและการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์อันน่ากลัวท�าให้คนจ�านวนมาก
เช่ือมั่นวา่เด็กท�าให้เสียโอกาสและมีความทุกข์แทนที่จะมี
ปีตแิละความสุข

ในฐานะวสุิทธิชนยุคสุดท้าย เราตอ้งอยู่แนวหน้าสุดของ
การเปลี่ยนแปลงจิตใจและความคดิในเรือ่งความส�าคญัของ
เด็ก การโจมตคีรอบครวัที่ข้าพเจ้าเพิ่งพูดถึงสุดท้ายแล้วส่ง
ผลให้เกิดความทุกข์ โศกและความเศรา้หมอง

พระเจ้าทรงประกาศวา่งานของพระองคแ์ละรศัมภีาพ
ของพระองคค์อื “ท�าใหเ้กิดความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดร ์
ของมนุษย์” (โมเสส 1:39) แผนไดร้บัการสถาปนาผ่าน

ครอบครวั สมาชิกครอบครวัทุกคนส�าคญั และบทบาทของ
พวกเขาสวยงาม มีเกียรต ิและสมบูรณ์

ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวับอกชัดเจนเกี่ยวกับผลของ
การเลือกที่ ไม่สอดคล้องกับแผนของพระบิดา อีกทัง้
ประกาศอย่างชัดเจนไม่คลุมเครอืวา่ “เราเตอืนวา่การแตก
สลายของครอบครวัจะน�าภัยพิบัตมิาสู่ตวับุคคล ประชาคม 
และประชาชาตดิงัที่ศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณและ
ปัจจุบันพยากรณ์ ไว”้ 24

อรรถาธิบายการพิพากษาครัง้สุดท้ายและผลสะสมของ
การเลือกที่ ไม่สอดคล้องกับแผนแห่งความสุขของพระบิดา
ไดอ้ย่างชัดเจน

แผนของพระบิดาไดรั้บการสถาปนา
ผา่นครอบครัว สมาชิกครอบครัว

ทุกคนส�าคญั และบทบาทของพวก
เขาสวยงาม มีเกียรติ และสมบูรณ์
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ในชีวติสมรสทัง้หมดและในการเลีย้งดบูุตรธิดา มีความ
ท้าทายและการเสียสละ แตร่างวลัทัง้ในชีวติน้ีและใน
นิรนัดรสวยงามอย่างน่าทึ่ง รางวลัเหล่าน้ันมาจากพระบิดา
ในสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรา

รุ่งเรืองในแผ่นดนิ
ข้อพระคัมภีร์ที่คุ้นเคยทั่วพระคัมภีร์มอรมอนมีสอง

ส่วน ส่วนแรกอ่านได้ว่า “ตราบเท่าที่ลูกจะรักษาพระ
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าลูกจะรุ่งเรืองอยู่ ในแผ่นดิน” 
ส่วนที่สองอ่านได้ว่า “ตราบเท่าที่ลูกจะไม่รักษาพระ
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าลูกจะถูกตัดขาดจากที่ประทับ
ของพระองค์” (ดูตัวอย่างใน แอลมา 36:30) เห็นชัดว่าการ

มีพรของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ผ่านการเช่ือฟังเป็นองค์
ประกอบหลักของการรุ่งเรืองในแผ่นดิน

นอกจากน้ี ค�าสอนศักดิสิ์ทธิ์ของศาสนจักรถือวา่การมี
เพียงพอกับความตอ้งการของเราเป็นมาตรวดัความรุง่เรอืง
ทางโลกไดด้ทีี่สุด การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของ 
ลูซิเฟอร์ ในเรือ่งน้ีคอืยกระดบัการแสวงหาความมั่งคัง่และ
การไดข้องฟุ่มเฟือยที่มองเห็นไดง้่ายมาก ดเูหมือนบางคน
หมกมุ่นกับการท�าให้ตนมีวถิีชีวติแบบคนมั่งคัง่และมีช่ือ
เสียง ความมั่งคัง่เกินเหตไุม่ไดสั้ญญากับสมาชิกที่ซ่ือสัตย์ 
ทัง้ไม่น�าความสุขมาให้แตอ่ย่างใด

วสุิทธิชนยุคสุดท้ายเคยรุง่เรอืงมาแล้ว หลักการเงินที่
ชาญฉลาดมีดังน้ี

•  แสวงหาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าก่อน
•  ท�างาน วางแผน และใช้จ่ายอย่างฉลาด

•  วางแผนเผือ่อนาคต
•  ใช้ความมั่งคั่งเสรมิสร้างอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้

วตัถุประสงค์ของลูซิเฟอร์
นอกจากจะบอกวา่พรเป็นความเศรา้หมองแล้ว ลูซิเฟอร์

ยังหมายมั่นท�าลายแผนของพระบิดาอย่างลับๆ และท�าลาย
ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละหลักค�าสอนของพระองคด์ว้ย 
ไม่เคยมีการประกาศโจมตพีระคมัภีร์ ไบเบิลและความ
เป็นพระเจ้าของพระเยซูครสิต์ ในช่ัวชีวติข้าพเจ้ามากเท่า
ปัจจุบัน ดงัที่พระคมัภีรท์�านายไว ้ลูซิเฟอรก์�าลังใช้แผน
สารพัดอย่างเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว

แผนหน่ึงคอืปฏิปักษ์ชักน�าให้เราหลงผิด อีกแผนหน่ึง
คอืเป็นทหารรบัจ้างคนหน่ึงของเขา เอ็ลเดอรนี์ล เอ. 
แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
กล่าวไวอ้ย่างจับใจวา่ “น่าเศรา้เหลือเกินที่คนจ�านวนมาก
เป็นทหารรบัจ้างของปฏิปักษ์ . . . และ . . . ถูกซือ้ตวัดว้ย
ราคาต�า่มาก สถานภาพเล็กน้อย เงินนิดหน่อย ค�าเยินยอ
สักหน่อย ช่ือเสียงสักนิด พวกเขาก็เต็มใจท�าตามค�าส่ังของ
คนที่สามารถมอบ ‘รางวลั’ ช่ัวแล่นทุกประเภทแต่ไม่มีเงิน
ตราซีเลสเชียล” 25

ไม่น่าจะมีตวัอย่างใดแสดงให้เห็นผลของการเป็นทหาร
รบัจ้างไดด้กีวา่นิมิตของลี ไฮเกี่ยวกับตน้ไม้แห่งชีวติและ
อาคารใหญ่และกวา้งในพระคมัภีรม์อรมอน คนในอาคารชี ้
น้ิวมาที่คนยึดราวเหล็กและแม้กระทั่งรบัส่วนผลของตน้ไม้
น้ันแล้ว คนรบัส่วน “มีความละอาย, อันเน่ืองมาจากผู้ซ่ึง
ก�าลังเยาะเย้ยพวกเขาอยู่; และพวกเขาตกลงไปในทางที่
ตอ้งห้ามและหายไป” (1 นีไฟ 8:27–28)

ดว้ยเหตน้ีุ การเลือกที่ ไม่ดจีึงส่งผลขม เหม็นเน่า น่า
สะอิดสะเอียน และน่าสังเวช

ลองเปรยีบเทียบส่ิงน้ีกับผลอันน่ายินดทีี่สัญญาไวก้ับท่าน
ที่ซ่ือสัตย์ ท่านจะ “เป่ียมดว้ยรศัมีภาพของพระเจ้า” และ 
“ถูกพระวญิญาณช�าระให้บรสุิทธิ์จนถึงการท�าให้รา่งกาย 
[ของท่าน] ใหม่อีกครัง้” และทัง้หมดที่พระบิดามีจะ
ประทานแก่ท่าน (คพ. 84:32, 33; ด ูข้อ 34–38 ดว้ย)

ในการพิพากษาครัง้สุดท้าย อาหารทางวญิญาณที่เรา
ดืม่ด�า่จะอรอ่ย มีรสชาต ิหอมหวาน ชุ่มฉ�่ า บ�ารงุเลีย้ง อิ่ม
เอม และจะท�าให้ ใจเราช่ืนชมยินด ีเมื่อเรา “มาเฝ้าพระ
ผู้บรสุิทธิ์แห่งอิสราเอล, และดืม่ด�า่ส่ิงที่ ไม่เส่ือมถอย, ทัง้
เน่าเป่ือยไม่ได”้ (2 นีไฟ 9:51) เราจะสามารถเดนิไปตาม

ไม่เคยมีการประกาศโจมตีพระคมัภีร์ไบเบิล
และความเป็นพระเจา้ของพระเยซูคริสตใ์น

ชัว่ชีวติขา้พเจา้มากเท่าปัจจุบนั ดงัท่ีพระ
คมัภีร์ท�านายไว ้ลูซิเฟอร์ก�าลงัใชแ้ผนการ
มากมายท�าใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว
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ทางแคบและวถิีคบัแคบที่จะน�าเราไปหาพระผู้บรสุิทธิ์แห่ง
อิสราเอล “เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าคอืพระนามของ
พระองค”์ (2 นีไฟ 9:41) ◼
จากค�าปราศรยัใหข้อ้คดิทางวญิญาณเรือ่ง “A Banquet of Consequences: 
The Cumulative Result of All Choices” ทีม่หาวทิยาลยับรคิมั ยงัก ์เมือ่วนัที ่7 
กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 2017 ดบูทความเต็มเป็นภาษาองักฤษไดที้ ่speeches .byu .edu
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พระวหิารเป็นสถานที่ซ่ึงพระผู้เป็น
เจ้าทรงใช้ศาสนพิธีฐานะปุโรหิต
และพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์สอน

บุตรธิดาของพระองคม์าหลายพันปีเพื่อให้รู้
ความจรงินิรนัดรเ์กี่ยวกับแผนแห่งความรอด
ของพระองค์

ระหวา่งการเดนิทางในถิ่นทุรกันดาร ผู้คน
ของอิสราเอลไดร้บับัญชาให้สรา้งพลับพลา
เพื่อพระผู้เป็นเจ้าจะไดท้รง “อยู่ท่ามกลาง
เขาทัง้หลาย” (อพยพ 29:46) “พลับพลา 
แท้ที่จรงิหมายถึง ‘ที่อยู่อาศัย’ และเช่ือกันวา่
พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่ ในสถานศักดิสิ์ทธิ์
น้ัน เมื่ออิสราเอลตัง้คา่ยพักแรม พวกเขาจะ
ตัง้พลับพลาตรงกลางคา่ยพอด ี(สัญลักษณ์
แทนความคดิวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็น
ศนูย์กลางของชีวติผู้คนของพระองค)์” 1

ลองพิจารณาส่ิงเหล่าน้ีในพลับลาและดู
วา่สอนอะไรเราเกี่ยวกับการกลับไปที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้า
อ้ำงองิ
 1. The Life and Teachings of Jesus and His Apostles 

(1979), 390.
 2. ในสาส์นของเปาโลถึงชาวฮีบร ู(บทที่ 8–10)  ท่านใช้

พลับพลาสอนวา่พระเยซูครสิตอ์งคม์หาปุโรหิตผู้ยิ่ง
ใหญ่ “เสด็จเข้าไปในสถานศักดิสิ์ทธิ์ครัง้เดยีวเป็นพอ 
จึงไดม้าซ่ึงการไถ่บาปช่ัวนิรนัดร”์ (9:12) เพราะการไถ่
ดงักล่าว เราจึงสามารถ “เข้าไปในสถานศักดิสิ์ทธิ์ โดย
พระโลหิตของพระเยซู” (10:19)

การเดินทางผา่น  

สัญลกัษณ์ในพลบัพลาเช่น
เดียวกับในพระวิหารสมยั
ปัจจุบันสามารถสอนเราเก่ียว
กับการเดินทางกลบัไปท่ี
ประทับของพระผู้ เป็นเจ้า

อ่างน�้า: ก่อนเขา้ไปใน 
วสุิทธิสถาน ปุโรหิตจะ
ใชน้�้ าในอ่างทองสมัฤทธ์ิ
ลา้งมือและเทา้ (ดู อพยพ 
30:19–21) เป็นการเตือน
ใหเ้ราระลึกวา่เราตอ้ง
สะอาดขณะเตรียมกลบั
ไปท่ีประทบัของพระเจา้ 
(ดู 3 นีไฟ 27:19–20)

แท่นบูชา: กฎของ
โมเสสก�าหนดใหถ้วาย
เคร่ืองพลีบูชาบนแท่น
น้ี อนัหมายถึงพระผู ้
ช่วยใหร้อดและ “การ
พลีบูชาคร้ังสุดทา้ยและ
ส�าคญัยิง่” ของพระองค ์
(ดู แอลมา 34:10) การ
พลีบูชาเป็นสญัลกัษณ์
ของการกลบัใจไดเ้ช่น
กนั—การท้ิงบาปของเรา 
และการถวายใจท่ีชอกช�้า 
และวญิญาณท่ีส�านึกผดิ  
(ดู 3 นีไฟ 9:19–20; 
คู่มือพระคมัภีร์, 
“เคร่ืองพลีบูชา”)

พลบัพลา: พลบัพลามี
สามส่วนท่ีตอ้งผา่นไป
ถึงท่ีประทบัของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ ไดแ้ก่ ลาน
ดา้นนอก วสุิทธิสถาน 
และอภิสุทธิสถาน 
(ดู อพยพ 25–30)

พลบัพลา
สมยัโบราณ
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อภิสุทธิสถาน:  
มหาปุโรหิตเขา้ไปใน
ส่วนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดน้ี
ของพลบัพลาปีละคร้ัง
ในวนัแห่งการชดใช ้
อภิสุทธิสถานหมาย
ถึงท่ีประทบัของพระผู ้
เป็นเจา้ มีหีบแห่งสกัขี
พยานและฝาหีบท่ีเรียก
วา่พระท่ีนัง่กรุณาอยูใ่น
นั้น “เราจะพบกบัเจา้ ณ 
ท่ีนั้น” พระเจา้รับสัง่กบั
โมเสส “และเราจะบอก
กบัเจา้” (อพยพ 25:22; 
ดู อพยพ 29:43; 30:36 
ดว้ย)2 ◼

ม่าน: มหาปุโรหิตเขา้ไป
ในอภิสุทธิสถานผา่น 
ม่าน ลวดลายบนผา้ 
ม่านปักเป็นรูปของ 
เหล่าเครูบ หรือเหล่า 
เทพ (ดู อพยพ 26:31–33;  
คพ. 132:19) ม่านจะ
เตือนใหเ้ราระลึกวา่ขณะ
ม่านบงัเราจากท่ีประทบั
ของพระผูเ้ป็นเจา้เวลา
น้ี องคม์หาปุโรหิตผูย้ิง่
ใหญ่—พระเยซูคริสต์
—ทรงสามารถแหวก
ม่านได้

แท่นวางเคร่ืองหอม: 
ปุโรหิตเผาเคร่ืองหอม
ทุกเชา้ค�่าบนแท่นท่ีตั้งอยู่
หนา้ม่าน ควนัท่ีลอยข้ึน
หมายถึงค�าสวดออ้นวอน
ข้ึนถึงสวรรค ์(ดู ววิรณ์ 
5:8)

โตะ๊ขนมปัง: ทุกวนั 
สะบาโตจะวางขนมปัง
ไร้เช้ือสิบสองกอ้นไว้
บนโตะ๊ขนมปัง ค�าน้ี
ในภาษาฮีบรูหมายถึง 
“ขนมปังแห่งท่ีประทบั” 
(ดู อพยพ 25:30) ทุกวนั
สะบาโตจะกินขนมปัง
ในวสุิทธิสถานเพื่อเป็น 
“พนัธสญัญานิรันดร์” 
(ดู เลวนิีติ 24:5–9)

คนัประทีป: ประทีบทั้ง
เจด็เผาน�้ามนัมะกอก
บริสุทธ์ิเพื่อใหแ้สง
สวา่งแก่วสุิทธิสถาน 
(ดู เลวนิีติ 24:2–4) 
เป็นการเตือนใหเ้รา
ระลึกถึงแสงสวา่งของ
พระคริสตแ์ละพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิผูท้รง
เป็นแหล่งก�าเนิดของ
แสงสวา่งทางวญิญาณ
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แ นวคดิเรือ่งครอบครวัและชีวติครอบครวัอันเป็นแหล่งที่มาแท้จรงิของ
ความสุขเส่ือมลงอย่างมากในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ครอบครวัตามจารตี
ถูกโจมตจีากหลายแหล่งทั่วโลก ( ในหน้า 18 ของฉบับน้ี เอ็ลเดอรเ์ควนทิน 

แอล. คกุพูดถึงการโจมตบีางอย่างเหล่าน้ัน) แตม่ีหลุมพรางและความเส่ียงอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องแม้กับพวกเราบางคนผู้รูเ้รือ่งความส�าคญั ความศักดิสิ์ทธิ์ และจุดหมาย 
นิรนัดรข์องครอบครวั

โดยไดร้บัอิทธิพลจากโลกและส่ิงล่อใจของโลก ความมุ่งมาดปรารถนาให้ตนเอง
ประสบความส�าเรจ็มากขึน้ และแนวโน้มที่ชอบสบายหรอืท�าอะไรง่ายๆ ส่งผลให้เรา
น�าครอบครวัและความสุขของเรามาอยู่ภายใตแ้รงกดดนั บ่อยเหลือเกินที่ความสุข
ในชีวติเราถูกก�าหนดดว้ยคณุภาพของ “หีบห่อไรก้ังวลรอบดา้น” ซ่ึงเราหวงัจะไดม้า

และเก็บไว้ ในรปูแบบ “ลงทุนต�า่ ผลตอบแทนสูง” 
แตชี่วติไม่ไดเ้ป็นแบบน้ี พระองค์ ไม่ทรงมุ่งหมายให้

ชีวติง่าย พระเจ้าตรสัผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธวา่ 
“เพราะหลังจากความยากล�าบากมากมายจึงบังเกิดพร 
ดงัน้ัน จึงมีวนัที่เราจะสวมมงกุฎเจ้าดว้ยรศัมีภาพยิ่ง” 
(คพ. 58:4)

โดย เอล็เดอร์ 
เอริค ดบัเบิลยู. 
โคพชิกำ

แห่งสาวกเจด็สิบ

ไตรต่รองหลักค�าสอน
เรือ่งครอบครวันิรนัดร ์

และรูด้ว้ยตวัท่านเองวา่
อะไรส�าคญัทีสุ่ดจรงิๆ

ครอบครวั  
แหล่งก�าเนิดความสุข
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ได้รับแต่งตั้งจำกพระผู้เป็นเจ้ำ
พระเจ้าทรงเปิดเผยวธิีพัฒนาและรกัษาครอบครวัให้

เข้มแข็งไวอ้ย่างชัดเจน เราทุกคนไดร้บัการเชือ้เชิญให้
ศึกษาและประยุกต์ ใช้หลักธรรมที่อธิบายไว้ ใน “ครอบครวั: 
ถ้อยแถลงตอ่โลก” นอกจากน้ีเราตอ้งยอมรบัวา่การไดค้วาม
เข้มแข็งส่วนตวัและความสุขจากชีวติครอบครวัเรยีกรอ้ง
การเสียสละและศรทัธา

ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวักล่าววา่ “การ
แตง่งานระหวา่งชายและหญิงไดร้บัแตง่
ตัง้จากพระผู้เป็นเจ้าและวา่ครอบครวัเป็น
ศนูย์กลางตอ่แผนของพระผู้สรา้งเพื่อจุด
หมายปลายทางนิรนัดรข์องบุตรธิดาของ
พระองค”์ ทัง้ยังกล่าวอีก “วา่พระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้าที่ ให้บุตรธิดาของ
พระองคข์ยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้เต็ม
แผ่นดนิโลกยังมีผลบังคบั” 1

ส�าหรบัคนจ�านวนมาก ภาพลักษณ์และจุดประสงคข์อง
ครอบครวัเปลี่ยนไปอย่างรวดเรว็ สังคมก�าลังเลือกใช้การ
แตง่งานแบบที่เรยีกขานกันวา่ “เน้ือคู”่ มากขึน้ซ่ึงมุ่งเน้น
ความตอ้งการและความรูสึ้กของผู้ ใหญ่ไม่ ใช่ของเด็ก ดว้ย
เหตน้ีุหลายคนจึงแตง่งานตามความสัมพันธ์ที่ตอ่เน่ือง
ยาวนานแทนที่จะเดนิหน้าตามการผูกสมัครรกัใครท่ี่เหมาะ
สม การหาคูท่ี่เข้ากันไดด้ ีการทดสอบความสัมพันธ์ดว้ย
การอยู่กินโดยไม่แตง่งาน หรอืการมีวถิีชีวติหรหูราฟุ้งเฟ้อ
ซ่ึงจะมีการจดสินทรพัย์ก่อนสมรสเป็นหลักประกันกลาย
เป็นธรรมเนียมปฏิบัตทิั่วไปในหมู่คนมากมายก่อนตดัสิน
ใจแตง่งานในท้ายที่สุด

พระคมัภีรแ์ละศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายสอนเรา
อีกแบบ เราสรา้งชีวติสมรสของเราบนรากฐานของความ
บรสุิทธิ์ทางเพศและความภักด ีดว้ยเจตนาจะสรา้งและ
เลีย้งดคูรอบครวั ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ 
(1895–1985) สอนวา่ “มีคนมากมายพูดและเขียนตอ่ตา้น
การแตง่งาน แม้แตพ่วกเราบางคนก็เลื่อนการแตง่งานและ
คดัคา้นเรือ่งการแตง่งาน . . . เราขอให้ทุกคนยอมรบัวา่การ
แตง่งาน [ตามจารตี] เป็นพืน้ฐานของความสุขที่แท้จรงิ 
. . . ตามหลักแล้วการแตง่งานอาจเป็นการสรา้งครอบครวั” 2

เมือ่ขา้พเจ้ากบัครสิเตยีนาภรรยาอายุยังน้อย เราวางใจและ
ท�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ทีม่ชีีวติอยู่ เราคกุเขา่

อยูค่นละดา้นท่ีแท่นแตง่งานของพระวหิารเบิรน์ สวติเซอร์
แลนด ์ตอนน้ันเราอาย ุ20 และ 22 ปีตามล�าดบั เรามคีา่ควร
รบัพนัธสัญญา เราไม่ไดค้าดหวงัส่ิงใด เราไมม่ปีระสบการณ์
การท�างานหรอืยงัเรยีนไมจ่บ และเรายากจนมาก

ทัง้หมดที่เรามีมากมายคอืความรกัที่เรามี ให้กันและ
ความกระตอืรอืรน้อย่างบรสุิทธิ์ ใจ แตเ่ราเริม่สรา้งโลกของ

เราดว้ยกัน เราไม่เลื่อนการมีบุตร และเรา
ตอ้งสนับสนุนกันจนกวา่จะเรยีนจบ เรา
เช่ืออย่างแรงกล้าในสัญญาของพระเจ้าวา่ 
“หากท่านรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์
พระองคย์่อมประทานพรให้ท่านและทรง
ท�าให้ท่านรุง่เรอืง” (โมไซยาห์ 2:22)

และพระองคท์รงท�าเช่นน้ัน เมื่อเรา
แตง่งาน ครสิเตยีนาเรยีนพยาบาล วสัิย
ทัศน์ของเรารวมถึงการให้เธอจบปรญิญา 

แตข่ณะเดยีวกันก็ตดัสินใจวา่เราจะเริม่สรา้งฝันของการมี
ครอบครวัให้เป็นจรงิ ดว้ยเหตน้ีุ ลูกคนแรกของเราจึงเกิด
สองอาทิตย์ก่อนครสิเตยีนาสอบไล่ไดเ้ป็นพยาบาลวชิาชีพ

เวลาน้ี ราว 40 ปี ให้หลัง เรารูสึ้กปลืม้ปีติท่ีเราได้สรา้ง
ครอบครวัด้วยกัน ศรทัธาที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้าและ
สัมพันธภาพที่มีต่อกันไม่ส่ันคลอนเมื่อเราเห็นพระหัตถ์
ของพระเจ้าน�าทางเราผ่านกระบวนการสรา้งอาณาจักร
ของเราในความเป็นมรรตัย อาณาจักรน้ีจะเติบโตต่อเน่ือง
ไปช่ัวกาลนาน

จงเตม็ใจเสียสลละ
ส�าหรบัวสัิยทัศน์เรือ่งความสุขของเรา เราทัง้คูพ่รอ้มและ

เต็มใจเสียสละ เรายอมรบับทบาทที่พระองคท์รงก�าหนดให้
บิดา “น�า” และ “จัดหา” และให้มารดา “เลีย้งดบูุตรธิดา” 3 
จูลี บี. เบค อดตีประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าววา่ 
“บทบาทฐานะปุโรหิตของบิดาคอืควบคมุและส่งผ่าน
ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตให้คนรุน่ตอ่ไป บทบาทฐานะปุโรหิต
ของมารดาคอืมีอิทธิพลจูงใจ ทัง้หมดน้ีเป็นความรบัผิด
ชอบที่จ�าเป็น เสรมิกัน และเกือ้กูลกัน” 4

การช่วยเหลือกันในชีวติสมรสและครอบครวัในฐานะ
หุ้นส่วนเท่ากันไม่ไดห้มายความวา่เราท�าส่ิงเดยีวกันเสมอ
หรอืท�าทุกอย่างดว้ยกันหรอืแบ่งท�าเท่าๆ กัน เราเข้าใจและ
ยอมรบับทบาทตา่งกันตามที่ทรงก�าหนดไว้ ในถ้อยแถลง

เราตอ้งยอมรบัวา่การได้
ความเข้มแข็งส่วนตวั
และความสุขจากชีวติ
ครอบครวัเรยีกรอ้งการ
เสียสละและศรทัธา
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เรือ่งครอบครวั เราไม่ท�าตามส่ิงที่ชาวโลกเรยีกกันวา่ “ความ
เป็นอิสระ” ซ่ึงทัง้สามีและภรรยาอยู่เพียงเพื่อประโยชน์
ส่วนตน เราด�าเนินชีวติตามหลักธรรมของพระกิตตคิณุ 
สามีภรรยาเตมิเต็มให้กัน และครอบครวัพยายามบรรลุ
ความเป็นหน่ึงเดยีวและความไม่เห็นแก่ตวั

พวกท่านบางคนอาจพูดวา่ “สถานการณ์ของเราไม่
เหมือนของคณุ โลกทุกวนัน้ีไม่สมบูรณ์แบบ จะตอ้งมี
ช่องให้ยกเวน้บ้าง” จรงิ แตข่้าพเจ้าก�าลังพยายามสอนกฎ
เกณฑ์หรอือุดมการณ์อันสูงส่งและให้ท่านจัดการกับข้อ
ยกเวน้ขณะท่านเดนิตามวถิีแห่งชีวติ

ในวสัิยทัศน์ที่เรามีตอ่ครอบครวัเรา เราตอ้งการให้
ครสิเตยีนาอยู่บ้านเลีย้งลูก น่ีหมายถึงการเสียสละ ไม่นาน
หลังจากทราบวา่เราจะมีลูก ครสิเตยีนาเตอืนข้าพเจ้าเรือ่ง
การตัดสินใจรว่มกันก่อนวนัแต่งงานวา่เธอจะหยุดท�างาน
นอกบ้านทันทีที่ลูกเกิด ข้าพเจ้าพยายามหลบเลี่ยงส่ิงที่รูว้า่
จะเพิ่มภาระรบัผิดชอบให้ตนโดยบอกวา่เธอก�าลังหารายได้
หน่ึงในสามให้ครอบครวั เธอตอบเพียงวา่ “ดฉัินจะดแูลลูก 
และคณุดแูลเรือ่งอาหารบนโตะ๊”

ข้าพเจ้ารูว้า่เธอพูดถูก เราคยุกันเรือ่งน้ีนานแล้ว ส่ิง
น้ีสอดคล้องกับวสัิยทัศน์ของเราเรือ่งชีวติครอบครวั 

สอดคล้องกับถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ และรูสึ้ก
วา่ถูกตอ้ง เธอจึงทิง้อาชีพพยาบาลรายไดด้มีาอยู่ ใกล้ชิดลูก
และดแูลความตอ้งการประจ�าวนัของพวกเขา ส่วนข้าพเจ้า
ตอ้งท�าหน้าที่จัดหาอาหารและที่พัก พระเจ้าทรงอวยพรให้
เราสามารถท�าวสัิยทัศน์ดา้นน้ีของเราให้เป็นจรงิ

เรือ่งส�าคญัอื่นๆ เช่น การเป็นพ่อแม่ การสอน การให้ค�า
ปรกึษา การท�าความสะอาด หรอืแม้แตก่ารเปลี่ยนผ้าอ้อม 
เราท�าดว้ยกันบ่อยครัง้เท่าที่สภาวการณ์เอือ้อ�านวย งานส่วน
น้ีเกิดขึน้เพราะน่ันเป็นส่วนหน่ึงของชีวติครอบครวัที่เรา
วาดหวงัไว้

ครสิเตยีนากับข้าพเจ้าพบวา่เมื่อเราปฏิบัตดิว้ยศรทัธา
และวางใจพระเจ้า พระองคท์รงช่วยให้เราท�าตามพระ
ประสงคข์องพระองค์ ในวธิีของพระองคแ์ละตามจังหวะ
เวลาของพระองค ์ข้าพเจ้าตอ้งพูดวา่วธิีของพระองค์ ไม่ได้
หมายความวา่ทุกอย่างออกมาแบบที่เราคดิทันที บางครัง้
เราตอ้งอดทน บางครัง้เราตอ้งพยายามมากขึน้ และบาง
ครัง้ดเูหมือนวา่พระเจ้าทรงก�าลังทดสอบความจรงิจังของ
เรา อย่างไรก็ด ีวสัิยทัศน์ของเราเป็นแรงใจให้เราเสมอและ
เป็นรากฐานการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญที่สุดของเรา

ส่ิงหน่ึงทีข่า้พเจา้กบัครสิเตยีนาวาดหวงัไวเ้สมอคอืได ้
อยู่กับลูกๆ ในห้องซีเลสเชียล 
ของพระวหิารอันเป็นจุดเริม่ตน้ 
ที่น�าไปสู่ปีตแิละรศัมีภาพนิรนัดร์
ซ่ึงเราหวงัวา่จะประสบในวนั 
หน้า ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรา 
พาลูกคนแล้วคนเล่าไปรบัศาสน
พิธีพระวหิาร อันเป็นสัญลักษณ์
ของการพาพวกเขากลับไปหาพระ
บิดาบนสวรรคห์ลังจากสอนหลัก
ธรรมแห่งความชอบธรรมให้พวก
เขา เราอยู่กับลูกสามคนที่แท่น
พระวหิารเมื่อพวกเขาแตง่งาน
กับคนรกั และเราคาดวา่จะมีการ
แตง่งานในพระวหิารอีก

ไม่มีส่ิงใดให้ความสุขและความ
พอใจในชีวติเรามากไปกวา่ปีตทิี่
เราพบในกันและในลูกหลานของ
เรา เมื่อเราเข้าใจวา่น่ีเป็นเพียง
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จุดเริม่ตน้ของความก้าวหน้านิรนัดรข์องเราและดว้ยเหตน้ีุ
จึงเป็นเพียงปีตแิละความสุขล�าดบัตน้ๆ ของเรา เราจึง—
เต็มใจเสียสละทัง้หมดที่เรามีเพื่อด�าเนินชีวติตามหลักค�า
สอนเรือ่งครอบครวัและเห็นวสัิยทัศน์ของเราเป็นจรงิโดย
ครบถ้วน

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านไตรต่รองหลักค�าสอนน้ีและรู้
ดว้ยตนเองวา่อะไรส�าคญัที่สุดจรงิๆ ความสุขแบบน้ีเป็น
หัวใจของการด�ารงอยู่ของเรา และความสุขที่เกิดจากความ
สัมพันธ์ฉันมิตรท่ามกลางสามี ภรรยา และบุตรธิดาจะเพิ่ม
ขึน้เสมอ

ปฏิบัตติำมวสัิยทศัน์ของท่ำน
หลังจากท่านศึกษาหลักค�าสอนเรือ่งครอบครวัและ

ก�าหนดวสัิยทัศน์ส�าหรบัความสุขของท่านแล้ว ท่านตอ้ง
จรงิจังกับการปฏิบัตติามวสัิยทัศน์ของท่าน

การปฏเิสธช่วงแรกๆ ทีข่า้พเจา้ไดร้บัในการผกูสมคัรรกั
ใครก่บัครสิเตยีนาท�าใหข้า้พเจา้ทอ้ใจอยูบ้่าง ขา้พเจา้เพ่ิง
ตดัสินใจเริม่อาชีพทีม่รีายไดด้แีบบหนุ่มโสดในศาสนจกัร 
แตว่นัหน่ึงขา้พเจา้มคีวามประทบัใจพิเศษทางวญิญาณ 

ขา้พเจา้เขา้รว่มศาสนพธิหีน่ึงในพระวหิารสวสิเมือ่ไดยิ้น
เสียงในใจบอกบางอยา่งท�านองน้ี “เอรคิ ถา้เจา้ไมพ่ยายาม
แตง่งานและเขา้สู่พนัธสัญญาใหมแ่ละเป็นนิจอย่างจรงิจงั 
ค�าสอนทัง้หมดน้ีและพรที่สัญญาไวจ้ะไม่มีผลใดๆ ตอ่เจ้า
เลย” น่ันเป็นเสียงปลกุทีข่า้พเจา้ไดร้บัเมือ่อาย ุ21 ปี และ
นับจากวนิาทน้ัีนขา้พเจา้พยายามมคีา่ควรตอ่พรน้ันมากขึน้

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านตัง้เป้าหมายส่วนตวัเกี่ยวกับวสัิย
ทัศน์ของท่าน ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา เราอ่านวา่ “เป้า
หมายสะท้อนความปรารถนาของใจเราและวสัิยทัศน์ของ
เราเกี่ยวกับส่ิงที่เราจะท�าให้ส�าเรจ็ เป้าหมายและแผนจะ
เปลี่ยนความหวงัของเราให้เป็นการกระท�า การตัง้เป้าหมาย
และวางแผนคอืการกระท�าที่เกิดจากศรทัธา” 5

อย่าล้อเล่นกับส่ิงศักดิสิ์ทธิ์ เมื่อท่านถึงวยัที่แตง่งานได ้
อย่าออกเดทเพื่อสนุกเท่าน้ัน อย่าทิง้สิทธิก�าเนิดนิรนัดร์
ของท่านโดยท�าส่ิงท่ีจะท�าให้ท่านหมดสิทธ์ิท�าพันธสัญญา
ส�าคญัที่สุดในพระวหิาร เมื่อท่านปฏิบัตติอ่คูเ่ดททุกคน
เสมือนคนน้ันอาจจะไดเ้ป็นคูนิ่รนัดรข์องท่าน ท่านจะไม่
ท�าส่ิงไม่เหมาะสมซ่ึงจะเป็นภัยทางกายหรอืทางวญิญาณ
ตอ่คูเ่ดทของท่านหรอืย่อหย่อนความมีความคา่ควรของ
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ท่านและท�าให้วสัิยทัศน์ของท่านมัวหมอง เมื่อท่านด�ารง
ตนมีคา่ควร การรบัรูท้างวญิญาณของท่านจะไม่เลือนราง 
และท่านจะมีสิทธิ์ ไดร้บัเสียงกระซิบของพระวญิญาณ
เสมอ พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงกระตุน้ท่านและยืนยัน
ความถูกตอ้งของการตดัสินใจในเรือ่งส�าคญัที่สุดเหล่าน้ีใน
ชีวติท่าน แม้บางครัง้ท่านอาจจะกลัวแทบตาย

จงชีแ้จงตอ่พระเจ้าเกี่ยวกับวสัิยทัศน์และเป้าหมายใน
ชีวติท่าน ถ้ามีส่ิงใดที่ท่านตอ้งกลับใจ อย่าลังเลแม้แตว่นิาที
เดยีวที่จะกลับใจ ทัง้ชีวติน้ีและชีวตินิรนัดรส์�าคญัเกิน
กวา่จะ “ผัดวนัแห่งการกลับใจของท่าน” (แอลมา 13:27; 
34:33) จงท�าตามค�าเชือ้เชิญของศาสดาพยากรณ์ของพระ
ผู้เป็นเจ้าผู้กระตุน้ให้เรา “ทูลขอพระบิดาในพระนามของ
พระเยซูเพื่อส่ิงใดก็ตามที่ท่านขัดสน อย่าสงสัย, แตจ่งเช่ือ, 
และเริม่ตน้ดงัในสมัยโบราณ, และมา
หาพระเจ้าดว้ยสุดใจท่าน, และท�าให้
ความรอดเกิดขึน้ส�าหรบัตวัท่านเองดว้ย
ความเกรงกลัวและตวัส่ันตอ่พระพักตร์
พระองค”์ (มอรมอน 9:27)

ข้าพเจ้าทราบดวีา่บางท่านอาจตอ้ง
ปรบัวสัิยทัศน์เรือ่งครอบครวัให้เหมาะกับ
สถานการณ์ส่วนตวัของท่าน แตข่้าพเจ้า
เรยีนรูว้า่พระเจ้าจะทรงช่วยเราเมื่อเราปฏิบัตดิว้ยศรทัธา
และท�าตามอุดมการณ์น้ันสุดความสามารถ

หลกัธรรมของกำรท�ำให้จบ
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตม์ีองคป์ระกอบที่ท�าให้

ปลืม้ปีตมิากที่สุด องคป์ระกอบน้ันคอืการ ท�าให้จบ หรอื
การท�าให้ศรทัธาของเราในพระเจ้าพระเยซูครสิต ์สมบูรณ์  
โมโรไนเตอืนให้เราอยู่บนทางที่ถูกตอ้งเสมอ “วางใจแต่ ใน
คณุความดขีองพระครสิต,์ ซ่ึงเป็นพระผู้ทรงลิขิตและพระ
ผู้ทรงประสิทธิ์ศรทัธาของ [พวกเรา]” ( โมโรไน 6:4)

เพราะศรทัธาของเราในพระเยซูครสิต ์เราจึงสามารถ
เดนิตามวถิี ในชีวติที่เราพึงด�าเนิน แตถ่้าเราสะดดุเพราะ
ความอ่อนแอหรอืโอกาสที่พลาดไป พระองคจ์ะทรง
เอือ้มพระหัตถ์ ให้เรา ทรงเตมิช่องวา่ง และทรงเป็นพระ
ผู้ประสิทธิ์ศรทัธาของเรา พระองคต์รสัวา่ “เพราะเรา, 
พระเจ้า, จะพิพากษามนุษย์ทัง้ปวงตามงานของพวกเขา, 
ตามความปรารถนาของใจพวกเขา” (คพ. 137:9)

จาก คูม่ือเล่ม 2 เราอ่านวา่ “สมาชิกที่ซ่ือสัตย์ซ่ึง
สภาวการณ์ ไม่เอือ้อ�านวยให้ ไดร้บัพรของการแตง่งาน
นิรนัดรแ์ละการเป็นบิดามารดาในชีวติน้ีจะไดร้บัพรที่
สัญญาไวท้ัง้หมดในนิรนัดร [เมื่อ] พวกเขารกัษา 
พันธสัญญาที่ท�าไวก้ับพระผู้เป็นเจ้า” 6

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระเจ้าทรงหมายความตามที่
พระองคต์รสัเมื่อทรงมีพระด�ารสัวา่ “การที่ชายผู้น้ีจะอยู่แต่
ล�าพังน้ันไม่ด”ี (ปฐมกาล 2:18) และความปรารถนาสูงสุด
ของพระองคต์อ่บุตรธิดาทุกคนของพระองคค์อืให้พวกเขา
ไดร้บั “ความสมบูรณ์แห่งปีต”ิ (โมเสส 7:67) ดว้ยเหตน้ีุ 
จงมีวสัิยทัศน์ตรงหน้าท่านเสมอและ “พยายามตอ่สู้เพื่อ
อุดมการณ์ของการมีชีวติครอบครวันิรนัดร ์ซ่ึงหมายถึง
การเตรยีมเป็นคูค่รองที่มีคา่ควร และเป็นบิดาหรอืมารดา

ที่เป่ียมดว้ยความรกั ในบางกรณี พรเหล่า
น้ีอาจเกิดขึน้ในชีวติหน้า แตเ่ป้าหมาย
สูงสุดส�าหรบัทุกคนเหมือนกัน” 7

ข้าพเจ้ารูว้า่ชีวติมีสภาวการณ์หลาก 
หลายเท่ากับมีคนหลากหลายในโลก  
ข้าพเจ้ารูว้า่มีความตา่งทางวฒันธรรม  
ประเพณี และความคาดหวงั แตห่ลัก 
ค�าสอนและหลักธรรมเหล่าน้ีเป็นนิรนัดร์

และจรงิ โดยไม่ขึน้กับสถานการณ์ชีวติส่วนตวัของเรา  
ข้าพเจ้ามีความเช่ือมั่นทัง้หมดวา่เมื่อท่านไตรต่รองอย่าง 
จรงิจังและพิจารณาหลักค�าสอนและหลักธรรมเหล่าน้ีรว่ม
กับการสวดอ้อนวอน ท่านจะสามารถพัฒนาวสัิยทัศน์ส่วน
ตวัส�าหรบัชีวติท่านจนเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและน�า
ท่านให้มีความสุขมากที่สุด ◼
จากค�าปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่ง “ท่านวาดหวงัอะไรในชีวติ” 
ทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์วนัที ่2 ธันวาคม ค.ศ. 2014 ดบูทความเต็มเป็น
ภาษาอังกฤษไดท้ี ่speeches .byu .edu
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รุ่งอรณุของฤดใูบไม้ผลิปี 1820 โจเซฟตืน่แตเ่ช้าตรู ่
ท่านเดนิเข้าไปในป่าใกล้บ้านท่าน วนัน้ันท้องฟ้าสดใส
สวยงาม แสงแดดส่องลอดกิ่งไม้เหนือศีรษะ โจเซฟ

ตอ้งการอยู่ตามล�าพังเมื่อท่านสวดอ้อนวอน ท่านรูจ้ักที่
เงียบสงบแห่งหน่ึงในป่าซ่ึงท่านมาแผ้วถางตน้ไม้เมื่อเรว็ๆ 
น้ี ท่านทิง้ขวานไวท้ี่น่ัน ปักอยู่ ในตอไม ้1

เมื่อพบสถานที่แห่งน้ี โจเซฟเหลียวมองไปรอบๆ เพื่อให้
แน่ใจวา่ท่านอยู่ตามล�าพัง ท่านอยากจะสวดอ้อนวอนออก
เสียงและไม่ตอ้งการให้ ใครมารบกวน

ครัน้เช่ือวา่ตนอยูต่ามล�าพังแลว้ โจเซฟจงึคกุเขา่บนผนื
ดนิเย็นเยยีบและเริม่ทลูความปรารถนาของใจท่านตอ่พระผู้
เป็นเจา้ ทา่นทลูขอพระเมตตาและการอภัยโทษ และทูลขอ
สตปิัญญาเพือ่หาค�าตอบใหค้�าถามของทา่น “ข้าแต ่พระเจา้” 
ทา่นสวดออ้นวอน “ข้าพระองคค์วรนับถอืนิกายใด” 2

เมื่อท่านสวดอ้อนวอน ดเูหมือนลิน้ของท่านคบัปากจน
ท่านพูดไม่ได ้ท่านไดย้ินเสียงฝีเท้าข้างหลังท่าน แตเ่มื่อ
เหลียวไปมอง ท่านไม่เห็นใคร ท่านพยายามสวดอ้อนวอน
อีกครัง้ แตเ่สียงฝีเท้าดงัขึน้เรือ่ยๆ ราวกับมีคนเดนิมาหา
ท่าน ท่านลุกขึน้ยืนมองไปรอบๆ แตก็่ยังไม่เห็นใคร 3

ทันใดน้ันอ�านาจที่มองไม่เห็นมาตรงึท่านไว ้ท่าน
พยายามจะพูดอีกครัง้ แตอ่�านาจน้ันผูกลิน้ของท่าน

จงฟังท่าน

บทท่ี 2

ไว ้ความมืดมิดประชิดรอบตวัท่านจนท่านมองไม่เห็น
แสงแดดอีกตอ่ไป ความสงสัยและภาพน่ากลัวแวบเข้า
มาในความคดิท่าน ท�าให้ท่านสับสนและงุนงง ท่านรูสึ้ก
ประหน่ึงสัตภาวะที่น่ากลัวบางอย่าง ซ่ึงมีอยู่จรงิและมีพลัง
มหาศาล ตอ้งการท�าลายท่าน 4

โจเซฟเรยีกหาพระผู้เป็นเจ้าอีกครัง้โดยใช้พลังทัง้หมด
ของท่าน ลิน้ของท่านคลายออก ท่านวงิวอนขอการปลด
ปล่อย แตท่่านพบวา่ตนก�าลังจมลงสู่ความสิน้หวงั ถูก
ครอบง�าดว้ยความมืดที่น่าอึดอัดใจและพรอ้มจะยอมตน
ตอ่ความพินาศ 5

ขณะน้ันล�าแสงปรากฏเหนือศีรษะท่าน แสงน้ันคอ่ยๆ 
เล่ือนลงมาและดูราวกับจะท�าให้ป่าลุกโชน เมื่อแสงน้ันตก
ตอ้งโจเซฟ ทา่นสัมผสัไดว้า่อ�านาจท่ีมองไมเ่ห็นปลดปลอ่ย
ท่าน พระวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาแทนที่ ท�าให้
ท่านเป่ียมดว้ยสันตสุิขและปีตสุิดจะพรรณนา

เมื่อมองเข้าไปในแสงน้ัน โจเซฟเห็นพระผู้เป็นเจ้าพระ
บิดาทรงยืนอยู่เหนือท่านในอากาศ พระพักตรข์องพระองค์
สวา่งเจิดจ้าและทรงรศัมีภาพมากกวา่ส่ิงใดที่ โจเซฟเคย
เห็น พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกช่ือท่านและทรงชีพ้ระหัตถ์ ไป
ที่อีกองคห์น่ึงผู้ปรากฏอยู่ข้างพระองค ์“น่ีคอืบุตรที่รกัของ
เรา” พระองคต์รสั “จงฟังท่าน!” 6

โจเซฟมองพระพักตรข์องพระเยซูครสิต ์ซ่ึงสวา่งเจิดจ้า
และทรงรศัมีภาพเฉกเช่นพระบิดา

“โจเซฟ” พระผูช่้วยใหร้อดตรสั “เราใหอ้ภยับาปของเจา้” 7

ภาระของทา่นเบาลง โจเซฟทลูถามซ�า้อกีวา่ “ขา้พระองค์
จะนับถอืนิกายใด” 8

“ไม่นับถือนิกายใดเลย” พระผู้ช่วยให้รอดรบัส่ังกับท่าน นิ
มิต
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บทน้ีเป็นบทที ่2 ของประวตัศิาสนจักรเชิงบรรยายสีเ่ล่มชุดใหม่ชือ่ วสุิทธิ
ชน: เรือ่งราวของศาสนจักรของพระเยซูครสิต์ ในยุคสุดท้าย หนังสือจะมีอยู่
ในรปูแบบทีพ่ิมพ์ ใน 14 ภาษา ในหมวดประวตัศิาสนจักรของแอพพลิเคชัน
คลังคน้ควา้พระกิตตคิณุ และออนไลน์ที ่วสุิทธิชน.lds .org อีกหลายบทจะจัด
พิมพ์ ในฉบับตอ่ๆ ไปจนกวา่จะออกเล่ม 1 ปลายปีน้ี บทเหล่าน้ันจะมีอยู่ ใน 47 
ภาษาในแอพพลิเคชันคลังคน้ควา้พระกิตตคิณุและที ่วสุิทธิชน.lds.org



36 เลียโฮนา

“พวกเขาสอนบัญญัตขิองมนุษย์เป็นหลักค�าสอน, โดยมี
รปูแบบของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า, แตพ่วกเขา
ปฏิเสธอ�านาจในน้ัน.” 

พระเจ้ารบัส่ังกับโจเซฟวา่โลกจมปลักอยู่ ในบาป “ ไม่มี
ใครท�าด”ี พระองคท์รงอธิบาย “พวกเขาออกห่างจาก
พระกิตตคิณุและไม่รกัษาบัญญัตขิองเรา” ความจรงิอัน
ศักดิสิ์ทธิ์สูญหายหรอืไม่ก็เส่ือม แตพ่ระองคท์รงสัญญา
จะเปิดเผยความสมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุตอ่โจเซฟใน
อนาคต 9

ขณะที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสั โจเซฟเห็นทวยเทพจาก
สวรรค ์และแสงสวา่งรอบทวยเทพเหล่าน้ันเจิดจ้ากวา่ดวง
อาทิตย์ยามเที่ยงวนั “ดเูถิด และดสิู เรามาโดยพลัน” พระ
เยซูตรสั “ห่อหุ้มดว้ยรศัมีภาพของพระบิดาของเรา” 10

โจเซฟคดิวา่ป่าคงถูกความเจิดจ้าเผาผลาญ แตต่น้ไม้
ตดิไฟเหมือนพุ่มไม้ของโมเสสและไม่ไหม ้11

เมื่อแสงสวา่งจางลง โจเซฟนอนหงายอยู่ตรงน้ันพลาง
มองขึน้ไปยังฟ้าสวรรค ์ล�าแสงหายไป ความรูสึ้กผิดและ
ความสับสนของท่านหมดไป ความรูสึ้กถึงความรกัของ
พระเจ้าท�าให้ ใจท่านอิ่มเอิบ 12 พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและ
พระเยซูครสิตต์รสักับท่าน ท่านไดเ้รยีนรูว้ธิีหาความจรงิ
และการให้อภัยดว้ยตวัท่านเอง

โจเซฟอ่อนก�าลังจากนิมิตเกินกวา่จะขยับตวัได ้ท่านจึง
นอนอยู่ ในป่าจนเรีย่วแรงกลับคนืมาบ้าง จากน้ันท่านล้มลุก
คลุกคลานจนถึงบ้านและยืนพิงเตาผิง มารดาเห็นท่าน 
จึงถามท่านวา่เกิดอะไรขึน้

“ทุกอย่างด”ี ท่านยืนยันกับเธอ “ผมสบายด”ี 13

สองสามวนัตอ่มา ขณะสนทนากับนักเทศน์ โจเซฟเล่า
ส่ิงที่ท่านเห็นในป่าให้เขาฟัง นักเทศน์คนน้ีมีบทบาทมาก
ในการฟ้ืนฟูศาสนาเมื่อเรว็ๆ น้ี และโจเซฟคาดวา่เขาจรงิจัง
กับนิมิตของท่าน

ตอนแรกนักเทศน์ถือวา่ค�าพูดของท่านเป็นเรือ่งไรส้าระ 
ผู้คนอ้างวา่ไดร้บันิมิตจากสวรรคเ์ป็นครัง้คราว 14 แตจ่าก
น้ันเขาโกรธและตอ่ตา้น เขาบอกโจเซฟวา่เรือ่งราวของ
ท่านมาจากมาร ยุคสมัยของนิมิตและการเปิดเผยหยุดไป
นานแล้ว เขากล่าว และจะไม่กลับมาอีก 15

โจเซฟประหลาดใจ และไม่นานท่านจึงพบวา่ไม่มี ใคร
เช่ือนิมิตของท่าน 16 ท�าไมพวกเขาตอ้งเช่ือ ท่านเป็นเด็ก
หนุ่มอายุเพียงสิบส่ีปีและแทบไม่มีการศึกษา ท่านมาจาก
ครอบครวัยากจนและถูกคาดหวงัให้ ใช้ชีวติที่เหลือท�าการ
เกษตรและท�างานเล็กๆ น้อยๆ เพื่อหาเลีย้งชีพไปวนัๆ

ถึงอย่างน้ันประจักษ์พยานของท่านก็ก่อปัญหามากพอ
จะท�าให้บางคนหัวเราะเยาะท่าน ท่านคดิวา่แปลกมากที่
เด็กหนุ่มสามัญชนผู้ ไม่มีความส�าคญัในโลกจะสามารถ

ท�าให้เกิดความอาฆาตแคน้และการดถููกเหยียดหยามได้
มากขนาดน้ัน “ท�าไมจึงข่มเหงข้าพเจ้าเพราะการบอก
ความจรงิเล่า” ท่านตอ้งการถาม “เหตใุดโลกจึงคดิจะท�าให้
ข้าพเจ้าปฏิเสธส่ิงที่ข้าพเจ้าเห็นมาจรงิๆ เล่า”

โจเซฟคดิใครค่รวญค�าถามเหล่าน้ีตลอดชีวติที่เหลือของ
ท่าน “ข้าพเจ้าเห็นแสงสวา่งจรงิๆ, และท่ามกลางแสงสวา่ง
น้ันข้าพเจ้าเห็นพระอตริปูสองพระองค,์ และพระองค์ ได้
รบัส่ังกับข้าพเจ้าจรงิๆ” ท่านเล่าในเวลาตอ่มา ”และแม้วา่
ข้าพเจ้าถูกเกลียดชังและถูกข่มเหงเพราะการกล่าววา่
ข้าพเจ้าเห็นนิมิต, แตม่ันเป็นความจรงิ”

“ข้าพเจ้ารูเ้รือ่งน้ี, และข้าพเจ้ารูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ทราบเรือ่งน้ี” ทา่นเป็นพยาน “และขา้พเจา้ไมส่ามารถ
ปฏิเสธเรือ่งน้ีได”้ 17

ครัน้โจเซฟค้นพบวา่การบอกนิมิตของท่านรงัแต่จะ
ท�าให้เพ่ือนบ้านหันมาต่อต้านท่าน ท่านจึงเก็บเรือ่งส่วน
ใหญ่ไวกั้บตนเอง พอใจกับความรูที้่พระผู้เป็นเจ้าประทาน
แก่ท่าน 18 ต่อมา หลังจากท่านย้ายออกจากนิวยอรก์ ท่าน
พยายามบันทึกประสบการณ์ศักดิ์สิทธ์ิของท่านในป่า 
ท่านพรรณนาถึงการถวลิหาการให้อภัยของท่านและพระ
ด�ารสัเตือนของพระผู้ช่วยให้รอดต่อโลกที่จ�าเป็นต้องกลับ
ใจ ท่านเขียนค�าเหล่าน้ันด้วยตนเอง ในภาษาที่ ไม่สละ
สลวย โดยพยายามอย่างจรงิจังที่จะท�าให้ โลกสนใจความ
ศักดิ์สิทธ์ิของช่วงเวลาน้ัน

หลายปีตอ่จากน้ัน ท่านเล่าเรือ่งนิมิตให้สาธารณชนฟัง
มากขึน้ โดยอาศัยผู้จดที่สามารถช่วยให้ท่านบรรยายราย
ละเอียดทัง้หมดไดด้ขีึน้ ท่านพูดถึงความปรารถนาจะพบ
ศาสนจักรที่แท้จรงิและบรรยายวา่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
ทรงปรากฏก่อนเพื่อแนะน�าพระบุตร ท่านเขียนน้อยลง
เกี่ยวกับการแสวงหาการให้อภัยของท่านและเขียนมากขึน้
เกี่ยวกับข่าวสารทั่วไปของพระผู้ช่วยให้รอดในเรือ่งความ
จรงิและความจ�าเป็นของการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ 19

โจเซฟเป็นพยานทุกครัง้ที่ท่านพยายามบันทึก
ประสบการณ์ของท่านวา่พระเจ้าทรงไดย้ินและทรงตอบค�า
สวดอ้อนวอนของท่าน สมัยหนุ่ม ท่านเรยีนรูว้า่ศาสนจักร
ของพระผู้ช่วยให้รอดไม่อยู่บนแผ่นดนิโลกอีกแล้ว แต่
พระเจ้าทรงสัญญาจะเปิดเผยมากขึน้เกี่ยวกับพระกิตตคิณุ
ของพระองค์ ในเวลาอันสมควร โจเซฟจึงตัง้ใจวา่จะวางใจ
พระผู้เป็นเจ้า ซ่ือตรงตอ่พระบัญชาที่ท่านไดร้บัในป่า และ
อดทนรอการน�าทางเพิ่มเตมิ 20 ◼

หนงัสือเล่มน้ีมีใหอ่้านทั้งเล่มเป็นภาษาองักฤษท่ี วสุิทธิชน.lds .org

ค�าวา่ Topic ในหมายเหตุบ่งบอกวา่มีขอ้มูลออนไลนเ์พิ่มเติมท่ี  
วสุิทธิชน.lds .org
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ภำพแห่งศรัทธำ

ครสิเตยีน คารล์ส์สัน
เมืองบุซเครดู นอรเ์วย์

คุณแม่ใหรู้ปเก่าๆ ผมมากล่องหน่ึง 
ของอยา่งหน่ึงในกล่องน้ีท่ีท�าให้
ผมประหลาดใจคือบนัทึกส่วนตวั
ของคุณตา ขอ้มูลหลายตอนสั้น
และกระชบั ทั้งยงับนัทึกเร่ืองปรกติ
ธรรมดาอยา่งเช่นราคาน�้ามนั กลว้ย 
หรือปลาดว้ย

แต่ส่วนดีท่ีสุดในบนัทึกส่วนตวั
ของท่านคือค�าพดูในศาสนจกัรของ
คุณตาท่ีท่านบนัทึกไวอ้ยา่งละเอียด

ในค�าพดูของท่าน คุณตาแบ่งปัน
ความคิดความรู้สึกของท่าน และ
ความยากล�าบากท่ีท่านประสบขณะ
เป็นผูส้นใจของศาสนจกัร ท่านตอ้ง
ถ่อมตนสวดออ้นวอนเก่ียวกบัการ
เขา้ร่วมศาสนจกัร ท่านไดรั้บค�า
ตอบและท�าตามนั้น

ดีมากเลยท่ีผมไดเ้ล่าเร่ืองของ
คุณตาใหภ้รรยากบัลกูๆ ของผมฟัง 
พวกเขาไม่เคยพบท่าน แต่ค�าพดู
ของท่านมีผลต่อพวกเขาหลงัจาก
ท่านส้ินชีวติไปแลว้ 30 ปี

เมือ่ครสิเตยีนพบบันทึกส่วนตวัของคณุ
ตา เขาไม่คดิวา่จะมีความหมายตอ่เขา
และครอบครวัมากขนาดน้ี
โคดี ้เบลล์, ช่ำงภำพ

ค้นคว้ำเพิม่เตมิ
เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเสน้ทางแห่งศรัทธาของคริสเตียน
ท่ี liahona .lds .org
หาเร่ืองราวศรัทธาเพิ่มเติมในคลงัส่ือท่ี LDS .org
เรียนรู้วธีิท่ีท่านจะเกบ็รักษาความทรงจ�าและภาพถ่ายของ
ครอบครัวท่านเองท่ี FamilySearch .org
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ดิ
ฉันสนใจเรยีนรูเ้กีย่วกบับรรพชน 
ชาวอติาลขีองดฉัิน ดว้ยเหตน้ีุ
สองสามปีที่ผ่านมาดฉัินจึงเริม่

คน้ควา้ล�าดบัเชือ้สายของดฉัิน ไม่มีวนั
ใดผ่านไปโดยที่ดฉัินไม่ไดค้น้ควา้หา
บรรพชน ในที่สุดดฉัินก็พบทะเบียน
เกิดของคณุตาทวดคนที่สามจาก
อิตาลี การพบบันทึกของท่านท�าให้
ดฉัินซาบซึง้ใจจนรูสึ้กวา่ควรคน้หา
บรรพชนตอ่ไป

ขณะท�าเช่นน้ัน ดฉัินพบบรรพชน 
หลายคนที่ ไม่เคยไดย้ินมาก่อน  
ดฉัินพบหญิงสาวคนหน่ึงผ่าน 
ส่ือสังคมดว้ย เธอช่ืออินกรดิ  
ซานินี เราสงสัยวา่เราน่าจะเกี่ยว 
ดองกันเพราะเรามีนามสกุล 
เดยีวกัน ระหวา่งสนทนา 
กัน อินกรดิบอกดฉัินวา่เธอ 
เป็นสมาชิกศาสนจักรของ 
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิ
ชนยุคสุดท้าย เธอพูด
คยุกับดฉัินเกี่ยวกับ
ศาสนจักร และบอก
วา่เธอจะส่งพระคมัภีร์
มอรมอนมาให้ ดฉัิน
เริม่อ่านทันทีที่ ไดร้บั
หนังสือ

วนัหน่ึงที่ท�างาน หญิง
สาวคนหน่ึงช่ือเอรกิา
สังเกตเห็นวา่ดฉัินมีพระ
คมัภีรม์อรมอน ดฉัินจะ
ไม่มีวนัลืมสีหน้าของเธอ
—เธอมีความสุขและตืน่
เตน้มาก เธอถามวา่ดฉัิน
ชอบหนังสือเล่มน้ันไหม

คน้หาบรรพชนและพบความจริง
และดฉัินอยากไปโบสถ์กับเธอและ
น้องชายหรอืไม่ สองสัปดาห์หลังจาก
ไดร้บัพระคมัภีรม์อรมอน ดฉัินเข้า
โบสถ์เป็นครัง้แรก

บทเรยีนในโรงเรยีนวนัอาทิตย์วนั
น้ันคอืเรือ่งบพัตศิมาแทนคนตายและ
ความส�าคญัของประวตัคิรอบครวั 

ดฉัินสนใจมาก ดฉัินพบผู้สอน
ศาสนาและบ่ายวนัน้ันดฉัิน

เข้ารว่มการประชุมเกี่ยวกับ
ประวตัคิรอบครวัที่ศนูย ์
สเตค ขณะศึกษาหาความ
จรงิในศาสนจักร ดฉัินรูสึ้ก
ไดว้า่บรรพชนของดฉัินอยู่
ที่น่ันดว้ย และดฉัินรูสึ้ก
ไดร้บัการกระตุน้ให้เรยีน
รูม้ากขึน้

เมื่อผู้สอนศาสนาเชือ้
เชิญให้ดฉัินรบับัพตศิมา 

ดฉัินน่ิงเพื่อนึกถึงทุกอย่าง
ที่เกิดขึน้ตัง้แตเ่ริม่ท�าประวตัิ

ครอบครวั การไดรู้จ้ักพระ
กิตตคิณุและเรยีนรูเ้กี่ยว
กับความส�าคญันิรนัดร์
ของประวตัคิรอบครวัไม่ได้
เป็นแคค่วามบังเอิญ ดฉัิน

ยอมรบัค�าเชือ้เชิญของผู้สอน
ศาสนาให้รบับัพตศิมา
ดฉัินยังคงท�าประวตัคิรอบครวั 

และส�านึกคณุที่ ไดรู้ว้า่การที่ดฉัิน
พยายามคน้หาบรรพชนสามารถ
น�าพรนิรนัดรม์าให้พวกเขาได้
เพราะดฉัินพบพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์◼
ยริู สิเคอีรา ซานินี, รีอดีูจาเนรู บราซิล

ก ารพบทะเบียนเกิดของคุณ
ตาทวดคนท่ีสามท�าใหดิ้ฉนั

ซาบซ้ึงใจจนตอ้งคน้หาบรรพชน
ต่อไป ขณะคน้หา ดิฉนัพบบาง
อยา่งมากกวา่นั้น
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เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย
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หลายปีก่อน ดฉัินสอนเด็กวยั
หกขวบในปฐมวยั แอนนา 
อยู่ ในรายช่ือที่ดฉัินสอน 

ดฉัินรูจ้ักครอบครวัน้ันดพีอที่จะรูว้า่
พ่อแม่ของเธอแยกทางกันและเธออยู่
กับคณุพ่อ พวกเขาไม่คอ่ยมาโบสถ์

ดฉัินแวะที่บ้านของแอนนาเพื่อ
พบเธอกับคณุพ่อและชวนเธอมา
ปฐมวยั แอนนาดทู่าทางสนใจ แตเ่ธอ
ไม่มา ดฉัินโทรไปที่บ้านและชวนเธอ
มาปฐมวยัทุกเช้าวนัอาทิตย์นานหลาย
สัปดาห์  ไม่มี ใครรบัสาย แตด่ฉัินฝาก
ขอ้ความบอกแอนนาทกุครัง้วา่ดฉัินจะ
มีความสุขมากถ้าไดพ้บเธอในปฐมวยั

เช้าวนัอาทติยว์นัหน่ึงแอนนาอยู่
ทีน่ั่น คณุพอ่ของเธอช่วยเตรยีมเธอ
ใหพ้รอ้มมาปฐมวยัในชดุวนัอาทติยท์ี่
ดทีีสุ่ดแลว้มาส่งเธอที่ โบสถ ์ดฉัินมี
ความสุขที่ ไดเ้จอเธอ ตอ้นรบัเธอ และ
ช่วยใหเ้ธอรูจ้กัเด็กคนอ่ืนๆ ในชัน้เรยีน

เรามีบทเรยีน รอ้งเพลง และมี
กิจกรรมระบายสีตอนปลายชัน้เรยีน 
ขณะที่เด็กๆ ออกจากห้อง แอนนา
มาหาดฉัินและหย่อนแผ่นกระดาษ
ยับยู่ยี่ ใส่มือดฉัิน ตอนแรกดฉัินคดิ
วา่เป็นขยะ ดฉัินเกือบจะโยนทิง้ แต่
พระวญิญาณกระตุน้เตอืนให้ดฉัิน
คลี่กระดาษแผ่นน้ัน แอนนาเขียน
ข้อความถึงดฉัิน ลายมือวยัหกขวบ
ของเธอเขียนวา่ “หนูรกัคณุ”

แอนนาไมรู่จ้กัดฉัินมากพอจะรกั
ดฉัิน เทา่ทีเ่ธอรูจ้กัดฉัินคอืเสียงทาง
โทรศัพทช์วนเธอมาปฐมวยั แตค่วาม
พยายามเล็กน้อยน้ันช่วยใหแ้อนนารูว้า่
มคีนหว่งใยเธอและตอ้งการช่วยใหเ้ธอ

รูสึ้กถงึความรกัของพระผูช่้วยใหร้อด
ดฉัินเจอแอนนาในปฐมวยันานๆ 

ครัง้และคณุพ่อของเธอเริม่มาโบสถ์
บางครัง้ดว้ย แตเ่มื่อสภาวการณ์ของ
ครอบครวัเปลี่ยนไปอีกครัง้ เราเจอ
พวกเขาไม่บ่อย

ดิฉันคิดถึงแอนนาตลอดหลายปี
ที่ผ่านมา ดิฉันหวังอย่างสุดใจว่าเธอ
จะจ�าเวลาของเธอในปฐมวัยได้ เธอ

แ อนนาเขียนขอ้
ความสั้นๆ 

ใหดิ้ฉนั ลายมือ
วยัหกขวบของ
เธอเขียนวา่ 
“หนูรักคุณ”

เอ้ือมออกไปหาแอนนา
อาจจะจ�าส่ิงที่เรียนรู้ ได้บ้าง แต่ดิฉัน
หวังยิ่งกว่าน้ันคือเธอจะจ�าได้ว่าเธอ
รู้สึกถึงความรักของพระเจ้า การ
ปลอบโยนของพระวิญญาณ และ
ความรักของครู ◼
มาร์กาเร็ต เอส. ลิฟเฟิร์ธ, รัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกา
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ผมหาจนทั่ว ผมขับรถจาก
ส�านักงานไปลานแปรรปูโลหะ
สองครัง้เพื่อหาอะไหล่ที่ตอ้ง

ใช้ประกอบป้ันจั่นที่เราจะส่งไปคา่ย
ทหาร ก�าหนดส่งในอีกสองวนั—ทัน
ตามก�าหนดเวลาที่ตกลงกันไวพ้อด ี
บรษัิทของผมจะถูกปรบัอย่างมากถ้า
เราไม่ท�าตามข้อตกลงของเรา

ผมเข้าไปในห้องเก็บของที่
ส�านักงานและหาอะไหล่ที่หายไปอีก
ครัง้ ผมส�ารวจทุกกล่องและยืนยันอีก
ครัง้วา่ส่ังอะไหล่มาแล้วแน่นอน สาย
เกินกวา่จะส่ังอะไหล่ ใหม่และหน�าซ�า้
ตอ้งส่งของตามก�าหนดอีก ผมรูสึ้กท้อ 

พระผูเ้ป็นเจา้ลืมผมแลว้หรือ
ผมกลับบ้าน แตย่ังพยายามคดิหาวธิี
แก้ปัญหา

ผมกล่าวค�าสวดอ้อนวอนอย่าง
รวดเรว็ดว้ยใจวา่งเปล่าก่อนเข้า
นอนและพยายามนอนหลับ ผมนึก
ทบทวนขัน้ตอนตา่งๆ ที่ผมท�าวนั
น้ันโดยหวงัวา่ผมจะจ�าส่ิงที่หายไปได ้
ผมพลิกตวัไปมาจนถึงตสีาม

ในทีสุ่ดผมก็ลกุน่ัง มองดหูมอนท่ีผม
วางไวบ้นพืน้เพือ่เตอืนตนเองใหส้วด
ออ้นวอน ผมรูสึ้กไมอ่ยากสวดออ้นวอน 
ผมสวดออ้นวอนมาทัง้วนัแตรู่สึ้กวา่ที่
ผมสวดออ้นวอนไปไมเ่กดิผลอะไรเลย 
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงลมืผมแลว้หรอื

ผมไม่มีที่ ไป ผมจึงไถลตวัลงมา
คกุเข่าและเริม่สวดอ้อนวอน ผมทูล
ถามพระบิดาบนสวรรคว์า่พระองค์
ทรงทราบสถานการณ์ของผมหรอืไม่ 
“พระบิดาบนสวรรค”์ ผมอ้อนวอน 
“พระองค ์ทรงทราบวา่อะไหล่ที่หายไป
อยู่ตรงไหน พระองคจ์ะทรงบอกให้ข้า
พระองคร์ู—้วนัน้ีไดห้รอืไม่”

สายวนัน้ัน ผมเดินไปส�านักงาน 
ผมวางกระเป๋าเอกสารไวบ้นโต๊ะและ
รูสึ้กวา่ควรส�ารวจห้องเก็บของเป็น
ครัง้สุดท้าย ผมเข้าไปในห้องเก็บของ
และค้นกล่องที่ผมเช็คแล้วเช็คอีก
เมื่อวาน กล่องใหญ่กล่องหน่ึงสะดุด ภา
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ผมส�ารวจทุกกล่องใน
หอ้งเกบ็ของและยงั

ไม่พบอะไหล่ท่ีหายไป 
ผมไม่ทราบจะแกปั้ญหา
อยา่งไรและหน�าซ�้ าตอ้ง
ส่งของตามก�าหนดอีก
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ตาผม มีบางอย่างผิดสังเกต
พอเข้าไปดใูกล้ๆ ก็เห็นวา่ไม่ ใช่หน่ึง

กล่องแตม่ีสองกล่องซ้อนกัน ผมยก
กล่องบนออกจากกล่องล่าง ในกล่อง
ล่างผมพบอะไหล่! ผมกล่าวค�าสวด
อ้อนวอนขอบพระทัยและกลับไป
ส�านักงานเพื่อบอกคนประกอบอะไหล่
วา่พบอะไหล่ที่หายแล้ว

ผมตระหนักทันทีวา่ผมไม่เพียงพบ
อะไหล่เท่าน้ัน แตผ่มคน้พบดว้ยวา่
พระบิดาบนสวรรคท์รงทราบวา่ผมอยู่
ที่ ไหนและผมส�าคญัตอ่พระองค ์พระ
ผู้เป็นเจ้าไม่ไดล้ืมผม และพระองคจ์ะ
ไม่มีวนัลืม ◼
เอดวนิ เอฟ. สมิธ, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

เราย้ายไปอยู่เมืองหน่ึงห่างจาก
ซิดนีย์ขึน้ไปทางเหนือราวหน่ึงช่ัวโมง
ครึง่ เราพบบ้านใกล้ โบสถ์ แวดล้อมไป
ดว้ยตน้ไม้เขียวชอุ่มของออสเตรเลีย 
เรารกับ้านใหม่และวอรด์ใหม่ของเรา

ไม่นานเราก็ ไดร้บัวซ่ีาช่ัวคราว 
ดฉัินกับสามียังคงสวดอ้อนวอนตอ่
ไป เขาอดอาหารทุกวนัอาทิตย์นานหก
เดอืน เราอ่านพระคมัภีรท์ุกวนัและ
เข้าพระวหิารสัปดาห์ละครัง้

จากน้ันวนัหน่ึงเราไดร้บัโทรศัพท์
จากตวัแทนรบัคนเข้าเมือง เราตอ้ง
กลับไปส�านักงานในซิดนีย์และยื่น
หนังสือเดนิทางของเรา พวกเขาส่ง
คนืให้เราพรอ้มประทับตราอนุมัติ ให้
พ�านักถาวร เราขอบพระทัยพระบิดา
บนสวรรคส์�าหรบัพรน้ี เรามีศรทัธา
วา่ค�าสวดอ้อนวอนของเราจะไดร้บัค�า
ตอบ และไดร้บัจรงิๆ ฝันของดฉัินวา่
จะไดอ้ยู่ ในประเทศที่แวดล้อมไปดว้ย
ธรรมชาตจิึงกลายเป็นจรงิ ◼
วาเลนเซีย ฮงั, นิวเซาทเ์วลส์ ออสเตรเลีย

เขาเป็นช่างยนตฝี์มือดแีละไดร้บั
วซ่ีาท�างานซ่ึงอนุญาตให้เราอยู่ ใน
ออสเตรเลียส่ีปี เมื่อเราทัง้คู่ ไดง้านท�า 
เราไดร้บัวซ่ีาเพิ่มอีกส่ีปี

ระหวา่งน้ีเราท�างานเพื่อให้
สถานการณ์ของเราดขีึน้เผื่อเราจะ
ไดอ้ยู่ถาวรที่น่ัน เราไม่สามารถจ่าย
คา่เรยีนภาษาอังกฤษได ้แตบ่ราเดอร์
และซิสเตอรท์่านหน่ึงในวอรด์ของ
เราช่วยเราฝึกภาษา จนกระทั่งปลาย
ปีที่แปด ดเูหมือนเราจะตอ้งออกจาก
ออสเตรเลีย เราอดอาหารและสวด
อ้อนวอนขอให้พบวธิีอยู่ตอ่ วอรด์ของ
เราอดอาหารและสวดอ้อนวอนให้เรา
เช่นกัน

สถานการณ์ของเราเหมือนสิน้หวัง 
เราเริ่มเก็บของและวางแผนกลับ
ฮ่องกง คืนหน่ึงเพื่อนคนหน่ึงโทร
มาถามเรื่องวีซ่าของเรา เราอธิบาย
สถานการณ์ของเราและเขาบอกเรา
ว่าเขารู้จักตัวแทนรบัคนเข้าเมืองท่ี
อาจจะช่วยได้

วนัรุง่ขึน้เราไปพบกับตวัแทนคน
น้ัน เขาท�าให้เราอุ่นใจทันที เขาจะส่ง
เอกสารยื่นขอตอ่อายุโดยขอวซ่ีาอีก
แบบ—วซ่ีาอยู่ถาวรที่เราตอ้งย้ายออก
จากซิดนีย์ ไปอยู่เขตชนบท

ฝันของดิฉนั
เป็นจริง

ดิ
ฉันเกิดในฮ่องกง ประเทศจีน 
เมื่อเป็นเด็ก ดฉัินฝันอยากอยู่
ในประเทศที่สวยงามแวดล้อมไป

ดว้ยธรรมชาติ
หลังจากโตเป็นผู้ ใหญ่และแตง่งาน 

ดฉัินกับสามีย้ายไปอยู่ออสเตรเลีย 
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โดย เอฟรำอนิ รอดริเกซ

ใ นเดอืนตลุาคม ค.ศ. 1979 หน่ึง
วนัหลงัจากเราแตง่งานตาม
ประเพณี ผมกบัมาเรยี ออนไดนา 

ภรรยาออกจากเมอืงอาเรกปีาบ้าน
เกดิของเราในเปรใูกลฝ่้ังมหาสมทุร
แปซิฟิก เดนิทางไปรบัการผนึกใน

พระวหิารเซาเปาล ูบราซิลบนฝ่ังทะเล
แอตแลนตกิ เราเป็นคูแ่รกจากอาเรกปีา 
ทีจ่ะน่ังรถโดยสารไปรบัการผนึกใน
พระวหิารอทิุศใหม่—แหง่แรกทีส่รา้ง
ในอเมรกิาใต ้เราวางแผนเดนิทางไป
กลบั 10 วนั แตสุ่ดท้ายใช้เวลาเกอืบ 30 
วนัเน่ืองจากบรรยากาศการเมอืงท่ีไม่
ปลอดภัย ผมไมท่ราบวา่ผลจะออกมา
เป็นอย่างไร—เท่าทีผ่มรูค้อืผมไดท้�า
สัญญากบัพระผูเ้ป็นเจา้วา่หลงัจากงาน
เผยแผข่องผม ผมจะรบัการผนึกกบั
หญิงทีม่คีา่ควร

อำเรกปีำไปฮูเลยีกำถงึปูโน
หลังจากเดนิทางเก้าช่ัวโมงตอน

กลางคนื เรามาถึงเมืองฮูเลียกา เปร ู
วนัน้ันตรงกับวนัพฤหัสบด ีเรายัง
ตอ้งไดต้ราประทับในหนังสือเดนิทาง
และใบอนุญาตขาออกเพื่อเราจะออก

แม้เรำมเีงนิไม่มำก
และกำรเดนิทำงที่
อนัตรำยรออยู่ข้ำง

หน้ำ แต่ผมกบัภรรยำ
รู้ว่ำเรำต้องรับกำร
ผนึกในพระวหิำร

จำกฝ่ังทะเลถงึฝ่ังทะเล:  
การเดินทางไปพระวหิารของเรา
หมายเหตบุรรณาธิการ: เรือ่งน้ีเป็น
เครือ่งเตอืนใจใหนึ้กถงึส่ิงทีส่ามภีรรยา
หนุ่มสาวคูห่น่ึงเสียสละให้ ไดร้บัการ
ผนึกเพือ่กาลเวลาและช่ัวนิจนิรนัดร ์
เราหวงัวา่เรือ่งน้ีจะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ท่านท�าให้การแตง่งานในพระวหิาร
มีความส�าคญัเป็นอันดบัแรกในชีวติ
ท่านเอง

อาเรกีปา

ฮูเลียกา
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นอกประเทศได ้วนัตอ่มาเป็นวนั
หยุดประจ�าชาต ิและสถานที่ราชการ
จะปิดยาวไปถึงวนัสุดสัปดาห์ เราจึง
มาตอ่แถวที่ธนาคารแห่งชาตเิช้าน้ัน
เพื่อให้แน่ใจวา่เราจะมีเวลาพอก่อน
ส�านักงานปิดตอนเที่ยง

เมื่อเรามาถึงเคาน์เตอรเ์วลา 11 โมง  
เจ้าหน้าที่แสดงความกังวล “ขอโทษ
ครบั” เขาตอบ “เราไม่ด�าเนินการ
เอกสารแบบน้ีที่น่ีครบั คณุจะตอ้ง
ไปที่ส�านักงานของเราในเมืองปูโน” 
เราทัง้คูป่ระหลาดใจและผิดหวงั—
ปูโนอยู่ห่างจากที่น่ัน 45 นาที

ปูโนไปลำปำซถงึโกชำบัมบำ
หลังจากพยายามหารถแท็กซ่ี เรา

ไปถึงส�านักงานในปูโนราวบ่ายโมง
ครึ่ง ประตูปิดแล้ว ผมเคาะเหล็ก
เคาะประตูพร้อมกันสองอันสุดแรง 
ชายหน้าตาบูดบึง้มาเปิดประตูและ
ถามว่า “คุณต้องการอะไร” ผมกล่าว

ค�าสวดอ้อนวอนในใจด้วยศรัทธา
แรงกล้าพลางมองตาชายแปลกหน้า
คนน้ี “คุณครับ” ผมตอบ “ผมเป็น
มอรมอน ผมจะแต่งงานในพระ
วิหารที่เซาเปาลู บราซิล คุณช่วยผม
ได้” ท่าที ไม่เป็นมิตรของเขาเปลี่ยน
ไป “ผมขอโทษครับ” เขากล่าว “แต่
ทุกอย่างปิดได้ช่ัวโมงกว่าแล้วและ
เจ้าหน้าที่กลับไปแล้วเกือบทุกคน” 
ผมตอบว่า “ให้ผมเข้าไปข้างในเถอะ
ครับและให้พระผู้เป็นเจ้าช่วยผม
พบส่ิงที่ผมก�าลังหา” เขาปล่อยให้ผม
เข้าไปข้างใน

หลังจากพบโรซาผู้จัดการ ผม
อธิบายสถานการณ์ของเรา เธอตอบ
อย่างสุภาพวา่ “แบบฟอรม์พวกน้ีตอ้ง
ด�าเนินการสามคน และดฉัินคดิวา่
พวกเขากลับไปหมดแล้ว” แตท่ัง้สาม
คนยังอยู่ที่น่ัน และเธอขอให้พวกเขา
อยู่ช่วยผม

ชายคนแรกขอแบบฟอรม์ที่ผมไม่มี 
“คณุจะตอ้งไปที่กระทรวงเศรษฐกิจ 
ซือ้แบบฟอรม์หกแผ่น และน�ามา

ด�าเนินการที่น่ี” เขาอธิบาย “คณุตอ้ง
รอถึงวนัจันทร”์

ผมยืนงง—ผมไม่อยากจะเช่ือ! 
ผมกล่าวค�าสวดอ้อนวอนในใจอีกครัง้ 
“คณุครบั” ผมบอก “ผมเป็นมอรมอน 
ผมจะไปพระวหิารในเซาเปาลู บราซิล
เพื่อแตง่งาน และคณุช่วยผมได”้ ดู
เหมือนเขาไม่อยู่ ในอาการเรง่รบีอีกตอ่
ไป เขาดใูนลิน้ชักทุกช่องและสุดท้ายก็
พบแบบฟอรม์ที่ตอ้งใช้ เสมียนคนตอ่
มาตรวจแบบฟอรม์อย่างรวดเรว็และ
ประทับตราหนังสือเดนิทางของเรา

ที่ช่องถัดไป ขณะผมจ่ายภาษีขา
ออกเป็นเงินดอลลารส์หรฐั เจ้าหน้าที่
การเงินพูดแบบไม่ยินดยีินรา้ยวา่ 
“ขอโทษครบั ดปู้ายตรงน้ีหรอืยัง” ป้าย
บนผนังอ่านวา่ “ ไม่รบัเงินดอลลาร”์ 
แผนของเราจวนจะล้มเหลว—ผมท�า
อะไรไม่ไดเ้ลย

“ ให้เขาจ่าย” ผมไดย้ินโรซาพูดจาก
ข้างหลังเรา เจ้าหน้าที่การเงินรบัเงิน
และให้เอกสาร เราเดนิทางตอ่ไดแ้ล้ว!

ปโูน

ลาปาซ
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เราเข้าไปในเมืองลาปาซ โบลิเวยี
ใกล้ค�า่เมื่อมีคนเริม่ปาก้อนหินใส่รถ
โดยสารของเรา เรามองลอดหน้าตา่ง
เห็นคนโกรธเกรีย้วตามถนนก�าลังปา
ก้อนหินและวางส่ิงกีดขวางทางจราจร 
รถโดยสารของเราแล่นเข้าใจกลาง
เมืองอย่างรวดเรว็ คนืน้ันเป็นการเริม่
ปฏิวตัิ ในโบลิเวยี

เราลงจากรถโดยสารและเริม่มอง
หาโรงแรม แห่งเดยีวที่เราพบราคา
แพงมาก แตห่ลังจากใช้ค�าพูดเดมิ
อธิบายกับชายที่ดคีนหน่ึงซ่ึงท�างานที่
น่ัน เขาให้เราพักในห้องเก็บอุปกรณ์
ท�าความสะอาดของโรงแรมในราคาถูก
มาก เขาปูที่นอนบนพืน้ ให้ผ้าห่มไว้
กันหนาวและกันเสียงปืนที่ดงัก้องอยู่
ข้างนอกตลอดคนื

เราออกเดนิทางตอนเช้าตรูว่นัรุง่
ขึน้ดว้ยความเรง่รบีและหวาดกลัว 
ระหวา่งทางไปป้ายรถโดยสาร เราเห็น
พวกทหารหน่วยรถถังก�าลังยิงปืนยาว
ใส่คนที่คดัคา้นการปฏิวตัิ

เชือ้เพลิงเริม่ขาดแคลน แทนที่รถ
โดยสารจะออกไดว้นัละสามเที่ยวตาม

ปกต ิกลับประกาศให้ออกวนัละเที่ยว
เดยีว ที่น่ังขายหมดล่วงหน้าหลาย
วนั ผมพบผู้จัดการและพูดเหมือน
กับที่ผมพูดกับทุกคน “คณุครบั ผม
เป็นมอรมอน เราจะไปแตง่งานใน
พระวหิาร คณุช่วยผมได”้ เขาถามวา่ 
“คณุตอ้งไปที่ ไหน” “โกชาบัมบาครบั” 
เขาเปิดลิน้ชักและดงึตัว๋ออกมาสอง
ใบ ผมเห็นไดว้า่ไม่มีตัว๋อีกแล้ว “รบี
เลยครบั” เขาบอก “รถก�าลังจะออก” 
กระเป๋าเดนิทางของเราดเูหมือนไรน้� ้า
หนัก และเท้าของเราแทบไม่แตะพืน้
—ในมือเราก�าพรของวนัน้ัน

โกชำบัมบำไปแซนตำครูซ
เรามาถึงโกชาบัมบาท่ามกลาง

ความอลหม่านมากขึน้จากการปฏิวตั ิ
เราพบตลาดแห่งหน่ึงเต็มไปด้วย
เต็นท์ ที่น่ันเพ่ือนชาวเปรคูนหน่ึงมี
น� ้าใจให้เราอาบน� ้า และจากน้ันก็ขน
กระเป๋าเดินทางให้เราขณะไปสถานี
รถโดยสาร เราขอรอ้งแบบเดิมจนได้ที่
น่ังส�ารองบนรถโดยสารอีกคันหน่ึง
และมาถึงเมืองแซนตาครซู โบลิเวยี

ใกล้ชายแดนบราซิลในอีกหลายวนั
ต่อมา ผมไปสถานีรถไฟทุกเช้าเป็น
เวลาสามวนัเพื่อถามวา่จะมีรถออก
หรอืไม่ ค�าตอบคือไม่มี แต่ ในวนัที่ส่ี 
มีข่าวแพร่ไปทั่ววา่รถไฟขบวนหน่ึง
จะไปบราซิลเรว็ๆ น้ี

ตอนน้ีเงินเราใกล้จะหมดแล้ว ผม
บอกข้อกังวลกับภรรยาผู้ตอบอย่าง
หนักแน่นวา่ “แม้จะต้องเดินเท้า
หรอืข่ีลา เราก็ต้องไปให้ถึง” ค�าตอบ
ของเธอท�าให้ผมมีความสุข ผมไม่
กังวลเรือ่งเงินส�าหรบัการเดินทางท่ี
เหลือเพราะความเช่ือมั่นในศรทัธา
ของเรา

ขณะที่เราคยุกัน สตรสูีงวยัคน
หน่ึงเดนิตรงมาหาเรา เธอหยุด
ตรงหน้าภรรยาผมและถามวา่ 
“คณุคะ คณุอยากไดต้ัว๋สองใบ
ส�าหรบัวนัน้ีไม่ ใช่หรอื” ภรรยา
ผมรบีควา้ตัว๋จากมือเธอ ผมจ่าย
เงินให้หญิงสูงวยัคนน้ันและเธอก็
หายไปในหมู่คน เราตระหนักใน
เวลาไม่กี่วนิาทีวา่พระเจ้าและเทพ
ของพระองคย์ังอยู่เคยีงข้างเรา

โกชาบมับา แซนตาครซู
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คุ้มกบักำรเสียสละทั้งหมด

“คนท่ีเขา้ใจพรนิรันดร์ซ่ึงมาจากพระ
วหิารทราบวา่เพื่อใหไ้ดรั้บพรดงักล่าว
ไม่มีการเสียสละใดมากเกินไป ไม่มี
ราคาใดสูงเกินไป และไม่มีการต่อสู้
ใดยากเกินไป ไม่มีเสน้ทางใดยาวเกิน
กวา่จะไปถึง ไม่มีอุปสรรคใดยากเกิน
กวา่จะเอาชนะ หรือไม่มีความล�าบาก
ใดมากเกินกวา่จะอดทน พวกเขาเขา้ใจ
วา่ศาสนพิธีแห่งความรอดท่ีไดรั้บใน
พระวหิารซ่ึงวนัหน่ึงจะเอ้ืออ�านวยให้
เราไดก้ลบัไปหาพระบิดาบนสวรรค์
ในสมัพนัธภาพของครอบครัวนิรันดร์ 

. . . คุม้กบัการเสียสละทุกอยา่งและ
ความเพียรพยายามทั้งหมด”

ประธำนโธมสั เอส. มอนสัน (1927–
2018), “พระวหิำรศักดิ์สิทธ์ิ—

ประภำคำรส่องโลก,” 
เลยีโฮนา, พ.ค. 
2011, 116.

แซนตำครูซไปเซำเปำลู
ในที่สุดเมื่อเรามาถึงพระวหิาร 

เซาเปาลูเพราะเพื่อนคนหน่ึงที่เรา
รูจ้ักบนรถไฟมาส่ง ที่พักพระวหิารปิด 
เรายอมรบัสภาพแตม่ีความสุข เราพัก
ผ่อนตามสบายบนม้าน่ังสองตวันอก
พระวหิาร ที่น่ันสวยงามเท่าที่เราฝันไว ้
มีรปูป้ันเทพโมโรไนอยู่บนยอด เวลา
น้ันเที่ยงคนืแล้ว เรารอ้งไห้ขณะที่เรา
สวมกอดกัน เหน่ือยและเปียกฝนที่
ก�าลังตก เราไม่รูสึ้กถึงความชืน้ ความ
หิว หรอืความหนาว แตรู่สึ้กมีความ
สุขอย่างบอกไม่ถูกที่ ไดอ้ยู่ ใกล้ชิดพระ
นิเวศน์ของพระเจ้า เราเช่ือฟัง และมี
รางวลัของเรา

ขณะทีเ่ราอิม่เอมกบัช่ัวขณะน้ัน 
มคีนมาตบไหลผ่มเบาๆ เขาเป็นอดตี
คูผู่ส้อนศาสนาคนหน่ึงของผมที่ ได้
รบัการผนึกในพระวหิารวนัน้ันและ
ก�าลังกลบัจากรบัประทานอาหารเย็น
กบัภรรยา คนืน้ันเขาใหเ้ราพักใน
อพารต์เมนตข์องพวกเขา และวนั
รุง่ขึน้เขาเป็นพยานการผนึกของเรา
ทีป่ระธานพระวหิารประกอบ

พิธี ให ้ช่างสวยงามเหลอืเกินที่ ไดเ้ห็น
ภรรยาผมในชดุขาวทัง้ชดุในหอ้ง 
ซีเลสเชียล

เราเดนิทางกลับดว้ยเงินที่ผมยืม
จากเพื่อนผู้สอนศาสนาและความ
ช่วยเหลือจากประธานพระวหิาร เรา
ใช้เวลาไม่ถึงห้าวนัและไม่เสียเวลาแต่
อย่างใด—ผมเริม่ตน้ชีวติกับมาเรยี 
ออนไดนาภรรยาผมในฐานะคูนิ่รนัดร์
ของผมดว้ยเงินเพียง 20 ดอลลาร ์◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

เซาเปาลู
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โดย โซเนีย พำดลิลำ- โรเมโร

ดิฉันเข้ารว่มศาสนจักรเมื่ออายุ 
14 ปี พ่อแม่อนุญาตให้ดฉัินรบั
บัพตศิมา แตพ่วกท่านไม่สนใจ

จะเข้ารว่มหรอืแม้แตจ่ะเรยีนรูเ้กี่ยว
กับศาสนจักร

นานกวา่ 10 ปีที่ดฉัินปรารถนาให้
ครอบครวัรูจ้ักความสุขที่ดฉัินรูสึ้กใน
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ
พระเยซูครสิต ์แต่ ในช่วงสิบปีน้ัน 
ดฉัินไปโบสถ์  รบัเอ็นดาวเม้นท์ และ
รบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาโดยไม่ไดร้บั
การสนับสนุนจากครอบครวั

เมื่อดฉัินกลับเม็กซิโกหลังจบงาน
เผยแผ่ที่เท็มเปิลสแควร์ ในซอลท์เลค
ซิตี ้รฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา ดฉัิน
อาศัยอยู่กับคณุแม่ (พ่อแม่หย่ารา้ง
ขณะดฉัินเรยีนมัธยมปลาย) ดฉัินเริม่
ท�างานที่ศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา
เม็กซิโก จึงวางแผนอย่างแยบยลชวน
ท่านมาพบเอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอร ์
ที่ดฉัินก�าลังสอน ดฉัินเชิญผู้สอน
ศาสนาที่รบัใช้ ในวอรด์ของดฉัินอย่าง

แนบเนียน (และบางครัง้ไม่แนบ
เนียน) ให้มารว่มรบัประทานอาหาร
เย็นกับคณุแม่และดฉัิน ดฉัินท�าทุก
อย่างที่ท�าไดเ้พื่อให้ท่านอยู่ ใกล้ผู้สอน
ศาสนา โดยหวงัวา่ท่านจะสอบถาม
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ แตดู่
เหมือนความพยายามทัง้หมดจะไรผ้ล

ดฉัินคดิวา่ท่านพบผู้สอนศาสนา
ทุกรุน่ที่ดฉัินสมาคมดว้ยในช่วงสามปี
น้ัน แตย่ังไม่มีอะไรเกิดขึน้

ในปี 2008 ดฉัินย้ายไปอยู่สหรฐัเพื่อ
เรยีนปรญิญาพยาบาล ช่วงปลายปี
น้ันหลังจากบูรณะตอ่เตมิ พระวหิาร
เม็กซิโกซิตี ้เม็กซิโกก็จัดโอเพ่น
เฮ้าส์ ดฉัินพยายามชวนคณุแม่ ให้ ไป
ดวูา่พระวหิารเป็นอย่างไรขณะที่ท่าน
มีโอกาสน้ี หลังจากรบเรา้ท่านหนัก
เข้า ท่านก็ยอมขับรถ 70 ไมล์ (113 
กิ โลเมตร) ไปรว่มโอเพ่นเฮ้าส์

เมื่อดฉัินพูดกับท่านตอ่จากน้ัน 
ท่านชอบเล่าประสบการณ์อันน่าทึ่ง
ที่ท่านไดร้บั ท่านบอกดฉัินวา่ท่านมี
แผนจะกลับไปอีก อันที่จรงิ ท่านไป

อีกหลายครัง้ในระหวา่งสัปดาห์ที่เหลือ
ของโอเพ่นเฮ้าส์ ท่านถึงกับเข้ารว่ม
งานฉลองทางวฒันธรรมก่อนการอุทิศ
ซ�า้ดว้ย *

เมือ่เราคยุกนัทางโทรศัพท์ครัง้ตอ่มา 
คุณแม่บอกดิฉันว่าท่านจะเชิญผู้
สอนศาสนามาสอนท่าน ท่านถาม
ค�าถามและเอาใจใส่อย่างที่ดิฉันหวัง
มานานโดยไม่มีต้นสายปลายเหต ุ ภา
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ดฉัินท�ำทุกอย่ำงที่
นึกออกเพือ่สอนคุณ

แม่เกีย่วกบัศำสนจกัร 
แต่โอเพ่นเฮ้ำส์พระ

วหิำรสร้ำงควำม
เปลีย่นแปลงทั้งหมด

หวา่น เมลด็พระกติตคุิณ  
ใน ใจคุณแม่ของดิฉนั
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หวา่น เมลด็พระกติตคุิณ  
พรของพระวหิำรศักดิ์สิทธ์ิ

“ขา้พเจา้เช้ือเชิญท่านท�าใหพ้รของพระ
วหิารศกัด์ิสิทธ์ิเป็นจุดเร่ิมตน้และจุด
ส้ินสุดประสบการณ์ของผูส้อนศาสนา
แต่ละคน รวมทั้งตวัท่าน โดยและ
ผา่นท่าน พระวหิารจะกลายเป็นท่ีรวม
ส�าหรับทุกคนท่ีเขา้คอกของพระคริสต”์
อธิกำรเจรำลด์ คอสเซ อธิกำรควบคุม, 
กำรสัมมนำส�ำหรับประธำนคณะเผยแผ่คนใหม่, 
27 มถุินำยน ค.ศ. 2015

เมื่อดิฉันกลับบ้านระหว่างคริสต์มาส
ช่วงปิดเทอม ดิฉันสังเกตเห็นว่าท่าน
ไม่เหมือนเดิม แม้ท่านมีน� ้าใจและมี
เมตตาเสมอ แต่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างลึกซึง้ในใจท่าน—การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส

ดฉัินกลับไปเรยีนดว้ยความพิศวง
กับส่ิงที่เกิดขึน้ สัปดาห์ตอ่มา คณุแม่
โทรมาบอกวา่ “ โซเนีย แม่แคอ่ยาก
รูว้า่ลูกจะกลับมาเม็กซิโกเมื่อไหร ่
เพราะแม่จะรบับัพตศิมา”

ดฉัินตืน่เตน้ มาก มีความสุขมาก! 
ดฉัินบินกลับบ้านเดอืนกุมภาพันธ์
เพื่อไปรว่มบัพตศิมาของท่าน น่า
อัศจรรย์ ใจที่ดฉัินเห็นท่านไปโบสถ์ 
เห็นท่านยอมรบัและรบัใช้ ในการเรยีก 
และเตบิโตในพระกิตตคิณุ ดฉัินรูว้า่
ท่านทราบวา่น่ีเป็นความจรงิ

การได้ฟังท่านสวดอ้อนวอนท�าให้
มีพลังเช่นกัน ดิฉันตืน้ตันใจเป็น
พิเศษเมื่อได้ยินท่านสวดอ้อนวอน
ให้ดิฉันและความปลอดภัยของดิฉัน
ก่อนดิฉันกลับไปสหรฐั ไม่มีอะไร
เทียบได้กับการสวดอ้อนวอนของแม่
ให้ลูกของตน

ท�าไมไม่เกิดขึน้เรว็กวา่น้ี ดฉัินไม่
ทราบ บางทีคณุแม่ของดฉัินอาจตอ้ง
ให้เมล็ดหวา่นในชีวติท่านก่อนท่านจึง
จะยอมรบัพระกิตตคิณุก็เป็นได ้บางที
พระวหิารอาจสัมผัสใจท่านในวธิีและ
เวลาที่ความพยายามก่อนหน้าน้ีของ
ดฉัินไม่อาจสัมผัสได ้การเห็นพระเจ้า
ท�างานในชีวติคณุแม่เตอืนให้ดฉัิน
นึกถึงเวลาที่ดฉัินเห็นพระหัตถ์ของ
พระองค์ ในชีวติดฉัินเอง และท�าให้
ดฉัินหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่พระองคจ์ะ
ทรงสามารถท�าให้เกิดขึน้ได้ ในชีวติ

สมาชิกครอบครวัคนอื่นๆ ของดฉัิน
ดฉัินรูว้า่พระเจ้าทรงตระหนักถึง

เรา และทรงน�าทางชีวติเรา เมื่อดฉัิน
ปล่อยให้พระองคท์รงน�าชีวติดฉัิน 
ดฉัินจะลงเอยดว้ยดเีสมอ เมื่อดฉัิน
ท�าตามความประสงคข์องตนเอง 
น่ันใช้เวลานานกวา่และปกตจิะยาก
กวา่ ดฉัินชอบให้พระเจ้าท�าให้ดฉัิน
ประหลาดใจและแสดงให้เห็นส่ิง
ส�าคญัยิ่งที่พระองคท์รงเตรยีมไว ้◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
* พระวหิารเม็กซิโกซิตี ้เม็กซิโกได้รบัการ

อุทิศซ�า้วนัที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 โดย
ประธานโธมัส เอส. มอนสันและหลังจากการ
อุทิศครัง้ที่สอง พระวหิารได้รบัการอุทิศซ�า้อีก
ครัง้วนัที่ 15 กันยายน ค.ศ. 2015 โดยประธาน
เฮนรยี์ บี. อายรงิก์
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พระเยซู  

พระคริสต์   
คื อ  
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เยาวชน

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรง
เชือ้เชิญให้ “เรียนรู้จาก
เรา, และฟังถ้อยค�าของ
เรา; จงเดินด้วยความสุภาพ
อ่อนน้อมแห่งพระวิญญาณ
เรา, และเจ้าจะมีสันติสุข
ในเรา” (คพ. 19:23) เท่า
ท่ีท่านทราบ ข้อนีเ้ป็นพระ
คัมภีร์ของสาระส�าคัญ 
สหกิจกรรมประจ�าปีนี ้ท่าน
เคยคิดไหมว่าท่านจะเรียน
รู้จากพระองค์และฟังพระ
ด�ารัสของพระองค์อย่างไร

วิธีหน่ึงท่ีเราเรียนรู้จาก
พระองค์คือผ่านประธาน
ศาสนจักร ในฐานะศาสดา
พยากรณ์ยคุสุดท้ายผู้ได้รับ
เรียกเป็นพยานพิเศษของ
พระคริสต์ พวกท่านได้เป็น
พยาน และยงัคงเป็นพยาน
ถึงบทบาทก่อนมรรตัย 
ระหว่างมรรตัย และหลงั
มรรตัยของพระผู้ช่วยให้
รอดในแผนนิรันดร์ของ
พระบิดาบนสวรรค์

ชีวติก่อนมรรตยั

“เราทราบวา่ความรอดอยูใ่นพระคริสต ์พระองคคื์อ
พระบุตรหวัปีของพระบิดานิรันดร์ พระองคท์รงได้
รับเลือกและไดรั้บแต่งตั้งล่วงหนา้ในสภาสวรรคท่ี์
จะท�าใหก้ารชดใชอ้นัไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์
บงัเกิดข้ึน พระองคป์ระสูติมาในโลกในฐานะพระ
บุตรของพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงน�าชีวติและความ
เป็นอมตะมาสู่โลกโดยผา่นพระกิตติคุณ” 1

ประธำนโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมธิ (1876–1972) ประธำนศำสนจกัรคนที ่10

“พระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้ . . . ทรงมีอ�านาจท่ีจะ
สร้างและบญัชาโลกต่างๆ พระองคเ์สดจ็มาท่ีน่ีใน
ฐานะพระบุตรองคเ์ดียวท่ีถือก�าเนิดเพื่อใหภ้ารกิจ
ส�าเร็จ . . . เพื่อน�าความรอดมาสู่มวลมนุษย ์พระองค์
ทรงเปิดประตูสู่การฟ้ืนคืนชีวติโดยทรงสละพระชนม์
ชีพและทรงสอนถึงวธีิท่ีเราจะไดรั้บชีวตินิรันดร์” 2

ประธำนฮำโรลด์ บี. ล ี(1899–1973) ประธำนศำสนจกัรคนที ่11

“พระเยซูคริสตท์รงเป็นมาแลว้และทรงเป็น พระเจ้า
พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิ (ดู โมไซยาห์ 3:5) 
พระองคท์รงไดรั้บเลือกก่อนพระองคป์ระสูติ 
พระองคท์รงเป็นพระผูส้ร้างท่ีมีเดชานุภาพทั้งหมด
ของฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก พระองคท์รงเป็น
แหล่งชีวติและความสวา่งใหส่ิ้งทั้งปวง” 3

ประธำนเอสรำ แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) ประธำนศำสนจกัรคนที ่13 
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พระองค์ทรงเป็นพระผู้ ไถ่ของเรำ
“ดว้ยสุดจิตสุดใจและดว้ยความรู้สึกแรงกลา้ในจิตวญิญาณของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอ
เปล่งเสียงแสดงประจกัษพ์ยานในฐานะพยานพิเศษและขอประกาศวา่พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงพระชนม ์พระเยซูคือพระบุตรของพระองค ์พระบุตรองคเ์ดียวของพระบิดาท่ีถือ
ก�าเนิดในเน้ือหนงั พระองคคื์อพระผูไ้ถ่ของเรา พระองคคื์อพระผูเ้ป็นส่ือกลางของเรา
กบัพระบิดา พระองคท์รงรักเราดว้ยความรักท่ีเราไม่อาจเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแท ้และ
เพราะพระองคท์รงรักเรา พระองคจึ์งทรงพลีพระชนมชี์พเพื่อเรา ขา้พเจา้ส�านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณจนสุดพรรณนา” 11

ประธำนโธมสั เอส. มอนสัน (1927–2018) ประธำนศำสนจกัรคนที ่16

ชีวติมรรตยั

“วตัถุประสงคแ์ห่งพนัธกิจท่ีพระ
คริสตท์รงมีต่อแผน่ดินโลกคือ
พลีพระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชาเพื่อ
ไถ่มนุษยชาติจากความตาย 
นิรันดร์ . . .

“ไม่มีใครมีอ�านาจช่วยจิต
วญิญาณของมนุษยใ์หร้อดและ
ใหชี้วตินิรันดร์แก่เขาได ้ยกเวน้
พระเจา้พระเยซูคริสต ์ภายใต้
พระบญัชาของพระบิดาของ
พระองค”์ 4

ประธำนวลิฟอร์ด วูดรัฟฟ์ (1807–1898) 
ประธำนศำสนจกัรคนทีส่ี่

“พระเยซูทรงเป็นพระผูไ้ถ่ของ
โลก พระผูช่้วยใหร้อดของ
มนุษยชาติ . . .

“พระองคเ์สดจ็มาสอนพระ
ลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้แก่
เรา ทรงช้ีใหเ้ห็นทางท่ีจะน�า
เรากลบัไปยงัท่ีประทบัของ
พระองคท์ั้งโดยตวัอยา่งและ
หลกัค�าสอนหากเราจะด�าเนิน
ในทางนั้น พระองคเ์สดจ็มาแก้
สายรัดแห่งความตายท่ีผกูมดั
มนุษยแ์ละก่อเกิดการฟ้ืนคืน
ชีวติเพื่อช่วงชิงชยัชนะเหนือ
หลุมศพและเหลก็ไนแห่งความ
ตาย” 5

ประธำนฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ (1856–1945) 
ประธำนศำสนจกัรคนทีเ่จด็

“พระเยซูคริสตท์รงมีอิทธิพลต่อ
มนุษยโ์ลกมากกวา่ทุกคนท่ีเคยมี
ชีวติ . . .

“. . . พระองคท์รงรักษาคน
ป่วย ทรงท�าใหค้นตาบอดมอง
เห็น ทรงขบัวญิญาณร้าย ทรง
คืนชีพใหค้นตาย ทรงใหก้าร
ปลอบโยนคนถกูข่มเหง ทรง
เผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระ
กิตติคุณแห่งความรัก ทรงเป็น
พยานถึงพระบิดา ทรงสอนแผน
นิรันดร์แห่งความรอด และทรง
วางรากฐานส�าหรับองคก์รซ่ึงจะ
เตรียมไวเ้พ่ือความรอดของมนุษย์
—ศาสนจกัรของพระองค”์ 6

ประธำนสเป็นเซอร์ ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ 
(1895–1985) ประธำนศำสนจกัรคนที ่12
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ชีวติหลงัมรรตยั
“หลกัธรรมพื้นฐานของศาสนาเราคือประจกัษพ์ยานของเหล่า
อคัรสาวกและศาสดาพยากรณ์เก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์วา่พระองค์
ส้ินพระชนม ์ทรงถกูฝัง ทรงคืนพระชนมอี์กคร้ังในวนัท่ีสาม และ
เสดจ็ข้ึนสู่สวรรค ์เร่ืองอ่ืนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาเราลว้น
เป็นเพียงส่วนประกอบของเร่ืองดงักล่าว” 7

ประธำนโจเซฟ สมธิ (1805–1844) ประธำนศำสนจกัรคนทีห่น่ึง

“พระองคท์รงเอาชนะความตาย นรก และหลุมศพ ทรงลุกข้ึน
อยา่งผูช้นะในฐานะพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้ พระบิดาผูส้ถิต
นิรันดร์องคน้ี์ พระเมสสิยาห์ เจา้ชายแห่งสนัติ พระผู ้ไถ่ พระผู ้
ช่วยใหร้อดของโลก . . . พระองคท์รงชนะทุกอยา่ง และเสดจ็ไป
ประทบัทางพระหตัถข์วาของพระผูเ้ป็นเจา้ตลอดกาล” 8

ประธำนจอห์น เทย์เลอร์,(1808–1887) ประธำนศำสนจกัรคนทีส่ำม

“ขา้พเจา้เป็นพยานดว้ยความจริงจงัและส�านึกคุณวา่พระเยซูคือ
พระคริสต ์พระผูช่้วยใหร้อดของโลก แน่นอนวา่พระองคท์รง
เป็นศนูยร์วมการนมสัการของเราและเป็นกญุแจไขความสุขของ
เรา ขอใหเ้ราท�าตามพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้ในชีวติทุกดา้น
และทุกกา้ว ขอใหเ้ราเทิดทูนพระองคเ์ป็นแบบอยา่งและผูน้�าทาง
ของเรา” 9

ประธำนฮำเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907–1995) ประธำนศำสนจกัรคนที ่14

“ขา้พเจา้ไม่สามารถส�านึกคุณไดม้ากพอต่อการชดใชท่ี้พระผูช่้วย 
ใหร้อดและพระผูไ้ถ่ของขา้พเจา้ทรงกระท�า โดยผา่นการพลีพระ 
ชนมชี์พของพระองค ์ณ จุดสูงสุดของพระชนมชี์พแห่งความดี 
พร้อม—การพลีพระชนมชี์พในความเจบ็ปวดสุดพรรณนา—สาย 
รัดแห่งความตายถกูท�าลาย และการฟ้ืนคืนชีวติของทุกคนเกิดข้ึน
แน่นอน นอกจากน้ี ประตูแห่งรัศมีภาพซีเลสเชียลยงัเปิดใหทุ้ก
คนผูจ้ะยอมรับความจริงจากเบ้ืองบนและเช่ือฟังกฎเกณฑข์อง
ความจริงนั้น” 10 ◼
ประธำนกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลย์ี (1910–2008) ประธำนศำสนจกัรคนที ่15
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“และต่อหนา้
คนทั้งหลาย” 
(ลูกา 2:52)

“เป็นท่ีชอบต่อ
พระพกัตร์ของ

พระเจา้ . . .

“และดา้น
ร่างกาย

“เจริญวยั
แขง็แรงข้ึน” 
(ลูกา 2:40)

“ด�ารงอยูใ่น
กาลเร่ิมตน้, 

ก่อนมีโลกข้ึน
มา” (คพ. 93:7)

“เจริญข้ึน
ในดา้นสติ
ปัญญา . . .

“ในกาลเร่ิมตน้
ด�ารงอยูก่บัพระ

บิดาเช่นกนั” 
(คพ. 93:23)

สามารถไดรั้บ
ความช่ืนชอบ
จากพระบิดา
บนสวรรค์
โดยรักษา

พระบญัญติั

สามารถได้
รับความไว้
วางใจจาก
พอ่แม่และ

คนอ่ืนๆ โดย
แสดงใหเ้ห็น
วฒิุภาวะและ
ความรับผดิ

ชอบท่ีเพิ่มข้ึน

แขง็แรงข้ึน
ทั้งโดย การ
เรียนรู้ และ 

การประยกุต์
ใช้ หลกัธรรม
พระกิตติคุณ

ก�าลงัเจริญ
ข้ึนในดา้นสติ

ปัญญาผา่น
การศึกษา 
การตดัสิน
ใจท่ีดี และ

ประสบการณ์

ก�าลงัเติบโต
ทางร่างกาย

“ด�าเนินต่อไป
จากพระคุณสู่
พระคุณ, จน

พระองคไ์ดรั้บ
ความสมบูรณ์” 

(คพ. 93:13)

ท่านสามารถรับ
ความสมบูรณ์
ผา่นพระเยซู
คริสตเ์ช่นกนั

—ถา้ท่านรักษา
พระบญัญติัของ

พระผูเ้ป็นเจา้ 
(ดู คพ. 93:27)

ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั พระเยซูคริสต ์ 

พระเยซู
คริสต ์. . .

ท่าน . . .
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“หาไดรั้บความสมบูรณ์ไม่ในตอนแรก,  
แต่ไดรั้บพระคุณแทนพระคุณ” 

(คพ. 93:12) หมายความวา่พระองคมิ์ได้
ทรงมีความรู้อนัสมบูรณ์เก่ียวกบัพระอตั-
ลกัษณ์และพระพนัธกิจของพระองคเ์ม่ือ
เสดจ็มาแผน่ดินโลกคร้ังแรก ทั้งไม่ทรง

มีเดชานุภาพทั้งหมด พระองคท์รงเติบโต
ในความรู้และเดชานุภาพจากพระผู ้

เป็นเจา้เม่ือพระองคท์รงเช่ือฟัง

“ทรงเคยถูก
ทดลองใจ
เหมือนเรา

ทุกอยา่ง . . .

บรรทดัมำเตมิ
บรรทดั
“หากพระเยซู 
พระบุตรของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ และพระ

บิดาแห่งสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกท่ี
เราอาศยัอยู ่หาไดรั้บความบริบูรณ์
ไม่ทีแรก แต่เพิ่มข้ึนในศรัทธา 
ความรู้ ความเขา้ใจ และพระคุณจน
พระองคไ์ดรั้บความบริบูรณ์แลว้
ละก ็เป็นไปไม่ไดห้รือท่ีมนุษยทุ์ก
คนผูเ้กิดจากหญิงจะไดรั้บท่ีน่ีนิดท่ี
นัน่หน่อย เป็นบรรทดัๆ เป็นขอ้ๆ 
จนไดรั้บความบริบูรณ์ เหมือนดงั
ท่ีพระองคไ์ดรั้บความบริบูรณ์และ
ไดรั้บความสูงส่งกบัพระองคใ์นท่ี
ประทบัของพระบิดาไดห้รือ?”
ค�าสอนของประธานศาสนาจกัร: โจเซฟ เอฟ. 
สมิธ (1998), 170.

การเข้าใจข้อเทจ็จริงบางประการเก่ียวกับพระผู้ช่วยให้
รอดและพระชนม์ชีพของพระองค์สามารถกระตุ้นให้เรา
เช่ือว่าการท�าตามพระองค์อยู่ในวิสัยท่ีท�าได้จริง

โดย เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์
นิตยสารศาสนจกัรพระเยซูครสิตท์รงยิ่งใหญ่กวา่เราทุกคนในทุกๆ ดา้น (ด ูอิสยาห์ 

55:8–9; อับราฮัม 3:19) ไม่ ใช่ความบังเอิญที่พระองคท์รงเป็น 
“ที่รกัและที่เลือกแล้ว [ของพระบิดา] นับแตก่าลเริม่ตน้” 

(โมเสส 4:2) และพระองคท์รงไดร้บัรศัมีภาพที่พระบิดาทรงมี
แตเ่ราไม่ควรคดิวา่ความยิ่งใหญ่ของพระผู้ช่วยให้รอดท�าให้เราห่างไกลจาก

พระองคจ์นพระด�ารสัเชือ้เชิญให้ตดิตามพระองคเ์ป็นเหมือนค�าขอรอ้งให้ท�า
เรือ่งเหลือวสัิย การเปิดเผยยุคปัจจุบันช่วยให้เรามองเห็นวา่เป้าหมายของการ
ท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นเป้าหมายที่บรรลุไดจ้รงิ

ตอ่ไปน้ีเป็นข้อเท็จจรงิบางประการเกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละข้อเท็จ
จรงิบางประการเกี่ยวกับท่าน ข้อเท็จจรงิเหล่าน้ีจะช่วยให้ท่านเห็นวา่ท่าน
สามารถเดนิตามเส้นทางหลักสายเดยีวกันกับที่พระองคท์รงด�าเนินเพื่อให้
ไดพ้รครบถ้วนที่พระบิดาบนสวรรคท์รงเตรยีมไว้ ให้ท่าน

“ถึงกระนั้น
พระองคก์ย็งั

ปราศจากบาป” 
(ฮีบรู 4:15)

ไม่มีความรู้อนัสมบูรณ์เก่ียวกบั
อตัลกัษณ์และจุดประสงคข์องท่านเม่ือท่าน

เกิดแต่เติบโตในความรู้นั้นทีละเลก็ทีละ
นอ้ย โดยผา่นพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระผู ้
เป็นเจา้ประทานความรู้ทางวญิญาณและ

พลงัอ�านาจแก่เรา “บรรทดัมาเติมบรรทดั, 
กฎเกณฑม์าเติมกฎเกณฑ”์ (2 นีไฟ 28:30)

ถกูล่อลวง ท�าบาป (เหมือนทุกคน)—
แต่สามารถรับการช�าระให้

สะอาดจากบาปผา่นการ
ชดใชข้องพระเยซูคริสต์
โดยกลบัใจ รับบพัติศมา 
รับพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

และรับส่วนศีลระลึก

ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั ท่าน

แน่นอนวา่ขอ้เท็จจรงิอืน่เกีย่ว
กบัพระเยซคูรสิตแ์สดงให้ทา่นเห็น
ไดว้า่ท่านก�าลงัท�าหรอืสามารถท�า
ตามพระองค์ ได ้(อาทิ พระองคท์รง
รบับัพตศิมา และท่านรบับพัตศิมา 
แลว้—หรอืสามารถรบับพัตศิมา
—ดว้ย) และการเรยีนรูเ้กีย่วกบัพระ
เยซคูรสิตส์ามารถช่วยให้ทา่นเห็นวา่
เมือ่มาถงึเส้นทางของท่านในชีวติน้ี 
พระองคท์รง “บอกทาง เดนิน�าทาง
น้ัน และชีแ้จงจดุนานา” (“ปัญญา
และความรกัยิง่ใหญ,่” เพลงสวด, 
บทเพลงที ่88) ◼



56 เลียโฮนา

ข้ าพเจ้ารบับัพตศิมาในเดอืนมิถุนายน 
ค.ศ. 1977 เมื่อข้าพเจ้าอายุ 28 ปี ส่ิง
ที่ท�าให้ข้าพเจ้ายอมรบัพระกิตตคิณุ

คอืศรทัธาและความรูท้ี่ ไดร้บัเกี่ยวกับศาสดา
พยากรณ์ยุคปัจจุบัน

เมื่ออายุ 12 ปี ผู้สอนศาสนาพบข้าพเจ้าและ
ครอบครวั—พ่อแม่ น้องชาย และน้องสาวสอง
คน—พวกเขาพูดถึงครอบครวั พวกเขาพูดวา่
สมาชิกศาสนจักรมีคนืครอบครวัและอธิบาย
เรือ่งการสังสรรค์ ในครอบครวั

คณุพ่อของข้าพเจ้าบอกวา่ “ขอบคณุที่มา
ครบั แตเ่ราไม่สนใจ” ข้าพเจ้าเสียใจมาก 
แตท่่านอธิบายวา่ “ลูกพ่อ เรามีคนืครอบครวั 

พรทุกประการท่ีข้าพเจ้าได้รับทุก
วนันีเ้ร่ิมด้วยประจักษ์พยานเก่ียว
กับศาสดาพยากรณ์ยคุปัจจุบัน

โดย เอล็เดอร์ 
คลอดโิอ อำร์. เอม็. คอสตำ

แห่งสาวกเจด็สิบ

ข้าพเจ้าอ่านเร่ืองนิมิตแรก . . .

ท�าตาม  

ศาสดาพยากรณ์
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าน เจ็ดคนื ในครอบครวัเรา และพวกเขาบอกเราวา่เราตอ้งมี

แค ่คนืเดยีว พวกเขาไม่มีอะไรสอนเรา”
ห้าปีตอ่มา เมื่อข้าพเจ้าอายุ 17 ปี ข้าพเจ้าไดง้านอีกเมือง

หน่ึงและอยู่คนเดยีว ขณะข้าพเจ้าอยู่ห่างจากบ้าน ผู้สอน
ศาสนามาเคาะประตบู้านพ่อแม่อีกครัง้ คราวน้ีครอบครวั
ของข้าพเจ้าฟังและรบับัพตศิมา เมื่อพ่อแม่บอกข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าพูดวา่ “ตอนน้ีผมไม่สนใจศาสนา”

อีกห้าปีผ่านไป ข้าพเจ้ามาพักที่บ้านพ่อแม่ช่วงที่ก�าลัง
เปลี่ยนงาน คณุพ่อเป็นหัวหน้าเผยแผ่วอรด์ และทุกบ่ายผู้
สอนศาสนาจะมาเยี่ยมท่านเป็นเวลาสัน้ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสานแผนงาน วนัหน่ึงพวกเขาถามท่านวา่ 
“ชายหนุ่มคนน้ันเป็นใครครบั”

ท่านตอบวา่ “ลูกชายคนโตของผมเองครบั”
“เขาเป็นสมาชิกหรอืเปล่าครบั”
“เปล่าครบั”
“เราตอ้งคยุกับเขา”
แตข่้าพเจ้าบอกวา่ “ ไม่ ผมไม่สนใจ”

การเรียนรูเ้ก่ียวกบัโจเซฟ สมิธ
ตอ่จากน้ันวนัหน่ึงคณุพ่ออนุญาตให้ผู้สอนศาสนาสอน

สตรคีนหน่ึงในบ้านเรา พวกเขามาที่บ้านประมาณห้าโมง
เย็นและเริม่สอนเธอ—พวกเขารูว้า่ข้าพเจ้าอยู่ ในห้องถัด
ไปก�าลังท�าแซนดว์ชิก่อนออกไปหาเพื่อนๆ ของข้าพเจ้า 
พวกเขาสอนเรือ่งศาสดาพยากรณ์หนุ่ม—โจเซฟ สมิธ—
และนิมิตแรก ข้าพเจ้าฟังจากอีกห้องหน่ึง

เมื่อข้าพเจ้าออกจากบ้าน พระวญิญาณเริม่ท�างานในใจ
ข้าพเจ้า และค�าถามบางอย่างเข้ามาในความคดิข้าพเจ้า 
“ท�าไมเจ้าไม่ท�าส่ิงที่ซิสเตอรส์อนสตรคีนน้ี ท�าไมเจ้าไม่
ศึกษาประวตัขิองโจเซฟ สมิธและทูลถามพระเจ้าวา่เขา
เป็นศาสดาพยากรณ์หรอืไม่” ข้าพเจ้าพูดกับตนเองวา่ 
“ผมมีความสุข ผมก�าลังท�าส่ิงด ีผมไม่จ�าเป็นตอ้งศึกษา” 
แตพ่ระวญิญาณเริม่ตอ่สู้กับข้าพเจ้า และคนืน้ันข้าพเจ้า
ตดัสินใจไม่ไปหาเพื่อน ข้าพเจ้ากลับบ้าน

ข้าพเจ้าถามคุณแม่ว่า “ผมจะอ่านประวัติของโจเซฟ 
สมิธได้ท่ี ไหนครับ” ท่านหยิบพระคัมภีร์ของท่านให้

และบัพติศมาของโจเซฟ สมิธและออลเิวอร์ คาวเดอรี และประจกัษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

ศาสดาพยากรณ์



58 เลียโฮนา

ข้าพเจ้าและชี ้ ให้ดูโจเซฟ สมิธ—ประวัติ ข้าพเจ้าอ่าน
และสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้าอ่านย่อหน้าแรก ไตร่ตรอง 
และทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ว่าส่ิงที่อยู่ ในน้ันจริง
หรือไม่ ข้าพเจ้าท�าแบบเดิมทุกย่อหน้าจนกระทั่ง
อ่านจบทัง้หมด ใจข้าพเจ้ากระวนกระวายอยากได้ค�า
ตอบ ข้าพเจ้าอ่านและสวดอ้อนวอนทัง้คืน จนถึง 9:20 
นาฬิกาของเช้าวันรุ่งขึน้

พระเจา้ทรงเปิดเผยตอ่ขา้พเจา้วา่โจเซฟ สมธิเป็นศาสดา
พยากรณ์ ขา้พเจา้มปีระสบการณ์ทีศั่กดิสิ์ทธิม์าก เมือ่สวด
ออ้นวอนจบ ขา้พเจา้สัญญาวา่จะไปหาผูส้อนศาสนาและรบั
บพัตศิมาเพราะขา้พเจา้มคีวามรูแ้น่นอนในเรือ่งน้ี

ข้าพเจ้าบอกซิสเตอรว์า่ “ผมอยากรบับัพตศิมาตอนน้ี”  
พวกเธออธิบายบทเรยีนที่ข้าพเจ้าตอ้งเรยีนและค�ามั่น
สัญญาที่ข้าพเจ้าตอ้งท�า แตข่้าพเจ้าพูดวา่ “ผมไม่อยากเสีย
เวลาแม้แตว่นัเดยีวกับความรูท้ี่พระเจ้าประทานแก่ผมวา่
โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์”

ซิสเตอร์ โทรหาหัวหน้าโซนของพวกเธอ เขาเห็นดว้ย
กับตารางสอนบทเรยีนให้เรว็ขึน้ เขาก�าหนดวนัสัมภาษณ์
บัพตศิมาและบอกข้าพเจ้าวา่เขาจะตอ้งคยุกับหัวหน้าเผย
แผ่วอรด์ดว้ย และข้าพเจ้าตอบวา่ “อย่าห่วงเลยครบั ผมจะ
คยุกับหัวหน้าเผยแผ่วอรด์เอง เขาเป็นพ่อของผม เขาสวด
อ้อนวอนมานานหลายปีเพื่อให้ผมรบับัพตศิมา”

บพัตศิมาของขา้พเจา้เป็นประสบการณ์ทีข่า้พเจา้จะ
จดจ�าตลอดไป ช่างเป็นความรูสึ้กทีว่เิศษและดงีามเหลือเกนิ 
ข้าพเจา้รูสึ้กวา่ขา้พเจา้เป็นคนใหม ่ขา้พเจา้สะอาด ขา้พเจา้
รูสึ้กใกลชิ้ดกบัพระผูเ้ป็นเจา้มาก และมคีวามสุขมาก

การท�าตามศาสดาพยากรณท่ี์มีชวิีตอยู่
เพราะข้าพเจ้ามีประจักษ์พยานหนักแน่นเกี่ยวกับส่ิง

ที่เกิดขึน้ในป่าศักดิสิ์ทธิ์เมื่อปี 1820 ข้าพเจ้าจึงแข็งขัน
ในพระกิตตคิณุและศาสนจักรเรือ่ยมา ข้าพเจ้าเริม่รบัใช้ 
ท�าการเรยีกให้เกิดสัมฤทธิผล และสละทุกอย่างที่ข้าพเจ้ามี
เพื่อศาสนจักร

สองสัปดาห์หลังจากบัพติศมา ประธานสเตคเรยีก
ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าหนุ่มสาวโสดในสเตค (แต่ข้าพเจ้า
ต้องถามเขาวา่สเตคคืออะไร) ในอีกสองสัปดาห์ ข้าพเจ้า
จัดการประชุมคนโสดระดับเขต น่ีเป็นการประชุมคนโสด
ที่ดีที่สุดในประวตัิศาสตรข์องศาสนจักร เพราะข้าพเจ้าพบ
ภรรยาท่ีน่ัน

หน่ึงปีตอ่มาเราแตง่งานกัน เราแตง่งานกันอย่างมีความ
สุขจนถึงตอนน้ี 38 ปีแล้ว เรามีบุตรส่ีคนและหลาน 10 คน 
พรทุกประการที่เราไดร้บัเป็นเพราะการตดัสินใจที่เราท�า 
ก่อนแตง่งาน ข้าพเจ้าถามเธอวา่ “คณุจะสนับสนุนผมให้
เช่ือฟังศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติครบ 100 เปอรเ์ซ็นต์ ไหม” 
เธอตอบวา่ “คะ่”

หลังจากข้าพเจ้ารบับัพตศิมา ค�าพูดเรือ่งแรกที่ข้าพเจ้า
ไดย้ินจากศาสดาพยากรณ์ ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. 
คมิบัลล์ (1895–1985) เป็นเรือ่งเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเอง
และการใช้เงินอย่างฉลาด ท่านบอกให้จัดหาการศึกษา
ที่ดี ให้บุตรธิดาดว้ย 1 เราสอนสองเรือ่งน้ีในครอบครวัเรา
และน่ันเป็นพรใหญ่หลวง ลูกๆ ของเราทุกวนัน้ีอยู่ ใน
สถานการณ์ที่ด—ีไม่ ใช่เพราะข้าพเจ้าฉลาด ข้าพเจ้าเพียง
แตเ่ลือกท�าตามศาสดาพยากรณ์

ข้าพเจ้าท�าตามค�าแนะน�าของประธานคมิบัลล์ ซ่ึงช่วยให้ข้าพเจ้าจดัการศึกษาทีด่ใีห้ลกูๆ
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ข้าพเจ้าชอบรบัใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์เพราะน่ัน
คอืส่ิงที่ข้าพเจ้าเรยีนรูจ้ากศาสดาพยากรณ์

การมีประจกัษพ์ยานของทา่นเอง
จงท�าตามศาสดาพยากรณ์ ฟังถ้อยค�าของพวกท่าน

และปฏิบัตส่ิิงที่พวกท่านสอน และท่านจะมีความสุข 
ศรทัธาและความรูข้องข้าพเจ้าเกี่ยวกับศาสนจักรและพระ
กิตตคิณุมาจากประจักษ์พยานของข้าพเจ้าวา่โจเซฟ สมิธ
เป็นศาสดาพยากรณ์

ข้าพเจ้ารกัพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์ความ
ปรารถนาของข้าพเจ้าคอืไดอ้ยู่กับพระองคต์ลอดกาล น่ัน
คอืสาเหตสุ�าคญัที่ตอ้งฟังศาสดาพยากรณ์—พวกท่านรูท้าง
กลับไปที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าคดิวา่หนุ่มสาวทุกคนควรอ่านประวตัขิอง 
โจเซฟ สมิธดว้ยเจตนาแท้จรงิ ดว้ยใจที่เปิดกวา้งและความ 
คิดที่เปิดกวา้ง และทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ ข้าพเจ้า
มั่นใจวา่พระเจ้าจะประทานค�าตอบดังที่พระองค์ประทาน
แก่ข้าพเจ้า ถ้าท่านอ่านฉบับที่เรามี ในพระคัมภีร ์ท่านจะ
ได้รบัประจักษ์พยานแรงกล้า จากน้ันท่านสามารถอ่าน
ฉบับอื่นได้ด้วย 2

โจเซฟ สมิธเห็นแสงสวา่ง ท่านเห็นพระผู้เป็นเจ้าพระ
บิดาและพระเยซูครสิต ์และทัง้สองพระองคต์รสักับท่าน 
น่ีเป็นความรูอ้ันศักดิสิ์ทธิ์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านพระ
วญิญาณ

หลังจากท่านมีการยืนยันน้ีในใจท่านแล้ว จงตัง้เป้า
หมายให้รูถ้้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติอยู่ ศึกษา

ถ้อยค�าของพวกท่านในพระคมัภีร ์ค�าปราศรยัการประชุม
ใหญ่ เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน นิตยสารศาสนจักร 
และ LDS.org เรยีนรูค้�าแนะน�าของพวกท่านในเซมินาร ี
โรงเรยีนวนัอาทิตย์ การประชุมของโควรมัและชัน้เรยีน 
ตัง้เป้าหมายตามล�าดบัความส�าคญัทีศ่าสดาพยากรณ์บอกไว ้
จากน้ันลงมือท�า

ท่านจะรูสึ้กใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้ ท่านจะรูสึ้กวา่ท่านมี
สตปิัญญามากขึน้ในการเรยีนและทุกเรือ่ง พึงจ�าไวว้า่ท่าน
ไม่มีวนัโดดเดีย่ว ท่านมีคนสนับสนุนรอบข้างท่านผู้พรอ้ม
จะช่วย รวมถึงอธิการและประธานสาขาของท่าน พระเจ้า
และพระวญิญาณของพระองคจ์ะทรงอยู่กับท่าน ◼
อ้ำงองิ
 1. ด ูสเป็นเซอร ์ ดบัเบิลยู. คมิบัลล์, “Welfare Services: The Gospel in 

Action,” Ensign, Nov. 1977, 76–79.
 2. ด ู“First Vision Accounts,” Gospel Topics, topics .lds .org.

การท�าตามศาสดาพยากรณ์เป็นพรแก่ครอบครัวข้าพเจ้า
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หลกั การใหอ้ภยัตนเอง

ห ้ าเดือนผา่นไปแต่ดิฉนั

กย็งัใหอ้ภยัตนเองไม่

ได ้นบัตั้งแต่ผดิพลาด

และท�าส่ิงท่ีดิฉนัละอายใจ ดิฉนั

รู้สึกเหมือนควบคุมชีวติตนเองไม่

ได ้ความละอายใจเกิดข้ึนทุกคร้ัง

ท่ีดิฉนัท�าส่ิงท่ีคิดวา่ไม่ถกูตอ้ง 

ดิฉนัรู้สึกไม่สงบ
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ดฉัินสวดออ้นวอนขอการให้อภยัและ
แมถ้งึกับรูสึ้กวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงให้
อภยัดฉัินแลว้ แตด่ฉัินไมส่ามารถให้
อภยัตนเองได ้จะใหอ้ภยัไดอ้ยา่งไรใน
เมือ่ดฉัินท�าบาป ดฉัินต�าหนิตนเองครัง้
แล้วครัง้เลา่จนท�าใหต้นเองไมก่า้วหน้า

ขณะรูสึ้กแบบน้ี ดฉัินไปการประชุม
เยาวชนฤดรูอ้นท่ีเราเน้นมากเรือ่งการ
ศึกษาการชดใช้ของพระผูช่้วยใหร้อด 
วนัหน่ึงดฉัินบงัเอญิอา่นเจอขอ้ความ
หน่ึงในหนังสือของอนัีสท่ีกลา่ววา่ 
“อนัีส, บาปของเจา้ไดร้บัการใหอ้ภยั
แล้ว, และเจา้จะไดร้บัพร.

“และขา้พเจา้, อนัีส, รูว้า่พระผูเ้ป็น
เจา้ตรสัเท็จไม่ได;้ ดงัน้ัน, ความผดิของ
ข้าพเจา้จงึถูกลบลา้งไป” (อนัีส 1:5–6)

น่ันมอีทิธพิลตอ่ดฉัินมาก ดฉัิน
ตระหนักวา่อนัีสท�าผดิบางอยา่งเหมอืน
ดฉัินและตอ้งการการใหอ้ภยั ท่านถึง
กับอธบิายวา่การทีท่่านแสวงหาการให้
อภยัเป็นการตอ่สู้ตอ่พระพกัตรพ์ระผู้
เป็นเจา้ (ด ูอนัีส 1:2) แตสุ่ดท้ายแลว้ 
หลังจากสวดออ้นวอนทัง้วนัคนื อนัีส
ก็รูสึ้กสงบ และเมือ่ท่านทูลถามวา่ “ขา้
แตพ่ระเจา้, น่ีเป็นไปไดอ้ยา่งไรหรอื?” 
พระเจา้ตรสัตอบวา่ “เพราะศรทัธาของ
เจา้ในพระครสิต”์ (อนัีส 1:7, 8)

น่ันแหละ! อนัีสมศีรทัธาในพระเยซู
ครสิต ์ถา้อนัีสสามารถใหพ้ระผูช่้วยให้
รอดลบความผดิของท่านได ้เหตใุด
ดฉัินจะให้พระองคน์�าความสงบสุข
แบบเดยีวกนัน้ันเขา้มาในชีวติดฉัิน
ไม่ไดเ้ล่า นับตัง้แตน้ั่นเป็นตน้มา 
ทกุครัง้ทีด่ฉัินรูสึ้กวา่ไมส่ามารถใหอ้ภยั
ตนเองได ้ดฉัินจะนึกถึงความรกัและ
การใหอ้ภยัของพระเยซคูรสิต ์ดฉัินสวด
อ้อนวอนขอใหส้ามารถปลอ่ยวางความ

ดิฉนัไม่จ�าเป็นตอ้งลงโทษตนเองอยูร่�่ าไปเพราะ
พระเยซูคริสตท์รงชดใชบ้าปใหดิ้ฉนัแลว้

รูสึ้กไมด่ขีองตนเองและหยดุรูสึ้กละอาย
ใจ ตอ้งใช้เวลาพอสมควร แตห่ลงัจาก
สวดออ้นวอนหลายๆ ครัง้ ดฉัินก็หยดุ
รูสึ้กทุกข์ ใจมากตลอดเวลา ดฉัินรูสึ้ก
สงบในทีสุ่ด

ประสบการณ์น้ีสอนดฉัินมากเกีย่วกบั
พระคณุของพระครสิต ์หลงัจากท�าบาป 
ดฉัินรูสึ้กเสียใจอยา่งทีช่อบพระทัย
พระเจา้ สวดออ้นวอน กลบัใจ และรูสึ้ก
ถงึการยนืยนัวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงให้
อภยัดฉัิน แตด่ฉัินก็ยงัลงโทษตนเองอยู่
ร�า่ไป ดฉัินตระหนักในทา้ยทีสุ่ดวา่ดฉัิน
ไมจ่�าเป็นตอ้งท�าใหต้นเองทนทุกขก์บั
การท�าบาปน้ันเพราะพระเยซูครสิตท์รง
ช�าระบาปน้ันแลว้ผา่นการชดใช้ของ
พระองค ์ตอ้งยากและเจ็บปวดส�าหรบั
พระองค ์แตพ่ระองคเ์ต็มพระทัยทน
ทกุขเ์พือ่ดฉัินจะไมต่อ้งทนทกุข์

ดฉัินเรยีนรูนั้บแตน้ั่นวา่ตอ้งพึง่พา
พระเยซคูรสิตแ์ละใหสั้นตสุิขของ
พระองคเ์ตมิเต็มชีวติดฉัินโดยกระชับ
ความสัมพนัธก์บัพระองคแ์ละพระ
บดิาบนสวรรคข์องดฉัิน ดฉัินพยายาม
สวดออ้นวอนและอา่นพระคมัภีรท์กุวนั 
โดยเฉพาะพระคมัภรีม์อรมอน ดฉัิน
พยายามมส่ีวนรว่มในกจิกรรมทีย่กระดบั
จติใจและส่ือท่ีดี

ดฉัินยงัคงท�าผดิพลาด แตด่ฉัิน 
รูว้า่ถ้าดฉัินกลบัใจและท�าดทีีสุ่ดตอ่ 
ไป พระเยซคูรสิตจ์ะทรงอวยพรดฉัิน 
ดว้ยพระคณุของพระองค ์เมือ่ดฉัิน 
พึง่พาพระองคแ์ละพระบดิาบนสวรรค ์ 
ความรูสึ้กผดิและความละอายใจสิน้สุด  
เวลาน้ีดฉัินรูจ้กัสันตสุิขทีม่าจากการมี
ศรทัธาในพระเยซคูรสิต ์และดฉัินเขม้
แข็งขึน้เพราะเหตน้ีุ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

โดย เมดสัิน ไชลด์



เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด,์  
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“ฐานะปุโรหิตและเดชานุภาพแห่งการชดใชข้องพระผูช่้วยใหร้อด,”  
การประชุมใหญ่สามญั ตุลาคม 2017
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ก ารตดัสินใจแตง่งานกับใครเป็นเรือ่งที่ส่งผลตอ่ความสุข
ของท่านในชีวติน้ีและในนิรนัดร แต่ไม่ควรท�าให้ท่าน

วติกกังวลจนท่านไม่ตดัสินใจ ท่านสามารถมีสันตสุิขและปีติ
เกี่ยวกับการตดัสินใจน้ีถ้าท่านรกัษาพระบัญญัตแิละท�าตาม
ค�าแนะน�าที่ด ีตอ่ไปน้ีเป็นส่ิงที่ผู้น�าศาสนจักรสอนบ่อยครัง้
เกี่ยวกับเรือ่งน้ี

อาจมีคน “ที่ ใช่” หลายคนให้ท่านเลือกแตง่งานดว้ย 
จงท�าความรูจ้ักคนให้มาก ออกเดทกับคนที่มีมาตรฐาน
สูง ด�าเนินชีวติอย่างมีคา่ควร เมื่อท่านเป็นหนุ่มสาว ให้
ออกเดทกับคนที่ท่านสามารถไปพระวหิารดว้ยได ้คนที่จะ
เป็นคูค่รองของท่านไดค้อืคนที่ท่านรูจ้ักดพีอจะรูว้า่ท่าน
กับคนน้ันสามารถเข้าสู่พันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์
ดว้ยกันไดห้รอืไม่ จงขอค�าแนะน�าจากบิดามารดาของท่าน 
“ศึกษาไตรต่รองในความคดิของเจ้า” และจากน้ัน “ถาม 
[พระผู้เป็นเจ้า] วา่มันถูกตอ้งหรอืไม่” (คพ. 9:8) การยืนยัน
ที่ท่านไดร้บัอาจมาหลากหลายรปูแบบ แตอ่ีกฝ่ายตอ้งมีการ
ยืนยันเช่นกัน เมื่อท่านให้ค�ามั่นตอ่กันแล้ว ท่านจะพยายาม
เป็น “เน้ือคู”่ ของกันและกัน ◼

เจาะประเดน็

เ อ็ลเดอรด์ี. ทอดด์ ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่ “การกลับ

ใจหมายถึงการพยายามเปลี่ยนแปลง” และ 
“การเปลี่ยนแปลงที่แท้จรงิอาจเรยีกรอ้ง
ความพยายามซ�า้แล้วซ�า้เล่า” ท่านกล่าวเช่น
กันวา่ “เพื่อหันไปหาพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ 
เราต้องท�าพันธสัญญาวา่จะเช่ือฟังพระองค์” 
ซ่ึงมีอยู่ ในพันธสัญญาบัพติศมาและศีลระลึก 
(“ของประทานอันสูงส่งแห่งการกลับใจ,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 49) การกลับใจอย่าง
สมบูรณ์หมายถึงการชดเชยความเสียหายที่
ท่านท�ากับผู้อื่นด้วย นอกจากน้ี พระเจ้าตรสั
ด้วยวา่คนที่กลับใจอย่างสมบูรณ์จากบาปของ
พวกเขา “จะสารภาพและละทิง้มัน” (คพ. 
58:43) ท่านควรสารภาพบาปทัง้หมดต่อพระ
บิดาบนสวรรค์และสารภาพบาปรา้ยแรงต่อ
อธิการเช่นกัน (เมื่อสงสัยให้พูดคุยกับอธิการ 
เขาพรอ้มจะช่วยท่าน)

หลังจากท�าส่ิงเหล่าน้ี วธิีรูว้า่ท่านไดก้ลับ
ใจอย่างสมบูรณ์คอืมองเห็นและรูสึ้กถึงผล
ของการกลับใจ—การเปลี่ยนแปลงในความ
ปรารถนา ความรูสึ้ก ทัศนคต ิความสัมพันธ์ 
และพฤตกิรรมของท่าน ส�าคญัที่สุดคอืการ 
กลับใจอย่างสมบูรณ์จะน�าความเป็นเพื่อน
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์มาให้ท่าน ◼

กำรเลอืกคู่เป็นกำรตดัสินใจคร้ังใหญ่ 
และน่ันท�ำให้ฉันกงัวลใจ ฉันจะรู้ได้

อย่ำงไรว่ำฉันเลอืกถูกต้อง

ฉันจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำฉัน
กลบัใจอย่ำงสมบูรณ์
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หอ้งสนทนา

การกระตุน้เตอืนให้พูดตอ่วา่  “ยินดี
ตอ้นรบันะคะถ้าคณุอยากมาดกูับ
เรา” ดฉัินตกใจเมื่อเขาตอบวา่จะมา

ดฉัินรูสึ้กถึงพระวญิญาณแรงกล้า
มากขณะศาสดาพยากรณ์กระตุน้
ให้เราตัง้เป้าหมายที่จะท�าให้เรา
สามารถเข้าใกล้พระครสิตม์ากขึน้ 
เนทฟังทุกค�า หลังจากเขากลับไป
แล้ว ดฉัินรูสึ้กสงบและมีสันต ิเช้า
วนัรุง่ขึน้เขาโทรมาหาดฉัิน

“ผมอยากขอบคณุที่คณุชวนผม
เมื่อคนื” เขาบอก “เพื่อนทุกคน

ของผมมีงานเลีย้ง ผมไม่อยากไป
เพราะรูว้า่จะมีเรือ่งไม่ดบีางอย่าง
เกิดขึน้ ผมดี ใจที่คณุชวนผม ผม
รูสึ้กดมีาก”

ดฉัินรูสึ้กวา่พระวญิญาณก�าลัง
บอกวา่ดฉัินท�าส่ิงที่ถูกตอ้ง การเป็น
มิตรช่วยให้เนทรูสึ้กถึงพรของการ
ด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม ดฉัินรู้
วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงห่วงใยเราและ
พระองคจ์ะทรงท�าให้เราสามารถ
เลือกส่ิงที่ถูกตอ้งไดเ้สมอ ◼
ราเชล เอช., รัฐเทกซสั สหรัฐอเมริกา

ตอนที่ออกเดทครัง้แรก 
กับเนท ดฉัินประหลาดใจ
เมื่อทราบวา่เขาไม่ไดเ้ป็น

วสุิทธิชนยุคสุดท้าย เขาสุภาพมาก 
แตเ่มื่อดฉัินกลับถึงบ้าน ดฉัินไม่
แน่ใจวา่จะออกเดทกบัเขาอกีหรอืไม่

สัปดาห์ตอ่มา เนทโทรมาถามวา่
ดฉัินอยากไปงานวนัส่งท้ายปีเก่า
ไหม “ฉันขอโทษคะ่เนท” ดฉัินตอบ 
“คนืน้ันเป็นคนืวนัอาทิตย์ และฉัน
กับครอบครวัจะดกูารถ่ายทอดจาก
ฝ่ายประธานสูงสุด” ดฉัินรูสึ้กถึง

“ผมดีใจท่ีคุณชวนผม”
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เยาวชน

ประวติัครอบครัวของผม
เสร็จจริงหรือ

ผมตอ้งการช่วยท�าประวตัคิรอบครวัมาก แตค่ณุพ่อมีเจ็ด
รุน่ในแผนภูมิสืบสกุลของท่าน และท�าศาสนพิธีพระวหิาร
ครบทุกคนแล้ว ท่านไม่พบข้อมูลใหม่ของครอบครวัท่านมา

นาน 11 ปี ความปรารถนาและความหวงัของผมสูญสลาย ผมบอก
ตนเองดว้ยความผิดหวงัวา่ “ประวตัคิรอบครวัของผมท�าครบหมด
แล้ว ผมจะเอารายช่ือไปพระวหิารมาจากไหน”

ผมตดัสินใจดขู้อมูลทัง้หมดที่คณุพ่อมีบนแผนภูมิ FamilySearch 
ของท่าน และเสียงหน่ึงบอกผมว่ายังมีอีกมากให้ท�า ผมเริ่มค้นหา
ข้อมูลทัง้หมดทางอินเทอร์เน็ต ผมสามารถหาได้หลายคนที่มี
นามสกุลเดียวกับผม แต่ ไม่สามารถหาความสัมพันธ์กับคน
เหล่าน้ันได้

เมื่อหมดหวงั ผมจึงตดัสินใจอดอาหารกับคณุแม่ขอให้ประสบผล
ส�าเรจ็ในประวตัคิรอบครวัของเรา เช้าวนัอาทิตย์ตอ่มาขณะเตรยีม
ตวัไปโบสถ์ ผมคน้หาทางอินเทอรเ์น็ต และพบเพจหน่ึงซ่ึงมีข้อมูล
ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน น่ันคอืปาฏิหารยิ์!

ดว้ยความช่วยเหลือของข้อมูลใหม่ ดว้ยวยั 14 ปี ผมน�าช่ือ
ครอบครวัทัง้หมด 400 ช่ือไปพระวหิาร ผมมีความสุขมาก! ส่วนที่
ผมชอบเป็นพิเศษคอืการไดแ้บ่งช่ือเหล่าน้ันให้เยาวชนและเห็น
ความสุขของพวกเขาที่มีการด์อยู่ ในมือมากขนาดน้ัน

ผมเป็นพยานถึง
งานอันส�าคญัยิ่งและ
น่าอัศจรรย์น้ี เมื่อ
เราท�าประวตัิ
ครอบครวั 
พระวญิญาณ
ทรงช่วยให้
เราประสบ
ผลส�าเรจ็และ
สัมผัสใจเรา ◼
กิลเลอร์โม ที., ชิลี

หลงทางใน
ตีฮวันา

ปี
หน่ึง ผมกับครอบครวัขับรถไป
เมืองตฮัีวนา เม็กซิโกเพื่อเยี่ยม
สมาชิกบางคนที่น่ันและส่ง

ของบางอย่างที่บ้านพักของประธาน
คณะเผยแผ่ แตพ่อเราข้ามชายแดน
ระหวา่งรฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา
กับเม็กซิโก เราหลงทาง พวกเรา
ไม่มี โทรศัพท์มือถือ เราจึงไม่สามารถ
ตดิตอ่ขอความช่วยเหลือจากใครได้

ในที่สุด น้องสาวผมแนะน�าให้เรา
จอดรถและสวดอ้อนวอน เราทุกคน
หลับตาและก้มศีรษะขณะที่เธอสวด
อ้อนวอน พอเธอสวดอ้อนวอนจบ ผม
ลืมตาและส่ิงแรกที่เห็นคอืแท็กซ่ีตดิ
สติก๊เกอรภ์าพพระวหิารแซนดเีอโก  
แคลิฟอรเ์นีย ผมตะโกนวา่ “พระ
วหิาร!”

น้องสาวคนหน่ึงของผมกระโดดลง
จากรถอย่างรวดเรว็และวิง่ไปหาแท็กซ่ี
คนัน้ันซ่ึงจอดตดิไฟแดง เธอคยุกับ
เขาสัน้ๆ จากน้ันก็วิง่กลับมาบอกวา่
เขาบอกให้เราขับตามไป เราขับตาม
ขณะที่เขาขับวกวนไปมาผ่านถนน
หลายสายของตฮัีวนาจนเรามาถึงบ้าน
พักประธานคณะเผยแผ่

ประสบการณ์น้ีเสรมิสรา้งประจักษ์
พยานของผมที่วา่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงพระชนม์และทรงดแูลเรา การ
สวดอ้อนวอนเป็นครอบครวัดว้ย
ศรทัธาเป็นความรูสึ้กที่ดเียี่ยม และ
พระผู้เป็นเจ้าทรงไดย้ินค�าสวด
อ้อนวอนของเราจรงิๆ ◼
คอร์บิน ดี., รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาภา
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ผมพยายามส่องสวา่ง
โดยพรอ้มจะช ่วยเหลือ! 

ถา้ตอ้งท�าสิง่ใด  

ผมพรอ้มช ่วย!

พรอ้มจะ  
ช ่วยเหลือ!

ส่องแสงของท่ำน

ผู้ช่วยแจกหนังสือเพลงสวด
ทุกวนัอาทิตย์ผมช่วยผู้สอนศาสนาแจก

ใบโปรแกรม ผมจะตอ้งแน่ใจวา่ทุกคนได้ ใบ
น้ี ถ้าใครไม่มีหนังสือเพลงสวด ผมจะน�าไป
ให้เขาเพื่อพวกเขาจะไดร้อ้งเพลง

สำมภำษำ
คณุพ่อของผมมาจากฮ่องกง 

ส่วนคณุแม่มาจากกวา่งซี  
ประเทศจีน ผมพูดไดส้าม
ภาษา—กวางตุง้ จีนกลาง และ
ภาษาอังกฤษ ในสาขาของผม 
เราพูดภาษากวางตุง้และจีน
กลางในการประชุมศีลระลึก 
และเรารวมปฐมวยักับสาขาที่
พูดภาษาอังกฤษ จำกบริตชิ

โคลมัเบีย  
แคนำดำ  

สวสัดคีรับ  
ผมช่ือแอรัน  
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ส่งดำวมำให้เรำ!
ท่านส่องสวา่งตามท่ีพระเยซูคริสตท์รงขอให้
ท�าอยา่งไร อีเมลรูปดาวของท่านพร้อมเร่ือง
เล่า ภาพถ่าย และค�าอนุญาตของผูป้กครอง

มาท่ี liahona@ ldschurch .org

ท่ำนจะส่องสว่ำงได้อย่ำงไร
• ช่วยจดัและเกบ็เกา้อ้ีในปฐมวยั
• มองหาคนตอ้งการเพื่อนท่ีโบสถ์
• เกบ็ขยะ
• แน่ใจวา่ทุกคนมีหนงัสือเพลงสวด
• ช่วยใหค้รอบครัวของท่านจดจ�าวา่ตอ้ง

สวดออ้นวอน

กำรสวดอ้อนวอนกบัคุณตำ
ผมรูว้า่การสวดอ้อนวอนส�าคัญมาก 

เวลาทีค่ณุตาสวดอ้อนวอนกบัผมและ
น้องสาวเมื่อคณุพ่อคณุแม่อยู่นอก
เมือง ผมตอ้งแน่ใจวา่เราสวดอ้อนวอน
ดว้ยกันเสมอ

ผู้สอนศำสนำในอนำคต
ผมตืน่เตน้ที่จะไดเ้ป็น
ผู้สอนศาสนาในวนัข้าง
หน้า ครปูฐมวยับอกผม
วา่เราเริม่เก็บเงินตอนน้ี
ไดเ้ลย ผมจึงเก็บเงินไว้

ในกระปุกออมสินส�าหรบั
งานเผยแผ่ของผม

ท�ำงำนให้เสร็จส้ิน
บางครัง้เรามีกิจกรรมที่ โบสถ์ และผมมักจะอยู่ช่วยเก็บ

โตะ๊เก้าอีเ้สมอ เมื่อเรามี โปรแกรมการประชุมศีลระลึกของ
ปฐมวยั ผมชอบพูดส่วนของผม
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โดย จสัตนิำ ลชิเนอร์
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“และพวกเขาเป็นอิสระทีจ่ะเลือก” (2 นีไฟ 2:27)

จัสตนิาน่ังยืดตวัตรงในที่น่ังของเธอ เธอวางดนิสอ
แท่งใหม่ไวต้รงหัวโตะ๊ วนัน้ีโรงเรยีนเปิดวนัแรก 

เธอไดพ้บเพื่อนรว่มชัน้และวาดรปูสนุกๆ 
แตแ่ล้วครเูวอรเ์นอรก็์พูดวา่ “ ไดเ้วลาฝึกเขียนแล้ว

คะ่!” ครเูวอรเ์นอรแ์จกกระดาษให้นักเรยีน “พวกหนูมี
เวลาเขียน 30 นาที จากน้ันเราจะไปพัก”

จัสตนิาสะอึก “ โอ ไม่นะ เขียนแล้วน่ี” เธอคดิ
ปีที่แล้วจัสตนิามีปัญหาเรือ่งการอ่านและการเขียน 

ดเูหมือนเพื่อนทุกคนชอบเขียน การเขียนไม่ยากส�าหรบั
พวกเขา จะเป็นอย่างไรถ้าปีน้ีเหมือนปีที่แล้วทัง้หมด

จสัตนิาหยบิดนิสอขึน้มา เธอกม้มองกระดาษของเธอ 
ทอ้งไส้เริม่ป่ันป่วน นักเรยีนคนอืน่ก�าลงัเขยีน ยกเวน้เธอ

เธอตอ้งการพูดกับครเูวอรเ์นอร ์ครจูะโกรธไหมที ่
จัสตนิาก�าลังมีปัญหา ถึงแม้ครจูะโกรธ ก็ยังดกีวา่เขียน

จัสตนิาเดนิไปที่ โตะ๊คร ู“ครเูวอรเ์นอรค์ะ น่ียากกวา่ปี
ที่แล้วอีก หนูคดิวา่หนูท�าไม่ไดค้ะ่”

ครเูวอรเ์นอร์ ไม่ไดม้ีสีหน้าไม่พอใจ เธอยิม้ให้จัสตนิา 
“เขียนเท่าที่หนูเขียนไดน้ะคะ แล้วหนูจะประหลาดใจ
กับส่ิงที่หนูเขียน! หนูเลือกไม่ไดเ้สมอไปหรอกวา่หนูจะ
เก่งอะไร แตห่นูเลือกไดว้า่หนูจะพยายามแค่ไหน”

จัสตินาเดินกลับไปที่ โต๊ะของเธอ เธอนึกถึงส่ิงที่ครู
เวอร์เนอรพ์ูด “ฉันเลือกได้ว่าจะพยายาม” น่ันเหมือน
ที่เธอเรียนรู้ ในปฐมวัย ชัน้เรียนของเธออ่านพระ
คัมภีร์ข้อหน่ึงที่บอกว่าเรา “เป็นอิสระที่จะเลือก” น่ัน
หมายความว่าเราเลือกเองได้ พระบิดาบนสวรรค์ทรง
วางใจให้เราท�าการเลือกที่ดี พระองค์ทรงสัญญาจะช่วย
เราเมื่อเราท�าผิดพลาด

ปีน้ีโรงเรยีนจะตา่งจากเดมิไดห้รอืไม่ เธอ เลือก ท�าให้
ตา่งจากเดมิได!้ จัสตนิาหยิบดนิสอขึน้มา เธอมองดู
กระดาษของเธอ ท้องไส้เริม่ผ่อนคลาย “ โอเค ฉันจะ
เขียน” เธอคดิ

กริง่ช่วงพักดงั จัสตนิายังเขียนไม่เสรจ็ แตเ่ธอเขียน
ไดม้ากกวา่ครึง่! เธอยกมือ “หนูอยู่เขียนตอ่ได้ ไหมคะ 
หนูเขียนเกือบเสรจ็แล้วคะ่!”

ครเูวอรเ์นอรย์ิม้และพยักหน้า
จัสตนิาส่งกระดาษของเธอในท้ายที่สุด มือเธอปวด

เล็กน้อย แม้แตส่มองก็ปวด! แตเ่ธอก�าลังยิม้ เธอไม่เคย
พยายามมากเท่าน้ีมาก่อน

วนัตอ่มาชัน้เรยีนฝึกอ่าน ครเูวอรเ์นอรข์อให้ทุกคน
อ่าน 20 นาที จัสตนิาพยายามอีกครัง้ เธอเปิดหนังสือ
และออกเสียงค�าตา่งๆ

จัสตนิาเริม่ท�าการเลือกทุกวนั เธอเลือกอ่าน เธอเลือก
เขียน การอ่านและการเขียนอาจไม่เลวรา้ยขนาดน้ัน!

เธอเลือกแม้กระทั่งไปห้องสมุด เธอส�ารวจหนังสือ ปีที่
แล้วเธอไม่ไดท้�าแบบน้ี ไม่นานเธอก็อ่านตลอดเวลา และ
น่ันสนุกมาก! ยิ่งอ่าน เธอยิ่งเขียนเก่ง

เมือ่จสัตนิาอายมุากขึน้ เธอดี ใจทีเ่ธอเลอืกขยนัอา่น
เขียน เพราะเดีย๋วน้ีมบีางอยา่งทีเ่ธอชอบท�าเป็นพเิศษ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในไรน์แลนด-์ พาลาทิเนต เยอรมนี

ทุกคนโตเป็นผู้ ใหญ่
สวสัดีค่ะ ดิฉนัช่ือจสัตินา! หลงัจากฝึก
รักการเขียน ดิฉนัเขียนมาตลอด ดิฉนั
เขียนในโรงเรียนมธัยมปลาย จากนั้นกไ็ป
เรียนวทิยาลยัเพื่อเรียนเพิ่มเติมเร่ืองการ
เขียน ตอนน้ีดิฉนัเป็นนกัเขียน! ดิฉนัตอ้ง

เขียนหลายเร่ือง อยา่งเช่นเร่ืองเก่ียวกบัความทา้ทายสมยั
เดก็ของดิฉนัเร่ืองน้ี ดิฉนัเขียนใหนิ้ตยสาร เวบ็ไซต ์และ
หนงัสือพิมพห์ลายฉบบั
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โดย จอร์แดน ไรท์
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“ฉันตอ้งการอยูกั่บครอบครวัฉันเองทกุเวลา และพระเจา้
ทรงสอนวธีิแก่ฉัน” (หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 98)

เสธกระโดดขึน้ลงในที่น่ังดา้นหลังและรอ้งเพลง
พิลึกพิลั่น “น่ิงน่ิงๆ หน่อย เสธ” คณุพ่อบอก “พ่อตอ้ง

ใช้สมาธิ ในการขับรถ”
“ผมน่ังน่ิงไม่ได”้ เสธตอบ “มันเยี่ยมมากเลยครบั!”
คณุพ่อยิม้ “พ่อดี ใจที่ลูกตืน่เตน้จะไดพ้บน้องชาย

ของลูกที่เพิ่งเกิด”
เมื่อพวกเขามาถึงโรงพยาบาล เสธวิง่ไปที่ห้องของคณุ

แม่ เขารูว้า่ห้องอยู่ที่ ไหนเพราะคุณแม่อยู่ท่ีน่ันห้าวนั
แล้ว เธอตอ้งอยู่ที่ โรงพยาบาลเพราะคาเล็บป่วย และคณุ
แม่ป่วยนิดหน่อยดว้ย เสธขอดคูาเล็บหลายครัง้แตค่ณุ
แม่บอกทุกครัง้วา่ “ยังไม่ได”้ เธอบอกวา่แพทย์จะตดัสิน
ใจวา่เมื่อใดคาเล็บแข็งแรงพอจะให้คนเข้าเยี่ยม

วนัน้ีแพทย์บอกวา่เยี่ยมได้ วนัน้ีคือวนัท่ีจะได้เห็น
หน้าน้อง!

เมื่อเสธเดินเข้าไปในห้องคุณแม่ เธออุ้มคาเล็บอยู่
แล้ว เสธวิ่งเข้าไปดูน้องชาย คาเล็บตัวเล็กนิดเดียว เขา
ดูตัวเล็กกว่าลูกพี่ลูกน้องของเสธที่เพิ่งเกิด และมีบาง

อย่างผิดปกติที่จมูกและหูของเขา เขาดูเหมือนเอลฟ์
ตัวน้อย!

“หวดัดีจ้ะ ลูกรกั” คุณแม่พูด “มาล้างมือ แล้วลูกจะ
ได้อุ้มน้อง”

เสธล้างมือดว้ยสบู่พิเศษ เขาปีนขึน้เตยีงโรงพยาบาล
ไปน่ังใกล้ๆ คณุแม่ เธอเอนตวัส่งลูกน้อยให้เขา คณุพ่อ
ช่วยเสธวางมือให้ถูกที่

เสธมองดคูาเล็บ “ ไง คาเล็บ” เขาพูด “พี่เองนะ เสธ 
น้องจะไดน้อนหลับในห้องของน้อง และพี่จะไดเ้อา
ของเล่นทัง้หมดของพี่ ให้ด ูและเราจะไดเ้ล่นที่สวน
สาธารณะ”

คาเล็บมองหน้าเสธ เสธคดิวา่เขาเป็นเด็กน่ารกัที่สุด
เมื่อเสธแขนล้า คณุพ่อรบัคาเล็บไปอุ้มแทน คณุแม่

จับมือข้างหน่ึงของเสธและมองตาเขา
“เสธ” เธอพูด “ลูกจ�าในปฐมวยัได้ ไหมเมื่อลูกเรยีน

เรือ่งแผนแห่งความรอด”
เสธพยักหน้า น่ันเป็นวนัที่ด ีซิสเตอร์ โลเปซมีดวง

จันทร ์ดวงดาว และโลกซ่ึงเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่ตดิ
อยู่บนแท่งไม้ เสธไดถ้ือดวงอาทิตย์

พ่ีนอ้งกนัเสมอ
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เดก็

พ่ีนอ้งกนัเสมอ

ไม่มจุีดจบอนัแท้จริง

“ไม่มีจุดจบอนัแทจ้ริงในแผน [ของ
พระบิดาบนสวรรค]์ มีแต่เพียงจุดเร่ิม

ตน้อนัเป็นนิจเท่านั้น”
ประธำนดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ทีป่รึกษำทีส่องในฝ่ำยประธำนสูงสุด, 
“ส�ำนึกคุณในทุกสภำวกำรณ์,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2014, 77.

“ลูกจ�าได้ ไหมวา่เราอยู่ ในสวรรคก์่อนเรามาโลกน้ีและ
เราจะกลับไปสวรรคเ์มื่อเราตาย”

เสธพยักหน้าอีกครัง้
“น้องคาเล็บยังป่วยมาก หมอบอกวา่น้องจะอยู่อีกไม่

นาน น้องจะตายและกลับไปสวรรค”์
เสธมองคณุแม่ เขามองดนู้องคาเล็บในอ้อมแขนของ

คณุพ่อ จากน้ันเขาก็ขมวดคิว้ ล�าคอของเขาตบีตนั “แต่
ผมรกัน้องน่ีครบั ผมอยากให้เขาอยู่ที่น่ี นอนห้องเดยีว
กับผม และเล่นกับผม เขาไม่อยากอยู่ตอ่หรอืครบั”

คุณแม่โอบเสธไว้ ในอ้อมแขน “เขาอยากอยู่กับเรา
แน่นอน เราเป็นครอบครวัของเขา แต่เขาจะได้เจอ
เราอีก”

“เหรอครบั”
คณุแม่พยักหน้า “แม่กับพ่อแตง่งานในพระวหิาร เรา

ไดร้บัสัญญาวา่ครอบครวัเราจะไดอ้ยู่ดว้ยกันช่ัวนิรนัดร ์
ลูกกับคาเล็บจะเป็นลูกของเราตลอดไป”

“น่ันความหมายวา่น้องคาเล็บจะเป็นน้องชายของ
ลูกตลอดไป” คณุพ่ออธิบาย “และลูกจะไดเ้จอน้องอีก
ครัง้ในสวรรค”์

เสธเสียใจ เขารูสึ้กโกรธดว้ย แตเ่ขานึกถึงการไดพ้บ
น้องคาเล็บในสวรรคแ์ละยิม้นิดๆ เขาเอือ้มมือมาลูบผม
นุ่มๆ ของน้องคาเล็บ “เราจะเป็นพี่น้องกันในสวรรค์
หรอืน่ี เยี่ยมมากเลย”

คณุแม่หอมแก้มเสธ “เยี่ยมมากๆ เลย” ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัไอโอวา สหรฐัอเมรกิา
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อคัรสำวกเป็นพยำนถงึพระคริสต์
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จาก “การชดใช้และค่าของจิตวิญญาณเดียว,” เลียโฮนา, พ.ค. 2004, 105

โดย เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล์ บัลลำร์ด
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

“พระเยซคูริสต ์พระผูช้ว่ยใหร้อดและพระผูไ้ถข่องมวลมนุษยมิ์ไดด้บั
สญู พระองคท์รงพระชนม—์พระบตุรผูฟ้ื้นคืนพระชนมข์องพระผูเ้ป็น
เจา้ผูท้รงพระชนม—์น่ีคือประจกัษพ์ยานของขา้พเจา้”
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เดก็พนัธสญัญา 
แหง่อบัราฮมั

ฉันสำมำรถอ่ำนพระคมัภร์ี

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�าพนัธสญัญาหรือสญัญากบัอบัราฮมั
และซารายวา่พวกท่านจะมีบุตรและพระผูเ้ป็นเจา้จะทรง
อวยพรพวกท่าน อบัราฮมักบัซารายไม่มีบุตรเป็นเวลา
นาน แต่พวกท่านยงัเช่ือฟัง เม่ืออบัราฮมักบัซารายอายุ
เกือบ 100 ปี พวกท่านมีบุตรชายคนหน่ึง! พระบิดาบน
สวรรคท์รงอวยพรเราเม่ือเราเช่ือฟัง และพรเหล่านั้นเกิด
ข้ึนในเวลาท่ีพระบิดาบนสวรรคท์รงทราบวา่ดีท่ีสุด

อบัรำฮัมกบัซำรำย
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ลีน
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าร์

ช

หลังจากอ่านพระคัมภีร์หน่ึงข้อ  
ให้ระบายสีบริเวณตัวเลขที่ตรง 
กับข้อน้ัน!

1. อับราฮัม 1:1–2

2. อับราฮัม 2:3–6

3. อับราฮัม 2:8–12

4. ปฐมกาล 13:14–18

5. ปฐมกาล 17:3–8

6. ปฐมกาล 17:15–19

7. ปฐมกาล 18:10–14

8. ปฐมกาล 21:1–3

 ท่องจ�า อบัราฮมั 2:9

 คิดถึงส่ิงท่ีท่านท�าไดว้นัน้ีเพื่อเช่ือฟัง เขียน
วา่ท่านท�าอะไรและท่านรู้สึกอยา่งไร

 ดูวดิีทศันพ์นัธสญัญาเดิมบทท่ี 8 ท่ี 
scripturestories .lds .org

 ฉนัสามารถเช่ือฟังไดโ้ดย . . .
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โนอาห ์
เร่ืองรำวในพระคมัภร์ี
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โดย คมิ เวบ็บ์ รีด

พระผู้เป็นเจ้ารบัส่ังกับโนอาห์วา่พระองคจ์ะทรงก�าจัดส่ิงไม่ดบีนแผ่นดนิโลก 
พระองคร์บัส่ังให้ โนอาห์สรา้งเรอืล�าใหญ่ โนอาห์รวบรวมครอบครวัและสัตว์
ตา่งๆ ไว้ ในเรอื จากน้ันฝนก็เริม่ตก

นานมาแล้ว คนบนแผ่นดนิ
โลกเลือกท�าส่ิงไม่ด ีพระผู้เป็น
เจ้าทรงส่งศาสดาพยากรณ์ที่
กล้าหาญช่ือโนอาห์ เขามาบอก
ผู้คนวา่พวกเขาควรกลับใจและ
รกัพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาฟัง
หรอืไม่ ไม่! พวกเขายังท�าไม่ดี
เหมือนเดมิ
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ฝนหยุดตกในท้ายที่สุด น� ้าท่วม
ลดลง โนอาห์เห็นรุง้กินน� ้าใน

ท้องฟ้า พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญา
จะไม่ท�าให้น� ้าท่วมโลกอีก

ฝนตก 40 วนั 40 คนื ทัง้โลกปกคลุม
ไปดว้ยน� ้า! โนอาห์กับครอบครวัและ
สัตวต์า่งๆ อยู่ปลอดภัยในเรอื
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ฉันสามารถเป็นเหมือนโนอาห์ ไดแ้ละฟังพระบิดาบน
สวรรค ์ฉันรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัษาสัญญาของพระองค ์ 

ฉันไดร้บัพรเมื่อฉันเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระองค ์◼
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หน้ำระบำยสี

พระบิดาบนสวรรคท์รง
รกัษาสญัญาของพระองค ์
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ข้ าพเจา้รกัพระคมัภรีม์าก ขา้พเจา้
ชอบอา่นเกีย่วกบัพระชนมชี์พ

มรรตยัของพระเยซคูรสิต ์มมีากมาย
ในพระชนมชี์พของพระองคท์ีส่ามารถ
จรรโลงใจ ดลใจ และใหพ้ลงัแกเ่ราใน
ยามยากล�าบาก ส�าหรบัขา้พเจา้ บทที่
ศักดิสิ์ทธิท์ีสุ่ดบทหน่ึงในพระคมัภรี์
ทัง้หมดคอืยอหน์บทที ่17 ทัง้บทเป็น
ค�าสวดวงิวอนของพระเยซคูรสิตต์อ่
พระบดิาของพระองค ์พระองคต์รสัวา่ 
“ถา้เพยีงแต่โลกรูจ้กัพระองคด์งัทีข่า้
พระองคร์ูจ้กั” พระองคท์ลูพระบดิาวา่
ทกุอยา่งทีพ่ระบดิาทรงขอใหพ้ระองค์
ท�าส�าเรจ็ลลุว่งแลว้

บางครัง้เราลืมไปวา่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงเช่ือฟังมากเพียงใด ทุกส่ิง
ที่พระองคท์รงท�า ทุกส่ิงที่พระองค์
ตรสั เป็นเพราะพระองคท์รงเช่ือฟัง
พระบิดา การที่พระองคท์รงคน้หา
และดแูลคนยากจน การเรยีกสาวก
ของพระองค ์การสอนของพระองค์
ทัง้ในแผ่นดนิปาเลสไตน์และในทวปี

อเมรกิา—ส่ิงเหล่าน้ีล้วนส�าเรจ็ลุล่วง
เพราะพระบิดาทรงบัญชาให้พระองค์
ท�า พระองค์ ไม่ทรงมีวาระส่วน
พระองค ์พระองคต์รสัวา่ “เราไม่ได้
ท�าอะไรตามใจชอบ พระบิดาทรงสอน
เราอย่างไรเราก็กล่าวอย่างน้ัน” (ยอห์น 
8:28) นับเป็นแบบอย่างที่ดพีรอ้มของ
การเช่ือฟัง!

ในบรรดาการเลือกทัง้หมดที่เรา
ท�าในชีวติ เราตอ้งเลือกรูจ้ักพระผู้
ช่วยให้รอด พระด�ารสัเตอืนที่เรยีบ
ง่ายของพระองค ์“จง . . . ตามเรามา” 
(มัทธิว 19:21) จะเปลี่ยนการด�ารงอยู่
ของมนุษย์ถ้าเรายอม พระองคท์รงมี
เดชานุภาพในการท�าให้ภาระของเรา
เบาถ้าเราจะหันไปหาพระองค์

ในฐานะอัครสาวกของพระเจ้า
พระเยซูครสิต ์ข้าพเจ้ามี โอกาส
แสดงประจักษ์พยานในฐานะพยาน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ความ

พระองคจ์ะทรง
ท�าใหภ้าระของ
เราเบา
เดชานุภาพแห่งการไถ่ของพระผู้
ช่วยให้รอดจะเปล่ียนการด�ารงอยู่
ของมนุษย์ถ้าเรายอม

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

ปรารถนาสูงสุดของข้าพเจ้าคอืขอให้
ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าแทรกซึม
เข้าไปในใจคนที่ ไดย้ินไดฟ้ัง

ขา้พเจา้ทราบวา่พระเยซูครสิตท์รง
พระชนม ์ขา้พเจ้าทราบวา่พระเยซู
ครสิตท์รงน�าและก�ากบัดแูลศาสนจกัร
ของพระองค์ โดยการเปิดเผยผา่น
ศาสดาพยากรณ์ในยคุสมยัน้ี ถา้เราจะ
มศีรทัธาในพระผูช่้วยใหร้อดของเรา 
พระองคจ์ะทรงมองเราผา่นการทดลอง
และความยากล�าบากของเรา และเราจะ
สามารถอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไมแ่ละ
กลบัไปยงัทีป่ระทับของพระองคห์ลงั
จากการทดลองในชีวติน้ี พระองคท์รง
พระชนม ์ทรงรูจ้กัและรกัเราทกุคน 
พระองคท์รงประสงคจ์ะประทานพร
เราอยา่งมากถา้เรามาหาพระองค ์◼

จาก “พยานพิเศษของพระครสิต,์” เลียโฮนา, 
เม.ย. 2001, 12 ชมเอ็ลเดอรเ์ฮลส์ ให้ข่าวสารเรือ่ง 
“พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่างทีด่พีรอ้มของ
การเชือ่ฟัง” ไดท้ี ่prophets .lds .org และเลือก 
“พยานพิเศษของพระครสิต”์ ภา
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โดย เอล็เดอร์ 
โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์ 
(1932–2017)

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง
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ท่านสามารถ “เรียนรู้ [พระคริสต]์” (คพ. 19:23) 
โดยอ่านประจกัษพ์ยานเหล่าน้ีของประธาน
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และบทบาทของพระองคใ์นแผนแห่งความสุข
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