
การเปิดเผยทีเ่ป็นพรแก่
ทั้งโลก, น. 12
การเป็นบิดาทีม่คุีณธรรมสูง:  
ช่ัวขณะหน่ึงของพระเจ้า, น. 22

การรับใช้คนทุกข์ยากโดยไม่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตน, น. 26

“ผมได้แผ่นจารึกแล้ว”  
โจเซฟร้องบอก, น. 32

ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวิสุทธิชนยคุสุดทา้ย • มิถุนายน 2018



“การเป็นบิดาท่ีมี
คุณธรรมสูงท�าให้

เราเห็นชัว่ขณะหน่ึง
ของ คณุลกัษณะอนั
ศกัดิสิ์ทธิข์องพระ
บิดาในสวรรค”์

ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์

จาก "อิทธิพลของบิดาท่ีชอบธรรม" หน้า 22.
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ภาพปก
ภาพถ่าย โดย ครสิตนิา สมิธ

22 อทิธิพลของบิดาทีช่อบธรรม
โดย เมแกน วอร์เร็น
ผูเ้ป็นเสมอืนบดิาในชีวติดฉัิน
สอนดฉัินเกีย่วกบัความส�าคญัของ
การเป็นบดิาทีช่อบธรรม

26 แบกภาระของกนัและกนั
โดย เอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. 
ฮอลแลนด์
เราสามารถมส่ีวนรว่มในงานของ
พระอาจารย์ ได้ โดยแสดงความ
เห็นใจเหมือนพระครสิตต์อ่บตุร
ธดิาทกุคนของพระผูเ้ป็นเจา้

32 วสุิทธิชน: เร่ืองราวของศาสนจกัร— 
บทที ่ 4: จงเฝ้าระวงั
หลงัจากรอหลายปี ในทีสุ่ดโจเซฟ 
สมธิก็ไดร้บัแผน่จารกึ—พรอ้มค�า
เตอืนใหเ้ฝ้าระวงั

ปกิณกะ
4 ภาพแห่งศรัทธา: เดลวา เนตาเน

6 หลกัธรรมของการปฏบัิตศิาสนกจิ: 
หลกัธรรมห้าข้อทีผู้่ฟังทีด่พีงึปฏบิตัิ

10 การรับใช้ในศาสนจกัร: 
วอร์ดทีต้่องการเรา
โดย วลิฟรายดก์บัลอรา อาย

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

80 จนกว่าเราจะพบกนัอกี: สถาน
ศักดิ์สิทธ์ิในวนัสะบาโตของเรา
โดย ประธานเอม็. รัสเซลล ์ 
บลัลาร์ด

เฉลิมฉลองการเปิดเผยปี 1978

บทความพิเศษ

12 การขยายพรของฐานะปุโรหิต
การเปิดเผยเรือ่งฐานะปุโรหติ
ในปี 1978 เป็นพรแก่บุคคล 
ครอบครวั และศาสนจักร
อย่างไร

16 การเปิดเผยแห่งยุคสมยัของเรา
อัครสาวกสีท่า่นเลา่วา่พวกท่าน
รูสึ้กอย่างไรในวนัที ่1 มิถนุายน 
ค.ศ. 1978 เมือ่ไดร้บัการเปิด
เผยเรือ่งฐานะปุโรหติ

18 ได้รับพรในทุกทางทีเ่ป็นไปได้
โดย เอล็เดอร์เอด็เวร์ิด ดูเบ
ในฐานะผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 
ผมไดยิ้นเรือ่งขอ้จ�ากัดของ
ฐานะปุโรหติส�าหรบัคนผวิด�า
เป็นครัง้แรก

20 ด�ารงฐานะปุโรหิตด้วย 
ความเคารพอย่างสูง
โดย ชาร์ลอตต ์อคัควาห์
ดฉัินรบับัพตศิมาเพียงสาม
เดอืนหลังจากผู้สอนศาสนาชดุ
แรกมาถงึกานา
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44 การกระท�าทีส่มดุลของความอดทน
โดย เอล็เดอร์ไมเคิล จอห์น ย.ู เทห์
ท�างาน ไปโรงเรยีน เลีย้งดู
ครอบครวั—เราจะหาความสมดลุ
ในหน้าทีร่บัผิดชอบของเราอยา่งไร

48 ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง—และ
ต่อพระผู้เป็นเจ้า
โดย เฟธ ซูเธอร์ลิน แบลค็เฮิร์ทส์
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงช่วยให้ดฉัิน
เอาชนะความจองหองและยอมรบั

ค�าต�าหนิของ
อธกิาร

คนหนุ่มสาว

50 การเตรียมชีวติ: สมาคม
สงเคราะห์จะน่าเบ่ือหรือเปล่า
โดย ชาร์ลอตต ์ลาร์คาบาล
ดฉัินพบวา่สมาคมสงคราะห์ ไม่
เหมอืนทีด่ฉัินคาดไว้

52 การเตรียมชีวติ: วนัแรกของ
ผมในโควรัมเอล็เดอร์
โดย ดลัลิน ลูดทเ์ค
ผมมีส่ิงทีจ่ะมอบให้ โควรมั 
เอ็ลเดอรม์ากมายถา้ผมเต็มใจช่วย

54 จากสนามเผยแผ่: ความ
ช่วยเหลอืเพิม่เตมิ
โดย อลัลี อาร์เนลล์

56 ห้องสนทนา

58 หลายต่อหลายหน้าบอกว่าเราเช่ือ
โดย ริชาร์ด เอม็. รอมนีย์
เพือ่นรว่มชัน้ของผมพูดวา่ชาว
มอรมอนไม่ใช่ชาวครสิต—์ผมจึง
ตดัสินใจคน้หาดว้ยตนเองวา่พระ
คมัภีรม์อรมอนสอนอะไรเรา

60 ค�าถาม & ค�าตอบ
ฉันจะรูสึ้กม่ันใจมากขึน้ไดอ้ย่างไร 
ของประทานแหง่การเล็งเห็นคอื
อะไร

62 ค้นพบของประทานของท่าน
โดย จสัตินา ลิชเนอร์

64 โปสเตอร์: แสงสว่างทางวญิญาณ

65 ปัจฉิมวาทะ: แสงสว่างอยู่ทีน่ั่นเสมอ
โดย เอล็เดอร์ดีเทอร์ เอฟ. 
อุคทด์อร์ฟ

เยาวชน

48 76

52

66 ส่องแสงของท่าน: แสดง
ความรักของเธอ
เมือ่ฉันรบัใช้ครอบครวั ฉันรูสึ้กถงึ
ความรกัของพระบิดาบนสวรรค์

68 เวลาเข้านอนของเฟลกิซ์
โดย ไฮดี โพเอลแมน
แอนทนัอยากกลับไปเล่นเกม
คอมพิวเตอร—์แตก่ารรบัใช้น้อง
ชายส�าคญักวา่

70 ตอตญ่ิากบัเพือ่นบ้าน
โดย ลินดเ์ซย ์สตีเวนส์ แทนเนอร์และ
มารีสซา เดนนิส
อาเดรยีนามีความสุขที่ ไดร้บั
ประทานอาหารวา่งกับมารก์ารติา
เพือ่นบ้านของเธอ แตเ่ธอมคีวามสุข
ย่ิงกวา่น้ันเมือ่ไดอ้ยู่เป็นเพือ่นเธอ!

72 เพลง: ปาฏหิาริย์
โดย ชอวน์า เบลท ์เอด็เวร์ิดส์

74 อคัรสาวกเป็นพยานถงึพระคริสต์
โดย เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด์

75 พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จกัท่าน
โดย ซิสเตอร์คริสตีนา บี. ฟรังโค

76 เร่ืองราวในพระคมัภร์ี: โมเสส
ตดิตามพระผู้เป็นเจ้า
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้าระบายสี: ฉันสามารถ
เป็นผู้สร้างสันติ

เดก็

ดูวา่ท่านจะหา
เลียโฮนาท่ีซ่อน
อยู่ ในฉบับน้ีได้
หรอืไม่ ค�าใบ้: 

ท่านรบัใช้พ่ีน้อง
ของท่านอย่างไร
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อ่านบทความและส่งบทความของ
ท่านมาท่ี liahona .lds .org

หาข่าวสารท่ีแบ่งปันไดแ้ละ
สร้างแรงบนัดาลใจ (เป็นภาษา
องักฤษ โปรตุเกส และสเปน) 

ท่ี facebook.com/liahona

ส่งค�าติชมมาท่ี  
liahona@ ldschurch .org

liahona.lds.org
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ภาพแห่งศรัทธา

เดลวา เนตาเน
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

เม่ือตั้งครรภแ์ปดเดือนคร่ึง ดิฉนัรับ
การตรวจอลัตราซาวด ์4 มิติ

ในอลัตราซาวดท่ี์ผา่นๆ มา แพทย์
ไม่เห็นตวัเดก็ เพราะเหตุน้ีพวกเขา
จึงบอกวา่มือของลกูสาวเราจะไม่มี
น้ิวและใบหนา้ของเธอจะผดิรูป 
ภาพในอลัตราซาวด ์4 มิติละเอียด
กวา่ ดว้ยเหตุน้ีเม่ือเจา้หนา้ท่ีเทคนิค
เร่ิมอลัตราซาวด ์ดิฉนัจึงเห็นมือท่ี
สมประกอบของลกูสาวก�าลงัโบก
ใหดิ้ฉนับนหนา้จอ ดิฉนัเห็นดวงตา
สองขา้งและปากท่ีสมประกอบดว้ย 
ดิฉนัดีใจมากท่ีเธอจะไม่ตาย

เม่ือเมลาลกูสาวของเราเกิด ผู ้
เช่ียวชาญยนือยูข่า้งๆ แต่ไม่ไดท้ �า
อะไรเลย เมลาไม่ไดมี้ความผดิปกติ
ของโครโมโซมคู่ท่ี 13 คณะแพทย์
และผูเ้ช่ียวชาญไม่สามารถอธิบาย
ไดว้า่เพราะอะไร แต่ดิฉนักบัสามีรู้
วา่นัน่คือปาฏิหาริย์

เดลวาทราบหลังจากตัง้ครรภ์ครัง้ทีส่องไดสี้่
เดอืนวา่ลูกน้อยของเธอมีความผิดปกตทิีย่าก
จะเกิดขึน้ของโครโมโซมเรยีกวา่โครโมโซม
คูท่ี ่13 เกินมาหน่ึงแท่ง มี โอกาสน้อยนิด
ทีเ่ด็กจะรอด และเพราะชีวติของเดลวาจะ
เป็นอันตรายดว้ย แพทย์จึงแนะน�าหลายครัง้
ให้เธอท�าแท้ง แม้ตอ้งเผชิญกับผลลัพธ์ที่ ไม่
แน่นอน แตเ่ดลวาเลือกวางใจพระบิดาบน
สวรรค์ ไม่วา่จะเกิดอะไรขึน้
คริสตนิา สมธิ ช่างภาพ
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เ อ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าววา่ “แตส่ิ่งที่
ส�าคญัยิ่งกวา่การพูดคอืการฟัง . . . หากเราฟังดว้ยความรกั เราจะทราบวา่ตอ้งพูด
อะไร เพราะพระวญิญาณจะทรงบอกเรา” 1

การฟังเป็นทักษะที่เราเรยีนรู้ ได ้การฟังแสดงออกถึงความรกัที่เรามีตอ่ผู้อื่น ช่วย
สรา้งสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้น และเชือ้เชิญพระวญิญาณให้ประทานพรเราดว้ยของ
ประทานแห่งการเล็งเห็นเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความตอ้งการของผู้อื่น 2 ตอ่ไปน้ีเป็นวธิี
ปรบัปรงุการฟังของเราห้าวธิี

ไตร่ตรอง
พูดย�า้ถึงส่ิงที่ท่านไดย้ินและ

ท่านเข้าใจความรูสึ้กของผู้อื่น
อย่างไร การท�าเช่นน้ีจะช่วยให้พวก
เขารูว้า่พวกเขาเข้าใจถูกตอ้งหรอื
ไม่และให้ โอกาสพวกเขาอธิบาย

หาจุดยนืร่วมกนั
ท่านอาจไม่เห็นดว้ยกับทุก

ส่ิงที่พูด แตเ่ห็นดว้ยกับส่ิงที่
ท่านสามารถเห็นดว้ยได้ โดยไม่
บิดเบือนความรูสึ้กของตนเอง 
การเต็มใจยอมรบักันจะช่วยลด
ความกังวลและความรูสึ้กปิดกัน้ 
(ด ูมัทธิว 5:25)

หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจ

หลกัธรรมหา้ขอ้ท่ี 
ผูฟั้งท่ีดีพึงปฏิบติั
การฟังอย่างแท้จริงจะช่วยให้ท่านรู้วิธีตอบรับความต้องการทาง
โลกและทางวิญญาณของผู้อ่ืนดงัท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงท�า
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ใหเ้วลาพวกเขา
หลายคนตอ้งการเวลาในการรวบรวม

ความนึกคดิของพวกเขาก่อน
พูด ให้เวลาพวกเขาคดิทัง้

ก่อนและหลังพวกเขาพูด
บางส่ิง (ด ูยากอบ 1:19) 
เพียงเพราะพวกเขาพูดจบ
ไม่ไดห้มายความวา่พวก
เขาพูดทุกส่ิงที่พวกเขา

ตอ้งการ อย่ากลัวความเงียบ 
(ด ูโยบ 2:11–3:1 และ แอลมา 

18:14–16)

เอาใจใส่
เราคดิเรว็กวา่ที่คนอื่นพูด 

หยุดยัง้การล่อลวงที่จะดว่น
สรปุหรอืคดิไปก่อนวา่ท่านจะ
พูดอะไรเมื่อพวกเขาพูดจบ 
(ด ูสุภาษิต 18:13) แต่ ให้ฟังดว้ย
เจตนาที่จะเข้าใจ ค�าตอบของ
ท่านจะดขีึน้เน่ืองจากมีพืน้ฐาน
จากความเข้าใจที่ดขีึน้

อธิบาย
อย่ากลัวที่จะถามค�าถามเพื่ออธิบายบาง

ส่ิงที่ท่านไม่เข้าใจ (ด ูมาระโก 9:32) การอธิบาย
ช่วยลดความเข้าใจผิดและแสดงความสนใจของ
ท่านในส่ิงที่ก�าลังพูด

หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจ

หลกัธรรมหา้ขอ้ท่ี 
ผูฟั้งท่ีดีพึงปฏิบติั
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ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนวา่เราควร “เรยีนรูท้ี่จะฟัง และฟังเพื่อเรยีนรู้
จากกันและกัน” 3 เมื่อท่านฟังดว้ยเจตนาที่จะเรยีนรูจ้ากผู้อื่น ท่านจะอยู่ ในสถานะ
ที่จะเข้าใจความตอ้งการของพวกเขาไดด้ขีึน้และไดย้ินการกระตุน้เตอืนวา่ท่านจะ
ดแูลคนที่อยู่รอบข้างท่านดงัเช่นพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงท�าอย่างไร

การฟังคือความรัก
เรือ่งเล่าเรือ่งหน่ึงจากเอ็ลเดอรฮ์อลแลนดแ์สดงให้เห็นถึงพลังของการฟัง
“ทรอย รสัเซลล์ เพื่อนข้าพเจ้าคอ่ยๆ ถอยรถกระบะของเขาออกจากโรงรถ . . . 

เขารูสึ้กวา่ล้อหลังเหมือนทับอะไรบางอย่าง . . . เขาเดนิไปดแูละพบออสเต็น ลูกชาย
วยัเก้าขวบสุดที่รกัของเขา นอนคว�า่หน้าอยู่บนทางเท้า . . . ออสเต็นจากไปแล้ว

“นอนไม่หลับหรอืท�าใจ
ให้สงบไม่ได ้ทรอยโศกเศรา้
จนไม่อาจปลอบโยนได ้. . . 
แต่ ในช่วงเวลาอันเจ็บปวด
น้ัน . . . จอห์น แมนนิงก์ก็
เข้ามา

“ข้าพเจ้าไม่ทราบจรงิๆ วา่
ส่ิงใดท�าให้จอห์นกับคูรุ่น่น้อง
ของเขาจัดตารางมาเยี่ยมบ้าน
รสัเซลล์ . . . ส่ิงที่ข้าพเจ้า 
รูค้อืเมื่อฤดใูบไม้ผลิที่ผ่าน 
มาบราเดอรแ์มนนิงก์เอือ้ม 
ลงไปโอบอุ้มทรอย รสัเซลล์ 
ออกจากเหตสุลดใจที่ทาง 
รถน้ันราวกับเขาก�าลังอุ้ม 
ออสเต็นตวัน้อยดว้ยตนเอง 
เฉกเช่น . . . พี่น้องชายใน
พระกิตตคิณุที่เขาควรจะ
เป็น จอห์นเพียงแต่ ใช้ฐานะ

ปุโรหิตในการดแูลทรอย รสัเซลล์  เขาเริม่โดยกล่าววา่ ‘ทรอย ออสเต็นตอ้งการให้
คณุด�าเนินชีวติตอ่ไป—รวมถึงในสนามบาสเก็ตบอล—ดงัน้ันผมจะมาที่น่ีทุกเช้า
ตอนตหี้าสิบห้านาที  เตรยีมตวัให้พรอ้ม . . .’

“‘ตอนน้ันผมไม่อยากไป’ ทรอยบอกข้าพเจ้าในภายหลัง ‘“เพราะผมพาออสเต็น
ไปกับผมเป็นประจ�า . . . แตจ่อห์นยืนกราน ดงัน้ันผมจึงไป  ตัง้แตว่นัแรกที่กลับ
มาน้ัน เราคยุกัน—หรอืที่จรงิผมพูดและจอห์นฟัง . . . แรกๆ เป็นส่ิงที่ยากมาก แต่
เวลาผ่านไปผมตระหนักวา่ผมพบความเข้มแข็งของผมในรปูแบบของ [จอห์น 
แมนนิงก์] ผู้ที่รกัผมและฟังผมจนในที่สุดชีวติผมก็มีแสงตะวนัอีกครัง้’” 4 ◼

อ้างองิ
 1. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เป็นพยานฝ่ายเรา,” เลียโฮนา, ก.ค. 2001, 19
 2. See David A. Bednar, in “Panel Discussion” (worldwide leadership training meeting, Nov. 2010), 

broadcasts .lds .org .
 3. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “Listen to Learn,” Ensign, พ.ย. 1991, 23
 4. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ตวัแทนของศาสนจักร,” เลียโฮนา, พ.ย. 2016, 66–67
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ปฏิบติัศาสนกิจดงัท่ีพระผูช่้วยให้
รอดทรงท�า

เม่ือพระเยซูเสดจ็ออกจากเยรีโค ชายตาบอดสองคนร้องเรียกพระองค์
วา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงพระเมตตาพวกขา้พระองคเ์ถิด . . .

“พระเยซูทรงหยดุยนือยู ่ทรงเรียกเขามาและตรัสวา่ ท่านทั้งสอง
ตอ้งการใหเ้ราท�าอะไรเพื่อท่าน

“เขาทั้งสองทูลวา่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขอใหน้ยันต์าของขา้พระองคท์ั้ง
สองหายบอด

“พระเยซูทรงแตะตอ้งนยันต์าของ
เขาทั้งสองดว้ยพระทยัสงสาร ในทนัใด
นั้นเขาทั้งสองกม็องเห็น และติดตาม
พระองคไ์ป” (มทัธิว 20:30, 32–34)

เราสามารถเรียนรู้อะไรจากวธีิ 
ทีพ่ระผู้ช่วยให้รอดทรงฟัง
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ค�าเช้ือเชิญให้
ปฏิบติั

พิจารณาวา่ท่านจะประยกุต์
ใชห้ลกัธรรมเหล่าน้ีในวิธีท่ี
ท่านปฏิบติัศาสนกิจอยา่งไร 

ถามคนท่ีท่านปฏิบติัศาสนกิจใหพ้วกเขาวา่พวกเขาตอ้งการอะไร ฟังค�า
ตอบของพวกเขาและการกระตุน้เตือนของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ปฏิบติั
ตามส่ิงท่ีท่านไดย้นิ

หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจมุ่งช่วยเราเรียนรู้ท่ีจะดูแลกนัและ
กนั—มิใช่เพื่อแบ่งปันเป็นข่าวสาร เม่ือเรารู้จกัคนท่ีเราไดรั้บมอบหมาย 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงกระตุน้เตือนใหเ้รารู้วา่ข่าวสารอะไรท่ีพวก
เขาอาจตอ้งการนอกเหนือจากการดูและความเห็นใจของเรา
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การกระตุ้นเตือนให้ย้ายไปบรุกลิน รัฐนิวยอร์กท�าให้
เราได้รับใช้และได้รับพรท่ีเรานึกไม่ถึง

ใ นปี 2013 เราอยู่ ในเมอืงแมน
แฮตตนั รฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา 

เรารกัวอรด์ของเรา เพราะเราก�าลงัจะมี
บตุรคนแรก เราจงึเริม่มองหาอพารต์
เมนต์ ใหญข่ึน้ในวอรด์ เราพบแห่งหน่ึง
ทีด่สูมบูรณ์แบบ แตรู่สึ้กวา่ไม่ ใช่

ฤดใูบไม้ผลิปีน้ัน ลอราเริม่รูสึ้กวา่
เราน่าจะย้ายไปบรกุลิน แตว่ลิไม่แน่ใจ 
เราไม่รูอ้ะไรเลยเกี่ยวกับบรกุลิน และ
วลิตอ้งการอยู่ ใกล้งานวาณิชธนกิจ
ของเขาเพื่อประหยัดเวลาเดนิทาง
เพราะเขาท�างานเลิกค�า่ เราตดัสินใจ
สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรือ่งน้ีและฟัง
ค�าตอบระหวา่งการประชุมใหญ่สามัญ

ขณะชมการประชุมบนคอมพวิเตอร ์
พกพาในอพารต์เมนตอ์เนกประสงค์
ของเรา เอ็ลเดอร ์สแตนลีย์ จี. เอล
ลิสแห่งสาวกเจ็ดสิบเล่าประสบการณ์
ที่ท่านมีเมื่อครัง้เป็นสมาชิกในฝ่าย
ประธานสเตค ท่านกล่าววา่หลาย
ครอบครวัที่ย้ายเข้ามาอยู่ ในสเตค
ของท่านในรฐัเทกซัส สหรฐัอเมรกิา 
มักจะถามวา่วอรด์ไหนดทีี่สุด มีเพียง
ครัง้เดยีวในรอบ 16 ปีที่ครอบครวั
หน่ึงถามวา่วอรด์ไหนตอ้งการพวก
เขา 1

เราประทับใจเรือ่งราวของท่าน เรือ่ง
ดงักล่าวตอบค�าสวดอ้อนวอนของ
เรา ดว้ยเหตน้ีุแทนที่จะอยู่ ในวอรด์ที่
เรารกัและรูสึ้กสบายใจ มีบรบิาลและ
ปฐมวยัที่ด ีเรากลับรบัค�าแนะน�าของ
เอ็ลเดอรเ์อลลิสไวพ้ิจารณาและสวด
อ้อนวอนวา่เราควรย้ายไปที่ ใด

ตอนน้ันเราก�าลงัรบัใช้เป็นเจา้หน้าที ่
ศาสนพิธีในพระวหิารแมนแฮตตนั 
นิวยอรก์ เจา้หน้าทีค่นหน่ึงทีน่ั่นรูจ้กั
นิวยอรก์ซิตีด้ ีเขาแนะน�าวอรด์สอง
แหง่ทีค่ดิวา่เราจะช่วยได—้ทัง้สอง 
วอรด์อยู่ในบรกุลิน

วอรด์แรกไกลจากที่ท�างานของวลิ 
มากเกินไป วอรด์ที่สองใกล้กวา่ และ
เรารูสึ้กวา่เราพบวอรด์ที่ ใช่เมื่อเราไป
เยี่ยมการประชุมศีลระลึกของวอรด์
น้ัน สมาชิกจ�านวนมากเป็นผู้อพยพ
จากเฮต ิเพราะวลิมาจากกาบองและ
พูดภาษาฝรัง่เศส เราจึงคดิวา่วอรด์จะ
เป็นบ้านที่ดสี�าหรบัเรา

ประสบการณ์ทีย่อดเยีย่ม
ไม่กี่สัปดาห์ตอ่มา เราพบอพารต์ 

เมนตแ์ละย้ายเข้าไปอยู่ ไม่นานวลิ
ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ ในดา้นตา่งๆ ที่มี

วอร์ดท่ีตอ้งการเรา
โดย วลิฟรายด์กบัลอรา อาย

การรับใช้ในศาสนจกัร

ความหมาย การเข้าใจภาษาใช้เวลา
พอสมควร แตเ่ขารูสึ้กไดร้บัพรที่
พูดภาษาครีโอของชาวเฮติไดอ้ย่าง
รวดเรว็และคล่องพอจะเป็นล่ามให้
สมาชิกระหวา่งการประชุมและการ
สัมภาษณ์ ลอราไดร้บัพรให้รบัใช้ ใน
ต�าแหน่งตา่งๆ เช่นกัน และเรามีส่วน
รว่มในงานเผยแผ่ศาสนา

เพือ่นคนหน่ึงทีเ่ราผกูมิตรเป็นผู้
สนใจวยัหนุ่มช่ือนอรม์ลิ โรมลีสุ เขา
มาจากเฮตเิพือ่เรยีนหนังสือ เขาจะมา
เยีย่มบา้นเราพรอ้มผู้สอนศาสนา และ
เราจะช่วยสอนภาษาฝรัง่เศสกบัภาษา 
ครีโอใหเ้ขา หลงัจากนอรม์ลิรบับพัตศิมา  
เราออกทุนใหเ้ขาเรยีนโปรแกรม 
Pathway ของศาสนจกัร และเขาพบ
ภรรยาในอนาคตท่ีน่ัน วลิรูสึ้กซาบซึง้ที่
ไดร้ว่มพธิแีตง่งานของพวกเขาในพระ
วหิารแมนแฮตตนั

เราพบสตรทีีซ่ื่อสัตยค์นหน่ึงจากเฮต ิ
ดว้ย เธอมานิวยอรก์เพือ่รกัษามะเรง็ 
ช่วงทีเ่ธออยู ่สภาวอรด์ท�าทกุอยา่งเพือ่
ช่วยเธอและท�าใหเ้ธอมส่ิีงจ�าเป็น รวม
ถงึการรบัส่งเธอไปรกัษา เราไดร้บัพรให้
รบัใช้และเยีย่มเธอระหวา่งน้ี เราหวงัวา่
สุดทา้ยจะดขีึน้ แตเ่ธอสิน้ชีวติ
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ประสบการณ์สองครัง้น้ันแสดงให้
เห็นส่ิงที่วอรด์ท�าเพื่อผู้คน—ช่วยพวก
เขาและพยุงพวกเขา เรารูสึ้กซาบซึง้
กับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเหล่าน้ี
และอื่นๆ

ส่ิงส�าคญัจริงๆ
เราเรยีนรูว้า่เมือ่เรารบัใช้พระเจา้

และบตุรธิดาของพระองค ์พระองค์
ทรงดแูลเรา ประสบการณ์ของเราใน
บรกุลนิช่วยใหเ้รามฐีานมัน่คง โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ช่วยใหว้ลิสนใจความ
มช่ืีอเสียงของการท�างานบนวอลสตรที
น้อยลงและจดจ�าวา่อะไรส�าคญัทีสุ่ด 
ในงานวาณิชธนกจิ แทบทกุคนท�างาน
วนัอาทติย ์บางครัง้วลิตอ้งน�างานมาท�า
ทีบ่า้น แตพ่ระเจา้ประทานพรเราเพือ่
เขาจะไมต่อ้งเขา้ส�านักงานวนัอาทติย์

เมื่อเราย้ายไปบรกุลิน เราคดิวา่เรา
จะเป็นเพียงหน่ึงในสองครอบครวัที่
มีลูกเล็กในวอรด์ แตเ่ขตวอรด์เปลี่ยน
หลังจากเราย้ายเข้าไปสองสัปดาห์ และ
อีกหลายครอบครวัย้ายเข้ามาดว้ย

สุดทา้ยเราตัง้ใจจะย้ายไปกาบอง 
เรารูสึ้กวา่ประสบการณ์ของเราใน
บรกุลนิไดช่้วยเตรยีมเราให้พรอ้มรบัใช้ภา

พ
ถ่า

ยข
อง

คร
อบ

ครั
วอ

าย

ศาสนจกัรและคนแอฟรกิาไดด้ขีึน้  
เราขอบพระทัยทีเ่ราท�าตามการ 
กระตุน้เตอืนใหย้า้ย พระเจา้ทรง
อวยพรเรา—และยังทรงอวยพรเรา
เสมอ—ในวธิท่ีีเรานึกไมถ่งึ ◼
เวลาน้ีผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแมสซาชูเซตส์ 
สหรฐัอเมรกิา

อ้างองิ
 1. ด ูสแตนลีย์ จี. เอลลิส, “วธิีของพระเจ้า,” 

เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 36–38.
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การขยายพรของ 
ฐานะปุโรหิต
พระผู้เป็นเจ้าทรงรักบตุรธิดาทุกคนของพระองค์และ
ทรงเตรียมทางไว้ให้เราแต่ละคนกลบัไปหาพระองค์

หมายเหตบุรรณาธิการ: ไม่บ่อยนักทีจ่ะมีเหตกุารณ์ส�าคญัมากขนาดทีทุ่กคนจ�าไดว้า่พวก 

เขาอยู่ที่ ไหนเมือ่ไดย้ินเรือ่งน้ี การเปิดเผยเรือ่งฐานะปุโรหิตในปี 1978 มีผลเช่นน้ันตอ่ 
วสุิทธิชนทัง้รุน่ เป็นเรือ่งสุดวสัิยในพืน้ทีซึ่ง่มี ให้ส�ารวจประวตัศิาสตรข์องการเปิดเผยดงักล่าว
หรอือิทธิพลอันลึกซึง้ตอ่ครอบครวัของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเพียงพอ แต่ ในการเฉลิมฉลองครบ
รอบ 40 ปีของการเปิดเผยน้ัน เลียโฮนาน�าเสนอชุดบทความส่วนตวัสัน้ๆ ตอ่จากการแนะน�า
พอสังเขปดา้นล่าง ส�าหรบัข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเตมิ ดรูายการแหล่งข้อมูลทีห่น้า 21

พระคมัภีรม์อรมอนสอนวา่ “ทุกคนเหมือนกันหมดส�าหรบัพระผู้เป็น
เจ้า” ทัง้ “ด�าและขาว, ทาสและไท, ชายและหญิง” (2 นีไฟ 26:33) 
เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรกัเราทุกคน พระองคท์รงเตรยีมทางไว้

ส�าหรบัเราที่จะกลับไปหาพระองค ์(ด ูโมเสส 5:9; หลักแห่งความเช่ือ 1:3) ตลอด
ประวตัศิาสตรข์องศาสนจักร คนทุกเชือ้ชาตแิละเผ่าพันธุ์รบับัพตศิมาและ
ด�าเนินชีวติเป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่ซ่ือสัตย์

ฝ่ายประธานสูงสุดยนืขึน้ในระหว่างการ
ประชุมใหญ่สามัญเดอืนตุลาคม ปี 1978 เมื่อ

สมาชิกยอมรับข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 2 
อย่างเป็นเอกฉันท์ การเปิดเผยเกีย่วกบัฐานะ

ปุโรหิตเป็นพรแก่ครอบครัวและเปิดประตูสู่พร
พระวหิาร ขวาสุด: ครอบครัวเดนิอยู่ในบริเวณ

ด้านนอกพระวหิารอักกรา กานา หน่ึงในแปด
พระวหิารทีป่ระกาศสร้าง ก�าลงัก่อสร้าง หรือ

เปิดท�าการแล้วในแอฟริกา
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ตัง้แตก่ลางทศวรรษ 1800 ศาสนจักรไม่แตง่ตัง้
ชายผิวด�าที่มีเชือ้สายแอฟรกิาให้รบัฐานะปุโรหิตหรอื
อนุญาตให้ชายหรอืหญิงผิวด�ามีส่วนรว่มในศาสนพิธี
เอ็นดาวเม้นท์พระวหิารหรอืการผนึก 1 ไม่มีบันทึกใด
อธิบายที่มาของการปฏิบัตน้ีิ และเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ 
อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองไดเ้น้นย�า้วา่
ทฤษฎี ใดก็ตามที่พยายามจะอธิบายข้อจ�ากัดน้ีเป็นเพียง 
“ความเช่ือของคน” ที่ตอ้งไม่เล่าสืบตอ่กันไป “ ไม่วา่จะ
เป็นค�าอธิบายที่มีเจตนาดเีพียงใด ผมคดิวา่ทฤษฎีเกือบ
ทัง้หมดน้ันไม่เพียงพอและหรอืไม่ถูกตอ้ง . . . เราเพียง
ไม่รูว้า่เหตใุดจึงมีการปฏิบัตเิช่นน้ัน” 2

ศาสดาพยากรณ์และประธานศาสนจักรหลายคน 
รวมถึงบรคิมั ยังก์ ไดสั้ญญาวา่วนัน้ันจะมาถึงเมื่อชาย
ทุกคนที่มีคา่ควรจะไดร้บัฐานะปุโรหิต การรูถ้ึงค�าสัญญา
เหล่าน้ีและเห็นประจักษ์ ในความซ่ือสัตย์ของวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายผิวด�า ผู้น�าศาสนจักรในกลางศตวรรษที่ 20 
“ ไดอ้้อนวอนเป็นเวลานานและอย่างแรงกล้า . . . ทูล
วงิวอนพระเจ้าเพื่อขอการน�าทางจากสวรรค”์ 3

การเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า
การน�าทางน้ันมาถงึประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบลิย.ู 

คมิบลัล ์(1895–1985) “หลงัจากการพินิจไตรต่รองและ
การสวดออ้นวอนอนัยาวนานในหอ้งศักดิสิ์ทธิทั์ง้หลาย
ของพระวหิารศักดิสิ์ทธิ”์  ในวนัที ่1 มถินุายน ค.ศ. 1978 
พระเจ้าทรงเปิดเผยตอ่ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์
และตอ่สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุด
และโควรมัอคัรสาวกสิบสองวา่ “วนั
ทีสั่ญญาไวเ้น่ินนานไดม้าถงึแลว้เมือ่
ชายผูมี้คา่ควร, ทีซ่ื่อสัตย์ทกุคนใน
ศาสนจกัรจะไดร้บัฐานะปุโรหติ
ศักดิสิ์ทธ์ิ, พรอ้มดว้ยพลงัอ�านาจทีจ่ะใช้
สิทธอิ�านาจจากสวรรค,์ และมีความสุข

กบับรรดาผูเ้ป็นท่ีรกัของเขาในพรทุกประการท่ีหลัง่ไหลมา
จากฐานะปุโรหติน้ัน, รวมถงึพรพระวหิาร” 4

ในการประกาศการเปิดเผยน้ี ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าววา่ 
“เราประกาศดว้ยความจรงิจังวา่บัดน้ีพระเจ้าทรงท�าให้พระ
ประสงคข์องพระองคเ์ป็นที่รูเ้พื่อพรของบุตรธิดาทัง้ปวง
ของพระองคท์ั่วทัง้แผ่นดนิโลก” 5

ในระหวา่งการประชุมใหญ่สามัญครัง้ถัดไป ฝ่ายประธาน
สูงสุดน�าเสนอการเปิดเผยแก่สมาชิกศาสนจักร ผู้รบัวา่เป็น 
“พระค�าและพระประสงคข์องพระเจ้า” และสนับสนุน
อย่างเป็นเอกฉันท์วา่ ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 2 เป็น
ส่วนหน่ึงของพระคมัภีร์

ผลของการเปิดเผย
ผลของการเปิดเผยน้ันลึกซึง้มาก ไม่เพียงแตพ่ระผู้

เป็นเจ้าทรงขยายพรของฐานะปุโรหิตและพระวหิารไป
ยังสมาชิกที่มีคา่ควรทุกคนไม่วา่เชือ้ชาติ ใดเท่าน้ัน แตย่ัง
สามารถประกอบศาสนพิธีพระวหิารส�าหรบัสมาชิกทุกคนที่
เคยมีชีวติอยู่ดว้ย

การเปิดเผยน้ันน�ามาซ่ึงโอกาสในการขยายงานเผยแผ่
ศาสนา และสมาชิกภาพเฟ่ืองฟูในหลายประชาชาต ิตระกูล 
ภาษา และผู้คน

ค�าสอนของศาสนจกัร
ขณะที่งานของพระเจ้ายังคงแผ่กระจายไปทั่วโลก 

สมาชิกศาสนจักรเบิกบานใจกับยุคแห่งความเป็นหน่ึงเดยีว

ชายหนุ่มสอนในการประชุมโควรัมในปารีส 
ฝร่ังเศส ซ่ึงวอร์ดส่วนใหญ่มีสมาชิกจาก

หลากหลายประเทศทัว่โลก
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ที่เพิ่มขึน้ เมื่อสมาชิกศาสนจักร
ปฏิสัมพันธ์กันมากขึน้กับผู้อื่นที่มา
จากหลายเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม 
ผู้น�าศาสนจักรไดเ้น้นย�า้ถึงความ
ส�าคญัของการรกัและเสรมิสรา้งกัน 
ลบอคตแิละการเหยียดหยามทุก
ประเภท

“เราต้องโอบกอดบุตรธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้าอย่างมีเมตตาและ
ขจัดอคติ รวมทัง้การเหยียดผิว 
การเหยียดเพศ และการเหยียด
สัญชาติ” ประธานเอ็ม. รสัเซลล์ 
บัลลารด์ รกัษาการประธานโควรมั
อัครสาวกสิบสองกล่าว “ขอให้พูด
ได้วา่เราเช่ืออย่างแท้จรงิวา่พรของ
พระกิตติคุณที่ ได้รบัการฟ้ืนฟูของ
พระเยซูครสิต์มี ไวส้�าหรบับุตรธิดา
ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า” 6 พูดถึง
ครอบครวันิรนัดรข์องพระผู้เป็น
เจ้า ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
สอนวา่ “การเข้าใจความเป็นบิดา
ที่แท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ัน
จึงจะท�าให้เห็นคุณค่าความเป็นพี่
น้องที่แท้จรงิของมนุษย์ ได้ ความ
เข้าใจดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้
ปรารถนาจะสรา้งสะพานแห่งความ
รว่มแรงรว่มใจแทนก�าแพงของการแบ่งแยก” 7

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกนั
ขณะที่เราไม่รูทุ้กส่ิง แตม่ีสองสามส่ิงที่เราแตล่ะคนรู้ ได ้

เรารู้ ไดว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัเราและทรงมีแผนส�าหรบั
เราทุกคนที่จะเป็นครอบครวันิรนัดรท์ี่เป็นหน่ึงเดยีวกัน 
เรารู้ ไดว้า่น่ีคอืศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเจ้า
และพระองคท์รงน�าผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค ์
การมีพยานส่วนตวัถึงความจรงิเหล่าน้ีสามารถช่วยเรา
ขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าดว้ยกันผ่านโอกาสและความ
ท้าทายที่เราเผชิญบนเส้นทางสู่การเป็นเหมือนพระองค ์
(ด ูโมโรไน 7:48) ◼

อ้างองิ
 1. See “Race and the Priesthood,” Gospel Topics, topics.lds.org.
 2. In “The Mormons” (interview with Jeffrey R. Holland, Mar. 4, 

2006), pbs.org/mormons/interviews; see also Dallin H. Oaks, 
in “Apostles Talk about Reasons for Lifting Ban,” Daily Herald, 
June 5, 1988, 21.

 3. ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 2
 4. ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 2
 5. ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 2
 6. เอ็ม.รสัเซลล์ บัลลารด์, “เดนิทางตอ่ไป!” เลียโฮนา, พ.ย. 2017, 106.
 7. Russell M. Nelson, “Teach Us Tolerance and Love,” Ensign, May 

1994, 70.
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การเปิดเผย แห่งยคุสมยัของเรา
ความทรงจ�าของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกในการเปิดเผยปี 1978

หมายเหตบุรรณาธิการ: ประธานโธมัส เอส. มอนสันเป็นอัครสาวกทีม่ีชีวติอยู่คนสุดท้ายใน
ห้องทีพ่ระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยตอ่ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสองวา่ถึงเวลา
แล้วทีพ่รของฐานะปุโรหิตจะขยายออกไปสู่สมาชิกทีม่ีคา่ควรทุกคนไม่วา่จะเชือ้ชาติ ใด ตอ่
ไปน้ีเป็นเรือ่งราวสัน้ๆ สองสามเรือ่งจากเจ้าหน้าทีชั่น้ผู้ ใหญ่สีท่่านทีอ่ยู่ ในเหตกุารณ์วนัน้ัน

การแสวงหา
ประธานสเป็นเซอร์ ดบัเบิลย.ู คิมบลัล ์
(1895–1985) 

ประธานศาสนจกัรคนท่ี 12

“หลายวนัที่ข้าพเจ้าอยู่ตามล�าพังดว้ย
ความเครง่ขรมึและจรงิจังมากในห้อง
ชัน้บนของพระวหิาร และที่น่ันข้าพเจ้า

ถวายจิตวญิญาณและความมุ่งมั่นเพื่อจะก้าวไปข้างหน้า
พรอ้มๆ กับแผนงาน ข้าพเจ้าตอ้งการท�าส่ิงที่ [พระผู้เป็น
เจ้า] ทรงมีพระประสงค ์. . .

“เรามีประสบการณ์อันน่าช่ืนชมยินดเีมื่อพระเจ้าทรง
ระบุชัดเจนวา่เวลามาถึงแล้วเมื่อชายหญิงที่มีคา่ควรทุก
คนทุกแห่งหนจะไดเ้ป็นผู้รบัมรดกรว่มกันและเป็นผู้มี
ส่วนในพรที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบของพระกิตตคิณุ ใน
ฐานะพยานพิเศษของพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพเจ้าตอ้งการ
ให้ท่านรูว้า่ข้าพเจ้ารูสึ้กใกล้ชิดพระองคแ์ละพระบิดาบน
สวรรคข์องเราเพียงใดเมื่อข้าพเจ้าขึน้ไปที่ห้องชัน้บน
ของพระวหิาร บางวนัก็ขึน้ไปหลายครัง้ พระเจ้าทรงบอก
ข้าพเจ้าชัดเจนมากวา่ตอ้งท�าอะไร”
ค�าสอนของประธานศาสนจกัร: สเป็นเซอร์ ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ (2006), 255, 256.

การสวดอ้อนวอน
ประธานโธมสั เอส. มอนสนั (1927–2018)

ประธานศาสนจกัรคนท่ี 16

“เมื่อสิน้สุดการประชุมกับฝ่ายประธาน
สูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสอง เรามี
การสวดอ้อนวอนพิเศษที่แท่น [ ในพระ

วหิาร] ซ่ึงประธานคมิบัลล์เป็นผู้กล่าว ท่านวงิวอนพระเจ้า
ทูลขอความกระจ่างและความรู้ ในเรือ่งน้ีซ่ึงมีผลลัพธ์
กวา้งไกลมาก เป็นการปลอบโยนอย่างยิ่งตอ่เจ้าหน้าที่ชัน้
ผู้ ใหญ่ที่ ไดย้ินค�าวงิวอนอันนอบน้อมถ่อมตนขณะที่ท่าน
แสวงหาการน�าทางในการเรยีกที่สูงส่งของท่าน . . .

“ตอ่มาฝ่ายประธานสูงสุดแสดงความขอบพระทัยวา่ 
‘วญิญาณแห่งสันตสุิขและความเป็นหน่ึงเดยีวซ่ึงมีอยู่
เหนือการประชุม . . . เป็นส่ิงที่ดทีี่สุดที่เคยเกิดขึน้และ
เป็นหลักฐานวา่พระเจ้าพอพระทัยกับการตดัสินใจของ
เรา’ . . .

“. . . เป็นช่วงเวลาแห่งความปีตยิินด ีเพราะเราไดย้ิน
ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าประกาศการเปิดเผยของ
พระเจ้าส�าหรบัเวลาน้ี”
ใน Heidi S. Swinton, To the Rescue: The Biography of Thomas S. Monson 
(2010), 393.
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มัคนายกในมาเนาส์ บราซิล ส่งผ่านศีลระลกึ 
เน่ืองจากการเปิดเผยปี 1978 ผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตทีม่ีค่าควรจากทุกเช้ือชาติสามารถ
ปฏิบัติศาสนพธีิฐานะปุโรหิตได้

ฟังประธานคิมบลัลแ์ละประธานฮิงคลี์ยเ์ล่าประสบการณ์
ของพวกท่านกบัการเปิดเผยน้ีไดท่ี lds .org/ go/ 061816

การเปิดเผย
เอล็เดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี (1915–1985)

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

“พระเจา้ในการอารกัขาของพระองคท์รง
เทพระวญิญาณบรสุิทธิล์งมาบนฝ่าย
ประธานสูงสุดและอคัรสาวกสิบสอง . . . 

การเปิดเผยมาสู่ประธานศาสนจกัร และมาสู่แตล่ะบคุคลท่ี
อยูที่น่ั่นดว้ย มสีมาชิกสิบคนในสภาอัครสาวกสิบสองและ
สามคนในฝ่ายประธานสูงสุดทีร่วมกนัอยู่ทีน่ั่น ผลก็คอื
ประธานคมิบลัลร์ู ้และเราแตล่ะคนรู ้โดยไมขึ่น้อยู่กบัใคร
คนใดคนหน่ึง โดยการเปิดเผยส่วนตวัท่ีมาสู่เราโดยตรงวา่
ถึงเวลาแลว้ทีจ่ะขยายพระกิตตคิณุและพรทัง้หมดและขอ้
ผกูมดัทัง้หมด รวมถงึฐานะปุโรหิตและพรของพระนิเวศน์
ของพระเจ้า ไปสู่ทกุประชาชาต ิวฒันธรรม และเชือ้ชาต ิ
รวมถงึคนผวิด�า ไมมี่ความสงสัยเลยวา่เกิดอะไรขึน้หรอื
เกีย่วกับพระค�าและขา่วสารทีม่าถงึ”
“All Are Alike unto God” (Brigham Young University devotional, Aug. 18, 
1978), 4, speeches .byu .edu

การรับรอง
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ย ์(1910–2008)

ประธานศาสนจกัรคนท่ี 15

“มีบรรยากาศที่บรสุิทธิ์และศักดิสิ์ทธิ์
ในห้องน้ัน ข้าพเจ้ารูสึ้กประหน่ึงมีทาง
เปิดระหวา่งบัลลังก์สวรรคก์ับศาสดา

พยากรณ์ที่ก�าลังคกุเข่าวงิวอนพระผู้เป็นเจ้าโดยมีเจ้า
หน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ของท่านอยู่ดว้ย พระวญิญาณของพระ 
ผู้เป็นเจ้าสถิตที่น่ัน และโดยอ�านาจของพระวญิญาณ 
บรสุิทธิ์มีความเช่ือมั่นมาถึงศาสดาพยากรณ์วา่ส่ิงที่ท่าน
สวดอ้อนวอนน้ันถูกตอ้ง เวลามาถึงแล้ว และบัดน้ีควร
ขยายพรอันน่าอัศจรรย์ของฐานะปุโรหิตไปถึงชายที่มีคา่
ควรทุกแห่งหนโดยไม่ค�านึงถึงเชือ้สาย

“ทุกคนในวงกลมน้ันรูเ้รือ่งเดยีวกันโดยอ�านาจของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ . . .

“. . . พวกเราทุกคนที่อยู่ ณ โอกาสน้ันไม่มี ใครเหมือน
เดมิอีกเลยหลังจากน้ัน ศาสนจักรก็ ไม่เหมือนเดมิอีกเลย
เช่นกัน”
“Priesthood Restoration,” Ensign, Oct. 1988, 70.



18 เลียโฮนา

ไดรั้บพร  
ในทุกทาง ท่ีเป็นไปได้
การเปิดเผยดงักล่าวเป็นพรแก่ข้าพเจ้า ครอบครัว 
และศาสนจักรในแอฟริกาอย่างไร

หมายเหตบุรรณาธิการ: แม้วา่หลังจากการเปิดเผยปี 1978 ยกเลิกข้อ
จ�ากัดเรือ่งใครสามารถด�ารงฐานะปุโรหิตได ้แตส่มาชิกหลายคนได้
แสวงหาความเข้าใจวา่เหตใุดพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงให้มีข้อจ�ากัดเหล่า
น้ันแตแ่รก เอ็ลเดอรด์เูบแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวัของท่านกับ
ค�าถามดงักล่าว

ครัง้แรกที่ข้าพเจ้าไดย้ินเรือ่งข้อจ�ากัดไม่ ให้ชายผิวด�า
ด�ารงฐานะปุโรหิต ข้าพเจ้าก�าลังรบัใช้งานเผยแผ่อยู่ 

ข้าพเจ้ารบับัพตศิมาในปี 1984 หลังจากข้อจ�ากัดน้ัน
สิน้สุดลงแล้ว สองปีตอ่มาข้าพเจ้าไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ ใน
คณะเผยแผ่แอฟรกิาใต ้โจฮันเนสเบิรก์

ขณะก�าลังรบัใช้อยู่ที่บูลาวาโย ซิมบับเว คูข่อง
ข้าพเจ้า เอ็ลเดอรฟ์รานซิส แจ็คกับข้าพเจ้าไป
เยี่ยมสตรทีี่แข็งขันน้อยคนหน่ึง สามีของเธอเป็น
ศาสตราจารย์ศาสนศาสตรจ์ากอีกโบสถ์หน่ึง เขาถามเรา
วา่ท�าไมฐานะปุโรหิตจึงถูกระงับไวจ้ากชายที่มีเชือ้สาย
แอฟรกิาผิวด�า เขาพูดหลายส่ิงที่ท�าให้ข้าพเจ้ากังวลใจ
—ส่ิงตา่งๆ ที่ข้าพเจ้าไม่เคยไดย้ินมาก่อน เมื่อข้าพเจ้า
เดนิออกจากห้องน้ัน ข้าพเจ้ารูสึ้กแย่และท้อแท้มาก

ข้าพเจ้ากับเอ็ลเดอร์แจ็คป่ันจักรยานกลับอพาร์ท
เมนท์ของเราโดยไม่พูดอะไร เมื่อเรามาถึงที่น่ัน เขา
มองมาที่ข้าพเจ้าและบอกว่า “เอ็ลเดอร์ดูเบ เป็นอะไร

โดย เอล็เดอร์ 
เอด็เวร์ิด ดูเบ

แห่งสาวกเจด็สิบ



หรือเปล่าครับ ดูเหมือนคุณกังวลใจมาก”
“คณุไม่ไดย้ินส่ิงที่เขาพูดหรอื” ข้าพเจ้าตอบ “ส่ิงน้ีเกิด

ขึน้ไดอ้ย่างไร”
“เอ็ลเดอรค์รบั คณุเช่ือวา่พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระ

เยซูครสิตท์รงปรากฏตอ่เด็กหนุ่มโจเซฟหรอืไม่”
“เช่ือครบั” ข้าพเจ้าบอก “แตเ่รือ่งน้ันเกี่ยวอะไรกับ

เรือ่งน้ี”
“เกี่ยวทัง้หมดเลยครบั” เอ็ลเดอรแ์จ็คตอบ “เราเช่ือใน

การเปิดเผยใช่ไหม”
ข้าพเจ้านึกถึงค�าพูดของเขาและส่ิงที่ศาสตราจารย์คน

น้ันกล่าว คนืน้ันข้าพเจ้าตืน่ขึน้มากลางดกึ ข้าพเจ้ารูสึ้กมี
ความสุขและสงบ

ค�าตอบตอ่ค�าถามพระกิตตคิณุทุกข้อเช่ือมโยงกับส่ิง
ที่เกิดขึน้ในปี 1820 การรูว้า่พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระ
เยซูครสิตท์รงปรากฏตอ่โจเซฟ สมิธหมายความวา่ท่าน
เป็นศาสดาพยากรณ์และน่ีคอืศาสนจักรของพระเจ้า ถ้า
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตท์รงปรากฏตอ่เด็ก
หนุ่มโจเซฟ แสดงวา่หลักธรรมและค�าถามพระกิตตคิณุ
ทัง้หมดก็เข้าที่เข้าทาง น่ีคอืศาสนจักรแห่งการเปิดเผย 
และพระเจ้าทรงเปิดเผยกระบวนการบางอย่างในบางเวลา
ตอ่ผู้รบัใช้ของพระองค ์ศาสดาพยากรณ์ และส่ิงน้ันน�า
สันตสุิขมาสู่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ากระโดดขึน้ลงและปลุกคูพ่รอ้มตะโกนวา่ “ ใช่
แล้ว ใช่แล้ว! คณุพูดถูก เอ็ลเดอรแ์จ็ค! พระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซูครสิตท์รงปรากฏตอ่เด็กหนุ่มโจเซฟ! น่ีคอื
ศาสนจักรของพระเจ้า!”

การยกเลิกข้อจ�ากัดน้ีเป็นพรแก่สมาชิกทั่วแอฟรกิา 
ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่ข้าพเจ้าและครอบครวัในทุกทางที่

เป็นไปได ้การมีพรของพระวหิาร พรของการรูว้า่เราจะ
อยู่ดว้ยกันเป็นครอบครวัช่ัวนิรนัดรเป็นพละก�าลังที่ยิ่ง
ใหญ่แก่ข้าพเจ้า

การเข้าใช้ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่แอฟรกิา ผู้คนที่น่ี
มีความสุขและคดิในแง่ดอียู่แล้ว แตพ่ระกิตตคิณุเสรมิ
เข้าไปอีก ครอบครวัเป็นส่ิงส�าคญัมากในแอฟรกิา ดงั
น้ันจึงมองพระวหิารวา่เป็นพรอันยิ่งใหญ่ ที่น่ีศาสนจักร
เตบิโตเรว็มาก

สมาชิกที่น่ีฟังพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า เรา
ไปและท�าตาม ส่ิงน้ีเป็นพรแก่สมาชิก ในช่วงเวลาหน่ึง
เมื่อบางพืน้ที่ ในแอฟรกิามีคนวา่งงาน 90 เปอรเ์ซ็นต ์
สมาชิกของเรามีความเป็นอยู่ที่ดเีพราะพวกเขาพึ่งพา
ตนเองได ้ฐานะปุโรหิตและการก�ากับดแูลจากผู้น�า
ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่เรา

ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู
ครสิตส์�าหรบัโอกาสที่ ไดด้�ารงฐานะปุโรหิต ส�าหรบัพร
ฐานะปุโรหิตในชีวติข้าพเจ้า และวธิีที่ฐานะปุโรหิตเป็น
พรแก่สมาชิกทั่วทวปีแอฟรกิา ◼
เอ็ลเดอรเ์อ็ดเวริด์ ดเูบเกิดในซิมบับเว ท่านกับนาอูเม ภรรยา 
มีบุตรสีค่น

เยาวชนเข้าพระวหิารเพรสตัน อังกฤษ หลงัจาก
การเปิดเผยปี 1978 ศาสนพธีิพระวหิารมีให้ทุก

คนทีเ่คยอาศัยอยู่บนแผ่นดนิโลก
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ดิฉันไดย้ินเกี่ยวกับศาสนจักรครัง้
แรกเมื่อคณุแม่ดฉัินเข้ารว่มกับ

กลุ่มของโจเซฟ ดบัเบิลยู. บี. จอห์นสัน
ในปี 1968 1 ดฉัินอายุประมาณ 10 ขวบ 
ธุรกิจของคณุพ่อตกต�า่ลงเพราะ
รฐัประหารปี 1966 และครอบครวัก�าลัง

ประสบกับช่วงเวลายากล�าบาก คณุแม่ดฉัินจึงคดิวา่ถึง
เวลาแสวงหาความช่วยเหลือทางวญิญาณแล้ว

ก่อนการเปิดเผยในปี 1978 ศาสนจักรยังไม่เป็น
ทางการเพราะคนผิวด�ายังไม่มีฐานะปุโรหิต หลังจาก
การเปิดเผย ศาสนจักรสามารถจัดตัง้ขึน้ไดด้ว้ยสิทธิ
อ�านาจฐานะปุโรหิต ดฉัินรบับัพตศิมาเมื่อวนัที่ 24 
กุมภาพันธ์ ปี 1979 2

สามีดฉัินใช้เวลาสองปีในการศึกษา—และถกเถียง
เล็กน้อย—กวา่จะเข้ารว่มศาสนจักร ในที่สุดเขารบั
บัพตศิมาในปี 1980 จากน้ันเขาไดร้บัฐานะปุโรหิต เขา
กลายเป็นคนที่ ใจเย็นมาก จนสมาชิกครอบครวัเขาเอง
ไม่อยากจะเช่ือวา่เขาเปลี่ยนไป เขาระมัดระวงักับฐานะ

ด�ารงฐานะปุโรหิตด้วย  
ความเคารพอย่างสูง
โดย ชาร์ลอตต์ อัคควาห์

ปุโรหิตที่เขาด�ารงอยู่และตอ้งแน่ใจวา่เขาท�าส่ิงที่ถูกตอ้ง
เบือ้งพระพักตรพ์ระเจ้าเสมอ หากไม่มีฐานะปุโรหิต 
เขาบอกวา่เขาคงจะไปหาเกียรตยิศช่ือเสียงของมนุษย์ 
แตเ่พราะมีฐานะปุโรหิต เขาพบวา่ส่ิงส�าคญัที่สุดคอื
ชีวติแตง่งาน บ้าน ครอบครวั และการรบัใช้ผู้อื่น

ในโลกส่วนที่เราอยู่ หากท่านเป็นบิดา ส่ิงที่ท่านบอก
ตอ้งเป็นไปตามน้ัน แตเ่ราไม่ ใช้ฐานะปุโรหิตในวธิีน้ัน 
เราน่ังลงดว้ยกันในสภาครอบครวั บิดาช่วยให้ภรรยา
และลูกๆ เข้าใจวา่ส่ิงที่เขาก�าลังสอนน้ันถูกตอ้ง

ชายท่ีเป็นสมาชิกศาสนจกัรรบัใช้ภรรยาของพวกเขา
แทนทีภ่รรยาจะรบัใช้พวกเขา ส่ิงน้ันท�าใหพ้วกเขารกั
และมสัีนตสุิขตอ่กนั

ครัง้แรกที่ดฉัินเห็นเขาอวยพรศีลระลึกคอืระหวา่ง
ช่วง “หยุดน่ิง” เพราะเราจัดการประชุมศีลระลึกในบ้าน
ของเราเอง 3 เรารูสึ้กดมีากเมื่อเขาด�ารงฐานะปุโรหิตใน
เวลาน้ัน ไม่มี ใครมาที่บ้านเราเพื่ออวยพรศีลระลึกให้เรา 
เขาเป็นคนท�า เป็นส่ิงพิเศษมากและเราชอบมาก

การเปิดเผยปี 1978 เป็นพรแก่เธอและ
ครอบครัวอย่างไร

หมายเหตบุรรณาธิการ: ผลของการเปิดเผยน้ันเกินกวา่การเสนอ
แตง่ตัง้ฐานะปุโรหิตแก่ชายทีม่ีคา่ควรทุกเชือ้ชาต ิเป็นการขยาย
พรฐานะปุโรหิตไปสู่คนทัง้ปวง รวมถึงสิทธิพิเศษและพันธะของ
ศาสนพิธีพระวหิารและพันธสัญญา ชารล์อตต ์อัคควาห์ สมาชิก
ยุคแรกของศาสนจักรในกานาสนทนาถึงวธิีซึง่การเปิดเผยเป็น
พรแก่ครอบครวัของเธอทัง้ครอบครวั รวมถึงการเป็นพยานถึง
การสถาปนาศาสนจักรในแอฟรกิาอย่างเป็นทางการ การมีผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหิตอยู่ ในบ้านของเธอ ตลอดจนการไดร้บัการผนึกเป็น
ครอบครวัในพระวหิาร
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ครัง้แรกท่ีดฉัินอ่านหนังสือเรือ่งคนผวิด�าไม่ไดร้บั
อนุญาตใหด้�ารงฐานะปุโรหติคอืระหวา่งช่วงหยุดน่ิง เมือ่
หนังสือตอ่ตา้นมอรมอนเริม่ออกมาสู่สาธารณชน ดฉัิน
ไม่กงัวลใจมากเทา่ไรเพราะดฉัินรูว้า่ศาสนจกัรเป็นความ
จรงิ เราไดร้บัการสอนไม่ให้พึง่พาใครแต่ใหชี้วติเรามพีระ
เยซคูรสิตแ์ละการพลพีระชนมชี์พเพือ่การชดใช้ของ
พระองคเ์ป็นศนูย์กลาง น่ันคอืศนูย์กลางของศรทัธาดฉัิน

ในวนัที ่17 ธนัวาคม ค.ศ. 1996 เราสามารถไปพระวหิาร
โจฮันเนสเบริก์ แอฟรกิาใต ้ดฉัินตืน่เตน้มาก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เมือ่ไดย้นิวา่บตุรคนแรกของเรา ทารกน้อยทีสิ่น้
ชีวติเพยีงสองสามวนั ก�าลังจะไดผ้นึกกับเรา ดฉัินคดิวา่
เขาตายและจากไปแลว้ แมด้ฉัินจะรูว้า่เขาไรเ้ดยีงสา แต่
ส�าหรบัการทีเ่ขาจะผนึกกับเราน่ันเป็นประสบการณ์ทาง
วญิญาณทีด่ฉัินจะไมม่วีนัลมื

ฉะน้ันเมือ่มคีนถามดฉัินวา่มลีกูก่ีคน ดฉัินบอกพวก
เขาวา่มีแปดคน พวกเขาถาม “ไดอ้ย่างไร” ดฉัินบอก “ ใช่
คะ่ คนแรกก�าลงัรอเราอยู่ ขึน้อยู่กับเราทีจ่ะเช่ือฟังพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจา้และด�าเนินชีวติตามน้ันเพือ่
เราจะไดก้ลบัไปอยู่ดว้ยกันเป็นครอบครวั”

ฐานะปุโรหติเป็นพลงัอ�านาจของพระผูเ้ป็นเจา้ ดฉัิน
ไดร้บัพรมากมายจากฐานะปุโรหติ ดฉัินรูสึ้กยนิดแีละ
อิม่เอมใจเสมอเมือ่ลกูๆ ขอพรฐานะปุโรหติจากคณุพอ่
ของพวกเขา เมือ่น้ันดฉัินรูว้า่พวกเขาวางใจคณุพ่อและ
วางใจวา่พระบดิาบนสวรรคท์รงท�างานผา่นคณุพอ่ ผู้
ด�ารงฐานะปุโรหติ เราใหค้วามเคารพฐานะปุโรหติมาก
ในบา้นของเรา เวลาน้ีลกูชายสามคนของเราแตง่งานแลว้ 
และพวกเขาใช้ฐานะปุโรหติในครอบครวัของพวกเขา

ดิฉันรูว้า่ฐานะปุโรหิตเป็นความจรงิเพราะเป็นพลัง
อ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า และเป็นพลังอ�านาจที่ด�ารง
อยู่เพราะพระบิดาบนสวรรค์ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์
ประทานพลังส่วนน้ันให้บุตรชายของพระองค์บนแผ่น
ดินโลก พวกเราสตรมีีส่วนในฐานะปุโรหิตน้ัน ดิฉัน
ให้ความเคารพฐานะปุโรหิตมาก ฐานะปุโรหิตได้ช่วย
เหลือครอบครวัเราและยังคงช่วยต่อไป ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในภาคกลาง กานา

อ้างองิ
 1. ในกลางทศวรรษ 1960 ในกานา โจเซฟ วลิเลยีม บลิลี ่จอหน์สันไดร้บั

พระคมัภรีม์อรมอน หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา และไขม่กุอนัล�า้คา่ 
เขารูสึ้กแรงกลา้ใหจ้ดัตัง้ทีป่ระชมุของศาสนจกัรอยา่งไมเ่ป็นทางการ

 2. ศาสนจกัรส่งผูส้อนศาสนามาทีก่านาอยา่งเป็นทางการครัง้แรกใน
เดอืนพฤศจกิายน ปี 1978

 3. ในวนัที ่14 มถินุายน ค.ศ. 1989 รฐับาลกานาขบัไลผู่ส้อนศาสนาออก
นอกประเทศและไมร่บัรองศาสนจกัรแตอ่นุญาตใหส้มาชิกจดัการ
ประชมุในบา้นของตนเอง สิบแปดเดอืนตอ่มารฐับาลแสดงความ
พงึพอใจวา่ศาสนจกัรสอนใหส้มาชิกเช่ือฟังกฎหมายของรฐับาลและ
ส่งเสรมิความสามคัครีะหวา่งเชือ้ชาต ิในวนัที ่1 ธนัวาคม ค.ศ. 1990 
กานาอนุญาตใหศ้าสนจกัรกลบัมาด�าเนินกจิกรรมตอ่ไปได้

ค้นพบมากขึน้ทางออนไลน์
•  ส�าหรับรายละเอียดเชิงลึก อ่านบทความหวัขอ้

พระกิตติคุณ “Race and the Priesthood” ท่ี  
topics.lds.org

•  อ่านประสบการณ์อนัทรงพลงัของสมาชิกผวิด�า
หลายคนท่ีประจกัษด์ว้ยตนเองถึงวธีิท่ีการเปิดเผย
ในปี 1978 ส่งผลต่อชีวติและการเปล่ียนใจเล่ือมใส
ของพวกเขา
—ชาร์ลอตตแ์ละวลิเลียม อคัควาห์ (กานา), เฮลเว 

ซีโอและรูดา้ มาร์ตินส์ (บราซิล), โจเซฟและโทอ้ี  
ฟรีแมน (สหรัฐอเมริกา) ใน “Witnessing the 
Faithfulness: Official Declaration 2”  
ท่ี lds .org/ go/ 061820a.

—จอร์จ ริคฟอร์ด (องักฤษ) ใน “I Will Take It in 
Faith” ท่ี lds .org/ go/ 061820b.

—วคิเตอร์ นูเจนท ์(จาไมกา) ใน “It Was the Truth!” 
ท่ี lds .org/ go/ 061820c.

•  ดูภาพและวดิีทศันข์องผูส้อนศาสนาชุดแรกท่ีไป
แอฟริกาตะวนัตกและพบชาวเมืองหลายร้อยคนท่ี
พร้อมจะรับบพัติศมา ท่ี lds .org/ go/ 061820f.
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ขณะเตบิใหญ่ดฉัินไม่มีบิดาทางโลกท�าให้ดฉัินคุน้เคยกับความรกัแบบ
ที่พระบิดาบนสวรรคท์รงมีตอ่ดฉัิน แตด่ฉัินสังเกตผู้ชายคนอื่นๆ ที่
แสดงออกถึงความรกัของพระองคแ์ละเป็นแบบอย่างของบิดาที่แท้จรงิ 

ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–2007) ที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดสอน
วา่ “การเป็นบิดาที่มีคณุธรรมสูงท�าให้เราเห็นช่ัวขณะหน่ึงของคณุลักษณะอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระบิดาในสวรรค”์ 1 แบบอย่างของหลายคนผู้เปรยีบเสมือนบิดา 
รวมทัง้ครอบครวั เครอืญาต ิผู้น�าศาสนจักร ชายผู้ชอบธรรมในพระคมัภีร ์และแม้
กระทั่งผู้สอนประจ�าบ้านที่ขยันหมั่นเพียรท�าให้ดฉัินไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับพระอุปนิสัย
ของพระบิดาบนสวรรคแ์ละคณุลักษณะอันสูงส่งที่บิดาทางโลกสามารถพัฒนาได้
เพื่อเลียนแบบพระองค ์ในที่สุดดฉัินก็สามารถเปลี่ยนความปวดรา้วใจที่รูสึ้กจากการ
ขาดบิดาทางโลกเป็นความปลืม้ปีติ ในความสัมพันธ์แนบแน่นที่ดฉัินไดพ้ัฒนากับ
พระบิดาบนสวรรค์

แน่วแน่และสนับสนุน
พระบิดาในสวรรคข์องเราไม่ทรงเปลี่ยนแปลง เราอ่านวา่พระองคท์รง “เป็น

เหมือนกันทัง้วนัวาน วนัน้ี และตลอดกาล” (มอรมอน 9:9) ดฉัินสังเกตเห็นบิดาทาง
โลกที่มีคณุธรรมสูงท�าตามแบบอย่างความไม่รวนเรของพระบิดาบนสวรรค ์บิดาที่
มีคณุธรรมสูงรกัษาค�าพูดทุกเรือ่ง เขาเข้าใจวา่ความเสมอตน้เสมอปลายช่วยให้ลูกๆ 
ของเขารูสึ้กปลอดภัยและรูสึ้กวา่พ่อรกั และเขาอยู่ที่น่ันทัง้ในช่วงวกิฤตแิละปีติ

อิทธิพลของบิดา

ดฉัินเรยีนรูจ้ากการมองดผูู้เปรยีบเสมือน
บิดาทีช่อบธรรมและพระบิดาบนสวรรค์
ของดฉัินวา่การเป็นบิดาทีแ่ท้จรงิคอือะไร

โดย เมแกน วอร์เร็น

ที่ชอบธรรม
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กระท�าเช่นน้ันก็อาจเพิ่มโอกาสที่จะท�าให้ครอบครวัท่าน
เจรญิรุง่เรอืงอีกหลายรุน่” 3

ตวัอยา่งของเรือ่งน้ีเห็นได้ ใน โมเสส 1 ความรูเ้รือ่งแผน
ของพระผูเ้ป็นเจา้และอตัลกัษณ์อนัสูงส่งของตนเองสรา้ง
เสรมิพลงัให้ โมเสส เมือ่ซาตานมาลอ่ลวงโมเสส ท่านตอบ
อยา่งรวดเรว็วา่ “ท่านเป็นใครเลา่? เพราะดเูถดิ, ขา้พเจา้เป็น
บตุรคนหน่ึงของพระผูเ้ป็นเจา้, ในความเหมอืนพระองค์
เดยีวทีถ่อืก�าเนิดของพระองค;์ และรศัมภีาพของทา่นอยู่
ที่ ไหนเลา่, ทีข่า้พเจา้จะนมสัการท่าน?” ( โมเสส 1:13) ตอ่
จากน้ันโมเสสถงึกับกลา้ส่ังซาตานให้ ไปเสีย

บิดาทางโลกที่มีคณุธรรมสูงสรา้งเสรมิพลังให้บุตรธิดา
โดยเตอืนพวกเขาให้นึกถึงอัตลักษณ์อันสูงส่งในฐานะ
บุตรธิดาทางวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาช่วยสรา้ง
ครอบครวัที่เข้มแข็งผ่านแบบอย่างที่ดขีองพวกเขาและ
ให้บุตรธิดารว่มสรา้ง ช่วยให้บุตรธิดารบัรูจุ้ดประสงคแ์ละ
มั่นใจวา่จะประสบความส�าเรจ็

การค้นหาสามทีีม่คุีณธรรมสูง
เมื่อดฉัินออกเดท ดฉัินมองหาคูนิ่รนัดรผ์ู้จะเป็นบิดาที่

มีคณุธรรมสูง เน่ืองจากดฉัินเตบิใหญ่โดยไม่มีแบบอย่าง
น้ันในวยัเด็ก จึงรูค้ณุสมบัตทิัง้หมดที่บิดาทางโลกควรมี
ยากขึน้ไปอีก ดฉัินผิดหวงัที่ปิตพุรของดฉัินไม่ได้ ให้ค�า
แนะน�าละเอียดมากขึน้เกี่ยวกับคนที่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงตอ้งการให้ดฉัินแตง่งานดว้ย ปิตพุรกล่าวเพียงวา่ดฉัิน
ควรเสาะหาคนที่จะพาดฉัินไปพระวหิารได ้แตก่ระน้ัน
ดฉัินก็อยากจะลองท�าตามค�าแนะน�าที่ฟังดเูรยีบง่ายน้ี ถึง
แม้ดฉัินเคยมีประสบการณ์การออกเดทที่ดพีอสมควร 
แตด่ฉัินมักกังวลวา่ผู้ชายแบบน้ันไม่มีอยู่จรงิหรอืไม่ก็ตอ้ง
ประสบการทดลองทางใจไม่สิน้สุด

แม้จะมีความวติกกังวลเพราะประสบการณ์ในอดตี
แตด่ฉัินยังคงสวดอ้อนวอนขอสามีผู้จะเป็นบิดาที่ชอบ
ธรรมส�าหรบัลูก ผู้จะรกัลูกของดฉัิน และอยู่ ในชีวติพวก
เขา เหมือนคณุแม่ที่ซ่ือสัตย์ของดฉัิน ดฉัินรูว้า่ไม่วา่จะ
เกิดอะไรขึน้ ดฉัินยังคงสามารถพึ่งพระบิดานิรนัดร์ ให้
สนับสนุนดฉัินได้

ยังความประหลาดใจและความยินดแีก่ดฉัินเมื่อค�าสวด
อ้อนวอนของดฉัินไดร้บัค�าตอบตามตารางเวลาที่เหมาะสม
ของพระบิดาบนสวรรค ์การไดเ้ห็นแบบอย่างความรกัของ
สามีเมื่อเขาท�าส่ิงที่บิดาควรท�าเป็นการเยียวยาดฉัิน ดฉัิน
ปลาบปลืม้ที่เขาท�าตามแบบอย่างของศาสดาพยากรณ์และ

พระบิดาบนสวรรคข์องเราเข้าพระทัยเช่นกันวา่ตอ้ง
ท�างานหนักจึงจะมีคา่ควรอยู่กับพระองคช่ั์วนิรนัดร ์
พระองคท์รงรูจ้ักช่ือเราแตล่ะคน และทรงยอมให้เรามี
ความท้าทายเพื่อขัดเกลาเรา บิดาทางโลกที่มีคณุธรรมสูง
ยอมให้ลูกของเขาล�าบากบ้างในบางครัง้เพราะเขารูว้า่ความ
ท้าทายเปิดโอกาสให้เตบิโต

สามีของดฉัินเป็นผู้เช่ียวชาญศิลปะการตอ่สู้ คณุพ่อ
สอนเขาและเขามักจะเล่าวา่คณุพ่อเข้มงวดกับเขามากกวา่
นักเรยีนคนอื่นๆ วนัิยของคณุพ่อท�าให้เขาเข้มแข็งและ
ช่วยให้เขาก้าวหน้าเรว็ขึน้ เฉกเช่นพระบิดาบนสวรรคข์อง
เรา บิดาทางโลกที่มีคณุธรรมสูงกระตุน้บุตรธิดาให้ท�าสุด
ความสามารถขณะให้ก�าลังใจ ความรกั และการสนับสนุน

“งานปราศจากการส้ินสุด”
งานของพระบิดาบนสวรรคข์องเราด�ารงอยู่ช่ัวนิรนัดร์

และปราศจากการสิน้สุด (ด ูแอลมา 12:25–33) ในท�านอง
เดยีวกัน งานของบิดาทางโลกที่มีคณุธรรมสูงไม่มีวนัสิน้
สุดเช่นกัน บิดาที่มีคณุธรรมสูงท�างานดแีละแสวงหาความ
ชอบธรรมอยู่เสมอ พวกเขาแน่วแน่ซ่ือสัตย์ ในการปฏิบัติ
ตามพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาเมินเฉยการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของครอบครวั 
ใน “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” ศาสดาพยากรณ์ที่มี
ชีวติสอนไวว้า่ “ โดยแบบแผนของพระผู้เป็นเจ้า บิดาเป็น
ผู้น�าครอบครวัดว้ยความรกั ดว้ยความชอบธรรมและรบั
ผิดชอบที่จะจัดหาส่ิงจ�าเป็นตา่งๆ ของชีวติ และคุม้ครอง
ครอบครวั” 2 ไม่เพียงคุม้ครองทางกายเท่าน้ันแตคุ่ม้ครอง
ทางวญิญาณดว้ย บิดาที่มีคณุธรรมสูงน�าโดยแบบอย่างอีก
ทัง้มอบความรกัและค�าแนะน�าให้บุตรธิดา พวกเขาเตอืน
ให้ระวงัอันตรายทางวญิญาณเมื่อจ�าเป็นเช่นกัน

โครงสร้างครอบครัวทีส่ร้างเสริมพลงั
ในบทความ New York Times ของบรซู ฟีเลอรเ์รือ่ง “เรือ่ง

ราวที่ผูกมัดเรา” เขาสรปุงานวจิัยเกี่ยวกับความถดถอยของ
ครอบครวั ในงานวจิัยเหล่าน้ี นักจิตวทิยาพบวา่เด็กที่แสดง
ให้เห็นความสามารถในการปรบัตวัมากที่สุดมี โครงสรา้ง
ครอบครวัที่สรา้งเสรมิพลัง ซ่ึงช่วยให้พวกเขารูสึ้กวา่พวก
เขาเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงที่ ใหญ่กวา่ “หากท่านตอ้งการให้
ครอบครวัมีความสุขมากขึน้” ฟีเลอรก์ล่าว “จงสรา้ง กลั่น
กรอง และเล่าทวนเรือ่งราวในช่วงดีๆ  ของครอบครวัท่าน
และการที่ท่านสามารถฟ้ืนตวัจากเรือ่งยากๆ ได ้ล�าพังการ 
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อัครสาวก เขาเลือกทะนุถนอมและรกัดฉัินอย่างไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน แบบอย่างการเป็นสามีที่รกัครอบครวั
เป็นพรแก่ลูกของเราเช่นกัน ใจดฉัินเป่ียมดว้ยความส�านึก
คณุตอ่ความซ่ือสัตย์ของเขาผ่านการทดลองตา่งๆ แบบ
อย่างการท�างานหนักของเขา ความมีคา่ควรของเขาตอ่การ
ใช้ฐานะปุโรหิต และความรกัที่บรสุิทธิ์ ไม่รวนเรของเขาใน
ฐานะคณุพ่อวยัหนุ่ม

บิดารอบข้างเรา
อิทธิพลของชายที่เข้าใจวา่ตนเป็นใครเฉกเช่นโมเสส

ย่อมไม่มีขีดจ�ากัด ซิสเตอรเ์ชอร ีดวิ อดตีที่ปรกึษาที่สอง
ในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ สอนวา่สตรทีุก
คนที่อบรมส่ังสอนล้วนบรรลุบทบาทการเป็นมารดาตัง้แต่
พวกเธอยังไม่เป็นมารดาดว้ยซ�า้ “เราทุกคนเป็นมารดาใน
อิสราเอล” เธอเป็นพยาน “และการเรยีกของเราคอืรกัและ
ช่วยน�าคนรุน่ใหม่ฝ่าฟันเส้นทางอันตรายในชีวติมนุษย์” 4 
บุรษุผู้เป็นแบบอย่างที่ชอบธรรมบรรลุบทบาทการเป็นบิดา
ของตนในอิสราเอลและแบบอย่างที่ดงีามของพวกเขาจะ
ขยายเกินขอบเขตของครอบครวัตนเอง

หลังจากความท้าทายในวยัเด็ก ดฉัินมั่นใจวา่พระบิดา
บนสวรรคท์รงทราบแน่ชัดวา่ดฉัินตอ้งการอะไรจึงจะ

สามารถวางใจคูนิ่รนัดร์ ได ้พระองคท์รงวางแบบอย่างอัน
แน่วแน่มากมายของการเป็นบิดาไว้ ในชีวติดฉัิน ซ่ึงรวมถึง
คณุปู่ที่ชอบธรรมของดฉัินผู้รกัพระเจ้า และผู้สอนประจ�า
บ้านที่ขยันหมั่นเพียรผู้—เข้าใจขีดจ�ากัดดา้นการเงินของ
ครอบครวัดฉัิน—พานักศึกษาอย่างดฉัินไปดหู้องแสดง
งานศิลปะของเขาและสรา้งแรงบันดาลใจให้ดฉัินเจรญิรอย
ตามอาชีพของเขา ในชีวติวยัสาวของดฉัิน ดฉัินไดร้บัการ
เยียวยาจากสวรรคผ์่านพรที่คาดไม่ถึงของการมีพ่อเลีย้งที่
ชอบธรรมผู้อดทนกับความลังเลไม่กล้าวางใจเขาผู้เปรยีบ
เสมือนบิดาและผู้แสดงความเมตตาตอ่ดฉัินอยู่เสมอ

อิทธิพลชอบธรรมของผู้เปรยีบเสมือนบิดาเหล่าน้ีท�าให้
ดฉัินพบความหวงั การเยียวยา และปีต ิดฉัินส�านึกคณุตอ่
ชายทุกคนผู้ท�าตามแบบอย่างที่พระบิดาในสวรรคท์รงวาง
ไวแ้ละพยายามเป็นแบบอย่างของบิดาที่มีคณุธรรมสูง ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา
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ภาพสามีและบุตรสาวทีผู่้ เขยีนวาดด้วยสีน�้า ผู้สอนประจ�าบ้านของเธอ—ผู้เปรียบเสมือนบิดาคนหน่ึงในชีวติเธอเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้เธอท�างานศิลปะ



อั  ครสาวกเปโตรเขียนวา่เหล่าสาวกของพระเยซูครสิตต์อ้ง “เห็น
อกเห็นใจกัน” (1 เปโตร 3:8) หลายท่านท�าตามพระบัญชาน้ัน
อย่างน่าช่ืนชมและน่ายกย่องทุกวนัของชีวติท่าน แน่นอนวา่ทุก

วนัน้ีตอ้งการความเห็นอกเห็นใจมากเหมือนเดมิ ข้อมูลปัจจุบันบอกวา่
ผู้ ใหญ่ประมาณหน่ึงในห้าของสหรฐั (43.8 ล้านคน) ประสบภาวะป่วย
ทางจิตทุกปี 1 ภาพลามกอนาจารมีอยู่ทั่วไป เวบ็ไซตห์น่ึงมีผู้เข้าชมเกิน 
23 พันล้านคนในปี 2016 ปีเดยีว 2 “ครวัเรอืนที่มีทัง้พ่อและแม่ลดฮวบ
ในสหรฐัขณะที่การหย่ารา้ง . . . การอยู่กินโดยไม่แตง่งาน [และการเกิด
นอกสมรส] เพิ่มสูงขึน้ . . . ปัจจุบันเด็กหน่ึงในสิบคนเกิดจากสตรทีี่
เป็นโสดหรอือยู่กินกับคูท่ี่ ไม่ ไดแ้ตง่งานกัน” 3

เพื่อจะไดช่ื้อวา่เป็นผู้คนของพระผู้ช่วยให้รอดและยืนอยู่ ใน
ศาสนจักรของพระองค ์เราตอ้ง “เต็มใจจะแบกภาระของกันและกัน, 
เพื่อมันจะไดเ้บา; แท้จรงิแล้ว, และเต็มใจที่จะโศกเศรา้กับคนที่ โศก
เศรา้; แท้จรงิแล้ว, และปลอบโยนคนที่ตอ้งการการปลอบโยน, และ
ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกส่ิง” ( โมไซยาห์ 
18:8–9)

ส�าหรับข้าพเจ้า การแบกภาระของกันและกันเป็นนิยามที่เรียบง่าย
แต่ทรงพลังของการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เมื่อเราหมายมั่นแบก

ภาระของกันและกัน เราเป็น “พวกกู้ชาติ . . .   

โดย เอล็เดอร์
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

แห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง

“แบก  

ภาระของกัน
และกัน”

จากค�าปราศรยักับพนักงานศนูย์ ให้ค�าปรกึษาครอบครวัแอลดเีอสในเดอืนมิถุนายน ค.ศ. 
2017 เอ็ลเดอรฮ์อลแลนดป์รบัค�าปราศรยัครัง้น้ีให้เหมาะกับกลุ่มผู้ฟังทีก่วา้งขึน้
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28 เลียโฮนา

ที่ภูเขาศิโยน” ( โอบาดีห์ 1:21) ในเชิง
สัญลักษณ์เราก�าลังท�าให้ตัวเราเป็น
พันธมิตรกับพระผู้ ไถ่ของโลกและการ
ชดใช้ของพระองค์ เราก�าลัง “ปลอบโยนคน
ชอกช�า้ใจ . . . ประกาศอิสรภาพแก่บรรดา
เชลย ทัง้ . . . เปิดเรือนจ�าแก่ผู้ที่ถูกจ�าจอง” 
(อิสยาห์ 61:1)

ความเห็นใจแบบพระเจ้า
เราจะพูดเรือ่งการชดใช้ของพระครสิตสั์ก

ครู ่ถา้ขา้พเจา้เขา้ใจหลกัค�าสอนอยา่งถกูตอ้ง 
ในประสบการณ์ของการชดใช้ พระเยซคูรสิต์
ทรงประสบ—และทรงแบกภาระของ—บาป 
โทมนัส ความเดอืดรอ้น และน� ้าตาแทนมวล
มนุษยชาต ิตัง้แตอ่าดมักบัเอวาจนถงึวาระ
สุดทา้ยของโลก ในน้ี พระองค์ ไมท่รงท�าบาป 
แตท่รงรูสึ้กถงึความเจ็บปวดและผลของคน
ทีท่�าบาป พระองค์ ไมท่รงประสบชีวติสมรสที่
แตกแยก แตท่รงรูสึ้กถงึความเจ็บปวดและผล
ของคนทีป่ระสบ พระองค์ ไมท่รงประสบภาวะ
ของการขม่ขนืหรอืจติเภทหรอืมะเรง็หรอืการ
สูญเสียบตุร แตท่รงรูสึ้กถงึความเจ็บปวดและ
ผลของคนทีป่ระสบ และอืน่ๆ ผา่นความหลาก
หลายของภาระในชีวติและใจทีช่อกช�า้

ความเข้าใจวา่การชดใช้เกิดผลอย่างไร
ท�าให้นึกถึงตวัอย่าง ความเห็นใจ แบบพระ
เจ้าจรงิๆ ที่ โลกเคยรูจ้ัก เห็นชัดวา่ไม่มีค�า
พูดใดบรรยายการกระท�าครัง้ส�าคญัที่สุดของ
จักรวาลไดค้รบถ้วน แตว่นัน้ีข้าพเจ้าไม่มีค�า
ใดใช้แทนไดด้กีวา่น้ี ข้าพเจ้าจึงจะใช้ค�าน้ี

ความเห็นใจ หมายถึง “การเข้าใจ . . . และ
เหมือนประสบความรูสึ้ก ความนึกคดิ และ

ประสบการณ์ของกัน
และกันทัง้ในอดตีหรอื
ปัจจุบัน” 4 ดงัที่กล่าวไว้

แล้ว น่ีเป็นค�ากล่าวที่ดี

มีเหตผุลของกระบวนการชดใช้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าเราเพิ่มค�าวา่ “อนาคต” เข้าไปใน 
“อดตี” และ “ปัจจุบัน”

เราทุกคนรูว้า่บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
มากมายเหลือเกินทนทุกข์อย่างเงียบๆ ตาม
ล�าพัง ลองพิจารณาตวัอย่างน้ี ชายหนุ่มคน
หน่ึงแสดงประจักษ์ของเขาไว้ ในจดหมายที่
เขียนชัดถ้อยชัดค�าถึงข้าพเจ้าแล้วเพิ่มเตมิวา่
ใจเขาชอกช�า้เพราะเขามองไม่เห็นสัมฤทธิผล
หรอืปีติ ในอนาคตส�าหรบัคนที่มีความเสน่หา
เพศเดยีวกันอย่างเขา

“ผมเผชิญค�า่คนืทีห่งอยเหงาและยามเช้าที่
เศรา้ซึมช่ัวชีวติ ผมเขา้รว่มการประชุมทีว่อรด์
หนุ่มสาวโสดอยา่งซ่ือสัตยแ์ละทกุสัปดาห์
ทีผ่มออกจากโบสถผ์มรูว้า่ผมไมม่วีนัเข้ากบั
พวกเขาไดเ้ลย ผมจะไมม่วีนัไดส้อนลกูชายขี่
จกัรยาน ผมจะไมม่วีนัรูสึ้กวา่ลกูสาวจับน้ิวมือ
ผมขณะเธอหดัเดนิ ผมจะไมม่หีลาน

“ผมจะกลับมาพบบ้านที่วา่งเปล่า วนัแล้ว
วนัเล่า เดอืนแล้วเดอืนเล่า ปีแล้วปีเล่า มี
เพียงความหวงัในพระครสิตเ์ป็นเครือ่งยึด
เหน่ียว บางครัง้ผมสงสัยวา่ท�าไมพระองค์
ทรงท�าเช่นน้ีกับผมและทรงขอให้ผมเสียสละ
ในส่ิงที่เป็นไปไม่ได ้ผมรอ้งไห้ตอนกลางคนื
เวลาที่ ไม่มีคนเห็น ผมไม่เคยบอกใคร แม้
กระทั่งพ่อแม่ของผม พวกท่านกับเพื่อนๆ 
ของผม . . . คงไม่ยอมรบัผมถ้าพวกเขารู ้
เหมือนที่พวกเขาไม่ยอมรบัคนที่เคยเดนิเส้น
ทางน้ีก่อนผม ผมจะตา่งจากคนอื่น ผมมีทาง
เลือกคอืถูกคกุคามหรอืไม่มี ใครคบเพราะ
เป็นคนโสด หรอืถูกคนสมเพชและเมินเฉย
เพราะบอกความจรงิ ชีวติผมเลือนรางเต็มที 
ไม่มีพิมเสนในกิเลอาดหรอื” 5

เน่ืองจากความเจ็บปวดและความท้อแท้
อย่างมาก ความสิน้หวงัอย่างมาก ส่ิงหน่ึงที่เรา
ควรพยายามจะให้คนเช่นน้ันคอืความเช่ือมั่น

เม่ือเราหมายมั่นยก
ภาระของกนัและกนั 
เราเป็น “พวกกู้ชาติ 
. . .  ทีภู่เขาศิโยน” 
—ในเชิงสัญลกัษณ์
คอืการท�าให้ตัวเรา
เป็นพนัธมิตรกบั
พระผู้ไถ่ของโลก
และการชดใช้ของ
พระองค์
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วา่เขาจะไม่ โดดเดีย่ว เราควรเน้นย�า้หนักแน่นวา่พระผู้เป็น
เจ้าทรงอยู่กับเขา เหล่าเทพอยู่กับเขา และเราอยู่กับเขา

เห็นใจ พูดเท่าน้ันไม่พอ เราตอ้งเริม่ลงมือท�า เราอาจ
เปลี่ยนแปลงการเดนิทางไม่ได ้แตเ่ราจะไม่ ให้ ใครเดนิคน
เดยีว โดยแท้แล้วน่ันหมายถึงการแบกภาระของกันและกัน
—น่ัน คอื ภาระ และใครจะรูว้า่ภาระจะถูกยกไปในความ
เป็นมรรตยัหรอืไม่หรอืยกไปเมื่อใด แตเ่ราสามารถเดนิไป
ดว้ยกันและแบกภาระดว้ยกัน เราสามารถพยุงพี่น้องชาย
หญิงของเราเฉกเช่นพระเยซูครสิตท์รงพยุงเรา (ด ูแอลมา 
7:11–13)

และโดยผ่านทัง้หมดน้ีเราจะเกิดความซาบซึง้มากขึน้อีก
ครัง้ตอ่ส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�าเพื่อเราในท้ายที่สุด ดงั
ที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไวว้า่

“ ในการแสวงหาหาสันตสุิขและความเขา้ใจในเรือ่งยากๆ 
เหลา่น้ี เราจ�าเป็นตอ้งจดจ�าวา่เราก�าลงัอยู่—และเลอืกอยู—่ใน
โลกท่ีตกแลว้ซ่ึงตามจดุประสงคข์องพระเจา้เราจะถกูทดสอบ
และทดลองครัง้แลว้ครัง้เลา่ขณะพยายามเป็นเหมอืนพระ 
ผูเ้ป็นเจา้ ค�ารบัรองส�าคญัทีสุ่ดในแผนของพระผูเ้ป็นเจา้คอื
จะมพีระผูช่้วยใหร้อด พระผู้ ไถ ่ผูจ้ะทรงยกเราขึน้อยา่งมชัีย
เหนือการทดสอบและการทดลองเหลา่น้ีเมือ่เรามศีรทัธาใน
พระองค ์ถงึแมต้น้ทนุการท�าเช่นน้ันล�า้ลกึย่ิงทัง้ส�าหรบัพระ
บดิาผูท้รงส่งพระบุตรมาและพระบตุรผูเ้สด็จมา การเห็นคา่

ความรกัอนัสูงส่งน้ีเทา่น้ันจงึจะท�าใหเ้ราทนตอ่ความทกุข์
ของเราทีน้่อยกวา่ของพระองค์ ได ้จากน้ันเราจะเขา้ใจ และ
รบัการไถ่ ในทา้ยทีสุ่ด” 6  

เราเรยีนรูอ้ย่างรวดเรว็วา่การรบัใช้ที่ดทีี่สุดและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนน้อยที่สุดมักไม่มากพอจะปลอบโยนหรอื
ให้ก�าลังใจในระดบัที่ผู้คนตอ้งการ หรอืหากเราประสบผล
ส�าเรจ็ครัง้หน่ึงแล้ว เรามักจะท�าซ�า้ไม่ไหว อีกทัง้เราไม่ ใช่
ซุปเปอรฮี์โรค่อยป้องกันคนที่เราห่วงใยไม่ ให้ถดถอย น่ีจึง
เป็นสาเหตทุี่สุดท้ายแล้วเราตอ้งหันไปหาพระเยซูครสิต์
และพึ่งพาพระองค ์(ด ู2 นีไฟ 9:21)

บอ่ยพอสมควรทีเ่ราช่วยไม่ไหว—หรอือยา่งน้อยก็ไม่
สามารถประคองความช่วยเหลอืของเราหรอืไมส่ามารถช่วย
ซ�า้ไดท้ัง้ทีบ่างครัง้เราช่วยไดส้�าเรจ็ แตพ่ระครสิตท์รงช่วยได ้
พระผูเ้ป็นเจา้พระบดิาทรงช่วยได ้พระวญิญาณบรสุิทธิท์รง
ช่วยได ้และเราจ�าเป็นตอ้งพยายามเป็นตวัแทนของทัง้สาม
พระองคต์อ่ไปโดยช่วยเมือ่เราช่วยไดแ้ละในทีซ่ึ่งเราช่วยได้

ปลุกใจตนเองอกีคร้ัง
ส�าหรบัท่านที่มุ่งมั่นตัง้ใจแบกภาระของกันและกัน 

ส�าคญัที่ท่านจะปลุกใจตนเองอีกครัง้และให้ก�าลังใจ
ตนเองเมื่อคนอื่นคาดหวงัจากท่านมากและเอาไปจาก
ท่านมาก ไม่มี ใครเข้มแข็งถึงขนาดพวกเขาไม่เคยรูสึ้กส่
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เหน็ดเหน่ือยหรอืหงุดหงิดหรอืไม่ยอมรบั
วา่ตอ้งดแูลตนเอง พระเยซูทรงประสบ
ความเหน็ดเหน่ือยเช่นน้ัน ทรงรูสึ้กวา่หมด
ก�าลัง พระองคท์รงมีแต่ ให้ แตม่ีผลเสียตดิ
มาดว้ย และพระองคท์รงรูสึ้กวา่ส่ิงน้ันส่ง
ผลให้คนมากมายพึ่งพาพระองค ์เมื่อหญิง
ที่เป็นโรคโลหิตตกสัมผัสพระองคท์่ามกลาง
ฝูงชน พระองคท์รงรกัษาเธอ แตพ่ระองค์
ทรงสังเกตเช่นกันวา่ “ฤทธิ์ซ่านออกจาก
พระองค”์ (ด ูมาระโก 5:25–34)

ข้าพเจ้าอัศจรรย์ ใจเสมอที่พระองค์
บรรทมได้ท่ามกลางพายุในทะเลกาลิลีซ่ึง
รา้ยแรงและรนุแรงจนสานุศิษย์ชาวประมง
ที่มากด้วยประสบการณ์ยังคิดวา่เรอืจะล่ม 
น่ันแสดงวา่พระองค์ทรงเหน่ือยมาก ท่าน
สามารถให้ โอวาทและให้พรโดยไม่รูสึ้กหมด
แรงหมดก�าลังได้กี่ครัง้ ผู้ดูแลต้องมีคนดูแล
ด้วย ท่านต้องมีเชือ้เพลิงในถังก่อนจึงจะให้
เชือ้พลิงแก่ผู้อื่นได้

โรซาลีน คารเ์ตอร ์ประธานกรรมการ
สถาบันดแูลสุขภาพโรซาลีน คารเ์ตอรเ์คย
กล่าววา่ “มีคนเพียงส่ีประเภทในโลก คนที่
เคยเป็นผู้ดแูล คนที่ปัจจุบันเป็นผู้ดแูล คนที่
จะเป็นผู้ดแูล และคนที่จะตอ้งมีผู้ดแูล” 7

เห็นชัดวา่ “ความสัมพันธ์ระหวา่งผู้ ให้การ
ดแูลกับผู้รบัการดแูลเป็นความสัมพันธ์ที่ 
[จรงิจัง แม้กระทั่ง] ศักดิสิ์ทธิ์” 8 อย่างไรก็ด ี
เมื่อเราประสบความท้าทายของการแบกภาระ
กันและกัน เราสามารถจดจ�าวา่ไม่มี ใครหนี
พ้นผลกระทบจากการเห็นใจความเจ็บปวด
และความทุกข์ของคนที่เราห่วงใย

หาสมดุล
ส�าคญัที่ตอ้งหาวธิี

ท�าให้บทบาทการดแูล
ของท่านสมดลุกับดา้น

อื่นของชีวติท่าน—รวมทัง้งาน ครอบครวั 
ความสัมพันธ์ และกิจกรรมที่ท่านเข้ารว่ม 
ในค�าพูดการประชุมใหญ่สามัญเกี่ยวกับเรือ่ง
น้ี ข้าพเจ้าพยายาม “มอบค�าสรรเสรญิแก่
พวกท่านทุกคน แก่ทุกคนที่ท�าอย่างมากมาย
และห่วงใยอย่างลึกซึง้และท�างานหนักดว้ย 
‘เจตนาท�าด’ี หลายท่านโอบอ้อมอารมีาก 
ข้าพเจ้ารูว้า่บางท่าน [อาจตอ่สู้ทางอารมณ์
หรอืดิน้รนทางการเงิน] ในชีวติท่านเองและ
ท่านยังหาบางอย่างแบ่งปัน [กับผู้อื่น] ดงั
ที่กษัตรยิ์เบ็นจามินเตอืนผู้คนของเขา เรา
ตอ้งไม่วิง่เรว็เกินก�าลังที่มีและควรท�าทุก
อย่างตามระเบียบ (ด ูโมไซยาห์ 4:27)” 9 แต่
กระน้ัน ข้าพเจ้ารูว้า่หลายท่านวิง่เรว็มากและ
บางครัง้ดเูหมือนท่านไม่มีเรีย่วแรงจะช่วย
และไม่มีความปรารถนามากพอจะท�า

เมื่อปัญหาดใูหญ่เกินก�าลัง พึงจ�าข้อความ
เหล่าน้ีจากข้อเขียนของเดวดิ แบทที

“ความหวงัไม่ ใช่ความรูสึ้ก—ไม่ ใช่ปีติ
ท่วมท้นท่ามกลางปัญหา

“. . . ความหวงัไม่ ใช่ไม้กายสิทธิ์ที่เสกให้
ปัญหาหมดไป ความหวงัเป็นเชือกนิรภัยที่
สามารถดงึเราไว้ ไม่ ให้ถูกมรสุมในชีวติพัดไป

“เมื่อท่านวางความหวงัในพระเยซู เท่ากับ
ท่านวางความเช่ือมั่นในค�าสัญญาของ
พระองคท์ี่วา่พระองคจ์ะไม่ทรงไปจากท่าน
หรอืทอดทิง้ท่าน—พระองคจ์ะทรงท�าส่ิงที่ดี
ที่สุดส�าหรบัท่าน ถึงแม้ท่านจะอยู่ท่ามกลาง
ปัญหาใหญ่มาก ความหวงัท�าให้ท่านสามารถ
อยู่อย่างสงบ โดยรูว้า่พระเยซูทรงอยู่กับท่าน
ทุกย่างก้าวของทางน้ัน” 10

ข้าพเจ้ารกัวธิีที่เปาโลจัดการกับปัญหา
น้ีและความรูสึ้กไม่คูค่วร ในพระคมัภีร ์
พระเจ้าทรงอธิบายวา่พระคณุของพระองค์
เพียงพอส�าหรบัเปาโลและฤทธานุภาพของ
พระองค ์“ท�าให้ดพีรอ้มในความอ่อนแอ” 

การรับใช้ทีเ่ราให้
เมื่อเราแบกภาระ
ของกนัและกนั
ส�าคญัอย่างยิง่—
เป็นงานของพระ
อาจารย์อย่างแท้จริง
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เปาโลเขียนตอ่จากน้ันวา่ 
“เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจะ
อวดบรรดาความอ่อนแอ
ของข้าพเจ้ามากขึน้ดว้ย
ความยินดอีย่างยิ่ง เพื่อ
วา่ฤทธานุภาพของพระ
ครสิตจ์ะอยู่ ในข้าพเจ้า” 
(2 โครนิธ์ 12:9)11

วางใจพระบิดาและพระบุตร
เราตอ้งวางใจวา่พระ

บิดาบนสวรรคข์องเรา
และพระเยซูครสิตท์รงสนพระทัยเราและส่ิงที่เราท�าอย่าง
แท้จรงิ พระองคท์รงตอ้งการท�าให้เรา “ดพีรอ้มในความ
อ่อนแอ”—เช่นที่ท่านตอ้งการให้คนที่ท่านห่วงใยดพีรอ้ม
ในความอ่อนแอ

ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบภาระ
ของเราดแีละจะทรงเสรมิสรา้งพลังให้เราเพื่อเราจะเสรมิ
สรา้งพลังให้ผู้อื่น ไม่ไดห้มายความวา่ปัญหาของเราจะหมด
ไปทุกครัง้หรอืโลกจะสงบทันที แตห่มายความวา่พระองค์
จะทรงฟังค�าสวดอ้อนวอนของท่าน และค�าสวดอ้อนวอน
ของคนที่ท่านห่วงใย—คนเป็นม่าย คนหย่ารา้ง คนเหงา 
คนทุกข์ ใจ คนเสพตดิ ผู้ป่วย คนสิน้หวงั—ทุกคน 12

พี่น้องทัง้หลาย การรบัใช้ที่เราให้เมื่อเราแบกภาระของ
กันและกันส�าคญัอย่างยิ่ง—เป็นงานของพระอาจารย์อย่าง
แท้จรงิ จดหมายหลายฉบับที่ส่งมาในห้องท�างานข้าพเจ้า
เน้นย�า้วา่มีคนตอ้งการความช่วยเหลืออีกมาก ความช่วย
เหลือน้ันเป็นมานาจากสวรรคส์�าหรบัผู้เดอืดรอ้น

ข้าพเจ้าเคยกล่าวครัง้หน่ึงวา่ “เมื่อเราพูดถึงคนที่เป็น
เครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า เรารบัรูว้า่เทพ
ทัง้ปวงไม่ไดม้าจากอีกดา้นหน่ึงของม่านเท่าน้ัน เทพบาง
องคค์อืคนที่เราเดนิดว้ยและพูดดว้ย—ที่น่ี เดีย๋วน้ี ทุก
วนัน้ี บางองคอ์าศัยอยู่ ในละแวกเดยีวกับเรา บางองค์ ให้
ก�าเนิดเรา และในกรณีของข้าพเจ้า เทพองคห์น่ึงถูกส่งมา
แตง่งานกับข้าพเจ้า โดยแท้แล้ว ดรูาวกับวา่สวรรค์ ไม่เคย
อยู่ ใกล้เรามากเท่าเวลาที่เราเห็นความรกัของพระผู้เป็นเจ้า

ประจักษ์ชัดในความกรณุาและความภักดขีองคนดแีละ
บรสุิทธิ์จนค�าวา่ เป็นดงัเทพ คอืค�าๆ เดยีวที่นึกขึน้ได”้ 12

ส�าหรบัข้าพเจ้า เมื่อท่านพยายามแบ่งเบาภาระของกัน
และกัน ท่านเป็นเทพแห่งความเมตตาอย่างแท้จรงิ ขอให้
ท่านไดร้บัคนืรอ้ยเท่าจากทัง้หมดที่ท่านพยายามให ้◼
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เ อ็มมา เฮล อายุยี่สิบเอ็ดปีไดย้ินเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธครัง้แรกเมื่อเขามาท�างาน
ให้ โยสิยาห์ สโตเวลล์ ในฤดใูบไม้ผลิปี 1825 โยสิยาห์จ้างชายหนุ่มกับพ่อของเขา
ช่วยหาสมบัตทิี่ ฝังไว้ ในที่ดนิของเขา 1 ต�านานของชาวพืน้เมืองอ้างวา่กลุ่มนัก

ส�ารวจขุดเหมืองเงินและซ่อนสมบัติไว้ ในบรเิวณน้ันเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน โดยที่รู้
วา่โจเซฟมีพรสวรรค์ ในการใช้ศิลาผู้หยั่งรู ้โยสิยาห์จึงเสนอคา่จ้างงามและส่วนแบ่ง
หากเขาจะช่วยคน้หา 2

ไอแซค พ่อของเอ็มมาสนับสนุนงานน้ี เมื่อโจเซฟและพ่อของเขามาที่ ไร ่
สโตเวลล์ ในฮาร์ โมนีย์ รฐัเพนน์ซิลเวเนีย—หมู่บ้านที่อยู่ห่างจากพอลไมราไปทางใต ้
240 กิ โลเมตร—ไอแซคท�าหน้าที่เป็นพยานเมื่อพวกเขาลงช่ือท�าสัญญา เขาให้คน
งานพักอยู่ที่บ้านของเขาดว้ย 3

เอ็มมาพบกับโจเซฟหลังจากน้ันไม่นาน เขาอายุน้อยกวา่เธอ สูงรอ้ยแปดสิบกวา่
เซนตเิมตรและดเูป็นคนที่เคยชินกับการท�างานหนัก เขามีตาสีฟ้า ผิวขาว และเขา
เดนิกะโผลกกะเผลกเล็กน้อย ไวยากรณ์ของเขาลักลั่น บางครัง้ใช้ค�าพูดเยิ่นเย้อ
ในการแสดงความคดิเห็น แตก็่ดอูอกวา่มีความเฉลียวฉลาดโดยธรรมชาตเิมื่อเขา
พูด เขาและพ่อของเขาเป็นคนดีที่ชอบนมัสการด้วยตนเองแทนท่ีจะเข้ารว่ม
ศาสนจักรที่เอ็มมาและครอบครวัของเธอนมัสการ 4

บทท่ี 4
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บทน้ีเป็นบทที ่4 ของประวตัศิาสนจกัรเชิงบรรยายสีเ่ลม่ชดุใหมชื่อ่ วสุิทธชิน: เรือ่งราวของศาสนจกัรของพระ
เยซคูรสิต์ ในยคุสุดทา้ย หนังสือจะมอียู่ ในรปูแบบทีพ่มิพแ์ลว้ 14 ภาษา ในหมวดประวตัศิาสนจกัรของแอปพลิ
เคชันคลงัคน้ควา้พระกติตคิณุ และที ่วสุิทธชิน.lds .org อกีหลายบทจะจดัพมิพ์ ในฉบบัตอ่ๆ ไปจนกวา่จะออก
เลม่ 1 ช่วงปลายปีน้ี บทเหลา่น้ันจะมี ให้อา่น 47 ภาษาในแอปพลเิคชันคลงัคน้ควา้และที ่วสุิทธชิน.lds .org
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ทัง้โจเซฟและเอ็มมาชอบกิจกรรมกลางแจ้ง ตัง้แตเ่ด็ก 
เอ็มมาชอบขี่ม้าและพายเรอืแคนูในแม่น� ้าใกล้บ้านเธอ 
โจเซฟไม่ไดเ้ป็นนักขี่ม้าที่เช่ียวชาญ แตเ่ขาเก่งกีฬามวย
ปล�า้และกีฬาที่ ใช้ลูกบอล เขามีท่าทีเป็นกันเองเมื่ออยู่กับ
คนอื่น ยิม้ง่าย และมักจะเล่าเรือ่งตลกขบขัน เอ็มมาเป็น
คนเก็บตวัมากกวา่แตเ่ธอชอบฟังเรือ่งข�าขันที่ดแีละคยุได้
กับทุกคน เธอชอบอ่านหนังสือและรอ้งเพลงดว้ย 5

หลายสัปดาห์ผ่านไป เอ็มมารูจ้ักโจเซฟดขีึน้ พ่อแม่ของ
เธอเริม่กังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขา โจเซฟ
เป็นคนงานจนๆ จากรฐัอื่น พวกเขาหวงัวา่ลูกสาวจะเลิก
สนใจโจเซฟและแตง่งานกับคนที่มาจากครอบครวัมีฐานะ
ในหมู่บ้านเดยีวกัน พ่อของเอ็มมาเริม่หวาดระแวงเรือ่งการ
คน้หาสมบัตแิละสงสัยเกี่ยวกับบทบาทของโจเซฟในงาน
น้ีเช่นกัน ดเูหมือนไอแซค เฮลจะไม่ ใส่ ใจกับเรือ่งที่ โจเซฟ

พยายามโน้มน้าวให้ โยสิยาห์ สโตเวลล์ล้มเลิกการคน้หาเมื่อ
เห็นไดชั้ดวา่จะไม่ไดอ้ะไรเลย 6

เอ็มมาชอบโจเซฟมากกวา่ผู้ชายคนอื่นที่เธอรูจ้ักและ
เธอไม่เลิกคบกับเขา หลังจากโจเซฟประสบความส�าเรจ็ใน
การโน้มน้าวโยสิยาห์ ให้ล้มเลิกการคน้หาเหรยีญเงิน เขายัง
อยู่ ในฮาร์ โมนีย์ตอ่ไปเพื่อท�างานในไร่โยสิยาห์ บางครัง้เขา
ท�างานให้ โจเซฟและโพลลี ไนท์ครอบครวัเจ้าของฟารม์ใน
แถบน้ันดว้ย เมื่อวา่งจากงาน เขาไปหาเอ็มมา 7

หลงัจากน้ันไมน่าน โจเซฟและศิลาผูห้ยัง่รูข้องเขากลาย
เป็นหวัข้อซบุซิบนินทาในฮาร์ โมนีย ์คนสูงวยับางคนใน
เมอืงเช่ือในผูห้ยัง่รู ้แตล่กูหลานหลายคนของพวกเขาไมเ่ช่ือ 
หลานชายของโยสิยาหอ์า้งวา่โจเซฟเอาเปรยีบลงุของเขา จงึ
น�าชายหนุ่มมาท่ีศาลและแจง้ขอ้หาเขาวา่เป็นนักตม้ตุน๋

ในปี 2015 ศาสนจกัรสร้างบ้านจ�าลองหลงัน้ีของไอแซคกบัเอลซิาเบธ เฮลในเมืองฮาร์โมนีย์ รัฐเพนน์ซิลเวเนีย โจเซฟ สมิธพบเอ็มมาบุตรสาว
ของพวกเขาเมื่อท่านอาศัยอยู่ทีน่ั่นขณะท�างานให้ โยสิยาห์ สโตเวลล์



 มิถุนายน 2018 35

โจเซฟยืนอยู่ตอ่หน้าผู้พิพากษาท้องถิ่น เขาอธิบายวา่
เขาพบศิลาไดอ้ย่างไร โจเซฟ ซีเนียรเ์ป็นพยานวา่เขาทูลขอ
พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอให้แสดงพระประสงคข์องพระองค์
ตอ่พวกเขาเกี่ยวกับของประทานอันน่าอัศจรรย์ของโจเซฟ
ในฐานะผู้หยั่งรู ้ในที่สุด โยสิยาห์ยืนตอ่หน้าศาลและกล่าว
วา่โจเซฟไม่ไดฉ้้อโกงเขา

“ข้าพเจ้าเข้าใจถูกหรอืไม่” ผู้พิพากษากล่าว “วา่ท่านเช่ือ
วา่นักโทษคนน้ีมองเห็นไดด้ว้ยความช่วยเหลือจากศิลา”

ไม่ โยสิยาห์ยืนยัน “ข้าพเจ้ารู้อย่างแน่ชัดว่าน่ันเป็น
เรื่องจริง”

โยสิยาห์เป็นบุคคลที่ผู้คนในชุมชนนับถือและยอมรบั
ถ้อยค�าของเขา ในที่สุด การพิจารณาคดีไม่พบหลักฐานวา่
โจเซฟหลอกลวงเขา ผู้พิพากษาจึงยกค�ารอ้งดงักล่าว 8

ในเดอืนกนัยายน ปี 1826 โจเซฟกลบัไปทีเ่นินเขาเพือ่รบั
แผน่จารกึ แต่โมโรไนบอกวา่เขายงัไมพ่รอ้ม “จงถอนตวัจาก
กลุม่นักลา่สมบตั”ิ ทตูสวรรคบ์อกเขา มคีนช่ัวอยู่ ในบรรดา
พวกเขา 9 โมโรไนใหเ้วลาทา่นอีกหน่ึงปีเพ่ือท�าใหค้วาม
ประสงคข์องเขาตรงกนักบัพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ 
หากเขาไมท่�าเช่นน้ัน ทตูสวรรคจ์ะไมม่อบแผน่จารกึใหเ้ขา

ทูตสวรรคบ์อกเช่นกันวา่ คราวหน้าให้เขาพาคนบาง
คนไปกับเขาดว้ย เป็นค�าขอเดยีวกันกับที่ท่านเคยขอไว้

ในตอนท้ายของการไปเยือนโจเซฟครัง้แรกที่เนินเขา แต่
เน่ืองจากอัลวนิสิน้ชีวติ โจเซฟจึงสับสน

“ ใครคอืคนที่เหมาะสม” เขาถาม
“เจ้าจะรู”้ โมโรไนกล่าว
โจเซฟแสวงหาการน�าทางจากพระเจ้าผ่านศิลาผู้หยั่งรู้

ของเขา เขารูว้า่คนที่เหมาะสมคอืเอ็มมา 10

โจเซฟสนใจเอ็มมาตัง้แตเ่ขาพบเธอ เช่นเดยีวกับอัลวนิ  
เธอเป็นคนที่จะช่วยให้เขากลายเป็นชายที่พระเจ้าทรง
ตอ้งการให้ท�างานของพระองค ์แตเ่อ็มมาเป็นมากกวา่น้ัน 
โจเซฟรกัเธอและตอ้งการแตง่งานกับเธอ 11

ในเดอืนธันวาคม โจเซฟอายุยี่สิบเอ็ดปี ในอดตี เขา
ปล่อยให้ตนเองถูกชักจูงไปทางน้ันทางน้ีโดยความคาดหวงั
ของคนที่ตอ้งการไดป้ระโยชน์จากพรสวรรคข์องเขา 12 แต่
หลังจากการไปเยือนเนินเขาครัง้สุดท้าย เขารูว้า่เขาตอ้งท�า
มากขึน้เพื่อเตรยีมตวัรบัแผ่นจารกึ

ก่อนกลับไปฮาร์ โมนีย์ โจเซฟพูดกับพ่อแม่ของเขา “ผม
ตดัสินใจวา่จะแตง่งาน” เขาบอกพวกท่าน “หากพ่อกับแม่
ไม่มีอะไรคดัคา้น นางสาวเอ็มมา เฮลคอืคนที่ผมเลือก” พ่อ
แม่พอใจกับการเลือกของเขา และลูซีสนับสนุนให้ โจเซฟ
มาอยู่กับพวกเขาหลังจากแตง่งาน 13

ศาสนจกัรบูรณะบ้านไม้ของครอบครัวสมิธในเมืองแมนเชสเตอร์ นิวยอร์กโดยใช้โครงสร้างเดมิ หลงัจากแต่งงานกนัในปี 1827 โจเซฟกบัเอ็มมา
อาศัยอยู่ทีน่ี่กบับิดามารดาของท่าน
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โจเซฟใช้เวลาอยู่กับเอ็มมามากเท่าที่เป็นไปได้ ในฤดู
หนาวน้ัน บางครัง้เขายืมรถลากเลื่อนของครอบครวัไนท์
เมื่อหิมะท�าให้เดนิทางไปบ้านครอบครวัเฮลล�าบาก แตพ่่อ
แม่ของเธอยังคงไม่ชอบเขา ความพยายามของเขาที่จะ
เอาชนะครอบครวัน้ีล้มเหลว 14

ในเดอืนมกราคม ปี 1827 เอ็มมาไปเยี่ยมบ้านครอบครวั
สโตเวลล์ ซ่ึงที่น่ันเธอและโจเซฟจะใช้เวลาดว้ยกันได้ โดย
ไม่มีสายตาคดัคา้นจากครอบครวัเธอ โจเซฟขอเอ็มมา
แตง่งานที่น่ัน ในตอนแรกเอ็มมาดเูหมือนจะแปลกใจ เธอรู้
วา่พ่อแม่ของเธอจะตอ่ตา้นการแตง่งาน 15 แต่ โจเซฟขอให้
เธอคดิดกู่อน พวกเขาแอบแตง่งานกันตอนน้ันไดเ้ลยโดย
ไม่ตอ้งให้พ่อแม่เธอรบัรู้

เอ็มมาไตรต่รองค�าขอแตง่งาน การแตง่งานกับโจเซฟจะ
ท�าให้พ่อแม่เธอผิดหวงั แตน่ั่นเป็นการเลือกของเธอและ
เธอรกัเขา 16

หลังจากน้ันไม่นาน ในวันที่ 18 มกราคม ปี 1827  
โจเซฟกับเอ็มมาแต่งงานกันในบ้านของผู้พิพากษาศาล
แขวง จากน้ันพวกเขาไปที่แมนเชสเตอร์และเริ่มต้นชีวิต
ด้วยกันในบ้านหลังใหม่ของพ่อแม่ โจเซฟ บ้านหลังน้ัน
สะดวกสบาย แต่ โจเซฟ ซีเนียร์กับลูซี ใช้เงินมากเกินไป

เพื่อให้มีบ้านหลังน้ี จึงค้างค่างวดและถูกยึดบ้าน ตอนน้ี
พวกเขาเช่าบ้านหลังน้ีจากเจ้าของใหม่ 17

ครอบครวัสมธิชอบให้ โจเซฟและเอ็มมาอยูก่บัเขา แต่
การเรยีกจากสวรรคข์องลกูชายท�าใหพ้วกเขากงัวล ผู้คน
แถบน้ันไดย้นิเรือ่งแผน่จารกึทองค�าและบางครัง้ก็ ไปหา
แผน่จารกึ 18

วนัหน่ึงโจเซฟไปท�าธุระในเมือง โดยที่คาดวา่เขาจะกลับ
มารบัประทานอาหารเย็น พ่อแม่เขากังวลใจที่เขาไม่กลับ
มา พวกเขารอหลายช่ัวโมงและนอนไม่หลับ ในที่สุดโจเซฟ
ก็เปิดประตแูละทรดุตวัลงน่ังที่เก้าอีอ้ย่างเหน่ือยล้า

“ท�าไมลูกถึงกลับบ้านดกึ” พ่อเขาถาม
“ผมถูกตสีอนอย่างหนักที่สุดเท่าที่ผมเคยไดร้บัในชีวติ

ผมครบั” โจเซฟกล่าว
“ ใครตสีอนลูกหรอื” พ่อเขาถาม
“ทูตสวรรคข์องพระเจ้าครบั” โจเซฟตอบ “ทูตสวรรค์

บอกวา่ผมละเลย” วนัที่เขาตอ้งพบกับโมโรไนครัง้ตอ่ไปใกล้
จะถึงแล้ว “ผมตอ้งรบีท�าหลายอย่าง” เขากล่าว “ผมตอ้ง
เริม่ท�าส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้ผมท�า” 19

หลังจากการเก็บเกี่ยวฤดใูบไม้รว่ง โยสิยาห์ สโตเวลล์และ
โจเซฟ ไนท์เดนิทางไปท�าธุระแถบแมนเชสเตอร ์ชายทัง้

ในคนืวนัที ่22 กนัยายน ปี 1827 โจเซฟกบัเอ็มมาขบัรถม้าไปยงัเนินเขาลกูน้ีทีฝั่งแผ่นจารึกพระคมัภร์ีมอรมอน หลงัจากได้แผ่นจารึก โจเซฟ
ซ่อนไว้ในโพรงไม้ช่วงหน่ึงเพือ่คุ้มครองแผ่นจารึกให้พ้นจากพวกนักล่าสมบัติ
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สองรูว้า่ใกล้จะครบรอบส่ีปีที่ โจเซฟไปเยือนเนินเขาน้ัน 
และพวกเขาอยากรูว้า่ในที่สุดโมโรไนจะมอบแผ่นจารกึให้
โจเซฟหรอืไม่

พวกนักค้นหาสมบัติ ในท้องถิ่นรู้ด้วยว่าถึงเวลาที่ โจเซฟ 
จะได้รับบันทึก ก่อนหน้าน้ีนักค้นหาสมบัติคนหน่ึงช่ือซา
มูเอล ลอเรนซ์ตระเวนอยู่ที่เนินเขาเพื่อค้นหาแผ่นจารกึ 
โดยที่กังวลว่าซามูเอลจะก่อเรื่องยุ่งยาก โจเซฟจึงส่งพ่อ
ของเขาไปที่บ้านซามูเอลในเย็นวันที่ 21 กันยายนเพื่อ
จับตาดูเขาและเผชิญหน้ากับเขาหากเขามีท่าทีว่าจะไปที่
เนินเขา 20

จากน้ันโจเซฟเตรยีมตนเองให้พร้อมจะไปน�าเอาแผ่น
จารึกมา วันรุ่งขึน้เป็นวันที่เขาจะไปเยือนเนินเขาซ่ึงเขา
ท�าเป็นประจ�าทุกปี แต่เพื่อให้ ไปถึง
ก่อนหน้านักค้นหาสมบัติ เขาวางแผน
ไปถึงเนินเขาหลังจากเที่ยงคืนไม่นาน
—วันที่ 22 กันยายนช่วงเช้ามืด—เมื่อ
ไม่มี ใครคาดคิดว่าเขาจะออกไป

แตเ่ขายังจ�าเป็นตอ้งหาวธิีคุม้ครอง
แผ่นจารกึหลังจากที่เขาไดม้า หลังจาก
ครอบครวัเกือบทัง้หมดเข้านอน เขา
ถามแม่ของเขาเบาๆ วา่เธอมีตูนิ้รภัย
หรอืไม่ ลูซี ไม่มีและกังวล

“ ไม่เป็นไรครบั” โจเซฟบอก “ตอนน้ีผมไม่มีก็ ไม่
เป็นไร” 21

ไม่นานเอ็มมาก็เข้ามาในห้อง แตง่กายในชุดขี่ม้า เธอกับ
โจเซฟขึน้รถม้าของโจเซฟ ไนท์และออกเดนิทาง 22 เมื่อ
พวกเขาเดนิทางไปถึงเนินเขา เอ็มมารออยู่ ในรถม้าขณะที่
โจเซฟปีนเนินเขาขึน้ไปยังที่ซ่ึงซ่อนแผ่นจารกึไว้

โมโรไนปรากฏตวั โจเซฟยกแผ่นจารกึทองค�าและศิลา
ผู้หยั่งรูอ้อกจากหีบศิลา ก่อนที่ โจเซฟจะเดนิลงเนินไป 
โมโรไนเตอืนเขาวา่อย่าให้ ใครเห็นแผ่นจารกึยกเวน้คนที่
พระเจ้าทรงก�าหนดไว ้โดยสัญญากับเขาวา่แผ่นจารกึจะได้
รบัความคุม้ครองหากเขาท�าทุกส่ิงในอ�านาจของเขาเพื่อปก
ปักรกัษาแผ่นจารกึเหล่าน้ัน

“เจ้าตอ้งเฝ้าระวงัและซ่ือสัตย์ตอ่การพิทักษ์ของเจ้า” 
โมโรไนบอกเขา “มิฉะน้ันเจ้าจะถูกคนช่ัวครอบง�า เพราะ
พวกเขาวางแผนและกลอุบายทุกอย่างที่ท�าไดเ้พื่อจะน�าเอา
แผ่นจารกึไปจากเจ้า และหากเจ้าไม่เอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา 
พวกเขาจะท�าส�าเรจ็” 23

โจเซฟถือแผ่นจารกึลงเนินไป แตก่่อนที่เขาจะไปถึงรถ

ม้า เขามัดแผ่นจารกึซ่อนไว้ ในท่อนไม้กลวงซ่ึงจะปลอดภัย
จนกวา่เขาไดร้บัตูนิ้รภัย จากน้ันเขาพบกับเอ็มมา และพา
กันกลับบ้านในตอนย�่ารุง่ 24

ทีบ่า้นครอบครวัสมธิ ลซีูรอโจเซฟและเอ็มมาดว้ยความ
กระวนกระวายใจขณะจดัหาอาหารเช้าให้ โจเซฟ ซีเนียร ์ 
โจเซฟ ไนท์ และโยสิยาห ์สโตเวลล ์หวัใจเธอเตน้แรงขณะ
ท�างาน เกรงวา่ลกูชายของเธอจะกลบัมาโดยไมม่แีผน่จารกึ 25

ไม่นานนัก โจเซฟกับเอ็มมาจึงเข้ามาในบ้าน ลูซีมองดวูา่
โจเซฟมีแผ่นจารกึหรอืไม่แตเ่ดนิตวัส่ันออกจากห้องไปเมื่อ
เธอเห็นวา่เขาไม่ไดถ้ืออะไรมาดว้ย

โจเซฟเดนิตามเธอไป “แม่ครบั” เขาพูด “อย่ากังวล” 
เขายื่นวตัถุชิน้หน่ึงซ่ึงพันอยู่ ใน
ผ้าเช็ดหน้าให้เธอ ลูซีสัมผัสไดถ้ึงส่ิงที่
เป็นเหมือนแวน่ตาขนาดใหญ่ผ่านผ้า 
ส่ิงน้ันคอือูรมิและทูมมิม ศิลาผู้หยั่งรูท้ี่
พระเจ้าทรงเตรยีมไวส้�าหรบัแปลแผ่น
จารกึ 26

ลูซีรูสึ้กปีตยิินด ีดปูระหน่ึงโจเซฟจะ
ยกภูเขาออกจากอก แตเ่มื่อเขาไปสมทบ
กับคนอื่นๆ ในบ้าน เขาท�าหน้าเศรา้และ

รบัประทานอาหารเช้าเงียบๆ หลังจากรบัประทานเสรจ็ เขา
ซบหน้ากับอุ้งมืออย่างสิน้หวงั “ผมผิดหวงั” เขากล่าวกับ 
โจเซฟ ไนท์

“ โอ้” ชายที่สูงวยักวา่พูด “ผมเสียใจ”
“ผมผิดหวงัอย่างยิ่ง” โจเซฟย�า้ สีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นยิม้ 

“น่ีดกีวา่ที่ผมคาดไวต้ัง้สิบเท่า!” จากน้ันเขาเริม่อธิบายถึง
ขนาดและน� ้าหนักของแผ่นจารกึ เขาพูดถึงอูรมิและ 
ทูมมิมอย่างตืน่เตน้

“ผมมองเห็นอะไรก็ ได้” เขาบอก “ส่ิงเหล่าน้ันอัศจรรย์
มาก” 27

วนัรุง่ขึน้หลังจากเขาไดร้บัแผ่นจารกึ โจเซฟไปท�างาน
ซ่อมบ่อน� ้าในเมืองใกล้เคยีงเพื่อหาเงินซือ้ตูนิ้รภัย เช้าวนั
เดยีวกันน้ัน ขณะท�าธุระอยู่อีกฟากหน่ึงของเนินเขาจาก
บ้านครอบครวัสมิธ โจเซฟ ซีเนียร ์ไดย้ินชายกลุ่มหน่ึง
วางแผนขโมยแผ่นจารกึทองค�า “เราจะเอาแผ่นจารกึให้
ได”้ คนหน่ึงในพวกน้ันพูด “ ไม่วา่จะตอ้งเจอกับโจ สมิธ
หรอืมารทัง้หมดในนรก”

ดว้ยความตระหนก โจเซฟ ซีเนียรร์บีกลับบ้านไปบอก

ก่อนโจเซฟลงจากเนินเขา 
โมโรไนเตอืนท่านวา่อย่า

ให้ ใครดแูผ่นจารกึยกเวน้
คนทีพ่ระเจ้าทรงก�าหนด
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เอ็มมา เธอบอกวา่เธอไม่รูว้า่แผ่นจารกึอยู่ที่ ไหน แตเ่ธอ
แน่ใจวา่โจเซฟเก็บรกัษาไวอ้ย่างปลอดภัย

“ด”ี โจเซฟ ซีเนียรต์อบ “แตจ่�าไวว้า่เอซาวสูญเสียพร
และสิทธิบุตรหัวปีของเขาเพราะส่ิงเล็กน้อย มันอาจเป็น
เช่นน้ันกับโจเซฟ” 28

เพื่อให้มั่นใจวา่แผ่นจารกึปลอดภัย เอ็มมาควบม้านาน
กวา่หน่ึงช่ัวโมงไปหาโจเซฟซ่ึงก�าลังท�างานอยู่ ในไร ่เธอพบ
เขาอยู่ข้างบ่อ มอมแมมไปดว้ยดนิและเหงื่อจากการท�างาน
ในวนัน้ัน เมื่อโจเซฟไดย้ินเกี่ยวกับอันตราย เขามองเข้าไป
ในอูรมิทูมมิมและเห็นวา่แผ่นจารกึยังปลอดภัย

ที่บ้าน โจเซฟ ซีเนียร ์เดนิไปมาหน้าบ้าน เหลือบมองไป
ที่ถนนทุกนาทีจนเขาเห็นโจเซฟและเอ็มมา

“พ่อครบั” โจเซฟพูดเมื่อเขาขี่ม้ามาถึง “ทุกอย่าง
ปลอดภัยด—ีไม่มีอะไรให้ตอ้งห่วง” 29

แตถ่ึงเวลาที่ตอ้งลงมือแล้ว

โจเซฟรบีไปที่เนินเขา พบท่อนไม้ซ่ึง
ซ่อนแผ่นจารกึ เขาห่อแผ่นจารกึไว้ ใน
เสือ้ตวัหน่ึงอย่างระมัดระวงั 30 จากน้ัน
เขาหลบเข้าในป่าและมุ่งหน้ากลับบ้าน 
สายตาระแวดระวงัอันตราย ป่าช่วยพราง
สายตาไม่ ให้คนที่อยู่บนถนนสายหลัก
มองเห็นเขา แตก็่มีที่อีกมากมายให้ โจร
ซุ่มซ่อน

น� ้าหนักของบันทึกถ่วงเขาให้ช้าลง แต่ โจเซฟก็เรง่เดนิ
ผ่านป่าให้เรว็ที่สุดเท่าที่เขาจะท�าได ้ตน้ไม้ล้มขวางทางตรง
หน้าเขาและเมื่อเขาก�าลังจะข้าม เขารูสึ้กวา่มีวตัถุบางอย่าง
กระแทกเขาจากข้างหลัง เมื่อหันกลับไป เขาเห็นชายคน
หน่ึงพุ่งมาที่เขาแกวง่ปืนเหมือนตะบอง

โดยใช้มือข้างหน่ึงจับแผ่นจารกึไวแ้น่น โจเซฟเหวีย่ง
ชายคนน้ันล้มลงที่พืน้และรบีหนีเข้าไปในดงลึก เขาวิง่ไป
ประมาณหน่ึงกิโลเมตรเมื่อชายอีกคนโผล่ออกมาจากหลัง
ตน้ไม้ตน้หน่ึงและตเีขาดว้ยดา้มปืน โจเซฟสู้กับชายคน
น้ัน จนสะบัดหลุดและรบีหนีไป พยายามวิง่ออกจากป่า
อย่างไม่คดิชีวติ แตก่่อนที่เขาจะไปได้ ไกล ชายคนที่สามก็
โจมตเีขา พุ่งตวัเข้าใส่เขาจนเซ เมื่อรวบรวมพละก�าลังได ้
โจเซฟชกชายคนน้ีอย่างแรงและวิง่กลับบ้าน 31

เมื่อมาถึงบ้าน โจเซฟพุ่งผ่านประตเูข้ามาโดยมีห่อของ
หนักอยู่ ในวงแขนข้างหน่ึง “พ่อครบั” เขารอ้งเรยีก “ผมได้
แผ่นจารกึมาแล้ว”

แคทเธอรนี น้องสาววยัสิบส่ีปีช่วยเขาวางห่อของลงบน
โตะ๊ขณะคนในครอบครวัที่เหลือพากันมามุงอยู่รอบๆ เขา 
โจเซฟบอกวา่พ่อและวลิเลียมน้องชายของเขาตอ้งการแกะ
ห่อของ แตเ่ขาห้ามไว้

“พวกเราดไูม่ไดห้รอื?” โจเซฟ ซีเนียรถ์าม
“ ไม่ไดค้รบั” โจเซฟตอบ “ครัง้แรกผมไม่เช่ือฟัง แต่

คราวน้ีผมตัง้ใจจะซ่ือสัตย์”
โจเซฟบอกพวกเขาวา่พวกเขาสัมผัสแผ่นจารกึผ่านผ้า

ได ้วลิเลียม น้องชายของเขาลองยกห่อของน้ันขึน้มา มัน
หนักกวา่หิน วลิเลียมบอกไดว้า่มีส่ิงของลักษณะเป็นแผ่นๆ 
เคลื่อนไหวเหมือนหน้าหนังสือ 32 โจเซฟส่งดอน คารล์อส 
น้องชายคนเล็กของเขาไปรบัตูนิ้รภัยจากไฮรมัที่อยู่ท้าย
ถนนกับเยรชูา ภรรยาของเขาและลูกสาวที่เพิ่งเกิด

ไม่ช้าไฮรัมก็มาถึง เมื่อเก็บแผ่นจารึกไว้ ในตู้อย่าง
ปลอดภัยแล้ว โจเซฟล้มตัวลงนอน
บนเตียงที่อยู่ ใกล้ๆ และเริ่มเล่าให้
ครอบครัวฟังเกี่ยวกับชายสามคนในป่า

เมื่อเขาพูด เขารูสึ้กวา่มือเขาเจ็บ 
ระหวา่งการโจมตช่ีวงหน่ึง น้ิวโป้งของ
เขาเคลื่อน

“พ่อครบั ผมตอ้งหยุดพูดแล้ว” เขา
พูดขึน้มาทันใด “อยากให้พ่อช่วยดงึน้ิว
โป้งผมให้เข้าที่” 33 ◼
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ผมเข้ารว่มศาสนจักรเมื่ออายุ 
36 ปี บางครัง้ผมรูสึ้กเข้ม
แข็งทางวญิญาณ แตห่ลาย

ครัง้ผมท�าไปโดยไม่รูสึ้กอะไร ระหวา่ง
ตารางงานที่วุน่วาย การเริม่อาชีพ
ใหม่ของภรรยา สุขภาพที่ย�่าแย่ และ
ความท้าทายอื่นๆ ผมเริม่มีปัญหา
ทางวญิญาณ ผมเข้ารว่มการประชุม
ที่ โบสถ์และช่วยสอนโควรมัมัคนายก 
แตน่ั่นคอืทัง้หมดทีผ่มมแีรงจงูใจใหท้�า 
ผมไม่มีก�าลังใจจะเปิดพระคมัภีรห์รอื
คกุเข่าสวดอ้อนวอน

ผมยังคงมีปัญหาอยู่เมื่อผมเดนิทาง
ไปท�าธุระทางภาคเหนือของชิลี เราขับ
รถจากสนามบินในเมืองโกเปียโปสอง
ช่ัวโมงไปถึงสถานที่ก่อสรา้งโครงการ
ตดิตัง้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ใน
ทะเลทรายอาตากามาของชิลี ผม

ประหลาดใจที่ภูมิภาคน้ีอยู่ ไกลมาก มี
เพียงทะเลทรายสีแดงสุดลูกหูลูกตา 
ภูมิประเทศแถบน้ีวงัเวงจนน่ากลัว

หลังจากอยู่ที่น่ันราวหน่ึงสัปดาห์ 
เราขับรถไปเมืองใกล้ที่สุดเพื่อซือ้ข้าว
ของเครือ่งใช้ ที่น่ันผมเห็นอาคารหลัง
หน่ึงสะดดุตา ผมขอให้คนขับจอดรถ 
อาคารหลังน้ันมีสนามสวย มีรัว้เหล็ก
ดดัสีด�าล้อมรอบ หน้าอาคารมีป้ายคุน้
ตา “La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días” หรอื 
“ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย”

“ศาสนจักรอยู่ ทีน่ี่หรอื” ผมคดิ 
ผมประหลาดใจที่ศาสนจักรมาถึง
ดนิแดนไกลโพ้นเช่นน้ีของโลก ผม
ถ่ายรปูอาคารประชุมส่งให้ภรรยา ค�า
ตอบของเธอมีผลลึกซึง้ตอ่ผม “พระ

บิดาบนสวรรคท์รงนึกถึงผู้คนของ
พระองคท์ุกที่”

น่ีเป็นข่าวสารส่งตรงจากพระบิดา
บนสวรรคม์าถึงผม ในความเครยีด
ของการด�าเนินชีวติประจ�าวนั ผมลืม
ไปวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงรกับุตร
ธิดาทุกคนของพระองค ์และตอ้งม ี
คนเตอืนสต ิพระองคท์รงรกัวสุิทธิชน 
เหล่าน้ันในเมืองเล็กๆ ไกลโพ้น
ท่ามกลางทะเลทราย และพระองค์
ทรงรกัผมเช่นกัน

คนืน้ันผมคกุเขา่และขอบพระทัย
พระบดิาบนสวรรคส์�าหรบัพรที่
พระองคป์ระทานแกผ่มวนัน้ัน การรูว้า่
พระองคท์รงรกัผมช่วยผมสรา้งความ
เขม้แข็งทางวญิญาณอกีครัง้ และยงัคง
ท�าใหผ้มเขม้แข็งทุกวนั ◼
จอน อีวานส์, รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ภา
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เ ม่ือเราขบัรถไปเมืองใกล้
ท่ีสุดเพื่อซ้ือขา้วของเคร่ือง

ใช ้อาคารหลงัหน่ึงท่ีเราผา่น
สะดุดตาผม

ศาสนจกัรอยู ่ท่ีน่ีหรือ

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
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ผู้สอนศาสนาสอนเธอเรื่องแผนแห่ง
ความรอด

ผู้สอนศาสนาแบ่งปันข่าวสาร 
สัน้ๆ นาตาเลียชอบส่ิงที่พวกเขา
สอน ตอ่จากน้ันนาตาเลียบอกพวก
เขาวา่ผมก�าลังรบัใช้งานเผยแผ่
ในเมืองเมซา รฐัแอริโซนา 
สหรฐัอเมรกิา

หน่ึงปีต่อมา ผม
ย้ายไปอยู่เขตที่
ครอบครวัของ
เอ็ลเดอรล์ารสั์น
อยู่ ผมท�าความ
รูจ้ักครอบครวั
ของเขาและ
เขาท�าความ
รูจ้ักครอบครวั
ของผม ทัง้สอง
ครอบครวัไดร้บั
พร เอ็ลเดอรล์าร์
สันสวดอ้อนวอน
ให้น้องชายของเขา
มาตลอดเพราะน้อง
ชายของเขาก�าลังล้มลุก
คลุกคลานกับประจักษ์
พยานของตนเอง ผมสามารถ
สลับคู่ ไปกับน้องชายของเขาและ
ช่วยให้น้องชายมีประจักษ์พยานเข้ม
แข็ง เอ็ลเดอรล์ารสั์นกับคูข่องเขา
สอนนาตาเลียตอ่และเธอรบับัพตศิมา
ในที่สุด ผมรูว้า่พระเจ้าทรงส่งเราสวน
ทางกนั ผมมาแอริโซนา ส่วนเอ็ลเดอร ์
ลารสั์นไปอารเ์จนตนิาเพื่อเราทัง้คูจ่ะ
ไดช่้วยพระองคท์�าให้ครอบครวัเรา
เข้มแข็งในพระกิตตคิณุ ◼

ฮวน มานูเอล โกเมซ, เมืองโรซารีโอ 
อาร์เจนตินา

ขณะรบัใช้ ในคณะเผยแผ่
แอริโซนา เมซา ผมไดร้บั
อีเมลบ่อยครัง้จากพี่สาว

ในอารเ์จนตนิา นาตาเลียไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกศาสนจักร หลายปีก่อน เมื่อ
ลูกสาวของเธอสิน้ชีวติ ครอบครวัเรา
พยายามแบ่งปันพระกิตตคิณุกับเธอ 
แตเ่ธอไม่ยอมรบั

ผมยังคงแบ่งปันประจักษ์พยานกับ
เธอระหวา่งผมเป็นผู้สอนศาสนา ใน
อีเมลฉบับหน่ึง ผมบอกเธอเรือ่งที่ผม
กบัคูพ่บผูห้ญงิคนหน่ึง ลกูสาวของผู้
หญิงคนน้ันสิน้ชีวิตเช่นกัน เราเป็น
พยานเรือ่งครอบครวันิรนัดรแ์ละเธอ
รูสึ้กมีความหวงัในส่ิงที่เราแบ่งปัน 
ผมบอกนาตาเลียวา่เธอจะรูสึ้กเช่น
เดยีวกัน เธอเขียนกลับมาวา่เธออยาก
จะรูสึ้กแบบน้ันแตค่ดิวา่ศรทัธาของ
เธอไม่แรงกล้าพอ

ผมตดัสินใจเขียนจดหมายเชิญ
ชวนให้นาตาเลียสวดอ้อนวอนทูลขอ
พระองคท์รงช่วยให้เธอเช่ือ ผมรูสึ้ก
ไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้เขียนหน่ึง
ย่อหน้าเป็นภาษาอังกฤษและส่งตอ่
ให้ผู้สอนศาสนาคนหน่ึง นาตาเลียรู้
แตภ่าษาสเปน ผมจึงบอกให้เธอไปหา
ผู้สอนศาสนาและขอให้พวกเขาแปล
ให้เธอฟัง ผมคาดวา่ผู้สอนศาสนาคน
หน่ึงคงรูภ้าษาอังกฤษ

ไม่นานหลังจากน้ัน ผมได้รับอีเมล
จากนาตาเลีย เธอพบผู้สอนศาสนา
และขอให้พวกเขาแปลจดหมาย พวก
เขาอ่านในใจและยิม้ เมื่อนาตาเลีย
ถามว่าผมเขียนอะไร พวกเขาตอบ
ว่า “เรามาคุยเรื่องน้ีกันเถอะ!” ผม
เขียนว่านาตาเลียก�าลังเป็นทุกข์กับ
ความตายของบุตรสาว และผมขอให้
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ผมขอบพระทยัท่ีได้
รับมอบหมายใหม้า

แอริโซนา ส่วนเอล็เดอร์
ลาร์สนัไดรั้บมอบหมายให้
ไปอาร์เจนตินาเพื่อเราทั้งคู่
จะไดช่้วยพระเจา้เป็นพรแก่
ครอบครัวเรา

สองคณะเผยแผ ่สองครอบครัวไดรั้บพร
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ดิฉันรบับัพตศิมาเมื่ออายุ 19 ปี 
ครอบครวัและเพื่อนดฉัินหลาย
คนไม่ยอมรบัการตดัสินใจเข้า

รว่มศาสนจักรของดฉัิน แตส่ิ่งน้ันไม่
ไดห้ยุดดฉัิน สองสัปดาห์ตอ่มา ดฉัิน
เริม่ศึกษาวทิยาลัยชัน้ปีที่สอง เมื่อ
ดฉัินกลับไปที่วทิยาลัย ดฉัินเริม่กังวล
ใจเกี่ยวกับศาสนาใหม่ของดฉัิน

ดฉัินกังวลวา่จะไม่มีความกล้าที่จะ
ยืนหยัดเพื่อศาสนาของดฉัิน ดฉัิน
รูสึ้กโดดเดีย่ว ดฉัินไม่เคยเจอสมาชิก
ศาสนจักรที่วทิยาลัย และดฉัินไม่รูว้า่
อาคารประชุมอยู่ที่ ไหน หรอืแม้แตว่า่
มีวอรด์หรอืสาขาใกล้ๆ หรอืไม่ ดฉัิน
สวดอ้อนวอนทูลขอความกล้าจากพระ
บิดาบนสวรรค ์ดฉัินสวดอ้อนวอน
ทูลขอความมั่นใจในการยืนหยัดเพื่อ
ความเช่ือใหม่ของดฉัิน

สองสามวนัตอ่มา ดฉัินช่วยบางคน

ย้ายเข้ามา ดฉัินพบชายหนุ่มช่ือ 
ไบรอันและเรากลายเป็นเพื่อนกัน วนั
หน่ึงขณะที่เราก�าลังเดนิผ่านวทิยาลัย
เขาถามวา่ดฉัินมีแผนท�าอะไรในวนั
อาทิตย์ ดฉัินบอกเขาวา่ดฉัินจะไป
โบสถ์

“ โอ้ คณุไปโบสถ์ ไหนหรอื” เขาถาม
แม้จะรูสึ้กท้องไส้ป่ันป่วน แตด่ฉัิน

ยืดตวัตรงและบอกวา่ “ดฉัินไปที่
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย”

ดิฉันภูมิ ใจตนเองมาก! ดิฉันกังวล
มากวา่ไบรอันจะมีปฏิกิรยิาอย่างไร 
ทันใดน้ันดฉัินเห็นผู้สอนศาสนา ก่อน 
ที่ ไบรอันจะพูดอะไร ดิฉันบอกเขาวา่
เดี๋ยวมา ดิฉันวิง่ไปหาผู้สอนศาสนา 
พวกเขาดี ใจมากท่ีพบดิฉันและให้
รายละเอียดการเดินทางไปโบสถ์ ใน
วนัรุง่ขึน้

ดิฉันกลับมาหาไบรอันและอธิบาย
ส่ิงท่ีเกิดขึน้ ดิฉันยังได้แบ่งปันกับ
เขาเล็กน้อยเกี่ยวกับศาสนจักร เรา
เดินต่อไปโดยไม่มีอะไรแตกต่าง เวน้
แต่วา่ดิฉันเดินอย่างมีพลัง ดิฉันรูสึ้ก
ถึงความอบอุ่นและสันติสุขที่พระ
วญิญาณเท่าน้ันทรงน�ามา ดิฉันเคย
กังวลเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวและ
ไม่รูว้า่จะไปโบสถ์ที่ ไหน แต่ดิฉัน
เช่ือวา่ผู้สอนศาสนาเหล่าน้ันที่มาอยู่
ตรงน้ันในเวลาน้ันเป็นวธีิที่พระบิดา
บนสวรรค์ประทานพรให้ดิฉันเพราะ
ดิฉันประกาศความเช่ือ

10 กวา่ปีผา่นไป นับตัง้แตว่นัน้ัน
เป็นตน้มาดฉัินไมเ่คยกลวัทีจ่ะบอกวา่ 
“ดฉัินเป็นสมาชิกศาสนจกัรของพระ
เยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทา้ย!” ◼
คริสติน แมคเอล็เดอร์รีย ์แมสซาชูเซตส์ 
สหรัฐอเมริกา ภา
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ไดรั้บพรเพราะดิฉนัประกาศความเช่ือ

แ มจ้ะรู้สึกวติกกงัวล แต่ดิฉนั
ยดืตวัตรงและบอกวา่ “ดิฉนั

ไปท่ีศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์
แห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย”
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ผู้ช่วยให้รอดทรงประคองดฉัินและ
ประจักษ์พยานของดฉัินเข้มแข็งขึน้
ทุกวนั ประสบการณ์ที่ศักดิสิ์ทธิ์และ
ยอดเยี่ยมครัง้น้ีเกิดจากประสบการณ์
ที่เจ็บปวดอย่างแท้จรงิ

ถึงแม้การผ่าตดัครัง้ที่สองจะ
ประสบผลส�าเรจ็ แตค่วามไม่สบายยัง
มีอยู่ และดฉัินตอ้งฝึกปรบัตวัให้เข้า
กับชีวติที่มีความเจ็บปวดเรือ้รงัและ
วางใจวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงมีจุด
ประสงค์ ในน้ัน แตด่ฉัินมีความหวงั
ในค�าสัญญาของพระองคว์า่พระองค์
จะยังคงท�าให้ดฉัินเข้มแข็งตอ่ไปใน
ความท้าทาย ดงัที่พระองคต์รสัวา่ 
“เราจะไปเบือ้งหน้าเจ้า เราจะอยู่ทาง
ขวามือเจ้าและทางซ้ายเจ้า, และพระ
วญิญาณของเราจะอยู่ ในใจเจ้า, และ
เหล่าเทพของเราห้อมล้อมเจ้า, เพื่อ
ประคองเจ้าไว”้ (คพ. 84:88) ◼
บรีน บูคเกอร์, รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

การพักฟ้ืนจากการผ่าตดัสมองครัง้
ที่สองเป็นประสบการณ์เจ็บปวดที่สุด
ของชีวติ ดฉัินทูลอย่างสิน้หวงัขอให้
พระวญิญาณปลอบโยนดฉัิน ดฉัิน
ฟังค�าพูดและเพลงสวด สวดอ้อนวอน
ตลอดเวลา และไดร้บัพรฐานะปุโรหิต
หลายครัง้

ดฉัินรูผ้่านการพักฟ้ืนที่เจ็บปวด
วา่พระบิดาบนสวรรคท์รงไดย้ินค�า
สวดอ้อนวอนของดฉัินและคนอื่นๆ 
ที่สวดอ้อนวอนเพื่อดฉัิน พระองค์
ทรงส่งคนมาหาดฉัินในยามตอ้งการ 
พยาบาลคนหน่ึงในวอรด์ช่วยให้ดฉัิน
รูว้ธิีจัดยา คณุลุงกับคณุป้าของดฉัิน
พาดฉัินไปโรงพยาบาลเมื่อสังเกตเห็น
สัญญาณขาดน� ้า และเด็กชายปฐมวยั
คนหน่ึงฝากของเล่นไวต้รงบันได
บ้านให้ลูกชายของเราเพราะอยากช่วย
ครอบครวั โดยผ่านประสบการณ์น้ี
และอีกมากมาย ดฉัินรูสึ้กไดว้า่พระ

ร ะหวา่งท�ากายภาพบ�าบัดเพื่อ
บรรเทาอาการปวดหลัง ดฉัิน
สังเกตวา่รา่งกายซีกซ้ายไม่มี

แรงและชา เมื่ออธิบายอาการเหล่าน้ี
ให้นักกายภาพบ�าบัดฟัง เขารูสึ้กกังวล
และกระตุน้ให้ดฉัินไปพบแพทย์

ผลเอ็มอาร์ ไอเผยวา่สมองโตใต้
กระโหลกและกักน� ้าไขสันหลังไว้ ใน
คอของดฉัินมาหลายปี ส่งผลให้ปวด
หลังและปวดศีรษะรนุแรงตลอดเวลา 
ทางเลือกเดยีวคอืผ่าตดั แตถ่ึงแม้จะ
ผ่าตดัไปแล้ว ดฉัินก็ยังปวดไม่หาย

หกเดอืนตอ่มา ดฉัินกลบัไปพบ
แพทยเ์พือ่ตรวจเพิม่และพบวา่น� ้า
ไขสันหลงัทีถ่กูกกัไวม้เีพ่ิมขึน้ ดฉัิน
กลวัมากเมือ่ตอ้งรบัการผา่ตดัทีแ่สน
เจ็บปวดอกีครัง้ ดฉัินกบัสามขีอความ
เห็นจากแพทยห์ลายคนและเดนิหน้า
รกัษากบัแพทยค์นหน่ึงทีเ่ช่ือมัน่วา่การ
น�าเอาสมองส่วนหน่ึงออกไปจะช่วยได้

ความช่วยเหลือจากพระเจา้ตลอดการผา่ตดัสมองสองคร้ัง
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ผลเอม็อาร์ไอเผย
วา่อาการปวด

ของดิฉนัเกิดจากน�้า
ไขสนัหลงัท่ีถกูกกัไว้
ในคอของดิฉนั ทาง
เลือกเดียวคือการผา่ตดั
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เ มื่อไม่นานมาน้ีข้าพเจ้าพูดกับลูก
หลานและเพื่อนวยัเยาวเ์พื่อจะ
ไดเ้ข้าใจถึงค�าถาม ความท้าทาย 

ความคบัข้องใจ และชัยชนะที่คน
หนุ่มสาวเผชิญทุกวนัน้ี ข้าพเจ้า
ไตรต่รองและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ
ส่ิงที่ข้าพเจ้าไดร้บัรูแ้ละสรปุออกมา
เป็นประเด็นที่ตอนน้ีข้าพเจ้าจะแบ่ง
ปันโดยหวงัวา่ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยตอบ
ค�าถามและความท้าทายเหล่าน้ัน

ฟังพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ตรงข้ามกับความรูสึ้กของพวกท่าน

บางคนในบางครัง้ ข้าพเจ้าประกาศวา่
พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบค�าสวด
อ้อนวอนของเราในวธิีของพระองค ์
พิจารณาพระคมัภีรต์อ่ไปน้ี:

“เพราะทุกคนที่ขอ, ย่อมไดร้บั; 
และคนที่หา, ย่อมพบ; และแก่ผู้ที่
เคาะ, มันจะเปิดให้” (3 นีไฟ 14:78)

“แตถ่้าใครในพวกท่านขาดสติ

ปัญญา ให้คนน้ันทูลขอจากพระเจ้า ผู้
ประทานให้กับทุกคนดว้ยพระทัยกวา้ง
ขวางและไม่ทรงต�าหนิ แล้วเขาก็จะได้
รบัตามที่ทูลขอ” (ยากอบ 1:5)

“ดเูถิด, เราจะบอกเจ้าในความ
นึกคดิเจ้าและในใจเจ้า, โดยพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์, ซ่ึงจะเสด็จมายังเจ้า
และซ่ึงจะสถิตอยู่ ในใจเจ้า” (คพ. 8:2)

เราจะไดร้บัค�าตอบและการเปิด
เผยอย่างไร เราจะรู้ ไดอ้ย่างไรวา่น่ีมา
จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์และไม่ ใช่
ความคดิของเราเอง ข้าพเจ้าแบ่งปัน
ประสบการณ์ชีวติสองเรือ่งที่กลายมา
เป็นแบบแผน

หลังจากข้าพเจ้ากับซิสเตอรเ์ทห์
ออกเดทกันมาสักระยะหน่ึงแล้ว เริม่
เห็นชัดวา่ข้าพเจ้าอยากใช้ชีวติรว่มกับ
เธอช่ัวนิรนัดร โดยปรกตวิสัิย ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนและอดอาหารอย่าง
จรงิจัง แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ในความรูสึ้กของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่รู้

สึกรอ้นรุม่ในทรวงอก แตข่้าพเจ้ารูสึ้ก
ดเีกี่ยวกับการตดัสินใจน้ัน ข้าพเจ้าจึง
มุมานะตอ่ไป ซิสเตอรเ์ทห์ ไดร้บัค�า
ตอบเดยีวกัน และเราก็อยู่ที่น่ี ตัง้แต่
ประสบการณ์ครัง้น้ัน การตดัสินใจ
หลายอย่างของข้าพเจ้าเป็นแบบแผน
คล้ายคลึงกัน (ด ูคพ. 6:22–23)

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเรา
สามารถ “เบิกบานใจจนกว่า

ชีวติจะหาไม่” ขณะทีเ่รา
ท�าตามการกระตุ้นเตอืน
จากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
เลอืกส่ิงดเีหนือส่ิงช่ัวร้าย 
และสร้างความสมดุลใน
หน้าทีรั่บผดิชอบของเรา

โดย เอล็เดอร์ 
ไมเคลิ จอห์น ยู. เทห์

แห่งสาวกเจด็สิบ

ของความอดทน
การกระท�าท่ีสมดลุ  
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เปรยีบเทียบประสบการณ์น้ันกับ
ประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าไดร้บัเวลา
น้ีเกี่ยวกับงานมอบหมายเฉพาะ
อย่างจากโควรมัอัครสาวกสิบสองให้
เรยีกประธานสเตคคนใหม่ ขณะที่
ข้าพเจ้าด�าเนินงานมอบหมายน้ีดว้ย
เจตนารมณ์แห่งการสวดอ้อนวอน
และอดอาหาร ข้าพเจ้าไดร้บัพรดว้ย
การกระตุน้เตอืนที่ชัดเจนซ่ึงช่วยให้
ข้าพเจ้ารูว้า่ควรจะเรยีกใคร บางครัง้
การกระตุน้เตอืนเกดิขึน้กอ่น บาง
ครัง้เกิดขึน้ระหว่างด�าเนินการ หรือ
บางครัง้เกิดขึน้หลังจากขัน้ตอนการ
สัมภาษณ์ ข้าพเจ้ารูสึ้กรอ้นรุม่ใน
ทรวงอกเสมอ ตัง้แตน้ั่นมาข้าพเจ้า
ตระหนักวา่น่ันคอืวธิีที่พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงน�าทางข้าพเจ้าในงานมอบ
หมายเช่นน้ัน

เหตใุดพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
ส่ือสารกับข้าพเจ้าในวธิีที่แตกตา่งกัน 
ข้าพเจ้าไม่ทราบ ส่ิงส�าคญัคอืข้าพเจ้า
เรยีนรูท้ี่จะตระหนักถึงแบบแผนเหล่า
น้ีวา่เป็นวธิีที่ข้าพเจ้าไดร้บัการเปิดเผย
ส่วนตวั ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงการปลอบโยน
และความมั่นใจในค�าตกัเตอืนตอ่ไปน้ี 
“เจ้าจงอ่อนน้อมถ่อมตน; และพระเจ้า 
พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจะทรงจูงมือน�า
เจ้าไป, และให้ค�าตอบค�าสวดอ้อนวอน
ของเจ้าแก่เจ้า” (คพ. 112:10)

เลอืกส่ิงดเีหนือส่ิงช่ัวร้าย
บางคนคดิวา่เป็นเรือ่งยากขึน้

เรือ่ยๆ ที่จะแยกแยะส่ิงถูกจากส่ิงผิด 
ดเูหมือนจะเริม่มีพืน้ที่สีเทามากขึน้
เรือ่ยๆ ความเห็นที่ ไม่ถูกตอ้งแตเ่ป็น
ที่นิยมชมชอบในสมัยน้ีดเูหมือนจะ
สมเหตสุมผลเมื่อมองผ่านเลนส์แคบ
เพียงอย่างเดยีว แตข่ยะเก่าที่ห่อหุ้ม

ดว้ยบรรจุภัณฑ์ ใหม่และหนุนหลัง
ดว้ยการโฆษณาที่สรา้งสรรคก็์ยังคง
เป็นขยะอยู่

การแยกแยะระหวา่งถูกกับผิดไม่
จ�าเป็นตอ้งท�าให้ซับซ้อนเลย แม้วา่
ก่อนเราจะรบัของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ เราไดร้บัพรดว้ยแสง
สวา่งของพระครสิต์

“เพราะดเูถิด, พระวญิญาณของ
พระครสิตป์ระทานให้มนุษย์ทุกคน, 
เพื่อเขาจะรูค้วามดจีากความช่ัว; ดงั
น้ัน, ข้าพเจ้าจึงแสดงวธิีตดัสินให้
ท่าน; เพราะทุกส่ิงที่เชือ้เชิญให้ท�าด,ี 
และชักชวนให้เช่ือในพระครสิต,์ ส่ง
มาโดยเดชานุภาพและของประทาน
ของพระครสิต;์ ดงัน้ันท่านจะรูด้ว้ย
ความรูอ้ันสมบูรณ์วา่น่ีเป็นของพระผู้
เป็นเจ้า.

“แตส่ิ่งใดก็ตามที่ชักชวนให้มนุษย์
ท�าช่ัว, และไม่เช่ือในพระครสิต,์ และ
ปฏิเสธพระองค,์ และไม่รบัใช้พระผู้
เป็นเจ้า, เมื่อน้ันท่านจะรูด้ว้ยความรู้
อันสมบูรณ์วา่น่ีเป็นของมาร; เพราะ
มารท�างานตามวธิีน้ี, เพราะเขาไม่
ชักชวนผู้ ใดให้ท�าความด”ี ( โมโรไน 
7:16–17)

การทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าง
หน่ึงในสมัยของเราคอืการสนับสนุน
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติอยู่ พวกเรา
เกือบทุกคนจะบอกวา่ “ง่ายมาก ฉัน
ท�าไดอ้ยู่แล้ว ผ่าน”

แตน่่าประหลาดใจมากทีเ่ห็น
บางคนผูท่ี้ควรจะสนับสนุนศาสดา
พยากรณ์ทีม่ชีีวติอยูมี่ปฏกิรยิาตอ่มติ
นิยมในปัจจบัุน เมือ่เผชิญกบัอทิธพิล
จากคนรอบข้าง พวกเราบางคน
แสดงออกหรอืให้ความคดิเห็นราวกบัวา่
เราไมรู่ว้า่มศีาสดาพยากรณ์ทีม่ชีีวติอยู่

จงหาความสมดุลทีเ่หมาะสม
ท่านมีหลายส่ิงหลายอย่างต้องท�า

จนท่านรูสึ้กเหมือนก�าลังถูกดงึไปใน
ทิศทางที่แตกตา่งกันหรอืไม่ ทายสิวา่
อะไร ส่ิงน้ีจะแย่ลงเรือ่ยๆ ค�าถามก็คอื 
ท่านจะหาความสมดลุที่เหมาะสมได้
อย่างไร

จงสถาปนาลักษณะนิรนัดรข์อง
วญิญาณเราและอัตลักษณ์ของท่านใน
ฐานะบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเป็น 
กระโจมไฟของท่าน ทุ่มเทพลังงาน
ของท่านไปที่ความจรงิน้ันและความ
หมายในน้ัน ส่ิงอื่นๆ ทัง้หมดจะหลุด
ออกไปจากชีวติท่านหรอืไม่ก็กลับ
เข้าไปอยู่ ในที่ซ่ึงควรเป็น 1 พระคมัภีร์
สองข้อใช้เป็นหลักธรรมน�าทางได้

“แตเ่จ้าจงแสวงหาอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าและความชอบธรรม
ของพระองคเ์สียก่อน, และส่ิงทัง้หมด
น้ีจะมีเพิ่มเตมิมาให้เจ้า” (3 นีไฟ 
13:33)

“จงสะสมทรพัย์สมบัตเิพื่อตวัพวก
ท่านเองไว้ ในสวรรค ์ที่ ไม่มีแมลงจะ
กินและไม่มีสนิมจะกัด และที่ ไม่มี
ขโมยทะลวงลักเอาไปได้

“เพราะวา่ทรพัย์สมบัตขิองท่าน
อยู่ที่ ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่น่ันดว้ย” 
(มัทธิว 6:20–21)
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เช่ือหรอืไม่วา่ ข้าพเจ้าเคยอยู่ ในจุด
ที่ท่านอยู่ มีช่วงหน่ึงในชีวติข้าพเจ้า
เมื่อข้าพเข้ามีงานประจ�า ไปโรงเรยีน
ตอนกลางคนื และมีงานนอกเวลาหลัง
เลิกเรยีนจนกระทั่งเช้าตรู—่ขณะที่
ซิสเตอรเ์ทห์กับข้าพเจ้าก�าลังเลีย้งดู
ครอบครวัวยัเยาวข์องเรา ข้าพเจ้ามี
เวลานอนเพียงสองช่ัวโมง สัปดาห์ละ
สองสามวนัเป็นเวลาสองเดอืน ยิ่งไป
กวา่น้ัน ข้าพเจ้ารบัใช้อยู่ ในฝ่ายอธิการ
วอรด์ดว้ย

น่ันเป็นช่วงเวลาที่บังเกิดผลมาก
ที่สุดในชีวติข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่เคย
คดิเลยวา่จะใช้เวลา 24 ช่ัวโมงของวนั
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับที่ท�าไป
ในช่วงเวลาน้ัน

ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ 
(1910–2008) เตอืนเราวา่เรามีหน้า
ที่รบัผิดชอบตอ่ครอบครวั นายจ้าง 
พระเจ้า และตนเอง

เราจะหาความสมดลุในหน้าที่รบั
ผิดชอบเหล่าน้ันไดอ้ย่างไร ประธาน
ฮิงคล์ีย์กล่าววา่ “ข้าพเจ้าคดิวา่น่ัน
ไม่ ใช่เรือ่งยาก ข้าพเจ้ารบัใช้ ใน
การเรยีกหลายอย่างในศาสนจักรน้ี 
ข้าพเจ้าเป็นบิดาของบุตรห้าคน ที่ยัง
เด็กและก�าลังโตเมื่อข้าพเจ้ารบัใช้ ใน
หลากหลายการเรยีกเหล่าน้ัน . . . เรา
เบิกบานใจกับชีวติ เรามีการสังสรรค์
ในครอบครวั เราแคท่�าส่ิงที่ศาสนจักร
คาดหวงัให้เราท�า” 2

เบิกบานใจจนกว่าชีวติจะหาไม่
การอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่

ไม่ ใช่การท�าตามรายการพระกิตตคิณุ
จนครบถ้วนแล้วบอกวา่ “ฉันท�าเสรจ็
แล้ว ตอ่ไปน้ีก็แคท่�าตวัสบายๆ และ
พยายามรกัษาไว”้ แตค่อืการเรยีนรู้

และการเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง พระ 
กิตตคิณุของพระเยซคูรสิตค์อืการกลบั 
ใจและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
—คอืการปีนขึน้เขาไม่ ใช่การเดนิเล่น 
ในสวน

กษัตรยิ์เบ็นจามินกล่าววา่ “และจง
ดวูา่ท�าส่ิงทัง้หมดน้ีดว้ยปัญญาและ
ระเบียบ; เพราะไม่จ�าเป็นที่คนจะวิง่
ไปเรว็เกินก�าลังของตน” ( โมไซยาห์ 
4:27)

วสุิทธิชนยุคสุดท้ายบางคนน้อม
รบัข้อพระคมัภีรน้ี์ในฐานะข้ออ้าง
จากความไม่เต็มใจที่จะพยายามท�าให้

มากขึน้หรอืท�าอย่างสุดความสามารถ 
ปัญหาคอืพวกเขาเพียงให้ความสนใจ
ไปที่ครึง่แรกของข้อพระคมัภีร์

น่ีคอืครึง่หลัง “และอน่ึง, สมควร
ที่เขาจะขยันหมั่นเพียร, เพื่อโดยการ
น้ันเขาจะชนะรางวลั; ฉะน้ัน, ทุกส่ิง
ตอ้งท�าไปตามระเบียบ” ทัง้สองส่วน
รวมกันขยายความวา่การท�าส่ิงทัง้หมด
น้ีดว้ยปัญญาและระเบียบจรงิๆ แล้ว
หมายความวา่อย่างไร

เพื่อนนักกีฬาหนุ่มคนหน่ึงบอก
ข้าพเจ้าถึงปรากฏการณ์ที่เรยีกวา่ 

แรงฮึด ซ่ึงเป็นความรูสึ้กมีแรงขึน้มา
อีก ท�าให้ท่านมีพละก�าลังด�าเนินตอ่
ไปแม้เมื่อท่านเหน่ือยล้า

ส่วนเรือ่งการหาแรงฮึดในดา้นอื่นๆ 
ของชีวติเขา เพื่อนข้าพเจ้าบอกวา่ 
“ ในฐานะนักศึกษาวทิยาลัย เป็นเรือ่ง
ง่ายมากที่จะกลับมาบ้านดกึดืน่และ
หาข้อแก้ตวัวา่เหน่ือยเกินกวา่จะสวด
อ้อนวอนหรอือ่านพระคมัภีรห์รอืไป
พระวหิารเป็นประจ�า อาจมีข้อแก้ตวั
ตา่งๆ มากมายในการไม่ท�าส่ิงเหล่าน้ี 
โดยเฉพาะส�าหรบันักศึกษาวทิยาลัย 
แตสุ่ดท้ายแล้ว เราตอ้งหาแรงฮึดของ
เราและท�าส่ิงเล็กน้อยเหล่าน้ัน”

แทนที่จะ อดทน จนกวา่ชีวติจะ
หาไม่ เราสามารถพบแรงฮึด
ของเราได ้น่ันคอื—พลังทาง

วญิญาณ—และ เบิกบานใจ จนกวา่
ชีวติจะหาไม่ ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่
เราสามารถท�าเช่นน้ันไดข้ณะที่เรา
ท�าตามการกระตุน้เตอืนของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ เลือกส่ิงดเีหนือส่ิงช่ัว
รา้ย และสรา้งความสมดลุในหน้าที่รบั
ผิดชอบของเรา ◼
จากค�าปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่ง 
“น่ีคอืวนัเวลาของท่าน” ทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั 
ยังก์–ไอดาโฮ วนัที ่9 มิถุนายน ค.ศ. 2015 ดู
บทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษที ่web .byui .edu/ 
devotionalsandspeeches

อ้างองิ
 1. ด ูEzra Taft Benson, “The Great 

Commandment—Love the Lord,” Ensign, 
May 1988, 4.

 2. Teachings of Gordon B. Hinckley  
(1997), 33.
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โดย เฟธ ซูเธอร์ลนิ แบลค็เฮิร์ทส์

หลังจากเป็นผู้สอนศาสนา
ราวเก้าเดอืน ดฉัินกับคู่
พยายามท�างานดว้ยดกีับ

หัวหน้าเผยแผ่วอรด์ของเรา มีความ
เห็นไม่ตรงกันหลายเรือ่ง เราจึงตดัสิน
ใจพูดคยุกับอธิการเพื่อดวูา่เราควร
ท�าอย่างไร ลึกๆ แล้วดฉัินหวงัเพียง
วา่อธิการจะพูดคยุกับเขาและแก้ ไข
ปัญหาให้เรา

แตอ่ธิการกลับบอกวา่ดฉัินจองหอง
และวจิารณ์ผู้อื่นมากเกินไป ดฉัินเดนิ
กระทืบเท้ากลับบ้านดว้ยความรูสึ้กผิด
หวงัและถูกอธิการเข้าใจผิด—เขาพูด
แบบน้ันกับดฉัินไดอ้ย่างไร เขาใส่ ใจ
หรอืเปล่าวา่เราพยายามแบ่งปันพระ
กิตตคิณุ

ดิฉันระบายความรู้สึกขณะเดิน
ไปกับคู่ แต่ทันใดน้ันข้อความหน่ึง
เข้ามาในความคิดดิฉัน “คนผิดรับ
ความจริงได้ยาก” (1 นีไฟ 16:2) 
ข้อความดังกล่าวท�าให้ดิฉันฉุกคิด 
ความคิดน้ันมาจากพระวิญญาณ
แน่นอน ความจองหองอาจท�าให้
ดิฉันไม่ยอมรับว่าค�าต�าหนิของ
อธิการเป็นความจริง—แต่ดิฉันจะ

โต้เถียงกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้
จริงหรือ

ดฉัินผิด และพระผู้เป็นเจ้าทรง
ท�าให้ดฉัินรูว้า่ผิด

เลกิเข้าข้างตวัเอง
ตอนน้ันดฉัินพยายามไม่สนใจส่ิงที่

ตนท�าผิด “ ไม่มี ใครอยากจะยอมรบัวา่
เราก�าลังออกไปจากเส้นทางที่ถูกตอ้ง” 
เอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์แห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองเห็นดว้ย “. . . 
ดงัน้ันเมื่อเราตรวจสอบชีวติเรา เราจึง
มองผ่านตวักรองของอคต ิข้อแก้ตวั 
และเรือ่งราวที่เราบอกตวัเราเองเพื่อ
แก้ตา่งให้ความคดิและการกระท�าที่
ไม่มีคา่ควรของเรา” 1

ในกรณีของดฉัิน ดฉัินโน้มน้าว
ตนเองให้เช่ือวา่ดฉัินก�าลังบ่นเพื่อ
ประโยชน์ของงานเผยแผ่ศาสนาใน
เขตของเรา แทนที่จะยอมรบัการรบั
ใช้อย่างซ่ือสัตย์ของหัวหน้าเผยแผ่
วอรด์—ซ่ึงดเูหมือนจะบกพรอ่งใน
สายตาดฉัิน—ดฉัินกลับมองเห็นทันที
วา่ดฉัินเป็นคนไม่ส�านึกคณุ ไม่อดทน 
และพูดตามตรงคอืใจรา้ย เพราะการ 
กระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ ดฉัิน

จึงเห็นไดว้า่การกระท�าของดฉัินเป็น
อย่างน้ันจรงิๆ

การตรวจสอบความเป็น
จริงทางวญิญาณ

การไดร้บัค�าต�าหนิตรงไปตรงมา
เช่นน้ันจากพระวญิญาณท�าให้เจ็บ
ปวดแตส่่งผลดทีี่สุด ท�าให้ดฉัิน
ตระหนักวา่ดฉัินตอ้งซ่ือสัตย์ตอ่
ตนเองเกี่ยวกับข้อบกพรอ่งของดฉัิน

ดฉัินรูด้ว้ยตนเองวา่พระวญิญาณ
ทรงสามารถเป็นพันธมติรทีด่ทีีสุ่ดใน

ความจองหองท�าให้
ดฉัินไม่ยอมรับว่า

ค�าต�าหนิของอธิการ
เป็นความจริง—แต่

ดฉัินจะโต้เถยีง
กบัพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิได้จริงหรือ

ซ่ือสตัย ์
ต่อตนเอง—และต่อพระผูเ้ป็นเจา้
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คน
ห
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มสาวซ่ือสตัย ์

ต่อตนเอง—และต่อพระผูเ้ป็นเจา้

ระหวา่งน้ี ดฉัินรูสึ้กวา่เอ็ลเดอรแ์ลรร์ย์ี  
อาร.์ ลอวเ์รน็ซ์แหง่สาวกเจ็ดสิบพดู
กบัดฉัินโดยตรงเมือ่ทา่นเชือ้เชิญให้
สมาชิกศาสนจักร “ทูลถามพระเจา้
อยา่งนอบน้อมดว้ยค�าถามตอ่ไปน้ี 
‘อะไรท�าใหข้า้พระองค์ ไมก่า้วหน้า’ . . . 
หากท่านจรงิใจ” ทา่นกลา่ว “ค�าตอบจะ
มาอยา่งชัดเจนในไมช้่า จะเป็นการเปิด
เผยทีม่ี ใหท่้านเทา่น้ัน” 2 ดฉัินรูว้า่ดฉัิน
มพีลังความสามารถไมเ่พยีงรบัการ 
กระตุน้เตอืนเกีย่วกบัความอ่อนแอของ
ดฉัินเทา่น้ันแตป่รบัปรงุใหด้ขีึน้ดว้ย

จากความอ่อนแอเป็นความเข้มแขง็
ประสบการณ์สอนดฉัินวา่ “ถ้าความ

อ่อนแอและข้อบกพรอ่ง [ของดฉัิน] 
ยังคงแฝงอยู่ ในเงา เมื่อน้ันอ�านาจ
แห่งการไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอดจะไม่
สามารถเยียวยาและท�าให้ส่ิงเหล่าน้ัน
เข้มแข็ง” 3

อย่างไรก็ดี หากดิฉันกล้าพอ
จะยอมรบัความอ่อนแอด้วยความ
นอบน้อมถ่อมตน พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงช่วยดิฉันเปลี่ยนความอ่อนแอ
เป็นความเข้มแข็งผ่านพระคุณ

ของพระองค์ ได้ (ดู อีเธอร ์12:27; 
1 เปโตร 5:5)

อย่างไรก็ตาม การยอมรบัความ
อ่อนแอของเราอย่างซ่ือสัตย์—หรอื
มองตวัเราอย่างที่เป็นจรงิๆ—เป็นก้าว
แรกบนเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงใน
ทางด ีเมื่อดฉัินซ่ือสัตย์และแสวงหา
การน�าทางจากพระวญิญาณตอ่ไป 
พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วยให้ดฉัิน
รูว้า่ตอ้งเปลี่ยนอะไรในชีวติ และเมื่อ
ดฉัินวางใจพระเยซูครสิต ์การชดใช้
ของพระองค ์และเดชานุุภาพการ
ขัดเกลาของพระองค ์ดฉัินจะเห็น
ความก้าวหน้าในตนเอง

แม้ตอ้งฝืนใจยอมรบัความผิด
พลาดของดฉัินขณะถูกต�าหนิ แต่
ดฉัินรูว้า่เมื่อดฉัินเลือกนอบน้อมถ่อม
ตน ซ่ือสัตย์ตอ่ตนเองและตอ่พระผู้
เป็นเจ้า ดฉัินมีความสุขมากขึน้และ
ยอมรบัตนเองมากขึน้ ดฉัินรูว้า่แม้มี
ข้อบกพรอ่ง แตด่ฉัินมีคา่ตอ่พระบิดา
บนสวรรค—์พระองคย์ังคงตอ้งการให้
ดฉัินดขีึน้ โดยผ่านเดชานุภาพแห่ง
พระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต์
และการกลับใจอย่างแท้จรงิ ดฉัิน
สามารถเป็นคนดีไดม้ากกวา่ที่ดฉัิน
เคยฝันวา่จะเป็นได ้◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

อ้างองิ
 1. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “องคพ์ระผู้

เป็นเจ้า คอืข้าพระองคห์รอื?” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2014, 58.

 2. แลรร์ยี์ อาร.์ ลอวเ์รน็ซ์, “ข้าพเจ้ายังขาดอะไร
อีกบ้าง?” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 35.
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ดิฉันประหม่ามากเม่ือเข้าร่วมสมาคมสงเคราะห์ แต่เพราะพวก
เธอต้อนรับดิฉันเป็นอย่างดี ดิฉันจึงรักสมาคมสงเคราะห์

เ มื่ออายุครบ 18 ปี ดฉัินมีความสุขแน่นอน 
เหมือนไม่ไดเ้ป็นวยัรุน่แล้ว แม้จะยัง
เรยีนมัธยมปลาย เป็นสิว และตอ้งท�างาน

บ้านให้ครอบครวัของเราในรฐัแคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิา แตด่ฉัินเป็นผู้ ใหญ่แล้ว ดฉัิน
ก�าลังเข้าสู่ช่วงชีวติใหม่ทัง้หมด และดฉัินตืน่
เตน้ แตพ่อคดิวา่จะตอ้งอยู่กับ “สตรสูีงวยั” ใน
สมาคมสงเคราะห์ ดฉัินไม่ตืน่เตน้สักนิด พวก
เขามีลูก มีอาชีพการงาน มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
และน่าจะชอบอบขนมพาย ใส่รองเท้าแตะอยู่
บ้าน ดฉัินมีการบ้าน มีแข่งวา่ยน� ้า ทาเล็บสี
ฟ้า และมักจะเลี่ยงท�าความสะอาดห้องตราบ
ใดที่เลี่ยงได ้ดฉัินจะเข้ากับคนที่น่ันไดอ้ย่างไร 
ดฉัินมั่นใจวา่คงจะงุ่มง่าม หงอยเหงา และน่า
เบื่อ แตด่ฉัินไป

อย่างแรก สมาคมสงเคราะห์ ไม่น่าเบื่อเลย 
มีรอยยิม้และเสียงหัวเราะเยอะมาก พวกเธอ
แบ่งปันความคดิเห็นที่น่าสนใจและจรงิใจ แต่
พวกเธอไม่กลัวจะหัวเราะดว้ย อย่างที่สอง พวก
เธอไม่ตา่งจากดฉัิน แน่นอนวา่พวกเธออายุ
มากกวา่ดฉัิน แตพ่วกเธอเล่นมุขข�าๆ เหมือน
ดฉัินกับเพื่อนๆ เล่นกัน มีคนถามค�าถามตรง
กับที่ดฉัินสงสัยมาตลอดมากกวา่หน่ึงครัง้ และ

โดย ชาร์ลอตต์ ลาร์คาบาล
นิตยสารศาสนจกัร

เมื่อพวกเธอประกาศการประชุมสรา้งเสรมิ
สัปดาห์น้ัน ดฉัินตกใจมาก พวกเธอจะฝึก
ศิลปะการป้องกันตวั! ดฉัินอยากฝึกดว้ย!

ดิฉันประหม่ามากเมื่อซิสเตอร์ลาร์เซ็น 
ประธานสมาคมสงเคราะห์ ขอให้ดิฉันยืน
แนะน�าตัวแต่ดิฉันท�าได้ ไม่เลว ทุกคนยิม้
ให้ดิฉัน ซิสเตอรเ์อ็ดเวิร์ดส์ครูเซมินารีชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของดิฉันยกน้ิวโป้งให้
ก�าลังใจดิฉัน ซิสเตอร์ริชาร์ดส์ซ่ึงจ�าดิฉันได้
จากปฐมวัยพูดว่าเธอไม่อยากจะเช่ือว่าดิฉัน
เป็น “ผู้ ใหญ่เต็มตัว” แล้ว พวกเธอปฏิบัติต่อ
ดิฉันเหมือนดิฉันเป็น “ผู้ ใหญ่เต็มตัว” จริงๆ  
ดิฉันรูสึ้กเหมือนเป็นเด็กเล่นแต่งตัว แต่กับ
สตรีส่วนใหญ่วันน้ัน ดิฉันเป็นพี่น้องสตรี
คนใหม่

ดฉัินรกัสมาคมสงเคราะห์นับจากน้ัน
เป็นตน้มา ไม่วา่ดฉัินอยู่ ในวอรด์ใด ทันทีที่
เดนิเข้าห้องสมาคมสงเคราะห์ ดฉัินรูสึ้กไดถ้ึง
ความผูกพันฉันพี่น้องและความรูสึ้กของการ
เป็นพวกเดยีวกัน ดฉัินจะท�าสุดความสามารถ
เพื่อหนุนใจพี่น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์และ
เรยีนรูทุ้กอย่างจากพวกเธอ

ปรากฏวา่ดฉัินอบขนมพายเก่งมาก ◼

น่าเบ่ือ 
หรือเปล่า

การเตรียมชีวติ

สมาคมสงเคราะห์จะ  
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สมาคมสงเคราะห์คอือะไร
สมาคมสงเคราะห์ก่อตั้งโดย
ประธานโจเซฟ สมิธเม่ือวนัท่ี 
17 มีนาคม ค.ศ. 1842 ในเมือง
นอว ูรัฐอิลลินอยส์ องคก์ารน้ี
มีจุดประสงคห์ลกัสองประการ
คือ บรรเทาทุกขค์นยากจนและ
คนขดัสน และน�าผูค้นมาหาพระ
คริสต ์สมาคมสงเคราะห์ด�าเนิน
ต่อเน่ืองจนถึงทุกวนัน้ีในฐานะ
องคก์รสตรีใหญ่ท่ีสุดในโลก พี่
นอ้งสตรีประชุมกนัวนัอาทิตย์
และในสภาวะแวดลอ้มอ่ืนตาม
ความจ�าเป็น

—ลซีู แมค็ สมิธ, มารดาของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (in Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief Society [2011], 25.)

“เราตอ้งทะนุถนอมกนั 
ดแูลกนั ปลอบโยนกนั และ

รบัค�าแนะน�าสัง่สอน เพ่ือเราทกุ
คนจะน่ังในสวรรคด์ว้ยกนั”

ส่ิงทีค่าดหวงัได้ในสมาคม
สงเคราะห์
•  สตรีกลุ่มหน่ึงผูจ้ะรักท่านและ

สนบัสนุนท่าน
•  โอกาสไดรั้กและรับใชส้ตรีคน

อ่ืนๆ ในฐานะผูเ้ยีย่มสอน
•  บทเรียนวนัอาทิตยแ์ละการ 

ชุมนุมอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยท่านใน
ชีวติส่วนตวั เปิดโอกาสใหรั้บ
ใชแ้ละพฒันาบทบาทของท่าน
ในฐานะสตรี ธิดา พี่ป้านา้อา 
และ/หรือมารดา



52 เลียโฮนา

วนัแรกของผม  
ผมอายยุงัน้อยและเป็นเอล็เดอร์คนใหม่ล่าสุด  

ผมมีอะไรมอบให้โควรัมเอล็เดอร์ ปรากฏว่ามีเยอะมาก!

ในโควรัมเอล็เดอร์

“หนา้ท่ีหน่ึงซึง่วิสทุธชินพึงปฏิบติัตอ่พ่ี
นอ้งของเขาโดยเสรี—คือรกัคนเหลา่น้ัน

เสมอ และชว่ยเหลือพวกเขาตลอดไป 
. . . เราตอ้งเย่ียมเยียนเด็กก�าพรา้พ่อและ
หญิงม่ายในความทกุขย์ากของพวกเขา”

—โจเซฟ สมิธ (ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 459)

การเตรียมชีวติ
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โดย ดลัลนิ ลูดท์เค

ผมไม่ประหม่าสักนิดเมื่อเข้า
รว่มโควรมัเอ็ลเดอรเ์พราะ
ผมรูสึ้กเหมือนรูว้า่จะคาด

หวงัอะไร ผมรูจ้ักทุกคนในโควรมั
เอ็ลเดอรข์องวอรด์ดว้ย พวกเขาเป็น
พ่อของเพื่อนๆ ผมและคนที่ผมนับถือ
เป็นครพูี่เลีย้งอยู่แล้ว ผมรูว้า่พวกเขามี
ความสุขที่ ไดช่้วยให้ผมเข้าใจส่ิงตา่งๆ 
ดว้ยเหตน้ีุการเข้ารว่มกับพวกเขาใน 
โควรมัเอ็ลเดอรจ์ึงไม่น่ากลัว

แตท่ี่น่ากลัวอยู่บ้างคอืการมีส่วน
ช่วยบทเรยีน ตอนแรกผมไม่คดิวา่
ผมสามารถมอบบางส่ิงบางอย่างให้
คนที่มีประสบการณ์ชีวติและมีสติ
ปัญญายิ่งกวา่ผม

แตกต่างกนั ทวา่เหมือนกนั
โควรมัเอ็ลเดอรต์า่งจากโควรมั 

ปุโรหิตโดยสิน้เชิง แทนที่จะอยู่
กับเพื่อนวยัเดียวกัน คุณก็อยู่กบั
ผู้ ใหญอ่ยา่งฉับพลนั สองครัง้
แรกที่ ไป ผมไม่ไดพู้ดอะไรเลย 
ผมกังวลวา่ผมอายุน้อยเกินไป 
และไม่รูม้ากพอจะช่วยได้

แตย่ิ่งไป ผมยิ่งสบายใจ และผม
ยิ่งตระหนักวา่ไม่วา่ผมอายุเท่าใด ทุก
คนมีบางส่ิงบางอย่างช่วยได ้ทุกคนมี
ประสบการณ์กับพระกิตตคิณุตา่งกัน
และทุกคนมีระดบัความเข้าใจตา่งกัน
ในเรือ่งหลักธรรมตา่งๆ 

ผมมีบางส่ิงบางอยา่งใหแ้บ่งปัน
ครัง้หน่ึงเราก�าลังพูดถึงการชดใช้

ของพระผู้ช่วยให้รอด และผมยกมือ 

ผมแคบ่อกวา่ขอบพระทัยการชดใช้
ของพระเยซูครสิต ์พระองค์ ไม่เพียง
ท�าให้เราเป็นอิสระเท่าน้ันแตท่รง
สามารถช่วยให้เราใกล้ชิดพระองคแ์ละ
พระผู้เป็นเจ้ามากขึน้ดว้ย ผมพูดถึง
ความสัมพันธ์ของผมกับพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์ผมเข้ม
แข็งขึน้เมื่อผมเข้าใจเรือ่งการชดใช้
มากขึน้ หลังเลิกชัน้เรยีน ชายคนหน่ึง
เดนิมาหาผมและขอบคณุความเห็น
ของผม เขาบอกวา่เขาไม่เคยคดิแบบ
ที่ผมพูดและช่ืนชมความเข้าใจอัน
ลึกซึง้ของผมมาก

การสอนประจ�าบา้นยอดเยีย่ม!
ในโควรมัเอ็ลเดอร ์คณุไม่เพียง

เรยีนรูจ้ากผู้สอนเท่าน้ัน แตเ่รยีน
รูจ้ากพระวญิญาณและคนอื่นๆ ใน
โควรมัดว้ย มุมมองทัง้หมดน้ันช่วย
ให้คณุเกิดความเข้าใจลึกซึง้ขึน้ใน
เรือ่งที่คณุไดร้บัการสอน และน่ัน
ช่วยให้คณุเป็นผู้รบัใช้ที่ดขีึน้ของ
พระเจ้า ตวัอย่างเช่น ตัง้แตผ่มเป็น
เอ็ลเดอร ์ผมเริม่ชอบการสอนประจ�า
บ้านมากขึน้! ผมคดิวา่ผมจรงิจังกับ
เรือ่งน้ีมากขึน้เพราะรูว้า่เมื่อผมเป็น
ผู้สอนศาสนาในอีกไม่กี่เดอืนข้าง
หน้า ผมจะไปเยี่ยมผู้คนและแบ่งปัน
ข่าวสารพระกิตตคิณุเหมือนที่ผม
ท�าเมื่อสอนประจ�าบ้าน แทนที่จะน่ัง
เฉยๆ และปล่อยให้คูส่อนทัง้หมด ผม
เริม่เตรยีมตวัก่อนไปเยี่ยมดว้ย ผม
จะรว่มวงสนทนา ผมรูว้า่น่ันเป็นการ
เตรยีมที่ดสี�าหรบังานเผยแผ่ของผม 

แตท่�าให้การสอนประจ�าบ้านมีความ
หมายตอ่ผมมากขึน้เช่นกัน เวลาน้ีผม
ช่ืนชมคนในวอรด์และคนที่ผมสอน
ประจ�าบ้านมากขึน้

ถา้ผมท�าได ้คุณกท็�าได้
คณุไม่ตอ้งกลัวโควรมัเอ็ลเดอร ์แต่

คณุสามารถตัง้ตารอฟังภูมิปัญญา
มากขึน้เกี่ยวกับหัวข้อที่คณุก�าลัง
เรยีนรู ้คณุสามารถตัง้ตารอการเป็นคร ู
ผู้น�า และผู้รบัใช้ที่ดขีึน้ของพระเจ้า 
น่ันยอดเยี่ยมมาก! ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา

ส่ิงทีค่าดหวงัได้ในโควรัม
เอล็เดอร์
•  บทเรียนวนัอาทิตยซ่ึ์งสมาชิก

โควรัมแบ่งปันความเขา้ใจอนั
ลึกซ้ึงและมุมมองท่ีจะช่วย
เสริมสร้างประจกัษพ์ยานของ
ท่านในพระเยซูคริสตแ์ละ
พระกิตติคุณของพระองค ์
และจะช่วยท่านเตรียมรับ
บทบาทอนาคตในฐานะสามี 
บิดา และผูน้�าฐานะปุโรหิต

•  โอกาสใหก้ารรับใชแ้บบ
ฐานะปุโรหิตจะเป็นพรแก่
ชีวติท่านและกระชบัความ
สมัพนัธ์ระหวา่งท่านกบัเพื่อน
สมาชิกในโควรัม

•  ท่านจะเป็นส่วนหน่ึงของ 
โควรัมท่ีจะสนบัสนุนท่าน
เม่ือท่านเรียนรู้ความรับผดิ
ชอบใหม่ๆ ในการเป็นผูด้ �ารง
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค
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โดย อลัล ีอาร์เนลล์

ดิฉันลงไปในน� ้าตามจังหวะ
ความเรว็ของตนเอง พอลงไป
ไดห้้าฟุต (1.5 เมตร) . . . ดฉัิน

รูสึ้กวา่คลื่นกระแทกตวั ตอนน้ีสิบ
ฟุต มืดขึน้มาทันที ดฉัินรูสึ้กหายใจ
ถี่ขึน้ มหาสมุทรที่มืดมัวและเย็นจัด
น้ีไม่เหมือนสระวา่ยน� ้าที่เราฝึก ดฉัิน
พุ่งขึน้ผิวน� ้าดว้ยความกลัวที่แคบและ
หวาดหวัน่ 

“เกิดอะไรขึน้” ผู้ช่วยครถูามดฉัิน 
น� ้าตาคลออยู่ ในหน้ากากของดฉัิน 
ดฉัินอยูร่ะหวา่งสอบให้ ได้ ใบรบัรอง
การด�าน� ้าแบบสคูบา การลงไปใน
น� ้า 30 ฟุต (9 เมตร) เป็นทักษะหน่ึง
ที่จ�าเป็นตอ้งสอบให้ผ่าน ผู้ช่วยเห็น
ดฉัินตืน่กลัวจึงปลอบใจวา่ดฉัินจะ
ผ่านไปได ้เขาให้ก�าลังใจ แต่ไม่บังคบั
ให้ท�า เมื่อถึงจุดหน่ึงเขาบอกดฉัินวา่ 
“คณุไม่ตอ้งท�าหรอก” ตอนน้ันเองที่
ดฉัินรูต้วัวา่ดฉัินอยากท�า

ดฉัินรูต้วัวา่ถึงแม้จะท�ายาก แต่
ดฉัินอยากท�าให้ส�าเรจ็ ดฉัินอยากได้
ใบรบัรอง ดฉัินจึงข่มความกลัวและท�า
ทักษะที่เหลือจนเสรจ็เพื่อให้สอบผ่าน 
มันยาก แตด่ว้ยก�าลังใจบางอย่าง ดฉัิน
จึงสามารถท�าได้

หลายเดอืนตอ่มาเมือ่ดฉัินรบัใช้
เป็นผูส้อนศาสนาในเปร ูดฉัินนึกถงึ
ประสบการณ์ด�าน� ้าแบบสคบูาทีย่าก
ครัง้น้ันขณะเชือ้เชิญใหผู้ค้นเสรมิ ภา
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สรา้งศรทัธาและเปลีย่นชีวติ ครอบครวั
หน่ึงทีด่ฉัินกบัคูช่อบไปเยีย่มเป็น
พเิศษคอืครอบครวัรเูมส์ คาไรนากบั
เอ็นรเิกและลกูสาววยัรุน่สองคนของ
พวกเขาคอืคาเรน็กบันิโคลตอ้นรบัเรา
เสมอและได้ ใจของเราไปทนัท ีไมน่าน
คาไรนา คาเรน็ กบันิโคลก็ยอมรบัพระ
กติตคิณุและเขา้รว่มศาสนจกัร

แตเ่อ็นรเิกตอ้งการความช่วยเหลือ
เพิ่มอีกนิด ข่าวสารของเราตา่งจากที่
เขาไดร้บัการอบรมเลีย้งดมูา เราจึง
ตอ้งใช้เวลาสักระยะหน่ึงเพื่อให้เขาไว้
วางใจ เอ็นรเิกมีข้อกังวลหลายอย่าง 
แง่มุมหลักๆ ของพระกิตตคิณุที่ท�าให้

เขายุ่งยากใจคอืพระคมัภีรม์อรมอน 
เขาไม่เคยไดย้ินเกี่ยวกับหนังสือเล่มน้ี
มาก่อนและมีปัญหาเรือ่งการอ่านและ
การท�าความเข้าใจ ความไม่คุน้ท�าให้
เอ็นรเิกรูสึ้กไม่มั่นใจ

ณ จุดน้ัน เอ็นรเิกเหมือนดฉัิน
ขณะวา่ยกลับขึน้ผิวน� ้า ดเูหมือนทุก
คนด�าลงไปได้ ไม่ยาก ส่วนดฉัินตวั
แข็งทื่อดว้ยความกลัว เอ็นรเิกเหมือน
ดฉัิน ทัง้หมดที่เขาตอ้งการเพื่อจะ
ประสบความส�าเรจ็คอืความช่วยเหลือ
เพิ่มเตมิบางอย่าง

ความช่วยเหลือน้ีมาถึงเขาในหลาย
รปูแบบ เขามีผู้สอนศาสนาช่วยเขา

ความช่วย
เหลอืเพิม่เตมิ

จากสนามเผยแผ่
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ไขข้อกังวลและรูสึ้กถึงพระวญิญาณ 
เขามีสมาชิกวอรด์ช่วยผูกมิตรและ
สอนเขาเกี่ยวกับบทบาทการเป็นบิดา 
กระน้ันก็ตาม ความช่วยเหลือใหญ่
ที่สุดของทัง้หมดคอืครอบครวัของ
เอ็นรเิกเอง

ก่อนรบับัพตศิมา ครอบครวัรเูมส์
สรา้งนิสัยของการสวดอ้อนวอนและ
ศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นครอบครวั พวก
เขาให้พระคมัภีรเ์ล่มใหญ่และเวอรช่ั์น
เสียงแก่เอ็นรเิกชุดหน่ึงเพื่อเขาจะ
ไดศึ้กษาพระคมัภีรม์อรมอนง่ายขึน้ 
ความพยายามอันเรยีบง่ายเหล่าน้ีช่วย
เอ็นรเิกอย่างมาก ไม่มี ใครกดดนัเขา 
เพียงแคส่นับสนุนเขา พวกเขาบอก
ผา่นการกระท�าวา่ “เรารูว้า่คณุท�าได”้

ความช่วยเหลือครัง้น้ีเอือ้อ�านวยให้
เอ็นรเิกคน้พบพลงัของพระคมัภรีม์อร
มอนดว้ยตนเอง วนัหน่ึงเขาประกาศ
วา่เขาฟังพระคมัภีรจ์บเล่มแล้วและ
เขารูว้า่น่ันเป็นพระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้า ประมาณส่ีเดอืนหลังจาก
ภรรยากับลูกสาวรบับัพตศิมา เอ็นรเิก
ท�าตามขัน้ตอนเดยีวกันและรบั 
บัพตศิมาดว้ย

เอ็นรเิกกลา่ววา่เขาขอบคณุความ
ช่วยเหลือและความอดทนที่ ไดร้บั
ซ่ึงช่วยให้เขามาถึงจุดที่เขาเป็นอยู่
ทุกวนัน้ี ในฐานะผู้สอนศาสนา ดฉัิน
รูสึ้กไดร้บัพรเมื่อเห็นแบบอย่างความ
รกัของครอบครวัน้ีขณะช่วยสามี

และบิดาของพวกเขาเอาชนะความ
สงสัย ดฉัินส�านึกคณุเช่นกันที่เคยมี
ประสบการณ์ด�าน� ้าที่ท้าทายครัง้น้ัน
ซ่ึงดฉัินไดน้�ามาเช่ือมโยงกับความ
รูสึ้กของเอ็นรเิกและผู้สนใจคนอื่นๆ 
ระหวา่งกระบวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใส

เมื่อท่านเชือ้เชิญให้ผู้คนกลับใจ
และเปลี่ยนแปลงขณะท่านเป็นผู้
สอนศาสนา จ�าไวว้า่บางครัง้ทัง้หมด
ที่ทุกคนตอ้งการเพื่อจะประสบความ
ส�าเรจ็คอืก�าลังใจเพิ่มเตมิบางอย่าง 

พวกเขาอาจตอ้งการให้บางคนไว้ ใจ
และมีประสบการณ์เคยีงข้างพวกเขา
พลางพูดวา่ “มันจะผ่านไปได ้ฉันรูว้า่
คณุท�าได ้ฉันเช่ือใจคณุ” พวกเขาอาจ
จะหวงัวา่ท่านจะเป็นคนน้ันที่ยินดี
ด�าลงไปในกระบวนการน้ันกับพวก
เขา ช่วยให้พวกเขามีนิสัยและทักษะ
ใหม่ๆ และช่วยให้พวกเขาได้ ใบรบัรอง 
ซ่ึงสุดท้ายแล้วคอืความเห็นชอบจาก
พระเจ้า ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัไอโอวา สหรฐัอเมรกิา

ขณะเป็นผู้สอนศาสนา ท่านอาจจะพบผู้สนใจท่ีต้องมีสักคนอยู่
เคียงข้าง ยินดีด�าลงไปในกระบวนการน้ันกับพวกเขา
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หอ้งสนทนา

เมือ่อายุ 15 ปี ผมพบผู้สอนศาสนาสองคน
หน้าซุปเปอรม์ารเ์ก็ต คนหน่ึงชวนผมไปโบสถ์ 
ผมไม่สนใจ ผมจึงบอกพวกเขาวา่ “ ไวว้นัหน้า” 
และเดนิจากมา

วันรุ่งขึน้ คุณป้าโทรศัพท์มาขอให้คุณแม่
ผมไปบ้านท่านเพื่อฟังข่าวสารพิเศษ ผมกับ
คุณแม่ ไปทันทีและเห็นผู้สอนศาสนาคน
เดียวกับที่ผมเห็นเมื่อวานน่ังอยู่ ในบ้านคุณ
ป้า! คุณแม่สนใจข่าวสารของพวกเขา และ
ผมเริ่มฟังด้วย แต่เมื่อผู้สอนศาสนาถามผมวา่
ผมเช่ือในศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตหรือไม่ ผม
ตอบหนักแน่นว่าไม่เช่ือ เอ็ลเดอร์คนหน่ึงชู
รูปภาพประธานโธมัส เอส. มอนสันและเป็น
พยานวา่ประธานมอนสันเป็นศาสดาพยากรณ์ 
พวกเขาชวนผมมาการประชุมใหญ่สามัญวัน
รุ่งขึน้เพื่อตัดสินใจด้วยตนเอง เพราะอยากรู้
ผมจึงรับปากว่าจะมา

วนัรุง่ขึน้ เรามาถึงโบสถ์ขณะสวดอ้อนวอน
เปิดจบพอด ีเมื่อเดนิเข้าไปในห้อง ผมเห็น
ประธานมอนสันบนหน้าจอ ท่านยิม้และพูดวา่ 
“พี่น้องที่รกัทัง้หลาย ข้าพเจ้าตอ้นรบัท่าน . . .”

ทันทีที่ประธานมอนสันอ้าปากพูด ความ
รูสึ้กแรงกล้าครอบง�าผมโดยยืนยันวา่ท่านเป็น
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อจบ
การประชุมใหญ่ ผมบอกผู้สอนศาสนาวา่ “ผม
ตอ้งการรบับัพตศิมา” ผมรบัใช้งานเผยแผ่นับ
แตน้ั่นและสอนหลายคนให้รูค้วามจรงิอันแสน
วเิศษของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู

ผมรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าประทานพรเราโดยทรง
เรยีกศาสดาพยากรณ์อีกครัง้ พระผู้เป็นเจ้า
ทรงรกัเราและตรสักับเราผ่านศาสดาพยากรณ์
ยุคปัจจบัน ◼
มายคอน บี., เซาเปาล ูบราซิล

เราจะสนับสนุน
ศาสดาพยากรณ์
และอคัรสาวกได้
อย่างไร

1. สวดออ้นวอนขอ
ประจกัษพ์ยานวา่
พระผูเ้ป็นเจา้ทรง
เรียกพวกท่านเป็น
ศาสดาพยากรณ์ของ
พระองคเ์พื่อสอน
ชาวโลก (ดู เยเรมีย ์
1:5, 7)

2. รักและสวด
ออ้นวอนใหพ้วก
ท่าน

3. สนบัสนุนพวก
ท่าน แมเ้ม่ือไม่มีคน
นิยมชมชอบ

4. ศึกษาค�าสอนและ
แบบอยา่งของพวก
ท่าน

5. ท�าตามพวกท่าน 
เช่ือส่ิงท่ีพวกท่าน
กล่าว และพยายามท�า
ส่ิงท่ีพวกท่านสอน 
(ดู คพ. 21:4–6)

ประทบัใจถอ้ยค�าของศาสดา
พยากรณ์ท่ีมีชีวติ
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เมือ่ผมอายุหกเดอืน ภาษามือท่าแรกของ
ผมคอื “นม” และหลายสัปดาห์ตอ่มา ผมพูด
ค�าวา่ “แพนดา้” ผมสามารถไดย้ิน แตภ่าษา
แรกของผมคอืภาษามือแบบอเมรกิัน คณุ
แม่เคยรบัใช้งานเผยแผ่ที่ ใช้ภาษามือแบบ
อเมรกิัน จากน้ันจึงศึกษาภาษามือในโรงเรยีน 
และท่านตอ้งการให้ผมรูด้ว้ย

ภาษามือเป็นพรเหลือเช่ือในชีวติผม ท�าให้
ผมไดเ้ห็นและเรยีนรูม้ากกวา่ผมจะเรยีนรู้ โดย
ไม่ ใช้ภาษามือ ภาษามือน�าผู้คนมารวมกัน ผม
ชอบที่ผมสามารถสอนส่ิงที่ผมรูผ้่านการสอน
ตวัตอ่ตวัและท�าการน�าเสนอในโรงเรยีนและใน
ศาสนจักร ผมสนุกมากดว้ยที่ ไดช้มการประชุม
ใหญ่สามัญและวดีทิัศน์อื่นของศาสนจักรเป็น
ภาษามือกับคณุแม่

การมภีาษามอืในชีวติผมสรา้งประจกัษ์พยาน
ใหผ้มไดอ้ยา่งเหลอืเช่ือ ผมสามารถท�าความรูจ้กั
บตุรธดิาของพระผูเ้ป็นเจา้ไดม้ากกวา่จะท�าโดย
ไมม่ภีาษามอื และน่ันเป็นเครือ่งมอืที่ ใช้ ไดด้ี
ขณะรบัใช้ผูอ้ืน่ ผมส�านึกคณุตอ่พรน้ีในชีวติ
ผมและตอ่คนทีน่่าทึง่ทัง้หลายซ่ึงผมไดพ้บเจอ
และเรยีนรูจ้ากพวกเขา ◼
อิสราเอล เอช., รัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา
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ดิฉนัไม่มีความละอาย
ขณะเรียนโรงเรียนประจ�า ดฉัินอาศัยอยู่ ในหอพักกับนักเรยีนคน
อื่นๆ ดฉัินพยายามด�าเนินชีวติตามหลักธรรมพระกิตตคิณุสุดความ
สามารถโดยสวดอ้อนวอนและศึกษาพระคมัภีรบ์่อยๆ

วนัหน่ึงเพื่อนรว่มชัน้สังเกตเห็นดฉัินศึกษาพระคมัภีรม์อรมอนอยู่
บนเตยีง ดว้ยความโมโหเธอจึงเริม่เขียนทุกอย่างที่คดิวา่ศาสนจักรของ
ดฉัินผิด จากน้ันก็บอกทุกคนในหอพักเกี่ยวกับความเช่ือ “แปลกๆ” 
ของดฉัิน เพื่อนรว่มชัน้บางคนเริม่ล้อเลียนดฉัินกับศาสนาของดฉัิน อีก
หลายคนแคห่ลบหน้า ดฉัินจึงซ่อนพระคมัภีรม์อรมอนไว้ ใตห้ีบเสือ้ผ้า
และศึกษาเฉพาะพระคมัภีร์ ไบเบิลเพื่อให้เพื่อนรว่มชัน้เลิกพูดเสียดสี

ดฉัินศึกษาพระคมัภีร์ ไบเบิลไปเรือ่ยๆ จนอ่านถึง โรม 1:16 ซ่ึง
ประกาศวา่ “ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรือ่งข่าวประเสรฐิ เพราะวา่
ข่าวประเสรฐิน้ันเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เช่ือไดร้บั
ความรอด” การซ่อนพระคมัภีรม์อรมอนท�าให้ดฉัินส�านึกวา่ดฉัินก�าลัง
แสดงให้เพื่อนรว่มชัน้เห็นวา่ดฉัินมีความละอายในความเช่ือของดฉัิน 
ดฉัินหยิบพระคมัภีรม์อรมอนออกมาและทูลขออภัยพระบิดาบนสวรรค ์
จากน้ันก็ไปหาเพื่อนๆ และแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ
ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู พวกเขาส่วนใหญ่เลิกดถููกดฉัินและกลายเป็นเพื่อน
ดฉัินอีกครัง้

ดฉัินรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าเข้าพระทัยการทดลองที่เราประสบ เมื่อเรา
ปกป้องความเช่ือของเราและแสดงให้เห็นวา่เรา “ ไม่มีความละอายใน
เรือ่งข่าวประเสรฐิของพระครสิต”์ พระองคจ์ะประทานเดชานุภาพ 
ความคุม้ครอง และการน�าทางแก่เรา ◼
พาเมลา โอ., เมืองอาบูจา ไนจเีรีย

การรับใชผ้า่น
เสียงเพลง
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โดย ริชาร์ด เอม็. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจกัร

“ช าวมอรมอนไม่ ใช่ชาวครสิต”์
ค�าพูดจากเพื่อนรว่มชัน้

มัธยมปลายคนหน่ึงท�าให้ผม
ประหลาดใจ

“เราเป็นชาวครสิต”์ ผมพูด
“แล้วท�าไมคณุอ่านพระคมัภีร ์

มอรมอน” เขาถามขณะเดนิจากไป 
ผมจึงไม่มี โอกาสตอบ

ผมขบคดิค�าถามของเขา ค�าตอบ
คอื ชาวมอรมอน เป็น ชาวครสิตแ์ละ
พระคมัภีรม์อรมอน เป็น พยานหลัก
ฐานอีกเล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต ์
เราอ่านควบคูก่ับพระคมัภีร์ ไบเบิล
เพื่อเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับพระผู้ช่วย
ให้รอด

ผมเคยอ่านพระคมัภีรม์อรมอนมา
ก่อน ผมรูว้า่เป็นความจรงิ แตเ่พราะ
ค�าถามของเพื่อนรว่มชัน้ ผมจึงรูสึ้ก
ไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้ศึกษาพระ
คมัภีรม์อรมอนใหม่ โดยตดิตามวา่พระ
คมัภีรม์อรมอนเอ่ยถึงพระเยซูครสิตก์ี่
ครัง้ ผมประหลาดใจเมื่อท�าเช่นน้ัน

ผมแทบไม่เปิดหนังสือเมื่ออ่าน 
หน้าช่ือเรือ่งวา่พระคมัภีรม์อรมอน 
เขียนไวเ้พื่อให้ผู้อ่านมั่นใจ “วา่พระ 

เยซูคอืพระครสิต ์พระผู้เป็นเจ้า 
นิรนัดร ์และทรงแสดงองค์ ใหป้ระจกัษ์ 
แก่ประชาชาตทิัง้ปวง”

ในค�าน�าของพระคมัภีรม์อรมอน 
ผมอ่านวา่ “เหตกุารณ์ส�าคญัที่สุดซ่ึงมี
บันทึกไว้ ในพระคมัภีรม์อรมอนคอืการ
ปฏิบัตศิาสนกิจเป็นการส่วนพระองค์
ของพระเจ้าพระเยซูครสิตท์่ามกลาง
ชาวนีไฟภายหลังการฟ้ืนคนืพระชนม์

ของพระองค์ ได้ ไม่นาน” กล่าวกันวา่
คนที่ ไดร้บัพยานจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์วา่บันทึกน้ีจรงิ “จะเริม่รู้ โดย
อ�านาจเดยีวกันน้ีวา่พระเยซูครสิตท์รง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก”

ผมเปิดอ่าน “ประจักษ์พยานของ
พยานสามคน” ผู้กล่าววา่เทพองค์
หน่ึงแสดงแผ่นจารกึที่แปลเป็นพระ
คมัภีรม์อรมอนให้พวกเขาด ูและ “เรา

เม่ือเพ่ือนร่วมช้ันของผมพูดว่า
ชาวมอรมอนไม่เช่ือในพระคริสต์ 
ผมตัดสินใจอ่านพระคัมภีร์ 
มอรมอนในวิธีใหม่

หลายต่อหลาย
หนา้บอกวา่ 
เราเช่ือ
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รูว้า่เป็นโดยพระคณุของพระผู้เป็น
เจ้าพระบิดา, และพระเจ้าพระเยซู
ครสิตข์องเรา, ที่เราเห็นและเป็น
พยานวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความจรงิ”

ตอ่จากน้ัน “ประจักษ์พยานของ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ” พูดถึง
การเยือนของเทพโมโรไนผู้กล่าววา่
พระคมัภีรม์อรมอนมีความสมบูรณ์
ของพระกิตตคิณุอันเป็นนิจอยู่ ในน้ัน 
“ดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่ผู้
อยู่อาศัยในสมัยโบราณ” ของอเมรกิา

ผมอา่นยังไมถ่งึ 1 นีไฟก็พบมากแลว้!
ผมคน้หาตอ่ไป ใน 1 นีไฟ ผมพบ

วา่ลี ไฮรูเ้รือ่งการเสด็จมาของพระ 
เมสสิยาห์ (ด ู1 นีไฟ 1:19) ผมอ่านค�า
พยากรณ์ของท่านเกี่ยวกับพระผู้ ไถ่ 
“ผู้ที่จะยกเอาบาปของโลกไป” (1 นีไฟ 
10:10; ด ูข้อ 4–10) ผมอ่านค�าบรรยาย
ของนีไฟเกี่ยวกับการประสูตขิองพระ
เยซูครสิต ์การปฏิบัตศิาสนกิจ การ
สิน้พระชนม์ การฟ้ืนคนืพระชนม์ 
และการเสด็จเยือนอเมรกิาสมัย
โบราณในอนาคต (ด ู1 นีไฟ 10–12)

ผมอ่านค�าพยากรณ์วา่พระคมัภีร์
มอรมอนจะยืนยันความจรงิของพระ
คมัภีร์ ไบเบิลที่วา่ “พระเมษโปดกของ

พระผู้เป็นเจ้าคอืพระบุตรของพระ
บิดานิรนัดร,์ และพระผู้ช่วยให้รอด
ของโลก; และวา่มนุษย์ทัง้ปวงตอ้ง
มาหาพระองค”์ (1 นีไฟ 13:40) และ
ผมอ่านประจักษ์พยานของนีไฟวา่ 
“ประชาชาต,ิ ตระกูล, ภาษา, และคน
ทัง้ปวงจะด�ารงอยู่อย่างปลอดภัยใน
พระผู้บรสุิทธิ์แห่งอิสราเอลหากเป็นไป
วา่พวกเขาจะกลับใจ” (1 นีไฟ 22:28)

หลังจากอ่านหน่ึงวนั ผมอ่านถึง
หน้า 53 ผมอ่านจบเพียง หน่ึง นีไฟใน
พระคมัภีรม์อรมอน ผมก็ไดร้บัพยาน
แรงกล้าแล้ว!

ในสัปดาห์ตอ่ๆ มา ผมพบประจักษ์
พยานเกี่ยวกับพระเยซูครสิตห์ลาย
ตอ่หลายหน้า นิมิตซ่ึงพระองคท์รง
ปรากฏตอ่ศาสดาพยากรณ์ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระองคท์่ามกลางคน
อเมรกิันสมัยโบราณ ผมจบการอ่าน
ดว้ยประจักษ์พยานอันเป่ียมดว้ย
พลังของโมโรไนเกี่ยวกับพระเยซู

ก ารค้นคว้าของท่านเอง

เ ม่ือท่านศึกษาพระคมัภีร์มอรมอน ท่านจะเรียนรู้เก่ียวกบัพระเยซูคริสตไ์ดไ้ม่ยาก ท่าน

สามารถจดบนัทึกขณะอ่านหรือใชส่ื้อช่วยศึกษาเช่น คู่มือพระคมัภีร์ ซ่ึงระบุหลายขอ้

ในพระคมัภีร์มอรมอนท่ีอา้งถึงพระเยซูคริสต ์พระคมัภีร์มอรมอนเป็นพยานหลกัฐาน

อีกเล่มหน่ึงของพระเยซูคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง

ครสิต ์(ด ูโมโรไน 9) ค�าท้าของท่าน
ให้ “ทูลถามพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดา
นิรนัดร,์ ในพระนามของพระครสิต,์ 
วา่ [พระคมัภีรม์อรมอน] จรงิหรอืไม่” 
( โมโรไน 10:4; เน้นตวัเอน); และใน
หน้าสุดท้าย ค�าเชือ้เชิญที่อ่อนโยน
และน่าสนใจให้ “มาหาพระครสิต”์ 
( โมโรไน 10:30, 32)

ผมพบวา่พระคมัภีรม์อรมอนลบ
ล้างค�ากล่าวทัง้หมดของเพื่อนรว่ม
ชัน้ ถ้าชาวครสิตค์อืคนที่เช่ือในพระ
เยซูครสิต ์หลายตอ่หลายหน้าในพระ
คมัภีรม์อรมอนบอกวา่ “เราเช่ือ!”

ผมเจอเพือ่นอกีครัง้ ผมเลา่
ประสบการณ์ของผมใหเ้ขาฟังและ
เชิญชวนใหเ้ขาอา่นพระคมัภรีม์อรมอน  
เขาปฏิเสธอย่างสุภาพแตบ่อกวา่เขามี
ความสุขที่ผมยอมรบัพระเยซูครสิต์
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของผม หลังจาก
เราสนทนากัน ผมคดิวา่เขาเข้าใจดขีึน้
วา่ผมหมายถึงอะไรเมื่อผมบอกวา่ “เรา
เป็นชาวครสิตแ์น่นอน” ◼
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สวดออ้นวอนใหรู้้
ของประทานของคุณ
คณุมีพรสวรรคแ์ละของ
ประทานฝ่ายวญิญาณ
มากมายที่พระบิดาบน

สวรรคป์ระทานให้คณุ มีหลายวธิีที่
คณุเท่าน้ันสามารถเป็นพรแก่ชีวติ
ผู้อื่นได ้น่ีเป็นแผนของพระบิดาบน
สวรรค ์จงสวดอ้อนวอนให้รูว้า่คณุ
ไดร้บัของประทานอะไรบ้าง และถ้า
คณุตอ้งการค�าแนะน�ามากขึน้ ให้ขอ
คนใกล้ชิด การฟังพระวญิญาณ การ
พยายามคน้หาและพัฒนาพรสวรรค์
และคณุสมบัตอิันดขีองคณุจะท�าให้
คณุมั่นใจในตนเองอย่างที่คณุไม่เคย
มั่นใจมาก่อน
เอมี พี. อาย ุ17 ปี, รัฐเคนทักกี สหรัฐอเมริกา

ค�าถาม & ค�าตอบ

ท�าความรู้จกัพวกเขา
มากข้ึน
เมื่อใดก็ตามที่ดฉัิน
พบวา่ดฉัินก�าลังเปรยีบ
เทียบตนเองกับผู้อื่น 

ดฉัินจะพยายามท�าความรูจ้ักบุคคล
น้ันให้มากขึน้อีกนิด เมื่อดฉัินคุน้เคย
กับ “ ไอดอล” ของดฉัินแล้ว ความจรงิ
ที่เห็นชัดเจนคอืมนุษย์ทุกคนบนโลก
ล้วนประสบการทดลองในชีวติพวก
เขา ยิ่งดฉัินพูดคยุกับบุคคลน้ันมาก
เท่าใด ดฉัินยิ่งมองเห็นพวกเขาเป็น
เพื่อนมากเท่าน้ันและไม่ ใช่คนที่มอง
เผินๆ เหมือนไรท้ี่ติ
อมีเลีย ซี. อาย ุ15 ปี, รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

“ฉนัเปรียบเทียบตนเองกบัผูอ่ื้นอยูเ่สมอ โดยเฉพาะคน
ท่ีดูเหมือนจะมีชีวติเพียบพร้อม ฉนัจะรู้สึกมัน่ใจมาก
ข้ึนไดอ้ยา่งไร”

“เราใชเ้วลาและพลงังาน
มากมายเปรียบเทียบตวัเรา
กบัผูอ่ื้น . . . ผลกัดนัใหเ้ราตั้ง
ความคาดหวงัส�าหรับตนเองท่ี
ไม่อาจบรรลุได ้. . .

“. . . [พระผูเ้ป็นเจา้] ทรง
ประสงคใ์หเ้ราดีพร้อม และ
ถา้เราอยูบ่นเสน้ทางของการ
เป็นสานุศิษย ์สกัวนัเราจะดี
พร้อม ไม่เป็นไรถา้ท่านยงัไม่ดี
พร้อม จงพยายามต่อไป แต่จง
หยดุลงโทษตนเอง”
เอล็เดอร์ดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, แห่ง 
โควรัมอคัรสาวกสิบสอง, “อย่าลมืฉัน,” 
การประชุมใหญ่สามญัเดอืนตุลาคม 2011



เยาวชนความเห็นของพระบิดาบนสวรรค์
เท่านั้นท่ีส�าคญั
ในค�าปราศรยัการประชุมใหญเ่ดอืนตลุาคม 
2016 เรือ่ง “ฉันดพีอหรอืไม ่ฉันจะท�าได้
ไหม” เอ็ลเดอรเ์จ. เดฟน์ คอรนิ์ชแห่ง

สาวกเจ็ดสิบกล่าววา่ “ความเห็นเดยีวของเราที่ส�าคญั
คอืพระบิดาบนสวรรคท์รงคดิอย่างไรกับเรา ขอให้ทูล
ถามพระองคอ์ย่างจรงิใจวา่พระองคท์รงคดิอย่างไรกับ
ท่าน พระองคจ์ะทรงรกัและจะทรงแก้ ไขแต่ไม่มีวนั
ท�าให้เราท้อใจ” เมื่อดฉัินคดิวา่ดฉัินจะไม่มีวนัดเีท่า
คนรอบข้าง ดฉัินหันไปหาพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พยายามระลึกวา่ดฉัินเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้าผู้
เต็มพระทัยช่วยให้ดฉัินบรรลุศักยภาพทัง้หมดและ
เป็นคนที่พระองคท์รงรูว้า่ดฉัินจะเป็นไดถ้้าดฉัิน
แสวงหาพระองค์
อาแมนดา เอม็. อาย ุ19 ปี, เมืองปารานา บราซิล

สวดออ้นวอนทูลขอความเช่ือมัน่
ผมเคยเปรยีบเทียบตนเองกับคนที่ผมคดิวา่ล�า้หน้า
ผมไปไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ฐานะการเงิน
มั่นคงกวา่ ทุกครัง้ที่ผมสวดอ้อนวอนพระบิดาบน
สวรรค ์พระองคป์ระทานความเช่ือมั่นในตนเองให้
ผม ผมรูว้า่ไม่วา่จะเกิดความท้าทายอะไร พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงช่วยผมเพราะพระองคม์ิทรงประทาน
หน้าที่ ให้เรานอกจากจะทรงเตรยีมทางให้เราท�าส�าเรจ็ 
(ด ู1 นีไฟ 3:7; 17:3)
โจชัว โอ. อาย ุ19 ปี, เมืองเลกอส ไนจีเรีย

ของประทานแห่งการ
เลง็เห็นคืออะไร
พระคมัภีร์พดูถึงการ “เลง็เห็นความแตกต่างของ
วญิญาณ” วา่เป็นของประทานแห่งพระวญิญาณ 
(1 โครินธ์ 12:10; คพ. 46:23) หมายถึง “เขา้ใจ
หรือทราบบางส่ิงบางอยา่งผา่นอ�านาจของพระ
วญิญาณ . . . ของประทานน้ีรวมถึงการส�าเหนียก
อุปนิสยัท่ีแทจ้ริงของผูค้นตลอดจนท่ีมาและความ
หมายของการแสดงใหป้ระจกัษท์างวญิญาณ” 
(คู่มือพระคมัภีร์, “เลง็เห็น, (การ), ของประทาน
แห่ง,” scriptures .lds .org)

เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสองสอนวา่ของประทานแห่งการเลง็เห็นจะ
ช่วยใหเ้รา (1) “คน้พบความผดิและความชัว่ท่ี
ซ่อนอยูใ่นผูอ่ื้น” (2) “คน้พบความผดิและความชัว่
ท่ีซ่อนอยูใ่นตวัเรา” (3) “พบและน�าความดีท่ีอาจ
แฝงอยูใ่นผูอ่ื้นออกมา” และ (4) “พบและน�าความ
ดีท่ีอาจแฝงอยูใ่นตวัเราออกมา” (“ช่างสงัเกต,” 
เลียโฮนา, ธ.ค. 2006, 19)

ท่านคดิอย่างไร
ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียด
สูงตามความประสงคข์องท่านมาก่อน 
15 กรกฎาคม 2018 ท่ี liahona .lds .org 
(คลิก “Submit an Article or Feedback”)

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจน
ของค�าตอบท่ีส่งมา

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมมุมอง ไม่ถือเป็นการประกาศ
หลกัค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร
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“ฉนัจะป้องกนัไม่ใหอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท�าใหฉ้นั
เสียสมาธิไดอ้ยา่งไร โดยเฉพาะท่ีโบสถแ์ละเซมินารี”
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5. ค้นคว้าพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้า พระบิดาบนสวรรคท์รงช่วยให้
เราคน้พบและพฒันาของประทาน
ของเราผา่นค�าไขในพระคมัภีร์—
มกัจะผา่นค�าเช้ือเชิญใหป้ฏิบติั ลอง
พิจารณาพระคมัภีร์ขอ้น้ี “เลิกขดั
แยง้กนั; เลิกพดูใหร้้ายกนั” (คพ. 
136:23) ท่านจะพฒันาของประทาน
อะไรไดบ้า้งจากค�าเช้ือเชิญน้ี ของ
ประทานแห่งการพดูจาอ่อนโยน 
ของประทานแห่งการปลอบผูอ่ื้น 
ของประทานแห่งการยบัย ั้งชัง่ใจ 
และอ่ืนๆ และนัน่มาจากพระคมัภีร์
หน่ึงขอ้! การอ่านพระคมัภีร์และฟัง
การกระตุน้เตือนของพระวญิญาณ
จะช่วยใหท่้านคน้พบของประทาน
ของท่าน

6. มองออกนอกตวัท่านเอง บาง
คร้ังคุณสมบติัท่ีดีท่ีสุดของเราออก
มาเม่ือเราไม่ใหค้วามสนใจกบั
ตนเองแต่ใหค้วามสนใจกบัวธีิท่ี
เราจะลงมือท�าและช่วยผูอ่ื้น เม่ือ
เราท�าเช่นนั้น เราจะเห็นวา่เรามี
ของประทานเหมือนพระคริสตอ์ยู่
มากมาย

7. นึกถงึคนทีท่่านนับถอื ใครเป็นตน้
แบบของท่านบา้ง ท่านสามารถ
เขียนรายช่ือของประทานทั้งหมดท่ี
ตน้แบบของท่านมีและแทนท่ีจะให้
ความสนใจกบัของประทานท่ีท่าน

ค้นพบของประทานของท่าน
ตอ่ไปน้ีเป็นแนวคดิเก้าประการที่จะ
ช่วยให้ท่านคน้พบของประทานที่ท่าน
เห็นไม่ชัด

1. ขอให้ผู้อืน่บอกท่าน บางคร้ัง
เราไม่เห็นส่ิงท่ีผูอ่ื้นมองเห็นใน
ตวัเรา ขอใหเ้พื่อน ญาติ หรือผูน้�า
ศาสนจกัรเขียนบอกท่านเก่ียวกบั
ของประทานหรือพรสวรรคท่ี์พวก
เขาเห็นในตวัท่าน

2. มองหาของประทานในความ
ยากล�าบาก ในช่วงล�าบากเราเลือก
ไดร้ะหวา่งปล่อยใหคุ้ณสมบติัท่ีดี
ท่ีสุดของเราออกมาหรือคุณสมบติั
ท่ีแยท่ี่สุดของเราออกมา ในยาม
ยากจงใหค้วามสนใจกบัการคน้หา

ดูเหมือนทุกคนจะพูดเสมอวา่ “ขอแคค่ณุรูเ้พียงวา่คณุยอดเยี่ยม
เพียงใด” ความจรงิคอืบางครัง้ท่านไม่รูว้า่ท่านยอดเยี่ยมเพียงใด เมื่อ
เราไม่รูสึ้กวา่เราฉลาดที่สุด น่ารกัที่สุด ดดูทีี่สุด ตลกที่สุด และมี

พรสวรรคม์ากที่สุด ดเูหมือนความเช่ือมั่นในตนเองจะหายไป
แตจ่งคดิวา่เราทุกคนเป็นบุตรและธิดาของพระบิดาบนสวรรค ์ดว้ยเหตุ

น้ีพระองคจ์ึงทรงมอบของประทานและพรสวรรค์ ให้เราตา่งกันเพื่อช่วย
เราบรรลุศักยภาพอันสูงส่งของเรา เมื่อเราคน้พบของประทานเหล่าน้ี เรา
มั่นใจวา่เรามีคา่ในฐานะบุตรธิดาของพระองค ์เราสามารถเข้าใกล้พระองค์
มากขึน้และช่วยให้ผู้อื่นท�าเช่นเดยีวกัน

โดย จสัตนิา ลชิเนอร์

และใชคุ้ณสมบติัท่ีดีท่ีสุดและของ
ประทานของท่าน

3. สวดอ้อนวอนขอให้พระองค์
ทรงช่วยให้รู้พรสวรรค์ของ
ท่าน พระบิดาบนสวรรคท์รง
ทราบศกัยภาพอนัสูงส่งของเรา 
ถา้เรามองไม่เห็นส่ิงนั้นในตวัเรา 
พระองคท์รงช่วยได ้ท่านสามารถ
สวดออ้นวอนขอใหพ้ระองคท์รง
ช่วยใหรู้้พรสวรรคข์องท่าน

4. อย่ากลวัทีจ่ะลองส่ิงใหม่ๆ เรา
พฒันาของประทานท่ีเรารู้อยูแ่ลว้
วา่มีเพียงเพราะเรากลวัเกินกวา่จะ
ท�าส่ิงท่ีเราไม่เคยท�าหรือไม่ ถึงเวลา
แลว้ท่ีเราตอ้งลองส่ิงใหม่ๆ และ
คน้หาของประทานท่ีเราไม่รู้

คน้พบของประทานของท่าน
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มีไม่เหมือนเขา จงเฉลิมฉลองของ
ประทานท่ีท่านคน้พบ

8. นึกถงึครอบครัวของท่าน ท่าน
มีของประทานอะไรบา้งท่ีพี่นอ้ง 
พอ่แม่ หรือปู่ยา่ตายายมีเหมือน
กนั พฒันาต่อไป! คน้ควา้ประวติั
ครอบครัว คน้หาเร่ืองราว และบอก
ช่ือของประทานเพิ่มเติมท่ีท่านมี
เหมือนครอบครัวท่าน

9. รับหรืออ่านปิตุพรของท่าน พร
ของท่านอาจจะพดูถึงของประทาน
ท่ีท่านมีและควรพฒันา และอาจ
จะช้ีใหท่้านเห็นเสน้ทางท่ีจะน�า

ความปรารถนาจะค้นหาให้พบ
“ขา้พเจา้ทราบวา่พระบิดาบน
สวรรคท์รงมีของประทานและ
พรสวรรคม์ากมายท่ีพระองค์
ประสงคจ์ะมอบใหเ้รา แต่ 
‘เง่ือนไขมีอยูว่า่เราตอ้งทูล
ขอ พรเรียกร้องใหเ้ราลงมือท�า
หรือพยายามในส่วนของเรา’ 
(Bible Dictionary, ‘Prayer’)”

เอล็เดอร์เมอร์วนิ บี. อาร์โนลดแ์ห่งสาวก
เจด็สิบ, “ฉนัอยูท่ี่ไหน วธีิคน้พบและพฒันา
พรสวรรคแ์ละของประทานฝ่ายวญิญาณของ
ท่าน,” เลยีโฮนา, ธ.ค. 2014, 61

ช่วยให้ผู้อืน่ค้นพบของประทาน

เ ราเห็นหลายส่ิงในผูอ่ื้นท่ีพวกเขา

อาจมองไม่เห็นในตนเอง สปัดาห์น้ี

ใหแ้บ่งปันส่ิงเหล่านั้นกบัเพื่อนหรือ

สมาชิกครอบครัว ต่อไปน้ีเป็นค�าถาม

บางขอ้ใหถ้ามตวัท่านเองเพื่อจะช่วย

ใหท่้านคน้พบของประทานของผูอ่ื้น
1. พวกเขาเคยท�าอะไรบา้งเพื่อ

ช่วยท่าน
2. ท่านชอบอะไรเก่ียวกบัพวกเขา
3. พวกเขาเก่งเร่ืองใด
4. พวกเขาก�าลงัพยายามเก่งข้ึน

เร่ืองใดบา้ง

ท่านใหค้น้พบของประทานและพร
สวรรคใ์หม่ๆ

ได้รับการท�าให้ดพีร้อมใน
พระองค์
เราไมต่อ้งเกง่ทกุเรือ่งจงึจะรูว้า่เราเป็น
บตุรธดิาทีม่คีา่ของพระผูเ้ป็นเจา้ เรา
แคต่อ้งทุม่เทคน้หาใหพ้บและพฒันา
ของประทานและพรสวรรคข์องเรา— 
จากน้ัน โดยผา่นการชดใช้
ของพระเยซคูรสิต ์เราจะดี
พรอ้มในพระองค ์(ด ูโมโรไน 
10:32) ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในไรน์แลนด์  
พาลาทิเนต เยอรมนี

คน้พบของประทานของท่าน

ไตร่ตรอง

ห่วงใย
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แสงสวา่ง  
ทางวิญญาณยงั 

เอล็เดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ 
โควรัมอคัรสาวกสิบสอง,  

“ผู้ด�ารงแสงจากสวรรค์,” การประชุมใหญ่สามญัเดอืนตุลาคม 2017

คงส่องไปยงังานสรา้งทัง้
ปวงของพระผูเ้ป็นเจา้
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ร ะหวา่งการบินของข้าพเจ้าเมื่อ
เป็นกัปตนัสายการบินรอบดาว
โลก ข้าพเจ้ามักจะหลงใหล

ความสวยงามและความสมบูรณ์
แบบของส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสรา้ง 
ข้าพเจ้าพบวา่ความสัมพันธ์ระหวา่ง
โลกกับดวงอาทิตย์มีเสน่ห์เป็นพิเศษ 
ข้าพเจ้าคดิวา่เป็นบทเรยีนที่ ใช้
อุปกรณ์จรงิอันลึกซึง้ซ่ึงสอนวา่ความ
มืดและแสงสวา่งด�ารงอยู่อย่างไร

ดังที่เราทุกคนทราบ ภายในทุก  
24 ช่ัวโมง กลางคืนจะเปลี่ยนเป็น 
กลางวัน และกลางวันจะเปลี่ยนเป็น 
กลางคืน

ดงัน้ัน กลางคนืคอือะไร
เป็นอะไรไม่ไดน้อกจากเงา
กระทั่งคนืที่มืดสนิท ดวงอาทิตย์ก็

ไม่เคยหยุดส่องแสง ดวงอาทิตย์ยังคง
ส่องสวา่งดงัเคย แต่ โลกอีกครึง่หน่ึง
อยู่ ในความมืด

เมื่อไม่มีแสงสวา่งจึงท�าให้เกิด
ความมืด

เมื่อกลางคนืตกอยู่ ในความมืด เรา
จะไม่สิน้หวงัหรอืกังวลวา่ดวงอาทิตย์
จะอับแสง เราจะไม่ทึกทักวา่ดวง
อาทิตย์ ไม่ไดอ้ยู่ตรงน้ันหรอืดบัไปแล้ว 
เราเข้าใจวา่เราอยู่ ในเงา โลกจะยังคง
หมุนตอ่ไป และในที่สุดรงัสีของดวง
อาทิตย์จะส่องมาถึงเราอีกครัง้

ความมืดไม่ไดเ้ป็นเครือ่งบ่งชีว้า่
ไม่มีแสงสวา่ง ส่วนใหญ่มีความหมาย
เพียงวา่เราไม่ไดอ้ยู่ ในสถานที่ถูกตอ้ง

แสงสวา่งอยูท่ี่
นัน่เสมอ

โดย เอล็เดอร์ดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ปัจฉิมวาทะ

เพื่อจะรบัแสงสวา่ง
แสงสวา่งทางวญิญาณยังคงส่องไป

ยังงานสรา้งทัง้ปวงของพระผู้เป็นเจ้า
การอยู่ ในสถานที่ถูกต้องเพื่อให้

เห็นแสงจากสวรรค์และความจริง
ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
ขึน้อยู่กับเรา แม้เมื่อถึงเวลากลาง
คืนและดูเหมือนโลกมืด เราสามารถ
เลือกเดินในแสงสว่างของพระคริสต ์
รักษาพระบัญญัติของพระองค์ และ
เป็นพยานอย่างองอาจกล้าหาญถึง
ความเป็นจริงและความยิ่งใหญ่ของ
พระองค์

ทกุครัง้ทีท่่านหนัใจไปหาพระผูเ้ป็น
เจา้ดว้ยค�าสวดออ้นวอนท่ีนอบน้อม 
ทา่นจะพบแสงสวา่งของพระองค ์ทุก
ครัง้ทีท่า่นแสวงหาพระค�าและพระ
ประสงคข์องพระองค์ ในพระคมัภรี ์แสง
สวา่งจะเรอืงโรจน์ ทุกครัง้ทีท่่านสังเกต
เห็นคนตอ้งการความช่วยเหลอืและ
ทา่นเสียสละความสุขสบายส่วนตวัเพือ่
ออกไปช่วยดว้ยความรกั แสงสวา่งจะ
ขยายเป็นวงกวา้ง ทุกครัง้ทีท่่านปฏเิสธ
การล่อลวงและเลอืกความบรสุิทธ์ิ ทุก
ครัง้ทีท่า่นแสวงหาหรอืหยบิยืน่การให้
อภยั ทกุครัง้ทีท่่านเป็นพยานถึงความ
จรงิอย่างกลา้หาญ แสงสวา่งจะขบัไล่
ความมดืและดงึดดูผูอ้ืน่ทีแ่สวงหาแสง
สวา่งและความจรงิเช่นกนั ◼

จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
ตลุาคม 2017 เมือ่เอ็ลเดอรอ์ุคท์ดอรฟ์เป็นที่
ปรกึษาทีส่องในฝ่ายประธานสูงสุด

ท่านเข้าร่วมศาสนจักรในปี 1947 
ในเมืองซวิคเคา เยอรมนี

ได้รับการสนับสนุนเป็นสมาชิก  

โควรมัอคัร
สาวกสิบสอง  
วนัท่ี 2 ตลุาคม ค.ศ. 2004

แต่งงานกับ
แฮร์เรียต ไรค์เม่ือปี 

1962 ใน  

สมยัเดก็ ท่านกับ
ครอบครัวเป็น 

 ผูลี้ภ้ยั  
หนีจากเช็กโกส

โลวาเกียไป
เยอรมนี จากน้ัน
จึงหนีออกจาก
เยอรมนัตะวนั

ออกไปเยอรมนั
ตะวนัตก

ท่านท�างาน เป็น 
นกับินใหส้าย 

การบิน 
ลุฟตฮ์นัซา  

เยอรมนี  
ท่านเป็นกัปตันเม่ืออาย ุ29 ปี
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เกิดท่ี เมืองออสตราวา 
เชก็โกสโลวาเกีย เม่ือวนัท่ี  

6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1940

พระวิหาร
เบิรน์ สวิต
เซอรแ์ลนด ์



แสดงความรกัของเธอ
ส่องแสงของท่าน

เกีย่วกบัฉัน
ฉันอาศัยอยู่ ใน

ประเทศไนจีเรยี 
ประเทศน้ีอยู่ ใน
แอฟรกิา ฉันอาศัยอยู่
กับพ่อแม่และน้องชาย 
เพลงโปรดของฉันคอื 
“เด็ก ๆ ทั่วโลก” พระ
คมัภีรท์ี่ฉันชอบเป็น
พิเศษคอื 1 นีไฟ 3:7

ใกล้พระวหิาร
เราอาศัยอยู่ ใกล้พระวหิาร

อาบา ไนจีเรยีมาก เดนิเพียง
ห้านาทีก็ถึง! ฉันรูสึ้กดี ใจ
มากเมื่อไปพระวหิาร ฉัน
ก�าลังเตรยีมตวัให้พรอ้มเมื่อ
ถึงเวลาเข้าไปท�าบัพตศิมา

สวสัดค่ีะ!  
ฉันช่ือเลฟิ  

ฉันส่องแสงโดยแสดง
ความรักต่อครอบครัว

ของฉัน
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ท่านจะส่องสว่างได้
อย่างไร
•  อ่านหนงัสือใหน้อ้งชาย

หรือนอ้งสาวฟัง

•  ถามพอ่แม่วา่ท่านจะช่วย
อะไรไดบ้า้ง

•  เตือนครอบครัวใหส้วด
ออ้นวอนดว้ยกนั

ช่วยน้องๆ ของฉัน
ทุกเช้า ฉันปลุกน้องชายให้ลุกขึน้มารว่มการให้ข้อคดิ

ทางวญิญาณกับครอบครวั เรารอ้งเพลงสวด ศึกษาพระ
คมัภีร ์และคกุเข่าสวดอ้อนวอนดว้ยกัน จากน้ันฉันจะ
ช่วยน้องๆ เตรยีมตวัไปโรงเรยีน ฉันรูสึ้กวา่ฉันมีหน้าที่
ตอ่พระบิดาบนสวรรคท์ี่ตอ้งรกัและช่วยเหลือน้องๆ

สถานทีน่่าอยู่ทีสุ่ด
วนัจันทร ์ฉันเตอืนน้องๆ เรือ่งการสังสรรค์ ใน

ครอบครวั ฉันชอบเมื่อคณุพ่อท�าอาหารเย็นและเราทุก
คนเตน้ร�าดว้ยกัน บ้านเป็นสถานที่น่าอยู่ที่สุด

ท�างานและเล่น
หลังเลิกเรยีนฉันช่วยคณุ

แม่ท�างานบ้าน ช่วยสอน
การบ้านน้องชายดว้ย ฉันมี
เวลาเล่นไม่มาก แตช่อบขี่
จักรยานและท�าวา่ว ฉันรูสึ้ก
ถึงความรกัของพระบิดาบน
สวรรคเ์มื่อฉันแสดงความรกั
ตอ่ครอบครวั

ส่งดาวมาให้เรา!
พระเยซูทรงขอให ้
“[เราทั้งหลาย] ส่องสวา่งแก่
คนทั้งปวง” (มทัธิว 5:16) 
ท่านจะใหแ้สงของท่านส่องสวา่ง
อยา่งไร อีเมลรูปดาวของท่านพร้อม
เร่ืองเล่า ภาพถ่าย และค�าอนุญาตของผู ้
ปกครองมาท่ี liahona@ ldschurch .org



“เมือ่ฉันเป็นคนดมีีเมตตาช่วยผู้อืน่ ฉันสุขใจยิ่งนัก 
เพราะฉันช่วยเหลือฉันเอง” (Children’s Songbook, 197)

แอนทันดหูน้าจอคอมพิวเตอร์ โหลดระดบัหกเหมือน
จะเป็นครัง้ที่ล้านแล้ว เขาสูดลมหายใจและเริม่เดนิ

ไปตามเขาวงกต บินข้ามปลายแหลมหลากสี และลอด 
อุโมงค์ ไฟ เขาเคาะเท้าเรว็ขึน้ขณะเข้าใกล้เส้นชัย
มากขึน้ทุกที

“แอนทัน” เสียงคณุแม่เรยีก ฟังเหมือนท่านตอ้งการ
บางอย่าง

“ ไม่ ใช่ตอนน้ีนะ!” เขาคดิ เขากระโดดข้ามปลาย
แหลมอีกแท่งและเรง่ความเรว็ลอดอุโมงคอ์ีกแห่งหน่ึง 
“ครบั” เขาตอบ แต่ไม่ละสายตาจากหน้าจอ

“ลูกช่วยพาเฟลิกซ์ ไปใส่ชุดนอนแล้วอ่านนิทาน
ให้น้องฟังหน่อย  แม่จะไปท�าความสะอาดห้องครวัให้
เสรจ็”

“อืม . . .” เขาเล่น เกือบ จบแล้ว! เขาตดัโคง้ผ่าน
ระเบียงแหลมอันสุดท้าย ข้ามไฟอีกหน่ึงลูก ผ่านอสูรที่
เคีย้วเสียงดงั และ . . . เย้! เข้าเส้นชัยแล้ว!

คอมพิวเตอร์ โหลดระดบัเจ็ด ดเูหมือนยากกวา่เดมิ 
แตแ่อนทันรอเล่นแทบไม่ไหว เขาพยายามมากเพื่อให้ถึง
ระดบัน้ี แอนทันเคาะปุ่มหยุดและเงยหน้ามองคณุแม่ที่
ก�าลังอุ้มเฟลิกซ์น้องชายของเขา “ผมขอเล่นอีกไม่กี่นาที
ได้ ไหมครบั ผมเพิ่งไดร้ะดบัเจ็ด!”

“แม่ตอ้งการให้ลูกช่วยจรงิๆ” คณุแม่บอก “แม่จะให้
ลูกเล่นอีกระดบัหลังจากดแูลเฟลิกซ์แล้ว”

เฟลิกซ์ยิม้ “นะฮับ” เฟลิกซ์พูดเสียงเล็กแบบเด็กอายุ
สองขวบ

แอนทันมองหน้าจอคอมพิวเตอรแ์ละถอนหายใจ 
“ตกลงครบั” เขาแคต่อ้งรบีเพื่อจะไดก้ลับมาเล่นเกมตอ่

เขาแบกเฟลิกซ์เดนิขึน้บันไดไปห้องนอนของพวกเขา

เวลาเขา้นอน
ของเฟลิกซ ์
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เรียบเรียงตามเร่ืองจริง



 มิถุนายน 2018 69

เดก็

พูดช่ือสัตว ์“ม้าลาย . . . ฟามิงโก . . . แมวม�า้”
เมื่ออ่านจบ แอนทันปิดหนังสือและห่มผ้าให้เฟลิกซ์ 

“ราตรสีวสัดิ ์เฟลิกซ์” เขาพูดพลางจุบหน้าผากเฟลิกซ์
และลุกขึน้ยืน

แตข่ณะเดนิไปที่ประต ูเขาไดย้ินเสียงเล็กๆ อีกครัง้ 
“นอนกอดผมนะ”

แอนทันยิม้ “ โอเค  เขยิบเข้ามา พี่จะอยู่ตอ่อีกหน่อย”
แอนทันนอนหนุนหมอน อย่างน้อยตอนน้ีเขาไม่รูสึ้ก

วา่อยากท�าอย่างอื่น เขายิม้เมื่อเฟลิกซ์หาวหวอดและ
หลับตา เขารูสึ้กมีความสุขที่สุด เกมของเขารอได ้◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิา

“ ใครเป็นน้องชายคนโปรดของพี่น้า” เขาถาม
พลางเคาะพุงน้อยๆ ของเฟลิกซ์ เขาเป่าท้องของ
เฟลิกซ์และยิม้ขณะเฟลิกซ์หัวเราะเอิ๊กอ๊าก

แอนทันใส่ชุดนอนไดโนเสารต์วัโปรดให้เฟลิกซ์  
จากน้ันก็อุ้มเฟลิกซ์นอนบนเตยีงและเดนิไปที่
ประต ูคณุแม่บอกให้เขาอ่านนิทานให้เฟลิกซ์ฟัง
ดว้ย แตเ่ขาท�าส่วนส�าคญัแล้ว ตอนน้ีเขาน่าจะได้
เล่นอีก สอง ระดบัก่อนเข้านอน

แตแ่ล้วแอนทันก็รูสึ้กวา่มีคนกระตกุเสือ้ เขามอง
ลงมาและเห็นวา่เฟลิกซ์ปีนลงจากเตยีง

“หมีล่ะ” เฟลิกซ์ถาม เขาวิง่ไปที่ตะกรา้
หนังสือและกลับมาพรอ้มหนังสือที่
มีหน้าปกเป็นรปูหมีขัว้โลก

“อ้าว เฟลิกซ์ พี่มี
บางอย่างตอ้งท�า!” 
แอนทันตอบ 
เฟลิกซ์ชู

หนังสือ
ขึน้เหนือ

ศีรษะ พลางเงย
หน้ามองแอนทัน

ดว้ยดวงตาสีน� ้าตาลกลม
โตของเขา

แอนทันอดยิม้ไม่ได ้“ ไม่
ยอมรบัค�าปฏิเสธใช่ไหมเน่ีย ก็ ได”้

แอนทันน่ังลงบนเตยีงของเฟลิกซ์ 
และเฟลิกซ์ปีนขึน้มาน่ังบนตกัของเขา  

แอนทันเปิดหน้าแรก
และอ่านขณะเฟลิกซ์พิง

ตวัเขา เฟลิกซ์ชี ้ไปที่สัตว์
แตล่ะตวับนหน้าน้ันและฝึก



70 เลียโฮนา

“ถ้าตอ้งการเพือ่น 
พึงแสดงความ
ห่วงใย” (Children’s 
Songbook, 262)

อาเดรียนารู้สึกเบื่อ 
เธออยากเล่นกับ 

ไดอานาคู่แฝดของเธอ แต่
ไดอานาไปซือ้อาหารที่ตลาด
กับคุณแม่ อาเดรียนาถอน
หายใจ บ้านวังเวงมาก เธอน่าจะไป
กับพวกเขา

อาเดรยีนาตดัสินใจไปเยี่ยมมารก์ารติาเพื่อนบ้าน
ของเธอ ลูกๆ ของมารก์ารติาโตหมดแล้วและเธอเป็น
เหมือนคณุยายของอาเดรยีนา พวกเขามีอะไรสนุกสนาน
ท�าดว้ยกันเสมอ

อาเดรยีนาออกไปนอกบ้าน แสงแดดจ้าขณะที่เธอ
เดนิไปบ้านของมารก์ารติา เธอชะโงกหน้าผ่านประต ู
“มารก์ารติาอยู่ ไหมคะ”

“อยู่จ้ะ ยายอยู่ ในครวั” มารก์ารติาขานรบั อาเดรยีนา
พบเธอน่ังก้มหน้าอยู่ที่ โตะ๊ในครวั เธอเงยหน้าเมื่อ 
อาเดรยีนาเข้ามา

“สวสัดจี้ะ อาเดรยีนา” มารก์ารติาทัก เธอยิม้นิดๆ 
แตห่น้าเศรา้ๆ

“มีอะไรหรอืเปล่าคะ” อาเดรยีนาถาม
มารก์ารติาถอนหายใจ “ ไม่มีอะไรหรอกจ้ะ”
“ฉันจะช่วยให้ยายรูสึ้กดขีึน้ไดอ้ย่างไร” อาเดรยีนาคดิ 

มารก์ารติาดมูีความสุขเสมอเมื่อพวกเขาท�าอาหารดว้ย
กัน “ ให้หนูช่วยท�าตอตญิ่าไหมคะ”

“ยายเพิ่งท�าเสรจ็
จ้ะ” มารก์ารติาตอบ 
เธอยกผ้าห่อตอตญิ่า

กองหน่ึงให้ดู
“ถ้าอย่างน้ันหนูจะ

ช่วยยาย กิน ตอตญิ่าได้
ไหมคะ” อาเดรยีนาถาม

พลางยิม้กวา้ง
มารก์ารติาหัวเราะ “ ได้

แน่นอนจ้ะ งัน้เรามาอุ่นถั่วกินกับ
ตอตญิ่ากันเถอะ”

อาเดรยีนายืนข้างมารก์ารติาที่คนถั่วด�าในหม้อ
บนเตา เมื่อถั่วอุ่นแล้ว เธอน�ามาวางบนโตะ๊ มารก์ารติา
ยกตอตญิ่ากับเนยแข็งมา

อาเดรยีนาหยบิตอตญิา่อุน่ๆ แผน่หน่ึงมาป้ายถัว่ จาก
น้ันจงึโรยหน้าดว้ยเนยแข็ง น่ากนิมาก! อาเดรยีนาอยาก
กนิจนแทบอดใจรอไม่ไหว แตม่บีางอยา่งทีเ่ธอตอ้งท�ากอ่น

“หนูจะสวดอ้อนวอนได้ ไหมคะ” อาเดรยีนาถาม 
มารก์ารติา

“ ไดสิ้”
อาเดรยีนาหลับตาและกอดอก “พระบิดาบนสวรรค ์

ขอบพระทัยพระองคส์�าหรบัอาหารน้ี ขอทรงอวยพร
ให้อาหารท�าให้พวกข้าพระองคม์ีสุขภาพแข็งแรง ขอ
พระองคท์รงช่วยมารก์ารติาทุกเรือ่งที่เธอตอ้งการ ข้า
พระองคด์ี ใจที่มีเธอเป็นเพื่อน ในพระนามของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน”

อาเดรยีนาลืมตา มารก์ารติายิม้กวา้ง—คราวน้ียิม้จรงิๆ 
ขณะรบัประทาน พวกเขาคยุกันเรือ่งโรงเรยีน กีฬา และ

ตอติญา่กบัเพ่ือนบา้น
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เรียบเรียงตามเร่ืองจริง
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ตอตญ่ิามติรภาพ

ตอติญ่าขา้วโพดแบบง่ายน้ีเหมาะจะท�ารับประทานกบัเพื่อนๆ!  

ตอ้งมีผูใ้หญ่คอยช่วย

แป้งข้าวโพด 2 ถ้วยตวง

น�า้ร้อน 1 1/2 ถ้วยตวง

1.  ผสมแป้งกบัน�้าร้อน นวดแป้งจนนุ่ม

2.  ป้ันแป้งเป็นกอ้นเลก็ๆ วางแป้งกอ้นหน่ึงระหวา่งกระดาษซบัสองแผน่

3.  ใชจ้านหรือกระทะแบนกดกอ้นแป้งหลายๆ คร้ัง

4.  ใชไ้ฟกลางทอดตอติญ่าในกระทะ เม่ือดา้นบนเหลืองแลว้ใหก้ลบัดา้น

5.  โรยหนา้ดว้ยถัว่และเนยแขง็ จากนั้นรับประทานใหอ้ร่อย!

หนังสือ อาเดรยีนาชอบคยุกับมารก์ารติา
เมื่อรบัประทานเสรจ็แล้ว อาเดรยีนากอดมารก์ารติา 

“ขอบคณุส�าหรบัอาหารวา่งนะคะ หนูมีความสุขมาก!”
มารก์ารติากอดอาเดรยีนาตอบ “ขอบใจจ้ะ หนู  

อาเดรยีนา วนัน้ียายตอ้งการเพื่อน”
อาเดรยีนายิม้ “หนูดี ใจที่เราเป็น เพือ่นกัน”

“ยายดี ใจที่เราเป็นเพื่อนกันดว้ย” มารก์ารติาพูด 
“หนูเอาตอตญิ่าที่เหลือกลับไปบ้านดว้ยสิ ยายอิ่มแล้ว”

อาเดรยีนากระโดดโลดเตน้กลับบ้านไปตลอดทาง 
เธอรูสึ้กอิ่มดว้ย—ไม่ ใช่แคอ่ิ่มตอตญิ่า! เธออิ่มมิตรภาพ
ตัง้แตศี่รษะจดปลายเท้า ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

4

1 2

3

5
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อคัรสาวกเป็นพยานถงึพระคริสต์

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

 โ
ดย

 ค
ริส

ติน
 ก

วา
น

“ขา้พเจา้เป็นพยานวา่พระเยซคูริสตท์รงเป็นพระเมษบาลผูป้ระเสริฐ
ของเรา ทรงรกัและหว่งใยเรา ทรงรูจ้กัเราและพลีพระชนมช์พีเพ่ือแกะ
ของพระองค ์พระองคท์รงพระชนมเ์พ่ือเรา ทรงตอ้งการใหเ้รารูจ้กั
พระองคแ์ละใชศ้รทัธาในพระองคเ์ชน่กนั ขา้พเจา้รกัและเทิดทนูพระองค ์
ขา้พเจา้ส�านึกในพระมหากรณุาธคิณุน้ัน”

จาก “พระเมษบาลผู้ประเสริฐของเรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2017, 32

โดย เอล็เดอร์เดล จ.ี เรนลนัด์
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง



 มิถุนายน 2018 75

เดก็

ทุกวนัอาทิตย์ ในเมืองเล็กๆ ของอารเ์จนตินา คน
กลุ่มหน่ึงประชุมกันใต้ต้นไม้เพื่ออ่านพระคัมภีร์

และเรยีนพระกิตติคุณ บางคนเป็นสมาชิกของ
ศาสนจักร แต่หลายคนยังไม่ได้รบับัพติศมา และพวก
เขาอยากรบัมาก!

แตพ่วกเขามีปัญหา พวกเขาอยู่ ไกลจากเมืองอื่น ไม่มี
ผู้น�าศาสนจักรมาเยี่ยมเมืองของพวกเขานานแล้ว

ตอ่จากน้ันพวกเขาไดย้ินวา่ผู้สอนศาสนาบางคนอยู่ ใน
เมืองห่างออกไปราวส่ีช่ัวโมง พวกเขาทุกคนมอบเงินให้
ชายคนหน่ึงซือ้ตัว๋รถโดยสารไปยังเมืองที่ผู้สอนศาสนา
อยู่ เมื่อไปถึง เขารออยู่ที่สถานีรถโดยสาร เขาคดิวา่น่าจะ
พบผู้สอนศาสนาที่น่ี

หลังจากน้ันไม่กี่ช่ัวโมง เขาเห็นชายหนุ่มสองคน 
พวกเขาคอืผู้สอนศาสนา! เขาบอกผู้สอนศาสนาเกี่ยว
กับคนในเมืองของเขา ผู้สอนศาสนากับประธานคณะ
เผยแผ่จึงวางแผนเดนิทางไปพบคนเหล่าน้ี

ในวนัที่ประธานคณะเผยแผ่กับผู้สอนศาสนามาถึง มี
คนมารอพบพวกเขาเป็นจ�านวนมาก ตอนน้ีคนที่ ไม่ ได้
รบับัพตศิมาก็จะไดร้บับัพตศิมา หลังจากสอนบทเรยีน
ให้คนเหล่าน้ี พวกเขาพรอ้ม!

แม่น� ้าใกล้ที่สุดอยู่ ไกลมาก พวกเขาจึงป๊ัมน� ้าจากบ่อ
แล้วเทลงสระวา่ยน� ้าแบบเคลื่อนย้ายได้ ใช้เวลาสาม
ช่ัวโมงกวา่น� ้าจะเต็มสระ! ทัง้หมดที่ ได้รบับัพติศมาวนั
น้ันมีผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กรวม 27 คน ทุกคนเป่ียม
ด้วยปีติ!

พระบิดาบนสวรรคท์รงทราบวา่คนเหล่าน้ีตอ้งการรบั
บัพตศิมา และทรงช่วยให้พวกเขาพบผู้สอนศาสนา พระ
บิดาบนสวรรคท์รงรูจ้ักท่านเช่นกัน ทรงทราบวา่ท่านอยู่
ที่ ไหน ท่านเป็นใคร และท่านตอ้งการอะไร พระองคท์รง
ไดย้ินและทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของท่าน ไม่วา่ท่าน
รูสึ้กเหงาเพียงใด พระองคท์รงอยู่ที่น่ันเสมอ ท่านไม่มี
วนัโดดเดีย่ว ท่านสามารถหันไปหาพระองค์ ไดเ้สมอ ◼

พระบิดาบน
สวรรคท์รง
รูจ้กัทา่น

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

แบ
รด

 เที
ยร์

โดย ซิสเตอร์ 
คริสตนีา บี. ฟรังโค

ท่ีปรึกษาท่ีสองใน
ฝ่ายประธานปฐมวยั

สามญั
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โมเสสติดตามพระผูเ้ป็นเจา้
เร่ืองราวในพระคมัภร์ี

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เอ
พ

ริล
 ส

ตอ็
ตต

์

โดย คมิ เวบ็บ์ รีด

เมื่อโมเสสโตเป็นผู้ ใหญ่ เขาไม่ชอบวธิี
ที่ชาวอียิปตป์ฏิบัตติอ่ชาวฮีบรทูาสของ

พวกเขา เมื่อโมเสสปกป้องคนเหล่าน้ัน 
กษัตรยิ์อียิปตจ์ึงตอ้งการฆ่าเขา โมเสส

ตอ้งหนี ตอ่มาพระผู้เป็นเจ้ารบัส่ังให้เขา
กลับไปปลดปล่อยชาวฮีบรใูห้เป็นอิสระ

วนัหน่ึงเจ้าหญิงชาวอียิปตพ์บทารกชาวฮีบรใูนตะกรา้ เธอตัง้
ช่ือเด็กคนน้ันวา่โมเสสและเลีย้งดเูขาเป็นเจ้าชาย
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ขณะพวกเขาก�าลังจากมา 
ฟาโรห์เปลี่ยนใจและส่งทหารไล่
ตามพวกเขา เมื่อคนของโมเสส
มาถึงทะเลแดง พระผู้เป็นเจ้า
ทรงท�าให้ทางเดนิข้ามทะเล
แห้งเพื่อพวกเขาจะหนีไปได้

โมเสสขอให้ฟาโรห์ปล่อยชาว
ฮีบร ูฟาโรห์ ไม่ยอม พระผู้

เป็นเจ้าทรงช่วยโมเสสสาป
แช่งแผ่นดนิเพื่อให้ฟาโรห์
เปลี่ยนใจ ริน้ เหลือบ และ

กบเต็มแผ่นดนิ ในที่สุด
ฟาโรห์บอกให้ทาสไปได้
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ฉันสามารถเป็นเหมือน
โมเสสได ้ฉันสามารถท�า

ตามพระบัญญัติได ้พระผู้
เป็นเจ้าจะทรงช่วยฉันเมื่อ

ฉันปกป้องคนที่ตอ้งการ
ความช่วยเหลือ ◼

จาก อพยพ 2–34

พระผู้เป็นเจ้าประทานพระบัญญัติ
สิบประการแก่ โมเสส โมเสส
สอนผู้คนขณะพวกเขาเดนิทาง
ไปแผ่นดนิที่สัญญาไว ้พวกเขา
ปลอดภัยและเป็นอิสระในที่สุด!
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80 เลียโฮนา

ก ารประชุมศีลระลึกเป็นเวลาที่ยอด
เยี่ยมและน่ายินด ีเมื่อเราก้าว

เข้าไปในห้องนมัสการและเตรยีมรบั
ศีลระลึก เราควรคดิวา่ตวัเราก�าลังอยู่
ในสถานศักดิสิ์ทธิ์ สถานที่ศักดิสิ์ทธิ์
และพิเศษซ่ึงเราสามารถคดิค�านึงถึง
พระครสิตต์ลอดจนพระพันธกิจอัน
รุง่โรจน์และส�าคญัยิ่งของพระองค ์เรา
พักเรือ่งทางโลกและนึกถึงส่ิงที่ด�ารง
อยู่ช่ัวนิรนัดรแ์ทน เราจ�าเป็นตอ้งวาง
โทรศัพท์มือถือและไตรต่รองเกี่ยวกับ
พระเยซูครสิต ์พระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์

เรามีเพียง 70 นาที ในแตล่ะสัปดาห์
ให้จดจ่อกับความรกัที่เรามีตอ่พระ
ผู้ช่วยให้รอด ถ้าเราเริม่คดิไดว้า่ห้อง
นมัสการเป็นสถานศักดิสิ์ทธิ์แห่ง

ศรทัธาและความภักดสี�าหรบัการ
ประชุมศีลระลึก เราทุกคนจะไดร้บัพร

เมื่อเราสรา้งอาณาจักรของพระ
ผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้านึกไม่ออกวา่มีส่ิง
ใดส�าคญักวา่การประชุมศีลระลึกที่
เตรยีมมาอย่างด ีที่ซ่ึงผู้พูดจะพูดเรือ่ง
พระครสิต ์เป็นพยานถึงพระครสิต ์
และแบ่งปันประจักษ์พยานจาก 
อัครสาวกตลอดจนศาสดาพยากรณ์
ในพระคมัภีรแ์ละแหล่งอื่น

ศาสนจักรเราเน้นเรือ่งวนัสะบาโต
มานาน เราก้าวหน้าขึน้ แตเ่รายังท�าได้
อีก เราจะพยายามตอ่ไปจนกวา่สมาชิก

สถานศกัด์ิสิทธ์ิ
ในวนัสะบาโต
ของเรา
ถ้าเราเร่ิมคิดได้ว่าห้องนมสัการเป็น
สถานศักด์ิสิทธ์ิแห่งศรัทธาและ
ความภกัดีส�าหรับการประชุม 
ศีลระลึก เราทุกคนจะได้รับพร

จนกว่าเราจะพบกนัอกี

และผู้สอนศาสนาทุกคนจะไดร้บัแรง
จูงใจทางวญิญาณระหวา่งการนมัสการ
ในวนัสะบาโตจนแตล่ะคนพูดกับ
เพื่อนบ้าน ผู้สนใจ และญาติๆ  ของเขา
ไดว้า่ “มาด ูมานมัสการกับเรา” น่ีคอื
จุดที่เราตอ้งไปให้ถึง

ถ้าเราทุกคนในศาสนจักรท�าเช่น
น้ีได ้คนที่ยอมรบัค�าเชิญของเราให้ 
“มาด”ู จะรูสึ้กถึงพลังข่าวสารของ
ศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระ
เยซูครสิต ์เมื่อพวกเขานมัสการกับ
เราในการประชุมศีลระลึก ใจพวกเขา
จะซาบซึง้และแสงของพระกิตตคิณุ
จะส่องสวา่งในใจและในความคดิของ
พวกเขา ◼

จาก “The Chapel: Our Sabbath Sanctuary” at 
prophets .lds .org.

โดย ประธาน 
เอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

รักษาการประธาน 
โควรัมอคัรสาวก 
สิบสอง



พระกระยาหารมื้อสุดท้าย  
โดย คาร์ก เคลลย์ี ไพรซ์

“เม่ือถึงเวลา [พระเยซู] ประทับลง และเสวยพร้อมกับพวกอัครทูต . . .
“พระองค์ทรงหยิบขนมปัง เม่ือขอบพระคุณแล้วกท็รงหักส่งให้แก่พวกเขาตรัสว่า น่ีเป็นกาย

ของเรา ซ่ึงให้ไว้ส�าหรับท่านท้ังหลาย จงท�าอย่างนีเ้พ่ือเป็นท่ีระลึกถึงเรา
“เม่ือรับประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วยและทรงท�าเหมือนกันตรัสว่า ถ้วยนีท่ี้เทออกเพ่ือท่านท้ัง

หลายเป็นพันธสัญญาใหม่” (ลกูา 22:14, 19–20)
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