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44 อย่าทิง้พระผู้ช่วยให้รอด
โดย เอล็เดอร์เควนิ ดบัเบิลย.ู 
เพียร์สนั
ประจักษ์พยานของเราตอ้งท�าให้
เข้มแข็งเสมอเพือ่เราจะไม่ถูกดงึ
ออกไป

48 ค้บพบคุณค่าแห่งสวรรค์ของดฉัิน
โดย ดายแอน คอร์ท ดาซิลวา
การมองตนเองผ่านดวงตาของโลก
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ท�าให้ตวัท่านคุน้เคยกับสัญญาณ
อันตรายและวธิีป้องกันการฆ่า
ตวัตาย

56 หลงทางในพระราชวงัต้องห้าม
โดย ซาราห์ คีแนน
ฉันจะพบเพือ่นรว่มชัน้ในเมืองไม่
คุน้เคยทีค่บัคั่งน้ีหรอืไม่

58 การเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมธิ—และต่อท่าน
โดย ไรอนั คารร์
ตามที่ โจเซฟ สมิธแสดงให้เห็น 
ไม่มีข้อก�าหนดเรือ่งอายุส�าหรบัการ
ไดร้บัการเปิดเผยส่วนตวั
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โดย เดวดิ ดิคสนั
ยิ่งเราตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด
ใกล้ชิดเพียงใด เราจะยิ่งประสบ
อิสรภาพทีสิ่ทธิ์เสรี ให้เราเต็มที่
เพียงน้ัน
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โดย เอล็เดอร์อลิูส์เสส ซวาเรส

เยาวชน

66 ส่องแสงของท่าน: ห่วงใยและแบ่งปัน
ผมชอบช่วยพ่อแม่แบ่งปันพืชผล
ให้คนอืน่ๆ

68 ศรัทธา ความหวงั และพระคุณ 
ภาค 2: ค�าสวดอ้อนวอนทีท่รงตอบ
โดย เมแกน อาร์มคเนชท์
เกรซกังวลวา่นาซีจะยึดบ้านหลัง
จากพวกเขาน�าตวัคณุพ่อของ
เธอไป

70 อคัรสาวกเป็นพยานถงึพระคริสต์
โดย เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

71 ความปลอดภยัจากพายุ
โดย เอล็เดอร์วาควนิ อี. คอสตา
โนอาห์เชือ่ฟังพระเจ้าแม้จะเป็น
เด็ก และน่ันท�าให้เขาปลอดภัยใน
ช่วงเกิดภัยพิบัตหิลังจากน้ัน

72 ชมรมอ่านพระคมัภร์ีมอรมอน

74 การสวดอ้อนวอนหลงัเวที
โดย เอมิลี บี.
พระบิดาบนสวรรคท์รงไดย้ินค�า
สวดอ้อนวอนของหนูไม่วา่หนูจะ
อยู่ที่ ไหน

75 ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึน้กต็าม!
โดย คริสเตียน บี.
ผมบอกเพือ่นวา่พระเยซูครสิตท์รง
รกัเธอ ไม่วา่จะเกิดอะไรก็ตาม

76 เร่ืองราวพระคมัภร์ี: เอลยีาห์กบั
หญงิม่าย
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้าระบายสี: ฉันจะพูดความจริง

เดก็

ดูวา่ท่านจะหาเลีย
โฮนาท่ีซ่อนอยู่ ใน
ฉบับน้ีได้หรอืไม่ 
ค�าใบ้: ท่านจ�าได้

อย่างไรวา่พระเยซู
ทรงรกัท่าน
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ลิบูเลทสเว กอฟรยี์ โมคกาเตลิ
เมืองเกาเต็ง แอฟรกิาใต้

ระหวา่งการสอนประจ�าบา้นคร้ัง
หน่ึง ผมบอกพี่นอ้งสตรีท่ีเราไป
เยีย่มวา่ “ผมอ่านพระคมัภีร์ไม่
ไดเ้พราะมองไม่เห็น ผมอยากไป
โรงเรียนท่ีผมสามารถฝึกการอ่าน
เขียนอกัษรเบรลล”์

นอ้งชายเธอท�างานท่ีโรงเรียนคน
ตาบอด เขาช่วยผมสมคัรเรียน ผม
ศึกษาอกัษรเบรลลทุ์กวนั แมก้ระทัง่
ต่ืนมาฝึกอ่านอกัษรเบรลต์อน
กลางคืน ผมใชเ้วลาเพียงส่ีเดือนก็
สามารถอ่านได้

ผมเรียนจบและบอกประธาน
สาขาวา่ตอนน้ีผมอ่านอกัษรเบรลล์
ไดแ้ลว้ เขามอบกล่องคู่มือส�าหรับ
ฐานะปุโรหิตและพระคมัภีร์ทุก
เล่มเป็นอกัษรเบรลลใ์หผ้ม ผม
ไม่รู้วา่ศาสนจกัรมีส่ิงเหล่าน้ี ตอน
นั้นเองท่ีผมเร่ิมเขา้ใจและชอบ
พระกิตติคุณจริงๆ

ผมรู้วา่พระคมัภีร์เป็นความจริง 
ผมเรียนรู้จากพระคมัภีร์ทุกคร้ังท่ี
ผมอ่าน มีบางอยา่งท่ีผมไดจ้ากพระ
คมัภีร์เสมอ

ลิบูเลทสเวสูญเสียการมองเห็นเมือ่อายุ 21 
ปี เขาเรยีนหลายส่ิงหลายอย่างใหม่ แต่ไม่
เคยเรยีนอักษรเบรลล์ เขาตอ้งการอ่านพระ
คมัภีร ์เขาจึงสวดอ้อนวอนขอให้พระผู้เป็น
เจ้าช่วย
โคดี ้เบลล์, ช่างภาพ

ค้นหาเพิม่เตมิ
เรียนรู้เก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลคนพิการของศาสนจกัรท่ี 
lds.org/go/9184

ท่านสามารถหาภาพแห่งศรัทธาเพิ่มเติมท่ี lds.org/go/18

ภาพแห่งศรัทธา
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พระผู้เป็นเจ้าทรงเชือ้เชิญให้ท่านปฏิบัตศิาสนกิจ
ตอ่บุคคลหรอืครอบครวัในวอรด์หรอืสาขาของ
ท่านตามความตอ้งการของพวกเขา ท่านจะทราบ

ความตอ้งการเหล่าน้ันไดอ้ย่างไร หลักธรรมของการหารอื
คอืกุญแจส�าคญัซ่ึงเป็นเรือ่งที่ศาสนจักรให้ความสนใจ
ตลอดมา 

หลังจากสนทนาเรื่องที่เราคิดจะหารือกัน เราจะ 
ส�ารวจดังน้ี

1. การหารอืกับพระบิดาบนสวรรค์
2. การหารอืกับบุคคลและครอบครวัที่ ไดร้บัมอบหมาย
3. การหารอืกับคูข่องเรา
4. การหารอืกับคนอื่นที่ ไดร้บัมอบหมายให้ดแูลบุคคล

หรอืครอบครวัเดยีวกัน

การหารอืกับผู้น�าของเราจ�าเป็นเช่นกัน บทความตอ่ไป
ของหลักธรรมการปฏิบัตศิาสนกิจใน เลียโฮนา จะส�ารวจ
การหารอืกับผู้น�าตลอดจนบทบาทของการสัมภาษณ์ผู้
ปฏิบัตศิาสนกิจในขัน้ตอนน้ัน

หารือ เก่ียวกบั ความ
หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจ

ท่านไม่ต้องท�าส่ิงนีต้ามล�าพัง  
การหารือสามารถจัดเตรียมความช่วยเหลือท่ีท่าน
ต้องใช้ช่วยคนอ่ืนๆ

เร่ืองทีเ่ราหารือกนั
การเข้าใจความตอ้งการจ�าเป็นตอ่การปฏิบัตศิาสนกิจ

ตอ่กัน แตค่วามตอ้งการเหล่าน้ันมีกี่แบบ และมีบางอย่าง
มากกวา่ความตอ้งการที่เราควรทราบหรอืไม่

ความตอ้งการมีหลายแบบ คนที่เรารบัใช้อาจประสบ
ความท้าทายทางอารมณ์ การเงิน รา่งกาย การศึกษา และ
อื่นๆ ความตอ้งการบางอย่างมีล�าดบัความส�าคญัสูงกวา่
ความตอ้งการอื่น บางอย่างเราพรอ้มจะช่วย แตห่ลายอย่าง
อาจเรยีกรอ้งให้เราขอความช่วยเหลือ ในความพยายามหา
ทางช่วยเหลือตามความตอ้งการทางโลก อย่าลืมวา่การเรยีก
ให้เราปฏิบัตศิาสนกิจรวมถึงการช่วยให้คนอื่นๆ ก้าวหน้า
ตามเส้นทางพันธสัญญา เตรยีมรบัศาสนพิธีฐานะปุโรหิตที่
จ�าเป็นตอ่ความสูงส่ง

นอกจากจะหารอืเกี่ยวกับความตอ้งการของบุคคลหรอื
ครอบครวัแล้ว เราควรพยายามเรยีนรูค้ณุลักษณะและ
ความสามารถของพวกเขาดว้ย พวกเขาไม่ตอ้งการให้ช่วย
เรือ่งใด พวกเขามีของประทานและความสามารถอะไรบ้าง
ที่อาจเป็นพรแก่ผู้อื่น พวกเขาเหมาะจะช่วยสรา้งอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร การเข้าใจคณุลักษณะและความ
สามารถของบุคคลอาจส�าคญัเท่าๆ กับการเข้าใจความ
ตอ้งการของบุคคลน้ัน

ต้องการ ของพวกเขา
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บทความ "หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจ" มุ่งหมายจะช่วย

ใหเ้ราฝึกดูแลกนั—มิใช่เพื่อแบ่งปันเป็นข่าวสารช่วงการเยีย่ม

ปฏิบติัศาสนกิจ เม่ือเรารู้จกัคนท่ีเรารับใช ้พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะ

ทรงกระตุน้เตือนใหเ้รารู้วา่พวกเขาตอ้งการข่าวสารอะไรนอกเหนือ

จากการดูแลและความเห็นใจของเรา

1การหารือกบัพระบิดา
บนสวรรค์

ความเช่ือหลักประการหน่ึงของศาสนา
เราคอืพระบิดาบนสวรรคต์รสักับบุตรธิดา
ของพระองค ์(ด ูหลักแห่งความเช่ือ 1:9) 
เมื่อเราไดร้บังานมอบหมายใหม่ ให้ปฏิบัติ
ศาสนกิจตอ่บางคน เราควรหารอืกับพระ
บิดาบนสวรรค์ ในการสวดอ้อนวอน ทูล
ขอให้เรามองเห็นและเข้าใจความตอ้งการ
ตลอดจนคณุลักษณะและความสามารถ
ของพวกเขา ขัน้ตอนการหารอืผ่านการ
สวดอ้อนวอนควรด�าเนินตอ่เน่ืองตลอด
งานมอบหมายให้เราปฏิบัตศิาสนกิจ
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2 การหารือกบับุคคล 
และครอบครัว

วธิีและเวลาที่เราใกล้ชิดบุคคลและ
ครอบครวัที่เราไดร้บัเรยีกให้รบัใช้อาจแตก
ตา่งตามสภาวการณ์ แตก่ารหารอืกับบุคคล
หรอืครอบครวัน้ันโดยตรงจ�าเป็นตอ่การสรา้ง
ความสัมพันธ์และเข้าใจความตอ้งการของ
พวกเขาตลอดจนวธิีที่พวกเขาตอ้งการให้ช่วย 
ค�าถามบางอย่างอาจตอ้งรอจนกวา่ความสัมพันธ์
แน่นแฟ้น แม้ ไม่มี ใครสรา้งความสัมพันธ์เช่นน้ัน
ไดท้ันที แตล่องท�าดงัน้ี

•  ตรวจสอบวา่พวกเขาชอบให้ตดิตอ่เมื่อใดและ
อย่างไร

•  เรยีนรูเ้กี่ยวกับความสนใจและภูมิหลังของ
พวกเขา

•  มาพรอ้มข้อเสนอวา่ท่านจะช่วยไดอ้ย่างไรและ
ขอข้อเสนอจากพวกเขา

ขณะที่เราสรา้งความไวว้างใจ เราอาจสนทนา
ความตอ้งการของบุคคลหรอืครอบครวั ถามค�าถาม
ตามที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์กระตุน้เตอืน 1 ตวัอย่าง
เช่น:

•  พวกเขาประสบความท้าทายอะไรบ้าง
•  ครอบครวัหรอืบุคคลน้ันมีเป้าหมายอะไร

บ้าง ตวัอย่างเช่น พวกเขาตอ้งการจัดสังสรรค์
ในครอบครวัเป็นประจ�ามากขึน้ หรอืพึ่งพา
ตนเองมากขึน้หรอืไม่

•  เราจะช่วยพวกเขาเรือ่งเป้าหมายและความ
ท้าทายไดอ้ย่างไร

•  ศาสนพิธีพระกิตตคิณุล�าดบัตอ่ไปที่พวกเขา
ตอ้งไดร้บัคอือะไร เราจะช่วยพวกเขาเตรยีมได้
อย่างไร

พึงจดจ�าวา่ตอ้งเสนอความช่วยเหลือที่จ�าเพาะ
เจาะจง เช่น “สัปดาห์น้ีเราจะน�าอาหารมาให้คณุได้
คนืไหน” ข้อเสนอที่คลุมเครอือย่างเช่น “บอกเรา
นะครบัถ้ามีอะไรที่เราช่วยได”้ ไม่เกิดประโยชน์แต่
อย่างใด

3 การหารือกบัคู่ 
ของเรา

เพราะท่านกับคูอ่าจไม่อยู่ดว้ยกันทุกครัง้ที่ท่าน
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรอืครอบครวั การประสาน
งานและหารอืกันขณะท่านแสวงหาการดลใจดว้ย
กันจึงเป็นเรือ่งส�าคญั ลองพิจารณาค�าถามตอ่ไปน้ี:

•  ท่านจะส่ือสารกับคูอ่ย่างไรและบ่อยเพียงใด
•  ท่านจะใช้ข้อดขีองแตล่ะฝ่ายปฏิบัตศิาสนกิจ

ตามความตอ้งการของบุคคลหรอืครอบครวั
ไดอ้ย่างไร

•  ท่านไดเ้รยีนรูเ้รือ่งใดบ้าง ท่านเคยมี
ประสบการณ์อะไรบ้าง และท่านไดร้บัการ 
กระตุน้เตอืนอะไรบ้างตัง้แตค่ราวที่แล้วที่
ท่านพูดคยุกันเกี่ยวกับบุคคลหรอืครอบครวั



 กนัยายน 2018 9

ก ารสร้างความสมัพนัธ์เป็นส่วนส�าคญัของการ

หารือกนัเช่นกนั ดูบทความหลกัธรรมของ

การปฏิบติัศาสนกิจเร่ือง “การสร้างความสมัพนัธ์

ท่ีมีความหมาย” ใน เลียโฮนา ฉบบัเดือนสิงหาคม

หนา้ 6 ดว้ย

อ้างองิ

 1. ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา: แนวทางการรบัใช้งานเผยแผ่
ศาสนา (2004), 183.

 2. ชี ฮอง (แซม) วอง, “ ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นเอกภาพ,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 14–15.

 3. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ “จัดหาให้ ในวธิีของพระเจ้า,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 71.

ส่ือสารเพือ่แก้ไขความท้าทาย
เอ็ลเดอรชี์ ฮอง (แซม) วองแห่งสาวก

เจ็ดสิบประยุกต์ ใช้เรือ่งราวจาก มาระโก 2 
กับสมัยของเราเพื่ออธิบายวา่การหารอืกันท�าให้

คนส่ีคนพบวธิีช่วยให้คนง่อยไดอ้ยู่เบือ้งพระพักตร์
พระเยซูอย่างไร

“เรือ่งอาจเกิดขึน้ท�านองน้ี” เอ็ลเดอรว์องกล่าว “มีคนส่ีคนก�าลัง
ท�างานมอบหมายจากอธิการให้ ไปเยี่ยมชายคนหน่ึงที่ป่วยเป็นง่อย
ที่บ้านของเขา . . . ในสภาวอรด์ครัง้ล่าสุด หลังจากหารอืกันเกี่ยว
กับความตอ้งการในวอรด์ อธิการให้งานมอบหมาย ‘ ให้ช่วยเหลือ’ 
ทัง้ส่ีคนไดร้บัมอบหมายให้ ไปช่วยชายคนน้ี . . .

“[เมื่อพวกเขามาถึงเรอืนที่พระเยซูประทับ] ห้องแออัดมาก 
พวกเขาเข้าทางประตไูม่ได ้ข้าพเจ้าแน่ใจวา่พวกเขาคงพยายาม
ท�าทุกอย่างสุดความสามารถ แตก็่ยังเข้าไปไม่ได ้. . . พวกเขาหารอื
กันวา่จะท�าอย่างไรตอ่ไป—จะน�าชายคนน้ีไปให้พระเยซูครสิต์
รกัษาไดอ้ย่างไร . . . พวกเขาวางแผน—แผนไม่ง่าย แตพ่วกเขา
ลงมือท�าจรงิ

“. . . ‘พวกเขาจึงเจาะดาดฟ้าตรงที่พระองคป์ระทับน้ัน และ
เมื่อท�าเป็นช่องแล้วพวกเขาก็หย่อนแครท่ี่คนง่อยนอนอยู่ลงไป’ 
(มาระโก 2:4) . . .

“. . . ‘เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเช่ือของพวกเขา 
พระองคจ์ึงตรสักับคนง่อยวา่ ลูกเอ๋ยบาปของเจ้าไดร้บัการอภัย
แล้ว’ (มาระโก 2:5)” 2

ค�าเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ
เอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์แห่งโควรมั

อัครสาวกสิบสองกระตุน้ให้ “ปรกึษาหารอืกัน ใช้
ทรพัยากรทุกอย่างที่มี แสวงหาการดลใจจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ ์ทูลถามการยนืยนัจากพระเจา้ 
จากน้ันพับแขนเสือ้และออกไปท�างาน

“ข้าพเจ้าสัญญากับท่านวา่ ถ้าท่านท�าตาม
แบบแผนน้ี ท่านจะไดร้บัการน�าทางที่เจาะจง
แตล่ะดา้นไม่วา่จะเป็นการจัดหา ส่ิงใด ให้ ใคร 
เมือ่ไร และ ที่ ไหน ในวธิีของพระเจ้า” 3 ◼

4 การหารือกบัคนอ่ืนๆ  
ท่ีไดรั้บมอบหมาย

การพูดคยุเป็นครัง้คราวกับคนอื่นๆ ที่ ไดร้บัมอบหมาย
ให้ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่บุคคลหรอืครอบครวัเดยีวกับท่าน
อาจเป็นเรือ่งดี
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ดิฉนัคิดวา่ดิฉนัจะเป็นตวัเอง
โดย จตัตา บาอมั บุสเช

ทีแ่ท่นพูด

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

เกีย่วกบัซิสเตอร์บุสเช

จตัตา บาอมั (เกิดปี 1935) 
เติบใหญ่ในเมืองดอร์ท-
มุนด ์เยอรมนี เธอ
แต่งงานกบัเอนซิโอ 
บุสเชในปี 1955 และทั้ง

สองรับบพัติศมาวนัท่ี 19 
มกราคมปี 1958 ในสระวา่ย

น�้าสาธารณะท่ีดอร์ทมุนด์
ในเดือนตุลาคมปี 1977 พวก

เขาเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ในเบอร์ลิน
เพื่อเอนซิโอซ่ึงเป็นตวัแทนเขตของ
ศาสนจกัรจะไดแ้ปลใหป้ระธานสเป็น-
เซอร์  ดบัเบิลย.ู คิมบลัล ์(1895–1985) 
เม่ือจบการประชุม ประธานคิมบลัลพ์ดู
กบัเอนซิโอเป็นการส่วนตวัและเรียกเขา
ใหรั้บใชใ้นโควรัมแรกแห่งสาวกเจด็
สิบ—ต�าแหน่งเตม็เวลาท่ีจะเรียกร้องให้
ครอบครัวบุสเชตอ้งยา้ย

งานมอบหมายแรกของพวกเขาอยูใ่น
เมืองมิวนิก เยอรมนีท่ีเอนซิโอน�าคณะ
เผยแผส่องปี จากนั้นพวกเขายา้ยไปยทูาห์ 
ในปี 1980 พวกเขาเดินทางเยอะมาก 
เยีย่มเยยีนสมาชิกศาสนจกัรทัว่โลก และ
จตัตาพดูท่ีการประชุมใหญ่เขตกบัสามีเธอ

เน่ืองจากการอุทิศพระวหิารแฟรงกเ์ฟิร์ต  
เยอรมนีในปี 1987 พวกเขาจึงกลายเป็น
ประธานและภรรยาประธานพระวหิาร  
ซิสเตอร์บุสเชไม่เคยเป็นเจา้หนา้ท่ีพระ
วหิารมาก่อน ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค ์-  
ลีย ์(1910–2008) จึงแนะน�าเธอท่ีการอบรม
สมัมนาวา่ “ส่ิงส�าคญัท่ีสุดคือมีความรัก 
รัก และรัก” เธอนอ้มรับค�าแนะน�าของ
ท่านอยา่งจริงจงั เธอขอใหเ้จา้หนา้ท่ีพระ
วหิารท�าใหค้ �าแนะน�าดงักล่าวมีความ
ส�าคญัสูงสุดในการช่วยใหผู้เ้ขา้พระวหิาร
รู้สึกถึงพระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้

ข่าวสารน้ีเป็นขอ้ความท่ีคดัลอกมา
จากค�าปราศรัยของซิสเตอร์บุสเชท่ีการ
ประชุมใหญ่สตรีของมหาวทิยาลยับริคมั
ยงักใ์นปี 1989

ดิฉันจ�าไดแ้ม่นวา่ตอ้งปรบัตวัหลาย
เรือ่งเมื่อเราไปอยู่ ในรฐัยูทาห์ การ

เรยีกครัง้แรกของดฉัินในวอรด์คอืรบั
ใช้เป็นครสูมาคมสงเคราะห์ ดฉัินเฝ้า
ดคูรคูนอื่นๆ อย่างใกล้ชิดและประทับ
ใจมากกับการพยายามท�าให้การสอน
ของพวกเธอสมบูรณ์แบบ แม้แตท่รง
ผมและชุดที่สะอาดเรยีบรอ้ยมากก็
ยังแสดงให้เห็นวา่พวกเธอพยายาม
ท�าให้สมบูรณ์แบบ ดฉัินช่ืนชมที่พวก
เธอพูดภาษาอังกฤษไดค้ล่องแคล่ว
ชัดเจนมาก ภาษาอังกฤษที่ส่ือสารได้
ไม่ดขีองดฉัินจะเทียบกับพวกเธอและ
เป็นครขูองพวกเธอไดอ้ย่างไร ดฉัิน
ปรารถนาจะเรยีนรูแ้ละดี ใจที่ ไดย้ินวา่
สเตคมีชัน้เรยีนเตรยีมสอนส�าหรบัครู
สมาคมสงเคราะห์

เมื่อดฉัินเข้ารว่มการประชุมอบรม
ครัง้แรก ดฉัินมีความคาดหวงัสูงมาก 
ดฉัินไม่พรอ้มตอบค�าถามเมื่อถูกถาม
วา่ดฉัินจะใช้อะไรเป็นของประดบัโตะ๊
เมื่อสอนบทเรยีน ดฉัินรูสึ้กไรค้วาม
สามารถเหลือเกิน! ดฉัินไม่ทราบ
วา่ของประดบัโตะ๊คอือะไรหรอืจุด
ประสงคข์องส่ิงน้ันในการน�าเสนอบท
เรยีนคอือะไร ความรูสึ้กลบตอ่ตนเอง
เริม่ท�าลายความเช่ือมั่นของดฉัิน . . .

ดฉัินยังคงรูสึ้กดอ้ยขณะเฝ้าดพูี่
น้องสตรี ในวอรด์และเห็นพวกเธอ

ปลูกผักสวนครวัและบรรจุอาหารลง
กระป๋อง พวกเธอวิง่ออกก�าลังทุกวนั 
พวกเธอเย็บปักถักรอ้ยและตอ่รอง
ราคาเก่ง . . . พวกเธอน�าอาหารเย็น
ไปให้คณุแม่มือใหม่และคนป่วยใน
ละแวกบ้าน พวกเธอดแูลพ่อหรอืแม่
ที่แก่เฒ่า บางครัง้ดแูลทัง้พ่อและแม่ 
. . . พวกเธอซ่ือสัตย์ ในการท�างานพระ
วหิาร และพวกเธอเขียนบันทึกส่วน
ตวัเป็นประจ�า

ตวัอย่างของความสมบูรณ์แบบ
เหล่าน้ันท�าให้ดฉัินพยายามเป็น
เหมือนพี่น้องสตรขีองดฉัินมากขึน้ 
และรูสึ้กผิดหวงัในตวัเอง แม้กระทั่ง
รูสึ้กผิดเมื่อดฉัินไม่ไดว้ิง่ทุกเช้า ไม่ได้
อบขนมปังเอง ไม่ไดเ้ย็บเสือ้ผ้าใส่เอง 
หรอืไม่ได้ ไปมหาวทิยาลัย ดฉัินรูสึ้ก
วา่ตอ้งเป็นเหมือนสตรทีี่ดฉัินอยู่ดว้ย 
และดฉัินรูสึ้กวา่ดฉัินล้มเหลวเพราะ
ไม่สามารถปรบัตวัให้เข้ากับวถิีชีวติ
ของพวกเธอได้ โดยง่าย

แตค่ราวน้ีดฉัินไดป้ระโยชน์จาก
เรือ่งราวของเด็กวยัหกขวบเมื่อญาติ
คนหน่ึงถามวา่ “หนูอยากเป็นอะไร” 
เด็กคนน้ันตอบวา่ “หนูคดิวา่หนูจะ
เป็นตวัเองคะ่ หนูเคยพยายามเป็น
เหมือนคนน้ันคนน้ี แต่หนูล้มเหลว
ทกุครัง้!” เหมอืนเด็กคนน้ี หลงัจาก
ล้มเหลวหลายครัง้กับการเป็นเหมือน
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คนอื่น ในที่สุดดฉัินเรยีนรูว้า่ดฉัินควร
เป็นตวัเอง แตบ่่อยครัง้ไม่ง่ายเพราะ
เราปรารถนาจะเข้าพวก แข่งขันและ
สรา้งความประทับใจ หรอืแม้กระทั่ง
ถูกชักน�าให้เลียนแบบผู้อื่นและลดคา่
ภูมิหลังของเราเอง พรสวรรคข์องเรา
เอง ภาระและความท้าทายของเราเอง 
. . . ดฉัินตอ้งฝึกเอาชนะความรูสึ้ก
วติกกังวลวา่ถ้าดฉัินไม่เหมือนพวกเขา
แสดงวา่ดฉัินไม่ดเีท่าพวกเขา

. . . เมื่อดฉัินพยายามเลียนแบบพี่
น้องสตรทีี่ยอดเยี่ยมขณะดฉัินสอน

ชัน้เรยีนโดยใช้ของประดบัโตะ๊ชิน้
พิเศษและเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่
ดฉัินไม่คุน้เคย ดฉัินล้มเหลวเพราะ
พระวญิญาณยังคงตรสักับดฉัินเป็น
ภาษาเยอรมัน ไม่ ใช่ภาษาอังกฤษ แต่
เมื่อดฉัินคกุเข่าทูลขอความช่วยเหลือ 
ดฉัินเรยีนรูว้า่ตอ้งพึ่งพระวญิญาณให้
ทรงน�าทางดฉัิน เช่ือมั่นในความรูท้ี่วา่
ดฉัินเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ดฉัิน
ตอ้งเรยีนรูแ้ละ เชือ่ วา่ดฉัินไม่จ�าเป็น
ตอ้งแข่งขันกับคนอื่นๆ เพื่อให้พระ
บิดาบนสวรรคท์รงรกัและยอมรบั

. . . เราไม่ควรพยายาม ท�าตาม หรอื 
คล้อยตาม แตค่วรให้พระวญิญาณ 
เปลีย่น เรา . . .

แรงกดดนัมากมายผูกเราไวก้ับโลก 
การมีความซ่ือสัตย์ ในใจปลดปล่อยให้
เราคน้พบพระประสงคข์องพระผู้เป็น
เจ้าส�าหรบัชีวติเรา . . .

. . . ถึงแม้เราจะหมกมุ่นกับการ
เผชิญความท้าทายประจ�าวนัและ
โอกาสให้เตบิโต แตเ่ราไม่สามารถ
ด�าเนินชีวติไดแ้ม้แตว่นัเดยีวหรอืนาที
เดยีวโดยไม่รบัรูถ้ึงพลังในตวัเรา ◼
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หลังจากไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นสมาชิกโควรมั
อัครสาวกสิบสองในเดอืนเมษายน ค.ศ. 1984 
เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์ ใครค่รวญอย่างลึกซึง้

เกี่ยวกับบทบาทใหม่ของท่านและการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เลี่ยงไม่ไดท้ี่จะเกิดขึน้ในชีวติท่าน

น่ีไม่ ใช่ครัง้แรกที่ขอให้เอ็ลเดอร์
โอ๊คส์ละทิง้ “แห” ส่วนตวัและงาน
อาชีพ (ด ูมัทธิว 4:18–20) ในปี 1970 
ท่านลาออกจากต�าแหน่งอาจารย์ที่
คณะนิตศิาสตรข์องมหาวทิยาลัย
แห่งชิคาโกเพื่อตอบรบัค�าเชือ้เชิญ
จากผู้น�าศาสนจักรให้เป็นอธิการบดี
มหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์ ในโพรโว ยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิา  ท่านชอบสอน ท�างาน
วจิัย และปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา
นิตศิาสตร์ ในชิคาโกมาก แตท่่านตอบ
รบัค�าขอให้รบัใช้เป็นอธิการบดคีนที่
แปดของบีวายยูดว้ยศรทัธา

เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์ประสบสถานการณ์คล้ายกันในปี 
1984 หลังจากเรยีกท่านสู่โควรมัอัครสาวกสิบสองเมื่อ
ท่านละทิง้ต�าแหน่งและงานตลุาการศาลสูงสุดในรฐั
ยูทาห์ที่ท่านรกั แตก่ารเปลี่ยนแปลงน้ีตา่งจาก
ครัง้อื่น

ในปีครสิตศั์กราช 1970 เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์
อาจจะคดิวา่ท่านคงจะกลับไปท�างาน
อาชีพดา้นกฎหมายหลังจากด�ารง

ต�าแหน่งที่บีวายยู ซ่ึงอันที่จรงิท่านกลับไปในท้ายที่สุด แต่
การเรยีกในปี 1984 แตกตา่งเป็นพิเศษ—ค�ามั่นสัญญาวา่
จะอุทิศถวายทัง้จิตวญิญาณและทัง้ชีวติแดพ่ระเจ้า ความ
ส�าคญันิรนัดรแ์ละขอบข่ายทั่วโลกของความรบัผิดชอบใหม่
มีมากมายท่วมท้น

เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์พูดถึงความคดิในส่วนลึกของ
ท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านครัง้ส�าคญัน้ีวา่

“ ในช่วงทบทวนความรูสึ้กน้ี ขณะตรกึตรอง
หนทางที่ข้าพเจ้าจะ
ใช้ตลอดชีวติที่เหลือ 
ข้าพเจ้าถามตนเองวา่
ขา้พเจา้อยากเป็นอคัร-
สาวกแบบใด ข้าพเจ้า
อยากเป็นทนายความ
ผู้ ไดร้บัเรยีกเป็น 
อัครสาวก หรอืข้าพเจ้า
อยากเป็นอัครสาวกที่
เคยเป็นทนายความ 

โดย เอล็เดอร์
เดวดิ เอ. เบดนาร์

แห่งโควรัม
อคัรสาวกสิบสอง

ประธานดลัลิน เอช. โอค๊ส์:  

เมือ่ประธานโอ๊คส์ทราบวา่พระเจ้าทรงประสงค์ ให้
ท่านท�าส่ิงใด—ท่านจะท�า

ท�าตามวธิีของ
พระเจ้า
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ข้าพเจ้าลงความเห็นวา่ค�าตอบของค�าถามน้ี
ขึน้อยู่กับวา่ข้าพเจ้าอยากพยายามท�าให้การ
เรยีกของข้าพเจ้าเหมาะกับคณุสมบัตแิละ
ประสบการณ์ส่วนตวั หรอืข้าพเจ้าอยากยอมรบั
กระบวนการที่เจ็บปวดของการพยายามท�าให้
ตวัข้าพเจ้าเหมาะกับการเรยีกของตน

“ข้าพเจ้าอยากพยายามท�าการเรยีกในวธิีของ
โลก หรอืข้าพเจ้าอยากพยายามตัง้ใจท�าตามวธิี
ของพระเจ้า

“ข้าพเจ้าตดัสินใจวา่ข้าพเจ้าอยากพยายาม
เปลี่ยนแปลงตนเองให้เหมาะสมกับการ
เรยีกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพยายามบรรลุถึง
คณุสมบัตแิละภูมิรูท้างวญิญาณของอัครสาวก 
น่ันเป็นความท้าทายช่ัวชีวติ” 1

พระคณุของพระเจ้า 
ประสบการณ์ของชีวติ 
ครอบครวัที่สนับสนุน 
คณุสมบัตแิละวนัิยส่วน
ตวัที่พัฒนาผ่านการหมั่น
ศึกษาเรยีนรู ้ท�างานหนัก 
และรบัใช้ดว้ยความรกั
ไดเ้ปิดทางให้ประธาน
โอ๊คส์ “ท�าตามวธิีของ
พระเจ้า” และเป็นอัคร-
สาวกผู้องอาจที่เคยเป็น
ทนายความ

ของประทานฝ่าย
วญิญาณมากมายประจกัษ์
ชัดในชีวติและการปฏิบตัิ
ศาสนกจิของประธาน
ดลัลนิ เอช. โอค๊ส์

ศรัทธาในพระผู้
ช่วยให้รอด

ประธานโอ๊คส์ ไดร้บั
พรดว้ยของประทานฝ่าย
วญิญาณให้รู้ โดยอ�านาจ
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

วา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้า (ด ูคพ. 46:13–14) ท่านสอนหลักค�า
สอนของพระผู้ช่วยให้รอดดว้ยความชัดเจน
และเป็นพยานถึงพระองคด์ว้ยความเช่ือมั่น 
พระเจ้าทรงเป็นแสงสวา่งในชีวติทุกดา้นของ
ท่าน เมื่อดลัลิน เอช. โอ๊คส์รูว้า่พระเจ้าทรง
ตอ้งการให้ท่านท�าส่ิงใด—ท่านท�า

ค�าสอนของประธานโอ๊คส์ตลอดหลายปีมาน้ี
ช่วยให้สมาชิกศาสนจักรเข้าใจถ่องแท้มากขึน้
เรือ่งจุดประสงคแ์ละความส�าคญัของแผนแห่ง
ความรอดของพระบิดา การชดใช้ของพระผู้
ช่วยให้รอด สิทธิอ�านาจและกุญแจฐานะปุโรหิต 
ศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ของศีลระลึก ขัน้ตอนของ
การไม่เพียง “ท�า” เท่าน้ัน แต ่“เป็น” ดว้ย 

ดลัลินบุตรคนโตใน
บุตรสามคน (ซา้ยสุด) 
อายเุพียงเจด็ขวบเม่ือ
บิดาถึงแก่กรรม ขณะ
เติบใหญ่ ท่านเรียน
ไวโอลินเพียงไม่ก่ีเดือน
แต่ช่วยเหลือมารดาผู ้
เป็นม่ายของท่านเป็น
เวลาหลายปี
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ความแตกตา่งในชีวติเราระหวา่งด ีดกีวา่ และ
ดทีี่สุด และหลักธรรมพระกิตตคิณุอีกมากมาย 
วธิีเรยีนพระกิตตคิณุแบบเรยีบง่ายตามล�าดบั
ขัน้ตอนของท่านไดเ้สรมิสรา้งศรทัธาของ
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลก

ความสุจริต
ประธานโอค๊ส์เป็นผูม้คีวามสุจรติ ความเช่ือ

และความประพฤตขิองทา่นมฐีานมัน่ในหลกั
ธรรมพระกติตคิณุ และทา่นด�าเนินชีวติตามส่ิง
ทีท่า่นเช่ือ ทา่นไมเ่คยเลอืกความสะดวกสบาย
เพราะทา่นตัง้ใจวา่จะท�าส่ิงทีถ่กูตอ้ง แมแ้นวทาง
ของการปฏบิตัจิะไมส่่งเสรมิช่ือเสียงส่วนตวัหรอื
มมุมองของท่านใหก้า้วหน้า ไมม่ทีางลดัในชีวติ
ทา่น—ท�าส่ิงทีถ่กูตอ้งหรอืไมท่�าเลย

ความสุจรติของท่านสะท้อนให้เห็นในความ
เต็มใจจะจัดการกับปัญหาและงานมอบหมาย
ที่ท้าทายของท่าน และท่านท�าเช่นน้ันอย่าง
เช่ียวชาญ—วธิีของพระเจ้า ท่านสอนอย่างตรง
ไปตรงมาเกี่ยวกับหัวข้อตา่งๆ เช่นการปกป้อง
ครอบครวัแบบดัง้เดมิ การรบัมือกับการคกุคาม
เสรภีาพทางศาสนา การคุม้ครองเด็กจากบาปที่
เห็นแก่ตวัของผู้ ใหญ่ และการประณามความ
ช่ัวของส่ือลามกอนาจาร

ความสุภาพอ่อนน้อม
ผลส�าเรจ็โดยส่วนตวัและโดยอาชีพของ

ประธานโอ๊คส์ โดดเดน่เป็นพิเศษไม่วา่จะ
ใช้มาตรฐานใดวดั กระน้ันประธานโอ๊คส์
ก็ยังแสดงความสุภาพอ่อนน้อมและความ
พรอ้มทางวญิญาณที่จะรบัการเรยีนรูท้ัง้จาก
พระวญิญาณบรสุิทธิ์และจากผู้มีพืน้เพและ
ประสบการณ์หลากหลาย

ในการประชุมโควรมัครัง้หน่ึงของเรา 
เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์แสดงความคดิเห็นหนักแน่น
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตทิี่ท่านเช่ือวา่ควร
ด�าเนินตาม เหตผุลที่ท่านแถลงชัดเจนน่าเช่ือ

ถือ และความรูข้องท่านเกี่ยวกับประเด็นน้ัน
ครอบคลุมทั่วทุกดา้น ความคดิเห็นของท่านที่
เห็นดว้ยกับการปฏิบัตน้ัินน่าสนใจ

ขณะท่ีเราหารอืกัน สมาชิกโควรมัอัครสาวก 
ท่านหน่ึงที่มีอาวุโสน้อยกวา่มากเห็นพ้อง
กับแนวทางปฏิบัติอันเรยีบง่ายแต่ลังเลเรื่อง
จังหวะเวลาที่เสนอ เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์จะแย้ง
ข้อกังวลน้ันด้วยการตอบว่า “ผมเช่ือว่าผมมี
ประสบการณ์กับเรื่องน้ีมากกว่าคุณ” ก็ ได ้ 
แต่ท่านไม่ท�าเช่นน้ัน โดยไม่มีทีท่าร้อนตัว
หรือขุ่นเคือง เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์ถามสมาชิกโคว -  
รัมท่านน้ันว่า “คุณจะกรุณาช่วยให้ผมเข้าใจ

ประธานโอค๊ส์กบัจูน 
ภรรยาผูล่้วงลบัมีบุตร
สาวส่ีคนและบุตร
ชายสองคน (คนเลก็
สุดเกิดหลงัจากถ่าย
ภาพน้ี)

ดลัลิน โอค๊ส์ท�างาน
เป็นโฆษกวทิยแุละ
วศิวกรเคร่ืองส่ง
สญัญาณ ท่านพบจูน 
ขณะเป็นโฆษกการ
แข่งขนับาสเกตบอล
ระดบัมธัยมปลาย
เม่ือคร้ังเป็นนกัศึกษา
ปีหน่ึง พวกท่าน
แต่งงานกนัในปี 1952
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ความลังเลของคุณเรื่องจังหวะเวลาได้ ไหม
ครับ” 

หลังจากตัง้ใจฟังเพื่อนอัครสาวกท่านน้ัน
แล้ว เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์ ไตรต่รองอยู่ครูห่น่ึงแล้ว
พูดวา่ “ประเด็นที่คณุยกขึน้มาส�าคญัครบั 
ผมไม่ไดพ้ิจารณาเรือ่งจังหวะเวลาของการ
ปฏิบัตน้ีิให้ถี่ถ้วนในแบบที่คณุพิจารณา และ
คณุโน้มน้าวให้ผมเช่ือวา่เราควรแก้ ไขข้อ
เสนอตามที่เราไดร้บัรู้ ในการสนทนาครัง้น้ี” 

เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์ฟังและเรยีนรูจ้ากเพื่อน
สมาชิกโควรมั จากน้ันเดนิดว้ยความสุภาพ
อ่อนน้อมแห่งพระวญิญาณของพระเจ้า (ด ู
คพ. 19:23) เพื่อท�าให้เกิดผลสมปรารถนา 
ส�าหรบัดลัลิน เอช. โอ๊คส์ ปัญหาไม่เกี่ยวกับ
ส่ิงที่ท่านตอ้งการ แตเ่กี่ยวกับส่ิงที่พระเจ้า
ทรงประสงคแ์ละเกี่ยวกับการท�าตามวธิีของ
พระองคเ์สมอ

การเลง็เห็น
ประธานโอ๊คส์ ไดร้บัพรดว้ยของประทาน

ฝ่ายวญิญาณแห่งการเล็งเห็นและความ
สามารถในการรบัรูผ้ลระยะยาวของข้อเสนอ 
การตดัสินใจ และการปฏิบัตเิช่นกัน ความ
สามารถดงักล่าวแสดงให้เห็นในค�าถามที่ท่าน
มักจะถามตนเองและคนอื่นๆ บ่อยครัง้วา่ 
“น่ันจะน�าไปทางใด” 2 คนๆ หน่ึงไม่สามารถ
พูดหรอืหารอืในสภากับประธานโอ๊คส์ โดย
ไม่รบัรูท้ันทีวา่ความสามารถดงักล่าวน้ีมี
ประโยชน์ตอ่บุคคลและครอบครวันับไม่ถ้วน
และตอ่ทัง้ศาสนจักรในช่วงชีวติการรบัใช้
พระเจ้าของท่าน

คนืหน่ึงในฤดรูอ้น ปี 1970 ประธานโอ๊คส์
ประสบเหตนุ่าหวาดหวัน่เมื่อท่านเผชิญหน้า
กับโจรพกอาวธุทางตอนใตข้องชิคาโกขณะ
กลับไปขึน้รถของท่านที่จอดอยู่ จูนภรรยา
ท่านรอท่านอยู่ ในรถ

“ส่งเงินมา” คนจีชิ้งทรพัย์ส่ัง
“ผมไม่มีเงิน” บราเดอร์ โอ๊คส์ตอบพลาง

เอากระเป๋าเปล่าให้เขาดู
“เอากุญแจรถมา” เขาส่ัง กุญแจถูกล็อคอยู่

ในรถกับซิสเตอร์ โอ๊คส์ “บอกเธอเปิดประต”ู 
โจรยืนกราน บราเดอร์ โอ๊คส์บอกไม่เปิด

โจรขู่วา่ “เปิดสิ ไม่งัน้ผมจะฆ่าคณุ”
บราเดอร์ โอ๊คส์ตอบหนักแน่นวา่ 

“ผมจะไม่เปิด”
ขณะโจรส่ังและขูซ่�า้ บราเดอร์

โอค๊ส์มองเห็นจงัหวะทีท่า่นจะแยง่
ปืนจากมอืชายหนุ่มคนน้ัน ดงัที่
ประธานโอค๊ส์เลา่เรือ่งน้ีในขา่วสาร
การประชุมใหญส่ามญัปี 1992 

“ตอนทีข่า้พเจา้ขยบัตวั ขา้พเจา้มี
ประสบการณ์พเิศษ ขา้พเจา้ไมเ่ห็น

หรอืไม่ไดย้นิอะไรเลย แตข่า้พเจา้ รู ้
บางอยา่ง ขา้พเจา้รูว้า่จะเกดิอะไรขึน้ถา้ขา้พเจา้
แยง่ปืนมาได ้เราจะตอ่สู้กนั และขา้พเจา้จะเอา
ปืนจอ่หน้าอกของเขา ขา้พเจา้จะยงิ และเขา

ค.ศ. 1932: เกิดในเมืองโพรโว รัฐ
ยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

ค.ศ. 1949: เขา้ร่วมกบักองก�าลงั
ป้องกนัชาติของยทูาห์หน่ึงปีก่อน
สงครามเกาหลี

ค.ศ. 1952: แต่งงานกบัจูน ดิกซนั
ในพระวหิารซอลทเ์ลค

ค.ศ. 1954: ส�าเร็จการศึกษาจาก
มหาวทิยาลยับริคมัยงักร์ะดบั
ปริญญาตรีสาขาบญัชี

ค.ศ. 1957: ส�าเร็จการศึกษาจาก
คณะนิติศาสตร์มหาวทิยาลยัแห่ง
ชิคาโก

ค.ศ. 1957–1958: เป็นเสมียนของ
เอิร์ล วอร์เร็นประธานศาลสูงสุด
ของสหรัฐ

ค.ศ. 1958–1961: วา่ความใน
เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ 
สหรัฐอเมริกา

ค.ศ. 1961––1970: สอนวชิา
กฎหมายท่ีคณะนิติศาสตร์
มหาวทิยาลยัแห่งชิคาโก

ค.ศ. 1971–1980: เป็นอธิการบดี
ของมหาวทิยาลยับริคมัยงัก์

ค.ศ. 1980–1984: เป็นตุลาการ
ศาลสูงสุดยทูาห์

ค.ศ. 1984: ไดรั้บเรียกสู่โควรัม
อคัรสาวกสิบสอง

ค.ศ. 1998: จูน ดิกซนั โอค๊ส์
มารดาของบุตรหกคนถึงแก่กรรม

ค.ศ. 2000: แต่งงานกบัคริสเตน็  
เอม็. แมค็เมนในพระวหิาร
ซอลทเ์ลค

ค.ศ. 2002–2004: รับใชเ้ป็น
ประธานภาคในฟิลิปปินส์

ค.ศ. 2018: ไดรั้บเรียกเป็นท่ี
ปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธาน
สูงสุด
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จะตาย ข้าพเจ้าเขา้ใจเช่นกันวา่ขา้พเจา้ตอ้งไม่ ใหเ้ลอืดของ
ชายคนน้ันท�าใหข้า้พเจา้มตีราบาปไปตลอดชีวติ” 3

ปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับของประทานแห่ง
การเล็งเห็นท�าให้ประธานโอ๊คส์สามารถแก้ ไขการเผชิญ
หน้าและช่วยชีวติท่านเองตลอดจนชีวติของโจรวยัหนุ่ม
คนน้ันไว้ ได้

เมื่อเรว็ๆ น้ี ในการประชุมของสภาบรหิารผู้สอนศาสนา 
ซ่ึงเอ็ลเดอร์ โอ๊คส์เป็นประธานสภา เราหารอืกันเรือ่งข้อ
เสนอเกี่ยวกับผู้สอนศาสนาที่ก�าลังรบัใช้ ในภาคหน่ึงของ
โลก หลังจากสมาชิกสภาทุกคนแสดงความเห็นเรือ่งน้ี 
เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์ถามค�าถามหลายข้อและสรปุส่ิงที่ ไดเ้รยีนรู ้
จากน้ันท่านกล่าววา่ “ผมรูสึ้กวา่เราจะยังไม่หาข้อยุติ ในเรือ่ง
น้ี เราควรรอพระเจ้าและไม่ตดัสินใจขัน้สุดท้ายในตอนน้ี”

เหตกุารณ์ในช่วงสองสามเดอืนตอ่มาเน้นใหเ้ห็นการดลใจ
ทีส่่งผลใหต้อ้งรอการตดัสินใจคราวน้ัน สภาทีด่�าเนินการภาย
ใตก้ารน�าดว้ยการดลใจของเอ็ลเดอร์ โอ๊คส์ ไดร้บัพรใหต้ดัสิน
ใจถกูตอ้ง ในวลาทีถ่กูตอ้ง และในวธิขีองพระเจา้เพือ่คุม้ครอง
ผูส้อนศาสนาและท�าใหง้านของพระเจา้เจรญิก้าวหน้า

อารมณ์ขนัและความเมตตา
ประธานโอ๊คส์มีอารมณ์ขันที่น่าช่ืนชม ตวัอย่างเช่น เมื่อ

สมาชิกโควรมัอัครสาวกทุกท่านรบัประทานอาหารกลางวนั
เสรจ็ อัครสาวกท่านหน่ึงบอกวา่ล�าบากแน่ถ้าง่วงช่วงบ่าย
หลังจากอิ่มหน�ากับอาหารรสเลิศ ประธานโอ๊คส์ยิม้กวา้ง
และตอบวา่ “ล�าบากแน่ถ้าคณุหาที่นอนดีๆ  ไม่ได”้

ท่านมักจะล้อเล่นข�าๆ กับตวัเองและศีรษะล้านของท่าน 
แตท่่านสามารถเป็นผู้แก้ตา่งที่ดี ให้คนที่มีผมน้อยเช่นกัน 
ท่านประกาศบ่อยครัง้วา่ “พระเจ้าทรงสรา้งศีรษะมากมาย 
และศีรษะที่ ไม่คอ่ยสวยพระองคท์รงคลุมไวด้ว้ยผม”

ความอบอุ่นและไหวพรบิของท่านท�าให้ท่านเป็นคนน่า
รกั ท่านถนอมน� ้าใจผู้อื่นและมีเมตตาเสมอ ผู้คนมักแสดง
ความเห็นหลังจากอยู่กับประธานโอ๊คส์วา่พวกเขารกัวธิีที่
ท่านท�าให้พวกเขารูสึ้กสบายใจเพราะอารมณ์ขันของท่าน 
ความรกัที่จรงิใจของท่าน และท่าทีห่วงใยของท่าน

อทิธิพลของสตรีทีช่อบธรรม
ในดา้นความส�าเรจ็และเกียรตคิณุทัง้หมดเกี่ยวกับชีวติ

อันน่าทึ่งของประธานโอ๊คส์ ท่านเป็นคนแรกที่ยอมรบั

อิทธิพลลึกซึง้ของสตรทีี่ชอบธรรมสามคนในชีวติท่าน
ไดแ้ก่ สเตลลา แฮรร์สิ โอ๊คส์, จูน ดกิซัน โอ๊คส์ และ
ครสิเต็น เอ็ม. แม็คเมน โอ๊คส์

ดลัลิน โอ๊คส์อายุเจ็ดขวบเมื่อลอยด ์อี. โอ๊คส์อายุรแพทย์
ผู้เป็นบิดาท่านถึงแก่กรรมจากวณัโรคเมื่ออายุเพียง 36 ปี 
เขาถูกฝังในวนัครบรอบการแตง่งานปีที่ 11 กับสเตลลา 
แฮรร์สิ โอ๊คส์มารดาของประธานโอ๊คส์ เธอครองความเป็น
โสดตลอดชีวติที่เหลือและเลีย้งดบูุตรสามคน

“ขา้พเจา้ไดร้บัพรท่ีมคีณุแมสุ่ดวเิศษ” ประธานโอค๊ส์กลา่ว 
“เธอเป็นหน่ึงในสตรทีีม่คีณุธรรมสูงผูม้ชีีวติอยู่ในยุคสุดทา้ย” 4

ประธานโอ๊คส์พบจูน ดกิซันขณะท่านเป็นนักศึกษาปี 
หน่ึงที่บีวายยู ท่านทัง้สองแตง่งานกันในปี 1952 และไดร้บั 

พรใหม้บีตุรหกคน “ขา้พเจา้ไม่ไดท้�าตวัดสีม�า่เสมอจนกระทัง่ 
จูนเข้ามาในชีวติข้าพเจ้า” ประธานโอ๊คส์กล่าว “ข้าพเจ้า 
เช่ือวา่ความส�าเรจ็มากมายของข้าพเจ้าเป็นเพราะเธอ” 5 
วนัที ่21 กรกฎาคม ค.ศ 1998 จนูถงึแกก่รรมดว้ยโรคมะเรง็

จูนกับดลัลินเคยคยุกันเกี่ยวกับอนาคตของครอบครวั
ก่อนเธอจะจากไป พวกท่านเห็นตรงกันวา่การแตง่งานใหม่
จะเป็นพรตอ่ท่านและครอบครวัของพวกท่าน วนัที่ 25 
สิงหาคม ค.ศ. 2000 เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์แตง่งานกับครสิเต็น 
เอ็ม. แม็คเมน

ครสิเต็น โอ๊คส์พูดถึงชีวติของเธอกับประธานโอ๊คส์ดว้ย
ประโยคหน่ึงวา่ “เราเป็นหน่ึงเดยีวกันในงานของพระเจ้า 
และงานไดเ้ทพรนับไม่ถ้วนลงมาให้เรา” เธอจัดชุมนุม ภา

พ
ถ่า

ยก
บั

ส
มา

ชิก
ใน

เอ
เชี

ยจ
าก

 D
ES

ER
ET

 N
EW

S 
; ภ

าพ
ถ่า

ยก
บั

คริ
ส

เต
น็

ภร
รย

าที่
 

RO
O

TS
TE

CH
 โ

ดย
 เจ

ฟ
ฟ

รีย
 ์ดี

. อ
อล

เร
ด,

 D
ES

ER
ET

 N
EW

S



 กนัยายน 2018 17

ครอบครวับ่อยเท่าที่จะท�าไดเ้พราะน่ันท�าให้ทุก
คนในครอบครวัมีความสุข จูนเป็นส่วนหน่ึง
ของการสนทนาเสมอ

เมื่อประธานโอ๊คส์สอนและเป็นพยานเกี่ยว
กับความจรงิใน “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” 
ท่านรูค้วามส�าคญัของการเป็นสามีและบิดา
จากประสบการณ์ของท่านเอง ท่านเรยีนรูบ้ท
เรยีนส�าคญัๆ มากมายเกี่ยวกับความรบัผิดชอบ
ที่สามีและภรรยามีรว่มกัน “รกัและดแูลกัน
รวมทัง้รกัและดแูลบุตรธิดาของตน”—และ 
“ ในความรบัผิดชอบอันศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ี [สามี
และ] บิดาและ [ภรรยาและ] มารดามีหน้าที่

ช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนเท่าๆ กัน” 6 
ประธานโอ๊คส์ด�าเนินชีวติครอบครวัตามวธิีของ
พระเจ้าเสมอและสุดความสามารถของท่าน

การอุทศิตนช่ัวชีวติ
วนัที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2018 ประธานรสัเซลล์ 

เอ็ม. เนลสันไดร้บัการสนับสนุนเป็นประธาน
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายโดยมีดลัลิน เอช. โอ๊คส์เป็นที่ปรกึษาที่
หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด และประธานเฮนรยี์ 
บี. อายรงิก์เป็นที่ปรกึษาที่สอง

ประธานโอ๊คส์รบังานมอบหมายใหม่น้ีใน 

โควรมัควบคมุของศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายเช่นกัน “การ
อุทิศตนอย่างสงบและแน่วแน่ช่ัวชีวติ” 7—ชีวติ
ที่ทุ่มเทให้พระผู้ช่วยให้รอดและศาสนจักรที่
ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระองค ์การเป็นสานุศิษย์
ของประธานโอ๊คส์ ค�าสอนอันเป่ียมดว้ยพลัง 
และความเสมอตน้เสมอปลายในแบบอย่างอัน
ชอบธรรมของท่านจะส่งผลดตีอ่คนทั่วโลกและ
ช่วยพวกเขาในการท�าตามวธิีของพระเจ้า ◼
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ชีวติและอุปนิสัยหลายแง่มุมของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์
บรสุิทธิ์และบางครัง้ไม่ธรรมดา

บี. อายรงิก์ ไปสู่จุดหมายซีเลสเชียลที่ครอบคลุมทัง้หมด 
ประจักษ์ชัดถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเด็กของท่าน
อย่างแท้จรงิ เป็นหลักฐานยืนยันความบรสุิทธิ์อย่างยิ่งทาง
วญิญาณของท่าน

น่าประหลาดใจทีส่ถานการณ์อนัไมธ่รรมดา
มากมายในชีวติทา่นท�าใหค้วามบรสุิทธิข์อง
ชีวติทา่นโดดเดน่ยิง่ขึน้ ฮัลเกดิและมช่ืีอตาม
นักเคมทีีเ่ขา้ชิงรางวลัโนเบล ทา่นพยายาม
เรยีนฟิสิกส์และเคมแีตเ่ลอืกธรุกจิเป็นอาชีพ
หลกั ซ่ึงแตกตา่งมากจากส่ิงทีค่นในครอบครวั

อายรงิกจ์ะเลอืกท�า แมท้า่นจะร�า่รวยมาก
แตท่า่นกบัเคธลนีภรรยาเลอืกใช้ชีวติ

โดย เอล็เดอร์
เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก:์  

บุตรชายคนหน่ึงของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์กล่าว
เมื่อเรว็ๆ น้ีวา่ “เราพูดถึงคณุพ่อไดส้องค�าคอื เจตนา
บรสุิทธิ์” แน่นอนวา่ทุกคนที่เคยพบที่ปรกึษาที่สอง

คนใหม่ท่านน้ีของประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน เฝ้าดทู่าน
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หรอืไดย้ินท่านกล่าวโอวาท
ล้วนเห็นพ้องตอ้งกัน ดเูหมือนวา่มิตหิลากหลาย
อย่างน่าทึ่งของชีวติฮัล อายรงิก์ (เท่าที่ครอบครวั
และเพื่อนๆ ทราบมาตลอด) เป็นปรากฏการณ์อัน
ยาวนานของคณุธรรมที่บรสุิทธิ์อย่างยิ่ง เป็นการ
พิสูจน์ให้เห็น “เจตนาบรสุิทธิ์” อย่างตอ่เน่ืองทัง้
ในค�าพูดและการกระท�าดงัที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ประสงค์ ให้บุตรธิดาของพระองคเ์ป็น

วธิีการที่ประธานอายรงิก์บรรลุเป้าหมายน้ัน
ชัดเจนและไม่ซับซ้อนเท่าๆ กับตวังาน—อีก
ทัง้ความท้าทายก็ ไม่น้อยกวา่กัน! จากวยัเด็ก
จนถึงช่วงวยั 80 ปี ฮัลพยายามเป็นคนถูก
ตอ้งตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้าโดย
ตัง้ใจแสวงหา—และไม่ยอมท�าหากไม่
ไดร้บั—การน�าทางจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ความเป็นเพื่อนจากสวรรคท์ี่
ท่านจะอ้างถึงในการสนทนาแทบทุก
ครัง้ ในการตดัสินใจดา้นบรหิารทุกครัง้ 
หรอืในการประกาศตอ่สาธารณชนทกุครัง้ 
ของท่าน การช่ืนชมความเป็นเพื่อนของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นหนทางน�าเฮนรยี์  

สตปิัญญาเลิศ อ่อนน้อม
ถ่อมตนเหมือนเด็ก
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แตง่งานแบบเรยีบง่ายและมธัยสัถ—์บางครัง้ 
ก็แทบจะเรยีกไดว้า่ประหยดัมาก (บตุรของ 
พวกทา่นเลา่พลางหวัเราะพลาง) ทา่นไดร้บั 
การศึกษาดา้นอาชีพทีม่หาวทิยาลยัชัน้น�าแหง่ 
หน่ึงของสหรฐั ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย ์
เต็มเวลาทีม่หาวทิยาลยัอกีแหง่หน่ึง และเป็น 
อาจารยพ์เิศษทีม่หาวทิยาลยัแหง่ทีส่าม คนที ่
อายคุอ่นขา้งน้อยเทา่กบัฮัลไมม่ี ใครสามารถปีน 
บนัไดการศึกษาไดเ้ทา่น้ี แตท่า่นทิง้ความส�าคญั 
ดา้นวชิาการและความมัน่คงดา้นอาชีพมาเป็น 
อธกิารบดขีองวทิยาลยัที่ ไมม่ช่ืีอเสียงสองปี  
(อยา่งน้อยเพือ่นทกุคนของทา่นทีฮ่ารว์ารด์  
สแตนฟอรด์ และเอ็มไอทก็ีไมรู่จ้กั) สถานศึกษา 

ทีท่า่นไมเ่คยไปเยือนมา
กอ่น—วทิยาลยัรคิส์—ใน
เมอืงทีท่า่นไมส่ามารถ
บอกทีต่ัง้กบัใครๆ ได้
—เรก็ซ์เบริก์ รฐัไอดาโฮ 
สหรฐัอเมรกิา

ความบรสุิทธิ์และ 
บุคคลที่ ไม่ธรรมดา  
ประธานอายรงิก์มีสต ิ
ปัญญาปราดเปรือ่งเกิน 
คนธรรมดาทั่วไป ท่าน 
ไม่ยอมพึ่งพาพรสวรรค ์
หรอืความฉลาดหลัก 
แหลมของท่านท�าการ 
ตดัสินใจในเรือ่งที่มีผล 
ทางวญิญาณ ท่านองอาจ 
กล้าหาญเกินระดบัสูงสุด 
ของค�าน้ันและเข้มแข็ง 
เกินนิยามทั่วไปของความ 
เข้มแข็ง ประธานเอ็ม.  
รสัเซลล์ บัลลารด์ (และ
บุตรของประธานอายรงิก ์
เอง) กล่าววา่ท่านจะไม่ 
“ดว่นตดัสินใจหรอืเลือก
แนวทางปฏิบัติโดยไม่

ใส่ ใจ ท่านจะไม่ท�าส่ิงใดที่จะท�าให้ศาสนจักร
หรอืคนที่ท่านรบัผิดชอบตอ้งเส่ียงอันตราย” 1

ตวัอย่างสุดท้ายของความบรสุิทธิ์และความ
ไม่ธรรมดาตรงกลางใจของเฮนรยี์ บี. อายรงิก์
สรปุไดเ้ป็นความสุจรติของชายที่น่าทึ่งคนน้ี

ครัง้หน่ึงประธานอายรงิก์ตอ้งจัดเตรยีม 
ศีลระลกึใหค้นกลุม่หน่ึงที่ ไมส่ามารถเขา้รว่มการ
ประชุมศีลระลึกวอรด์ตามปกติได ้ก่อนท�าเช่น
น้ัน ท่านได้ โทรศัพท์คอ่นข้างดว่นไปหาอธิการ 
วอรด์หลายครัง้เพื่อขออนุญาต แน่นอนวา่
อธิการยอมให้ท่านท�าตามค�าขอ

ข้าพเจ้าเล่าเหตกุารณ์น้ีเพราะมีจุดประสงค ์
บทเรยีนชัดเจนส�าหรบัทุกคนโดยแท้ คนที ่

ซา้ย: เติบใหญ่
ในรัฐนิวเจอร์ซีย ์
สหรัฐอเมริกา เดก็
ชายเฮนรีย ์(นัง่ขา้ง
มารดา) ไดรั้บประจกัษ์
พยาน แมจ้ะมีสมาชิก
ศาสนจกัรมาประชุม
ไม่ก่ีคน เม่ืออาย ุ13 
ปี ท่านกบัครอบครัว
ยา้ยไปรัฐยทูาห์เพราะ
บิดาท่านรับต�าแหน่งท่ี
มหาวทิยาลยัแห่งยทูาห์ 
เฮนรียเ์ล่นบาสเกตบอล
ใหโ้รงเรียนมธัยมปลาย 
อีสตใ์นซอลทเ์ลคซิต้ี
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ขออนุญาตเป็นสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุด 
ของศาสนจักร เป็นอัครสาวกที่ ไดร้บัแตง่ 
ตัง้ ผูถ้อืกญุแจฐานะปุโรหติทีม่นุษยค์นหน่ึง 
สามารถถือได้บนโลกน้ี เป็นคนท่ีสามารถให ้
ค�าแนะน�าแก่ผู้น�าฐานะปุโรหิตทุกคนของ 
วอรด์และสเตคในศาสนจักร รวมทัง้อธิการ 
วอรด์ของท่านเองในเมืองเบาน์ทิฟูล รฐั 
ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา  เป็นคนที่สามารถวาง
กุญแจของท่านซ้อนทับกุญแจของผู้น�าใน
ท้องที่และเมื่อขอให้เจ้าหน้าที่ควบคมุของ
ศาสนจักรท�าเช่นน้ันบ่อยๆ แตด่ว้ยความ
บรสุิทธิ์ ใจอันเป็นลักษณะเดน่ของทุกส่ิงที่
ท่านท�าและความไม่ธรรมดาที่ ใช่วา่ทุกคนจะ
พรอ้มแสดงใหเ้ห็น ประธานเฮนรยี ์บ.ี อายรงิก ์
ท�าตามระเบียบที่วางไว้ ให้สมาชิกทุกคน
ของศาสนจักรทุกแห่งในโลกอย่างเครง่ครดั 
ขอรอ้งผู้ ไดร้บัการเจิมจากพระเจ้าอย่าง
นอบน้อม ยอมรบัค�าแนะน�าและท�าตามการ
ตดัสินใจของผู้น�าในท้องที่ของท่าน

รากฐานแห่งศรัทธาของท่าน
ความมั่งคัง่ทางวญิญาณและความบรสุิทธิ์

โปรง่ใสในศรทัธาของประธานอายรงิก์เริม่
ตน้แตเ่ยาวว์ยั ท่านเป็นบุตรของเฮนรยี์และ
มิลเดรด เบนเนียน อายรงิก์ เกิดวนัที่ 31 
พฤษภาคม ค.ศ. 1933 ขณะเฮนรยี์ ซีเนียร์
เป็นศาสตราจารย์ผู้มีช่ือเสียงระดบัโลกที่
มหาวทิยาลัยพรนิซ์ตนั ฮัลไดร้บัการเลีย้งดู
ในภูมิภาคซ่ึงมีสมาชิกศาสนจักรน้อยมากจน
ครอบครวัอายรงิก์ตอ้งจดัการประชมุวนัสะบาโต 
ในบ้านของพวกท่าน ประธานอายรงิก์พูด
ตดิตลกในเวลาตอ่มาวา่ท่านกับฮารเ์ด็นน้อง
ชายเป็นปฐมวยัทัง้หมดของสาขา และเท็ด
พี่ชายเป็นเยาวชนชายคนเดยีวในสาขา 
มิลเดรดมารดาของพวกท่านเป็นผู้
เล่นเปียโนและผู้น�าเพลง ท่านจ�าไม่ได้
ดว้ยซ�า้วา่เธอท�าทัง้สองหน้าที่อย่างไร

การไม่สามารถนมัสการกับ

วอรด์ใหญ่ไม่ไดข้ัดขวางฮัลจากการเริม่ได้
รบัประจักษ์พยาน “ข้าพเจ้าเรยีนรูเ้วลา
น้ัน” ท่านกล่าว “วา่ศาสนจักรไม่ ใช่อาคาร 
ศาสนจักรไม่ ใช่คนจ�านวนมาก ข้าพเจ้ารูสึ้ก
ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรคแ์ละรู ้[แม้หลัง
จากน้ัน] วา่ศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักรของ
พระองค ์แม้วา่สาขาเล็กๆ ของเราจะประชุม
กันในห้องรบัประทานอาหารก็ตาม”

เมื่อฮัลอายุ 13 ปี บิดาท่านรบัต�าแหน่ง
ส�าคญัที่มหาวทิยาลัยแห่งยูทาห์ เฮนรยี์ผู้
บุตรเรยีนเซมินารเีช้าตรูแ่ละมีความสุขพอ
สมควรกับการเล่นในทีมบาสเกตบอลของ
โรงเรยีนมัธยมปลาย แตท่่านยอมรบัวา่ท่าน
ไม่มีเพื่อนสนิทเลย

วนัหน่ึงขณะรูสึ้กสงสารตวัเอง ท่านไดร้บั
การกระตุน้เตอืนที่เปลี่ยนชีวติท่าน ท่านรูสึ้ก
วา่น่ันเป็นการเตอืนจากพระผู้เป็นเจ้า “สัก
วนัหน่ึง เมื่อเจ้ารูว้า่เจ้าเป็นใครจรงิๆ เจ้าจะ
เสียใจที่ ไม่ ได้ ใช้เวลาดกีวา่น้ี” ท่านตอบรบั
การกระตุน้เตอืนน้ัน
โดยอ่านพระคมัภีร์
มอรมอนหลายครัง้

ค.ศ. 1933: เกิดในเมืองพรินซ์ตนั 
รัฐนิวเจอร์ซีย ์สหรัฐอเมริกา

ค.ศ. 1955: ส�าเร็จปริญญาตรีสาขา
ฟิสิกส์จากมหาวทิยาลยัแห่งยทูาห์

ค.ศ. 1959, 1963: ไดรั้บปริญญา
โทสาขาบริหารธุรกิจและปริญญา
เอกสาขาบริหารธุรกิจจาก 
มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด

ค.ศ. 1962: แต่งงานกบัเคธลีน 
จอห์นสนัในพระวหิารโลแกน 
ยทูาห์

ค.ศ. 1962–1971: เป็นอาจารย์
สอนบณัฑิตวทิยาลยัธุรกิจท่ี
มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ดในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ค.ศ. 1971–1977: เป็นอธิการบดี
ของวทิยาลยัริคส์

ค.ศ. 1980–1985: รับใชเ้ป็น
กรรมาธิการดา้นการศึกษาของ
ศาสนจกัร

ค.ศ. 1985: ไดรั้บเรียกเป็นท่ี
ปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายอธิการ
ควบคุม

ค.ศ. 1992: ไดรั้บเรียกสู่โควรัมท่ี
หน่ึงแห่งสาวกเจด็สิบ

ค.ศ. 1992–2005: รับใชเ้ป็น
กรรมาธิการดา้นการศึกษาของ
ศาสนจกัร

ค.ศ. 1995: ไดรั้บเรียกสู่โควรัม
อคัรสาวกสิบสอง

ค.ศ. 2007: ไดรั้บเรียกเป็นท่ี
ปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธาน
สูงสุด

ค.ศ. 2008: ไดรั้บเรียกเป็นท่ี
ปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธาน
สูงสุด

ค.ศ. 2018: ไดรั้บเรียกเป็นท่ี
ปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธาน
สูงสุด
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สมัยเป็นวยัรุน่ ท่านรูสึ้กไดร้บัการน�าทางเช่น
กันจากหนังสือ Gospel Ideals ของประธาน
เดวดิ โอ. แมคเคย์ ซ่ึงนอกจากเรือ่งอื่นๆ แล้ว 
หนังสือเล่มน้ีสอนให้ท่านรูว้ธิีปฏิบัตติอ่สตรี
อย่างเหมาะสม สอนเรือ่งความภักดทีี่ท่าน 
แสดงตอ่เคธลีนภรรยาที่รกัของท่านช่ัวชีวติ

ฝันทีเ่ป็นจริง
ตัง้แตว่ยัเด็ก ความฝันลึกซึง้ที่สุดของฮัล

คอืแตง่งานและสรา้งครอบครวั ท่านนึกถึง
ลกูๆ ในอนาคตของท่านบ่อยมากจนท่านตัง้
ช่ือเล่นรวมๆ ให้พวกเขาวา่ “หัวแดง” ขณะ

จินตนาการวา่พวกเขาน่าจะมีผมสีแดงเหมือน
มารดาของท่าน

ในที่สุดความฝันน้ีเริม่ผลิดอกออกผล
ระหวา่งท่านรบัใช้เป็นที่ปรกึษาในฝ่ายประธาน
ท้องถิ่นบอสตนั เป็นการเรยีกในศาสนจักรที่ฮัล
มีขณะเรยีนปรญิญาโทที่มหาวทิยาลัยฮารว์ารด์
หลังจากจบปรญิญาตรทีี่มหาวทิยาลัยแห่ง 
ยทูาห์ ขณะเป็นนักศึกษาปรญิญาเอกในฤดรูอ้น 

ปี 1960 ฮัลเป็นตวัแทนฝ่ายประธานท้องถิ่นใน
การให้ข้อคดิทางวญิญาณคนโสดที่ Cathedral 
of the Pines ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องรฐั
นิวแฮมป์เชียร ์สหรฐัอเมรกิา บนอาคารแสดง
กลางแจ้งที่มีช่ือเสียงในแถบน้ัน ที่การประชุม
ดงักล่าว ท่านเห็นหญิงสาวคนหน่ึงสวมชุดแดง
ขาวและประทับใจความบรสุิทธิ์ดงีามที่เธอฉาย
ออกมา ท่านคดิวา่ “เธอเป็นคนดทีี่สุดเท่าที่ฉัน
เคยเห็น ถ้าฉันไดอ้ยู่กับเธอตลอดชีวติที่เหลือ 
ฉันคงจะดีไดทุ้กอย่างที่ฉันตอ้งการ”

หญิงสาวคนน้ันคอืเคธลีน จอห์นสัน
จากเมืองแพโลแอลโต รฐัแคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิา ผู้ ไม่ตัง้ใจจะอยู่ ในนิวอิงแลนด์
ฤดรูอ้นน้ัน แตเ่พราะเพื่อนรบเรา้ เธอจึงเข้า
เรยีนภาคฤดรูอ้นที่ฮารว์ารด์ หลังจากการให้
ข้อคดิทางวญิญาณกลางแจ้งคราวน้ัน ฮัล
เตรยีมการพบเคธีที่ โบสถ์วนัอาทิตย์วนัหน่ึง
และมีความสุขที่ ไดย้ินวา่เธอชอบเล่นเทนนิส 
ฮัลเล่นเทนนิสสัปดาห์ละหลายครัง้อยู่แล้ว
กับเพื่อนนักศึกษาคนหน่ึงและเป็นนักกีฬา
ที่เก่งแตก่�าเนิด ท่านจึงคดิวา่การแข่งเทนนิส
จะเป็นการออกเดทครัง้แรกที่ดทีี่สุดและเป็น
วธิีที่ท่านจะสรา้งความประทับใจไดม้าก ส่ิง
ที่เคธลีนไม่ไดบ้อกท่านคอืเธอเป็นหัวหน้า

ซา้ย: ประธานอายริงก์
เป็นอาจารยส์อนบณัฑิต
วทิยาลยัธุรกิจท่ีมหาวทิ-
ยาลยัสแตนฟอร์ดก่อน 
จะขอใหท่้านรับใชเ้ป็น 
อธิการบดีวทิยาลยัริคส์  
(ปัจจุบนัคือมหาวทิยาลยั 
บริคมัยงัก–์ไอดาโฮ)

บน: ประธานอายริงก์
กบัเคธีภรรยาไดรั้บพร
ใหมี้บุตรชายส่ีคนและ
บุตรสาวสองคน
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ทีมเทนนิสโรงเรยีนมัธยมปลายของเธอ! 
“ข้าพเจ้าแพ้ราบคาบ” ฮัลยังคงคบัแคน้ใจกับ
การแข่งขันคราวน้ัน น่ีเป็นตวัอย่างอันน่าทึ่ง
อย่างแรกของภรรยาในอนาคตของท่านในการ
ด�าเนินชีวติอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วช่วยให้
สามีเธอท�าเช่นกัน

เส้นทางใหม่
หลังจากแตง่งานกันและนัดครัง้สุดท้ายของ

ฮัลกับคณาจารย์ของโรงเรยีนธุรกิจที่มหาวทิยา-
ลัยสแตนฟอรด์ ดกึคนืหน่ึงในเดอืนธันวาคม ปี 
1970 ไม่กี่เดอืนก่อนฮัลไดร้บัการปลดจากการ
เป็นอธิการวอรด์นักศึกษาในเมืองแพโลแอลโต 
เคธีถามค�าถามหน่ึงที่ท่านคาดไม่ถึง ขณะฮัล
ก�าลังจะเข้านอนหลังวนัที่ยุ่งมากวนัหน่ึง เธอ
เอนตวัมาถามวา่ “คณุแน่ใจหรอืคะวา่คณุก�าลัง
ท�าอาชีพที่คณุควรท�า”

ค�าถามของเธอท�าให้ท่านประหลาดใจ ทุก
อย่างในชีวติพวกท่านดเูหมือนสมบูรณ์แบบ 
อนาคตดสูดใสและชัดเจน แม้กระทั่งบ้าน
ในฝันของอายรงิก์ที่ฮัลรา่งไว้ ในสมุดบันทึก
ของท่าน รวมถึงรายละเอียดอย่างเช่น “ห้อง
ส�าหรบัโครงการตา่งๆ ใหญ่พอและหยาบพอจะ
ใช้ตอ่เรอืและเก็บเรอืคายัคสักล�า” พรอ้มดว้ย 

“ปลั๊กไฟอย่างน้อยห้าจุดข้างโตะ๊ในครวั” และ 
“กระท่อมหรอืโรงอาบน� ้าไวป้ลีกตวัมาเขียน
หนังสือ”

“คณุหมายความวา่อย่างไร” ฮัลถามภรรยา
“คณุท�างานวจิัยให้นีล แม็กซ์เวลล์ ไม่ไดห้รอื

คะ” เธอแนะขณะพูดถึงกรรมาธิการดา้นการ
ศึกษาชุดใหม่ของศาสนจักร ถึงตอนน้ีฮัลพูด
ไม่ออก ท่านเคยพบนีล เอ. แม็กซ์เวลล์แคค่รัง้
เดยีว และรูว้า่เคธลีนไม่เคยพบสักครัง้ ท่าน
พยายามอธิบายวา่ท�าไมการเปลี่ยนอาชีพจึงไม่
เหมาะไม่ควรส�าหรบัท่าน แตเ่ธอยืนกรานให้

ท่านสวดอ้อนวอนเรือ่งน้ีสักครัง้ ท่านท�าทันที 
คกุเข่าข้างเตยีง และกล่าวค�าสวดอ้อนวอน
สัน้ๆ เมื่อค�าตอบไม่มา ฮัลรูสึ้กวา่เรือ่งน้ีตดัสิน
ใจไปแล้วและไม่นานก็เข้านอน

แตเ่ช้าวนัตอ่มา ฮัลไดร้บัการกระตุน้เตอืน
ชัดเจนทางวญิญาณสองครัง้ที่เปลี่ยนเส้นทาง
อาชีพและชีวติท่านตลอดกาล ท่านจดการ 
กระตุน้เตอืนทัง้สองไว้ ในบันทึกส่วนตวั หน่ึง 
“อย่าใช้วจิารณญาณของมนุษย์อย่างเจ้าตดั
โอกาสที่เสนอให้เจ้า จงเปิดใจสวดอ้อนวอน
เกี่ยวกับโอกาสเหล่าน้ัน” และสอง “ท�างานที่
เจ้าไดร้บัมอบหมายในศาสนจักรและอาชีพของ
เจ้าให้ดทีี่สุด น่ันเป็นวธิีเตรยีมเจ้า” ภา
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ไดรั้บเรียกเป็นอคัรสาวก 
ในปี 1995 (บน) 
ประธานอายริงกรั์บ
ใชเ้ป็นท่ีปรึกษาของ
ประธานศาสนจกัร
สามท่าน ไดแ้ก่ กอร์-
ดอน บี. ฮิงคลี์ย ์(ขวา) 
โธมสั เอส. มอนสนั 
และปัจจุบนัรัสเซลล ์
เอม็. เนลสนั

ขวา: ประธานอายริงก ์
โบกมือจากท่ีนัง่
ของท่านเม่ือคร้ัง
เป็นประธานพิธีเดิน
พาเหรดคร้ังใหญ่ในวนั
พาเหรด 47 เม่ือปี 2012 
ในซอลทเ์ลคซิต้ี ยทูาห์
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การกระตุน้เตอืนแรกเหมือนเป็นค�าต�าหนิที่ฮัลด�าเนิน
ตามช่ัวชีวติหลังจากน้ัน หลังจากปฏิเสธงานสามงานที่
เสนอมาก่อนหน้าน้ีโดยไม่สวดอ้อนวอน ค�าพูดเหล่าน้ีเข้า
มาในความคดิท่าน “อย่าท�าผิดพลาดแบบน้ันอีก เจ้าไม่รู้
หรอกวา่อาชีพของเจ้าจะลงเอยอย่างไร”

ฮัลจดจ�าการชีน้� าทางวญิญาณครัง้น้ัน และท่านพรอ้ม
เมื่อไม่ถึงสามสัปดาห์ ให้หลัง กรรมาธิการแม็กซ์เวลล์
โทรมานัดพบท่านในซอลท์เลคซิตี ้บราเดอรแ์ม็กซ์เวลล์
เข้าประเด็นทันที “ผมอยากขอให้คุณเป็นอธิการบดีของ
วทิยาลัยรคิส์” ท่านบอก ฮัลตอบวา่เขาจะต้องสวดอ้อนวอน
เกี่ยวกับเรือ่งน้ี เขาสวดอ้อนวอนและค�าตอบสัน้ๆ ที่เขา

ได้รบัคือ “น่ีเป็นโรงเรยีนของเรา” เรือ่งราวต่อจากน้ันเรา
ทุกคนทราบดี การรบัใช้ ในศาสนจักรของท่านนับจากน้ัน
เป็นแบบอย่างที่ชัดเจนขณะท่านก้าวขึน้ไปรบัใช้เป็นรอง
กรรมาธิการด้านการศึกษา จากน้ันเป็นกรรมาธิการ (สอง
ครัง้) ตามด้วยการเรยีกสู่ฝ่ายอธิการควบคุม โควรมัสาวก
เจ็ดสิบ โควรมัอัครสาวกสิบสอง และที่ปรกึษาของประธาน
ศาสนจักรสามท่าน

แต่ ในความเป็นจรงิส�าหรบัฮัล ไม่มีการเรยีกใดใน
ศาสนจักรส�าคญัมากกวา่กัน “แรงกดดนัทุกช่วงชีวติ
สามารถล่อลวงเราให้ปฏิเสธหรอืละเลยการเรยีกให้รบัใช้
พระผู้ช่วยให้รอด” ประธานอายรงิก์สอน “การเรยีกบาง
อย่างเหล่าน้ันอาจดเูหมือนไม่ส�าคญั แตชี่วติ ข้าพเจ้า และ
ครอบครวัข้าพเจ้าเปลี่ยนไปในทางที่ดขีึน้เพราะข้าพเจ้า

ยอมรบัการเรยีกให้สอนโควรมัมัคนายก ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่
มัคนายกเหล่าน้ันรกัพระผู้ช่วยให้รอดและพระองคท์รงรกั
พวกเขา” 2

ปฏิทรรศน์ทิง้ท้ายคือ ข้าพเจ้าคิดว่าแทบไม่มีสัก
คนที่ข้าพเจ้ารู้จักจะเป็นปฏิปักษ์กับความขัดแย้งและ
รังเกียจความรุนแรงมากไปกว่าเฮนรีย์ บี. อายริงก์เพื่อน
ของข้าพเจ้า นอกจากน้ีท่านยังเป็นนักเรียนนายร้อยที่
ได้คะแนนสูงสุดในชัน้ท่ีมหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์และรับ
ใช้ประเทศชาติอย่างสมเกียรติ ในกองทัพอากาศสหรัฐ
ด้วย ถ้าคนหน่ึงต้องไปสงคราม—และแน่นอนที่สุดเรา
อยู่ ในสงครามท่ีเริ่มต้นในสภาของสวรรค์—เหนือส่ิงอื่น

ใด ท่านจะต้องการให้คน
ที่เกลียดความคิดเรื่อง
สงครามน�าเรา แต่ถ้าเป็น
สงคราม (ทางวิญญาณ) 
เราคงจะขอให้ผู้น� าคน
น้ันคิดอย่างชัดเจนและ
ปราดเปรื่องเพ่ือประเมิน
ทางเลือกด้านกลยุทธ์
และยุทธวิธีทัง้หมดซ่ึง
ขัดกับหลักค�าสอนที่
ได้รับการเปิดเผย โดย
ปรารถนาและแสวงหา
การยืนยันจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ในการ

ตัดสินใจทัง้หมดของเขา เครื่องอารักขาความศักดิ์สิทธิ์
ที่มีความพิเศษในการรบพุ่งกับความต�่าช้าหรือความ
หยาบคายเช่นน้ันแสดงให้เห็นความบริสุทธ์ิอย่างแท้จริง
ของชีวิตที่ดูเหมือนไม่ธรรมดาในบางครัง้ของเฮนรีย์ บี. 
อายริงก์ ข้าพเจ้าคงจะภูมิ ใจที่ ได้เป็นนักบินบนเรือรบ
ของท่านหรือในหลุมหลบภัยของท่าน ◼
ชีวประวติัของประธานอายริงกช่ื์อ I Will Lead You Along: The Life of 
Henry B. Eyring, โดยโรเบิร์ต แอล. อีตนัและเฮนรีย ์เจ. อายริงกมี์คุณค่ามาก
ในการเตรียมบทความน้ี ความเห็นบางอยา่งจากประสบการณ์ตรงของ
ประธานอายริงกแ์ละภมิูหลงัเก่ียวกบัชีวประวติัมาจากหนงัสือเล่มน้ี

อ้างองิ

 1. จดหมายส่วนตวั 25 เม.ย. 2018.
 2. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ถึงหลานๆ ของข้าพเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 69.
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ตอนน้ีท่านมี โอกาสอ่านหลายบทแรกของเล่ม 1 
จากประวตัิศาสนจักรเชิงบรรยายส่ีเล่มชุดใหม่ช่ือ
วา่ วสุิทธิชน: เรือ่งราวของศาสนจักรของพระเยซู

ครสิต์ ในยุคสุดท้าย นับเป็นเรือ่งดีมากที่ ได้เห็นประวตัิ
ศาสนจักรของพระเยซูครสิต์แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายสรา้ง
ศรทัธาและท�าให้เราเกิดความหวงัอีกครัง้ ประวตัิเหล่า
น้ีบอกเล่าไว้ ในบรบิทตามที่ผู้ด�าเนินชีวติในศาสนจักร
ประสบ เรารูสึ้กเป็นเกียรติที่ ได้น�าประวตัิศาสตรด์ังกล่าว
ออกมาในวธิีที่คนทั่วโลกและทั่วศาสนจักรสามารถเข้าใจได้
และเห็นคุณค่า

ความประทับใจที่คนหน่ึงไดร้บัจากการอ่านประวตัขิอง 
ศาสนจักรส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับส่ิงที่คนน้ันคาดหวงัจะพบ 
ในประวตัศิาสตรด์งักล่าว เราอ่านพระด�ารสัของพระเจ้า 
วา่ ศาสนจักรเป็น “ศาสนจักรที่แท้จรงิและด�ารงอยู่แห่ง 
เดยีวตลอดทัง้พืน้พิภพ” (คพ. 1:30) ดว้ยเหตน้ีุจึงอาจม ี
เหตผุลสมควรให้คาดหวงัวา่ประวตัศิาสตรข์องศาสนจักรที ่
แท้จรงิคงพูดถึงผู้น�าที่ ไม่เคยท�าผิดพลาดผู้ด�าเนินการตาม
การเปิดเผยอย่างตอ่เน่ืองจนก้าวหน้ากลายเป็นองคก์รที่ดี
พรอ้มและยอมรบักันอย่างกวา้งขวาง แตน่ั่นไม่ ใช่ส่ิงที่พระ
คมัภีรพ์ูดถึงหรอืประวตัศิาสตรข์องเราแสดงให้เห็น เพราะ
การท�าให้ศาสนจักรเป็นองคก์รที่ดพีรอ้มไม่ ใช่จุดประสงค์
เบือ้งตน้ของพระเจ้า

จุดประสงค์ของศาสนจกัรคอือะไร
ไม่มีข้อใดในพระคมัภีรข์องเรา หลักค�าสอนของเรา 

หรอืค�าสอนของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย

สอนวา่จุดประสงคข์องพระเจ้าคอืท�าให้ศาสนจักรดพีรอ้ม
หรอืช่วยศาสนจักรให้รอด แตจุ่ดประสงคข์องศาสนจักร
คอื “เพื่อท�าให้วสุิทธิชนดพีรอ้ม . . . จนกวา่เราทุกคนจะ
บรรลุถึงความเป็นน� ้าหน่ึงใจเดยีวกันในความเช่ือ . . . บรรลุ
ถึงความเป็นผู้ ใหญ่คอืโตเต็มถึงขนาดความบรบิูรณ์ของ
พระครสิต”์ (เอเฟซัส 4:12–13) จุดประสงคเ์บือ้งตน้ของ
พระเจ้าคอืท�าให้วสุิทธิชนของพระองคด์พีรอ้ม ศาสนจักร
มีหน้าที่สนับสนุนวตัถุประสงคด์งักล่าว

ดว้ยเหตน้ีุ เราจึงจะตืน่เตน้กับส่ิงที่เราพบใน
ประวตัศิาสตรข์องเราถ้าเราคาดหวงัให้ประวตัศิาสตรแ์สดง
ให้เห็นวา่กระบวนการฟ้ืนฟูไม่เพียงสถาปนาศาสนจักร
ที่แท้จรงิของพระเจ้าบนแผ่นดนิโลกเท่าน้ันแตจ่ัดเตรยีม
ประสบการณ์ให้ผู้น�าและสมาชิกไดเ้ตบิโตสู่ความดพีรอ้ม
ขณะพวกเขาเรยีนรูจ้ากชัยชนะและความผิดพลาดของ
ตนดว้ย ประสบการณ์ของพวกเขาสามารถเพิ่มพูนศรทัธา
ของเราในพระผู้เป็นเจ้าและพระครสิต ์ช่วยให้เรามองเห็น
วา่การมีส่วนรว่มในกระบวนการเดยีวกันน้ีที่พระเจ้าทรง
ก�ากับดแูลสามารถเปลี่ยนเราและเป็นพรแก่เราได ้กล่าว
อีกนัยหน่ึงคอื ประวตัขิองศาสนจักรให้ความหวงัแก่เราวา่
สุดท้ายแล้วเราสามารถ “ดพีรอ้มใน [พระครสิต]์” ไดด้ว้ย 
( โมโรไน 10:32)

หมายความว่าอย่างไรทีว่่าน่ีคอืศาสนจกัรทีแ่ท้จริง
ถ้าผู้น� าและสมาชิกในอดีตสามารถสถาปนาศาสนจักร

ของพระคริสต์ ได้ทัง้ที่บางครัง้ความพยายามของพวกเขา
ไม่สมบูรณ์แบบ และถ้าบางครัง้พวกเขาท�าผิดพลาดแล้ว

โดย เอล็เดอร์ เจ. เดฟน์ คอร์นิช

สาวกเจด็สิบเจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่

ศาสนจักรที่แท้จรงิ   
“เพื่อท�าใหว้สุิทธิชนดีพร้อม”
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ละก็ การพูดว่าน่ีคือศาสนจักรที่แท้จริงจะหมายความว่า 
อย่างไร หมายความว่าเรามีความเช่ือมั่นเต็มที่ ในความ 
ถูกต้องของอ�านาจฐานะปุโรหิตท่ี ได้รบัการฟ้ืนฟู ศาสนพิธี 
แห่งความรอด หลักค�าสอนที่ ได้รับการเปิดเผย พระ
คัมภีร์ และโควรัมที่เป็นหน่ึงเดียวกันของอัครสาวกสิบ
สองและฝ่ายประธานสูงสุด หมายความว่าเรารู้ว่าพระผู้
ช่วยให้รอดทรงก�ากับดูแลศาสนจักรด้วยพระองค์เอง พระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเป็นพยานต่อทุกคนที่แสวงหา
ความจริงของเรื่องเหล่าน้ีด้วยใจจริง หมายความว่าโดย
การพยายามรักษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับศาสนพิธี 
และกลับใจอยู่เสมอ แม้แต่คนไม่ดีพร้อมทว่าจริงใจเช่น
ท่านและข้าพเจ้าก็จะได้อยู่ ในรัศมีภาพซีเลสเชียลกับพระ
ผู้เป็นเจ้า พระคริสต์ และครอบครัวเราตลอดกาลผ่านการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์

เรารูสึ้กเป็นเกียรตทิี่ ไดน้�าเสนอประวตัศิาสตรเ์ชิง
บรรยายของศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้าย เรากระตุน้ให้ท่านอ่านตอนที่เหลือตอ่ไปเมื่อออก
หนังสือชุดน้ีแตล่ะเล่ม บันทึกและข้อเท็จจรงิที่อยู่ ในน้ัน
ถูกตอ้งเที่ยงตรง เราเช่ือมั่นวา่การอ่านประวตัศิาสตรน้ี์อย่าง

บทท่ี 7 ของ วิสุทธิชน ปรากฏในบทความต่อไปน้ี เล่มแรก
ทั้งเล่มพิมพ ์14 ภาษา อ่านไดจ้าก store .lds .org และอ่าน

ไดฟ้รีในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณและออนไลน์
ท่ี saints .lds .org นอกจากน้ียงัมีใหอ่้านเป็นภาษาองักฤษ สเปน 
และโปรตุเกสบนอีบุค๊ยอดนิยมและแพลตฟอร์มออดิโอบุค๊ดว้ย

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใน
ประวติัศาสนจกัร ขอเชิญท่านเขา้ร่วมการใหข้อ้คิดทางวญิญาณ
ทัว่โลก Face to Face กบัเอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุกแห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสองในวนัท่ี 8 กนัยายน ค.ศ. 2018 เขา้ไปดูราย
ละเอียดและส่งค�าถามล่วงหนา้ไดท่ี้ YSAface2face .lds .org 

จรงิใจจะเพิ่มพูนศรทัธาของเราในความรกัของพระบิดาบน
สวรรคแ์ละในพลังการชดใช้ของพระครสิต ์จะเสรมิสรา้ง
พยานของเราในเรื่องการก�ากับดูแลจากสวรรค์ของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมธิและการฟ้ืนฟู และจะใหค้วามหวงัแก่
เราวา่เราจะไดร้บัพรทุกประการที่พระองคท์รงสัญญาไวก้ับ
ผู้ซ่ือสัตย์ ◼
เอ็ลเดอรค์อรนิ์ชรบัใช้เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการบรหิารแผนกประวตัศิาสนจักร
ในช่วงเวลาทีเ่ตรยีมบทความน้ี
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ฤดใูบไมผ้ลิปี 1829 อากาศหนาวและชุ่มฉ�่าไปจนถึงเดอืนพฤษภาคม ขณะท่ีชาวนา
ทัว่ฮาร์ โมนีย์อยู่ในบ้าน เล่ือนการเพาะปลกูในฤดใูบไมผ้ลิไปจนกวา่สภาพอากาศ
จะดขึีน้ โจเซฟและออลิเวอรแ์ปลบนัทึกให้ ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีพวกเขาจะท�าได้ 1

พวกเขาแปลมาถึงเรือ่งราวเกี่ยวกับส่ิงที่เกิดขึน้ท่ามกลางชาวนีไฟและชาวเลมัน
เมื่อพระเยซูสิน้พระชนม์ ในเยรซูาเล็ม เรือ่งราวในน้ันเล่าถึงแผ่นดนิไหวและพายุ
ใหญ่ซ่ึงท�าลายล้างผู้คนและท�าให้แผ่นดนิเปลี่ยนสภาพ เมืองบางเมืองจมลงไปใน
ผืนดนิขณะที่บางเมืองไฟไหม้และถูกเผา สายฟ้าฟาดพาดผ่านท้องฟ้าหลายช่ัวโมง 
ดวงอาทิตย์หายไป ผู้รอดชีวติตกอยู่ ในความมืดสนิท ผู้คนร�า่ไห้ร�าพันถึงคนตายของ
พวกเขาเป็นเวลาสามวนั 2

ในที่สุด พระสุรเสียงของพระเยซูครสิตแ์ทรกผ่านความมืดมน “บัดน้ีเจ้าจะไม่
หันกลับมาหาเรา,” พระองคต์รสัถาม “และกลับใจจากบาปของเจ้า, และไดร้บัการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสหรอื, เพื่อเราจะรกัษาเจ้า?” 3 พระองคท์รงยกความมืดออกไปและ
ผู้คนกลับใจ ไม่นาน พวกเขาหลายคนจึงมารวมกันที่พระวหิารในสถานที่ซ่ึงเรยีกวา่
แผ่นดนิอุดมมั่งคัง่ที่ซ่ึงพวกเขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของแผ่นดนิ 4

ขณะที่ผู้คนพูดกันอยู่น้ัน พวกเขาเห็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมา
จากฟ้าสวรรค ์“เราคอืพระเยซูครสิต,์” พระองคต์รสั “ผู้ที่ศาสดาพยากรณ์เป็น
พยานวา่จะมาในโลก.” 5 พระองคป์ระทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาช่ัวขณะหน่ึง ทรงสอน
พระกิตตคิณุของพระองค ์และทรงบัญชาให้พวกเขารบับัพตศิมาโดยลงไปในน� ้าทัง้
ตวัเพื่อการปลดบาป

“และผู้ ใดที่เช่ือในเรา, และรบับัพตศิมา, ผู้เดยีวกันน้ันจะไดร้บัการช่วยให้รอด;” 
พระองคท์รงประกาศ “พวกเขาเป็นผู้ที่จะสืบทอดอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็น
มรดก.” 6 ก่อนเสด็จกลับสวรรค ์พระองคป์ระทานสิทธิอ�านาจแก่ชายที่ชอบธรรมใน
การบัพตศิมาคนที่เช่ือในพระองค์ 7

เพื่อนผู้รบัใช้

บทท่ี 7

บทน้ีเป็นบทที ่7 ของประวตัศิาสนจักรเชิงบรรยายสีเ่ล่มชุดใหม่ชือ่ วสุิทธิชน: เรือ่งราวของศาสนจักรของพระ
เยซูครสิต์ ในยุคสุดท้าย หนังสือมีพิมพ์ ให้อ่าน 14 ภาษา ในหมวดประวตัศิาสนจักรของแอปพลิเคชันคลัง
คน้ควา้พระกิตตคิณุ และที ่วสุิทธิชน.lds .org บทก่อนหน้าน้ีจัดพิมพ์ ในฉบับก่อนและมี ให้อ่าน 47 ภาษาใน
แอปพลิเคชันคลังคน้ควา้พระกิตตคิณุและที ่วสุิทธิชน.lds .org
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28 เลียโฮนา

ขณะที่พวกเขาแปล โจเซฟและออลิเวอรป์ระทับใจค�า
สอนเหล่าน้ี เช่นเดยีวกับอัลวนิ พี่ชายของเขา โจเซฟไม่
เคยรบับัพตศิมาและเขาตอ้งการรูม้ากขึน้เกี่ยวกับศาสนพิธี
และสิทธิอ�านาจที่จ�าเป็นในการปฏิบัตศิาสนพิธีน้ี 8

ในวนัที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1829 เมื่อฝนซาลงแล้ว 
โจเซฟและออลเิวอรเ์ดนิเขา้ไปในป่าใกลแ้มน่� ้าซัสเควฮันนา  
พวกเขาคกุเข่าลง ทูลถามพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับบัพตศิมา
และการปลดบาป เมื่อพวกเขาสวดอ้อนวอน สุรเสียงของ
พระผู้ ไถ่ตรสัให้ความสงบแก่พวกเขา และเทพองคห์น่ึง
ปรากฏในเมฆแห่งแสงสวา่ง เขาแนะน�าตนเองวา่เป็น
ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาพลางวางมือบนศีรษะของพวกเขา 
ปีตเิต็มเป่ียมในใจพวกเขาขณะที่ความรกัของพระผู้เป็น
เจ้าห้อมล้อมพวกเขา

“แก่ท่านเพื่อนผู้ร่วมรับใช้ทัง้หลายของข้าพเจ้า,” 
ยอห์นประกาศ “ ในพระนามของพระเมสสิยาห์ ข้าพเจ้า
ประสาทฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน, ซ่ึงถือกุญแจทัง้หลาย
แห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพ, และของ
พระกิตติคุณแห่งการกลับใจ, และของ
บัพติศมาโดยลงไปในน� ้าทัง้ตัวเพื่อการ
ปลดบาป” 9

เสียงของเทพนุ่มนวลแตด่เูหมือน
จะเสียดแทงโจเซฟและออลิเวอรเ์ข้าไป
จนถึงแก่น 10 เขาอธิบายวา่ฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนให้สิทธิอ�านาจพวกเขาในการ
ประกอบพิธีบัพตศิมาและเทพบัญชาให้
พวกเขาบัพตศิมากันและกันหลังจากที่
เขาจากไป เขาบอกดว้ยวา่พวกเขาจะรบั
อ�านาจฐานะปุโรหิตเพิ่มเตมิทีหลังซ่ึง
จะให้อ�านาจพวกเขาที่จะประสาทของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้แก่กันและให้คนที่
พวกเขาบัพตศิมา

หลังจากยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาจากไป โจเซฟและ 
ออลิเวอรเ์ดนิไปที่แม่น� ้าและลุยน� ้าลงไป โจเซฟให้บัพตศิ
มาออลิเวอรก์่อนและทันทีที่เขาขึน้มาจากน� ้า ออลิเวอรเ์ริม่
พยากรณ์เกีย่วกบัส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้อกีไมน่าน จากน้ันออลเิวอร ์
ให้บัพตศิมาโจเซฟผู้ที่ขึน้มาจากน� ้าดว้ยการพยากรณ์เกี่ยว
กับการขึน้มาของศาสนจักรของพระครสิตซ่ึ์งพระเจ้าทรง
สัญญาวา่จะสถาปนาท่ามกลางพวกเขา 11

โดยท�าตามค�าแนะน�าของยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา พวก
เขากลับไปที่ป่าและแตง่ตัง้กันสู่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ใน
การศึกษาพระคมัภีร์ ไบเบิล เช่นเดยีวกับการแปลบันทึก
โบราณ โจเซฟและออลิเวอรม์ักจะอ่านเกี่ยวกับสิทธิอ�านาจ
ที่จะปฏิบัติ ในพระนามของพระผู้เป็นเจ้า บัดน้ีพวกเขามี
สิทธิอ�านาจน้ัน

หลังจากบัพตศิมา โจเซฟและออลิเวอรพ์บวา่พระคมัภีร์
ที่ดลูึกซึง้และเป็นปรศินากลับชัดเจนมากขึน้ ความจรงิ
และความเข้าใจท่วมท้นความคดิของพวกเขา 12

ทีนิ่วยอรก์ เดวดิ วติเมอรเ์พือ่นของออลเิวอรก์ระตอืรอืรน้
ที่จะเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับงานของโจเซฟ แม้วา่เดวดิจะ
อยู่ ในเฟเยทท์ ประมาณส่ีสิบแปดกิโลเมตรจากแมนเชส-
เตอร ์แตเ่ขากับออลิเวอรเ์ป็นเพื่อนกันขณะที่ออลิเวอร์
สอนอยู่ที่ โรงเรยีนและพักอยู่กับครอบครวัสมิธ พวกเขา
มักจะคยุกันเรือ่งแผ่นจารกึทองค�า และเมื่อออลิเวอรย์้าย
ไปฮาร์ โมนีย์ เขาสัญญาวา่จะเขียนจดหมายไปหาเดวดิเล่า

เกี่ยวกับการแปล
จดหมายเริม่มาถึงไม่นานหลังจากน้ัน 

ออลิเวอรเ์ขียนวา่โจเซฟรูร้ายละเอียด
เกี่ยวกับชีวติเขาที่ ไม่มี ใครรูน้อกจาก
โดยการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า เขา
บรรยายถึงพระค�าของพระเจ้าตอ่โจเซฟ
และการแปลบันทึก ในจดหมายฉบับ
หน่ึง ออลิเวอรแ์บ่งปันงานแปลสองสาม
บรรทัด โดยเป็นพยานถึงความจรงิของ
งานแปลน้ัน

จดหมายอีกฉบับบอกเดวดิวา่น่ันคอื
พระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าที่ ให้เขา
น�าม้าและเกวยีนมาที่ฮาร์ โมนีย์เพื่อช่วย

โจเซฟ เอ็มมา และออลเิวอรย์า้ยไปทีบ่า้นวติเมอร์ ในเฟเยทท์
ซ่ึงพวกเขาจะท�างานแปลใหเ้สรจ็ 13 ผูค้นในฮาร์ โมนียต์อ้นรบั
ครอบครวัสมิธน้อยลง ชายบางคนถึงกับเคยข่มขู่วา่จะ
ท�ารา้ยพวกเขาและหากไม่เป็นเพราะอิทธิพลของครอบ
ครวัเอ็มมา พวกเขาอาจถูกท�ารา้ยอย่างสาหัส 14

เดวดิใหพ้อ่แมแ่ละพีน้่องของเขาดจูดหมายของออลเิวอร ์ 
พวกเขายินยอมตอ้นรบัโจเซฟ เอ็มมา และออลิเวอร ์
เข้ามาที่บ้านของพวกเขา ครอบครวัวติเมอรเ์ป็นผู้สืบ
ตระกูลของผู้ตัง้รกรากที่พูดภาษาเยอรมันในพืน้ที่และมีช่ือ

โจเซฟกับออลิเวอรม์ัก
จะอ่านเรือ่งราวเกีย่วกับ
สิทธิอ�านาจทีจ่ะกระท�า
ในพระนามของพระผู้

เป็นเจ้า เวลาน้ีพวกท่าน
มีสิทธิอ�านาจดงักล่าว
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เสียงเรือ่งการท�างานหนักและความเครง่ศาสนา ไรข่องพวก
เขาอยู่ ใกล้บ้านครอบครวัสมิธพอที่จะไปเยี่ยมเยียนแต่ไกล
พอที่จะกันไม่ ให้ขโมยมารบกวนพวกเขา 15

เดวดิตอ้งการไปฮาร์ โมนีย์ทันที แตพ่่อของเขาเตอืนวา่
เขามีงานหนักที่ตอ้งท�าอีกสองวนัก่อนที่เขาจะไปได ้น่ีเป็น
ฤดเูพาะปลูก เดวดิตอ้งไถดนิยี่สิบเอเคอรแ์ละบ�ารงุดนิดว้ย
ปูนขาวเพื่อช่วยให้ข้าวสาลีของพวกเขางอกงาม พ่อของเขา
บอกวา่เขาตอ้งสวดอ้อนวอนก่อนเพื่อรูว้า่เป็นความจ�าเป็น
อย่างยิ่งยวดหรอืไม่ที่ตอ้งออกเดนิทางตอนน้ี

เดวดิท�าตามค�าแนะน�าของพ่อและเมื่อเขาสวดอ้อนวอน 

เขารูสึ้กวา่พระวญิญาณบอกให้เขา
ท�างานที่บ้านให้เสรจ็ก่อนไปฮาร์ โมนีย์

เช้าวนัตอ่มา เดวดิเดนิออกไปที่ทุ่ง
นาและเห็นรอ่งดนิหลายแถวที่พืน้ดนิ
ซ่ึงไม่ได้ ไถในเย็นก่อนหน้าน้ัน เมื่อ
ส�ารวจทุ่งนาตอ่ไป เขาเห็นวา่มีการไถ
ดนิไปประมาณหกเอเคอรช่ั์วข้ามคนื
น้ันและคนัไถรอเขาอยู่ที่รอ่งดนิสุดท้าย 
พรอ้มให้เขาท�างานของเขาให้เสรจ็

พ่อของเดวดิประหลาดใจเมื่อเขารู้
วา่เกิดอะไรขึน้ “จะต้องมีมือลึกลับช่วย
งานน้ีแน่” เขาบอก “พ่อคิดวา่ลูกน่า
จะไปเพนซิลเวเนียทันทีที่ โรยปูนขาว
เสรจ็”

เดวดิท�างานหนักเพือ่ไถนาทีเ่หลอือยู่
และเตรยีมดนิส�าหรบัการเพาะปลกูให้
ไดผ้ลด ีเมือ่เขาท�าเสรจ็ เขาเทยีมเกวยีน
ของเขากับฝูงมา้ทีแ่ข็งแรงและออกเดนิ
ทางไปฮาร์ โมนียเ์รว็กวา่ทีค่าดไว้ 16

เมื่อโจเซฟ เอ็มมา และออลิเวอร์
ย้ายมาที่เฟเยทท์ แม่ของเดวดิยุ่งมาก 
แมร ีวติเมอรแ์ละพีเตอร ์สามีของเธอ
มีลูกแปดคนที่มีอายุระหวา่งสิบห้าถึง
สามสิบปีอยู่แล้ว และลูกสองสามคนที่
ไม่ ไดอ้าศัยอยู่ที่บ้านก็อยู่ ใกล้เคยีงกัน 
การดแูลความตอ้งการของพวกเขาท�า
ให้แมรตีอ้งท�างานทัง้วนัและแขกของ
บ้านอีกสามคนท�าให้เธอตอ้งท�างาน

หนักขึน้ แมรมีีศรทัธาในการเรยีกของโจเซฟและไม่บ่นวา่
แตเ่ธอก�าลังเหน่ือย 17

ความรอ้นในเฟเยทท์เมื่อฤดรูอ้นน้ันรอ้นมาก ขณะแมรี
ซักผ้าและเตรยีมอาหาร โจเซฟอ่านงานแปลในห้องข้างบน 
โดยปกตอิอลิเวอรจ์ดให้เขา แตบ่างครัง้เอ็มมาหรอืคนหน่ึง
จากครอบครวัวติเมอรผ์ลัดกันจด 18 บางครัง้ เมื่อโจเซฟ
และออลิเวอรเ์หน่ือยจากความเครยีดในการแปล พวกเขา
จะเดนิออกไปที่หนองน� ้าใกล้ๆ และโยนหินไปบนผิวน� ้า

แมรเีองมีเวลาน้อยในการผ่อนคลาย งานที่เพิ่มขึน้และ
ความเครยีดที่เธอรบัไวน้ั้นยากที่จะรบัไหว
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ใจเอ็มมา หลังจากน้ัน เมื่อเขาไปอยู่กับออลิเวอรแ์ละเดวดิ
ที่ห้องท�างานชัน้บน เขาแปลไม่ไดแ้ม้แตค่�าเดยีว

เขาออกจากห้องและเดนิไปยังสวนดา้นนอก เขาออกไป
สวดอ้อนวอนอยู่ข้างนอกประมาณหน่ึงช่ัวโมง เมื่อเขากลับ
มา เขาขอโทษเอ็มมาและขอให้เอ็มมาให้อภัย จากน้ันเขา
กลับไปแปลตามปกติ 24

วนัหน่ึง ขณะที่เธออยู่ข้างนอกใกล้
โรงนาที่ ใช้รดีนมววั เธอเห็นชายคน
หน่ึงผมสีดอกเลาสะพายย่ามเฉวยีง
บ่า การปรากฏตวัโดยฉับพลันของเขา
ท�าให้เธอกลัวแตเ่มื่อเขาเข้ามาถึง เขา
พูดกับเธอดว้ยน� ้าเสียงที่เมตตาซ่ึง
ท�าให้เธอผ่อนคลาย

“ผมช่ือโมโรไน” เขากล่าว “คุณ
เหน่ือยมากกับงานที่เพิ่มขึน้มาทุก
อย่างที่คุณต้องท�า” เขาเหวี่ยงย่าม
ออกจากบ่า แมรีมองดูเมื่อเขาเริ่ม
แกะย่ามออก 19

“คณุซ่ือสัตย์มากและขยันหมั่น
เพียรตลอดมาในการท�างานของคุณ” 
เขาพดูตอ่ “ดงัน้ัน จงึเหมาะสมทีค่ณุ
จะไดร้บัพยานที่อาจเสรมิสรา้งศรทัธา
ให้คณุเข้มแข็งขึน้” 20

โมโรไนเปิดย่ามของเขาและน�า
แผ่นจารกึทองค�าออกมา เขาถือแผ่น
จารกึไวเ้บือ้งหน้าเธอและเปิดให้เธอ
เห็นงานเขียนในน้ันหลายหน้า หลัง
จากเขาเปิดไปหน้าสุดท้าย เขากระตุน้
ให้เธออดทนและซ่ือสัตย์ขณะแบก
รบัภาระที่เพิ่มขึน้มาน้ียาวนานขึน้อีก
หน่อย เขาสัญญาวา่เธอจะไดร้บัพรจาก
การท�าส่ิงน้ี 21

ชายชราคนน้ันหายไปช่ัวขณะตอ่
มา ทิง้ให้แมรอียู่เพียงล�าพัง เธอยังคง
มีงานตอ้งท�า แตน่ั่นไม่ไดเ้ป็นปัญหา
ส�าหรบัเธออีกตอ่ไป 22

ที่บ้านไรข่องวติเมอร ์โจเซฟแปลได้
อย่างรวดเรว็แตบ่างวนัก็ท้าทาย ความ
คดิของเขาเลื่อนลอยไปถึงเรือ่งอื่นๆ และเขาไม่สามารถ
จดจ่อกับเรือ่งทางวญิญาณ 23 บ้านเล็กๆ ของวติเมอรย์ุ่งอยู่
ตลอดเวลาและเต็มไปดว้ยส่ิงที่ดงึความสนใจ การย้ายไป
ที่น่ันหมายถึงการไม่มีความเป็นส่วนตวัเหมือนเวลาที่เขา
และเอ็มมาอยู่ ในฮาร์ โมนีย์

เช้าวนัหน่ึง ขณะที่เขาก�าลังเตรยีมตวัแปล โจเซฟไม่พอ
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ตอนน้ีเขาก�าลังแปลส่วนสุดท้ายของบันทึกที่รูจ้ักกันวา่
เป็นแผ่นจารกึเล็กของนีไฟซ่ึงจะเป็นส่วนเริม่ตน้ของพระ
คมัภีร ์มีการเปิดเผยถึงประวตัศิาสตรซ่ึ์งคล้ายกับที่เขาและ
มารต์นิเคยแปลไวแ้ละท�าหายไป แผ่นจารกึเล็กเล่าถึงชาย
หนุ่มช่ือนีไฟซ่ึงพระเจ้าทรงน�าครอบครวัของเขาออกจาก
เยรซูาเล็มไปยังแผ่นดนิที่สัญญาไว ้แผ่นจารกึน้ีอธิบายถึงที่
มาของบนัทึกและการตอ่สู้ระหวา่งผูค้นชาวนีไฟกับชาวเลมนั 
ในช่วงแรก ส�าคญัยิ่งกวา่น้ัน แผ่นจารกึดงักล่าวยังแสดง
ประจักษ์พยานอันทรงพลังถึงพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้
ของพระองค์

เมื่อโจเซฟแปลงานเขียนจากแผ่นจารกึ
สุดท้าย เขาพบวา่แผ่นจารกึน้ีอธิบายถึง
จุดประสงคข์องบันทึกและตัง้ช่ือวา่ พระ
คมัภีรม์อรมอน ตามช่ือนักประวตัศิาสตร์
ผู้เป็นศาสดาพยากรณ์โบราณผู้รวบรวม
พระคมัภีร์ 25

ตัง้แตเ่ขาเริม่แปลพระคมัภีรม์อรมอน 
โจเซฟเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับบทบาท
ในอนาคตของเขาในงานของพระผู้เป็น
เจ้า จากพระคมัภีรห์ลายหน้า เขารูถ้ึงค�า
สอนเบือ้งตน้ที่เขาเรยีนรูจ้ากพระคมัภีร์ ไบเบิลเช่นเดยีว
กับความจรงิใหม่ๆ ตลอดจนข้อคดิเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์
และพระกิตตคิณุของพระองค ์นอกจากน้ีเขายังคน้พบ
ข้อความเกี่ยวกับยุคสุดท้ายซ่ึงพยากรณ์ถึงผู้หยั่งรูท้ี่ ไดร้บั
เลือกช่ือโจเซฟ ผู้ซ่ึงจะน�าพระวจนะของพระเจ้าออกมา
และฟ้ืนฟูความรูร้วมทัง้พันธสัญญาที่หายไปดว้ย 26

ในบนัทกึ เขาเรยีนรูว้า่นีไฟขยายค�าพยากรณ์ของอสิยาห์
เกีย่วกบัหนังสือทีผ่นึกไวว้า่ผูม้คีวามรูจ้ะอ่านไม่ได ้เมือ่โจเซฟ
อา่นค�าพยากรณ์น้ัน เขานึกถงึเหตกุารณ์ทีศ่าสตราจารย ์
แอนธนัสอบถามมารต์นิ แฮรร์สิ ทัง้หมดน้ียืนยันวา่พระผู้
เป็นเจ้าเทา่น้ันท่ีจะทรงน�าพระคมัภรีอ์อกมาสู่โลกและทรง
สถาปนาศาสนจกัรของพระครสิต์ ในยุคสุดทา้ย 27

เมื่อโจเซฟและเพื่อนของเขาแปลเสรจ็ พวกเขานึกถึง
ค�าสัญญาที่พระเจ้าประทานไว้ ในพระคมัภีรม์อรมอนและ
ในการเปิดเผยของพระองค—์เรือ่งการแสดงแผ่นจารกึให้
แก่พยานสามคน พ่อแม่ของโจเซฟและมารต์นิ แฮรร์สิมา
เยี่ยมไรข่องครอบครวัวติเมอร์ ในเวลาน้ัน และเช้าวนัหน่ึง
มารต์นิ ออลิเวอร ์และเดวดิขอให้ โจเซฟทูลขอให้พวกเขา

เป็นพยาน โจเซฟสวดอ้อนวอนและพระเจ้าทรงตอบโดย
ตรสัวา่หากพวกเขาพึ่งพาพระองคอ์ย่างสุดใจและให้ค�ามั่น
วา่จะเป็นพยานถึงความจรงิ พวกเขาจะเห็นแผ่นจารกึได้ 28

“คณุตอ้งอ่อนน้อมถ่อมตนตอ่หน้าพระผู้เป็นเจ้าของ
คณุในวนัน้ี,” โจเซฟบอกมารต์นิโดยเฉพาะ “และรบัการให้
อภัยบาปของคณุหากเป็นไปได”้ 29

ตอ่มาในวนัเดยีวกนัน้ัน โจเซฟน�าชายสามคนเขา้ไปใน
ป่าใกลบ้า้นครอบครวัวติเมอร ์พวกเขาคกุเขา่ และแตล่ะคน
ผลดักนัสวดออ้นวอนเพ่ือทลูขอใหเ้ห็นแผน่จารกึ แต่ไม่มี
อะไรเกดิขึน้ พวกเขาลองครัง้ทีส่อง แต่ไมม่อีะไรเกดิขึน้ ใน

ทีสุ่ด มารต์นิลกุขึน้เดนิออกไปโดยกลา่ว
วา่เขาเป็นสาเหตทุีฟ้่าสวรรคย์งัปิดอยู่

โจเซฟ ออลิเวอร ์และเดวดิกลับไป
สวดอ้อนวอน และไม่นานเทพองคห์น่ึง
ปรากฏในแสงสวา่งเจิดจ้าเหนือพวกเขา 30 
เทพมีแผ่นจารกึในมือและเปิดไปทีละ
หน้า โดยแสดงให้ชายเหล่าน้ีดสัูญลักษณ์
ที่จารกึไว้ ในแตล่ะหน้า โตะ๊ตวัหน่ึง
ปรากฏขึน้ข้างเขาและบนโตะ๊น้ันเป็น
ส่ิงของโบราณที่บรรยายไว้ ในพระคมัภีร์

มอรมอน อาทิ เครือ่งแปล แผ่นทับทรวง ดาบ และเข็มทิศ
อัศจรรย์ที่น�าทางครอบครวันีไฟจากเยรซูาเล็มสู่แผ่นดนิ
แห่งค�าสัญญา

ชายทัง้สามคนไดย้ินสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าประกาศ
วา่ “แผ่นจารกึเหล่าน้ีไดร้บัการเปิดเผยโดยอ�านาจของพระ
ผู้เป็นเจ้า และไดร้บัการแปลโดยอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า 
การแปลแผ่นจารกึซ่ึงท่านเห็นน้ันถูกตอ้ง เราส่ังให้ท่าน 
กล่าวค�าพยานถึงส่ิงที่ท่านเห็นและไดย้ินขณะน้ี” 31

เมือ่เทพจากไป โจเซฟเดนิลกึเขา้ไปในป่าและเห็นมารต์นิ 
คกุเข่าอยู่ มารต์นิบอกโจเซฟวา่เขายังไม่ไดร้บัพยานจาก
พระเจ้า แตเ่ขายังตอ้งการเห็นแผ่นจารกึ เขาขอให ้
โจเซฟสวดอ้อนวอนกับเขา โจเซฟคกุเข่าข้างเขา และก่อน
ที่พวกเขาจะเอ่ยค�าพูด พวกเขาเห็นเทพองคเ์ดมิแสดง
แผ่นจารกึและวตัถุโบราณอื่นๆ

“’พอแล้ว! ’พอแล้ว!” มารต์นิรอ้ง “ตาผมไดเ้ห็นแล้ว! ตา
ผมไดเ้ห็นแล้ว!” 32

ตอ่มาโจเซฟและพยานสามคนกลับไปบ้านครอบครวัวติ
เมอร์ ในบ่ายน้ัน แมร ีวติเมอรก์�าลังคยุกับพ่อแม่ของ 

โมโรไนถือแผ่นจารกึ
ทองค�าตรงหน้าแมรยี์ วติ
เมอรแ์ละพลิกแผ่นจารกึ
ให้เธอดงูานเขียนบนน้ัน
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โจเซฟเมื่อโจเซฟรบีเข้ามาในห้อง “พ่อครบั! แม่ครบั!” เขา
พูด “พ่อกับแม่คงไม่รูว้า่ผมมีความสุขแค่ไหน!”

เขาน่ังลงข้างแม่ของเขา “พระเจ้าทรงแสดงแผ่นจารกึ
ให้อีกสามคนเห็นนอกจากผม” เขากล่าว “พวกเขารูด้ว้ย
ตนเองวา่ผมไม่ไดอ้อกไปหลอกลวงผู้คน”

เขารูสึ้กประหน่ึงวา่ภาระไดย้กออกไปจากบา่ของเขา “ตอน
น้ีพวกเขาต้องช่วยแบกภาระน้ัน” เขาบอก “ผมไม่ ได้อยู่
คนเดียวบนโลกน้ีอีกต่อไปแล้ว”

มารต์นิเข้ามาในห้องเป็นคนตอ่ไป เกือบตะโกนออกมา
ดว้ยปีต ิ“ตอนน้ีผมไดเ้ห็นเทพจากสวรรคแ์ล้ว!” เขารอ้ง 
“ผมสรรเสรญิพระผู้เป็นเจ้าดว้ยความ
จรงิใจจากจิตวญิญาณของผมที่พระองค์
ทรงถ่อมองคล์งมาท�าให้ผม—แม้ผม—
เป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของงานของ
พระองค!์” 33

ไม่กี่วนัตอ่มา ครอบครวัวติเมอร์ ไปรวม
กับครอบครวัสมิธที่ ไรข่องพวกเขาใน 
แมนเชสเตอร ์โดยรูว้า่พระเจ้าทรงสัญญา
วา่จะสถาปนาพระวจนะของพระองค ์
“ดว้ยปากของพยานหลายตอ่หลายปากเท่า

ที่พระองคท์รงเห็นวา่ด,ี” โจเซฟเข้าไปในป่ากับพ่อของเขา  
ไฮรมั และแซมิวเอล—ครสิเตยีน, เจคอบ, พีเตอร ์จูเนียร.์, 
และจอห์นพี่น้องส่ีคนของเดวดิ วติเมอร—์และพี่เขยของ
เขา ไฮรมั เพจ 34

เหล่าผู้ชายรวมตัวกันในจุดที่ครอบครัวสมิธมักไปสวด
อ้อนวอนเป็นการส่วนตัว โดยได้รับอนุญาตจากพระเจ้า 
โจเซฟเปิดแผน่จารกึและแสดงใหก้ลุม่ชายเหลา่น้ีด ูพวก
เขาไม่ ได้เห็นเทพอย่างที่พยานสามคนเห็น แต่ โจเซฟให้
พวกเขาถือแผ่นจารึกในมือของพวกเขา เปิดแผ่นจารึกที
ละหน้า และตรวจสอบงานเขียนโบราณในน้ัน การได้จับ

แผ่นจารึกยืนยันศรัทธาของพวกเขาว่า
ประจักษ์พยานของโจเซฟเกี่ยวกับเทพ
และบันทึกโบราณเป็นความจริง 35

บัดน้ีเมื่องานแปลเสร็จสิน้และเขา
มีพยานสนับสนุนประจักษ์พยานอัน
อัศจรรย์ของเขา โจเซฟไม่ต้องการ
แผ่นจารึกอีกต่อไป หลังจากชายเหล่า
น้ันออกจากป่ากลับไปบ้าน เทพมา
ปรากฏและโจเซฟคืนบันทึกศักดิ์สิทธ์ิ
ให้เทพดูแล 36 ◼

โจเซฟให้พยานทัง้แปด
คนถือแผ่นจารกึดว้ย
ตนเอง เปิดแผ่นจารกึ

ทีละหน้าและตรวจสอบ
งานเขียนโบราณในน้ัน
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ค �าตอบส�าหรับค�าถาม
ฉันจะทิง้บาปของฉันและรับการให้อภยัได้หรือไม่
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เสียดสี และสาปแช่งพระนามของพระองค ์. . .
“เน่ืองจากพระเยซูคริสต ์เราจะลุกข้ึนจากความส้ิน

หวงัอนัเน่ืองจากความตาย . . .
“เน่ืองจากพระเยซูคริสต ์บาปของเราไม่เพียงลบออก

ไปเท่านั้น แต่จะถกูลืมดว้ย”
เอล็เดอร์ดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟแห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง, “มองดูชายคนนี!้” 
เลยีโฮนำ, พ.ค. 2018, 108, 109.
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ฐานะปุโรหิตและสตรี’”
ประธานดลัลนิ เอช. โอ๊คส์ ทีป่รึกษาทีห่น่ึงในฝ่ายประธาน
สูงสุด, “อ�านาจของฐานะปุโรหิต,” เลยีโฮนำ, พ.ค. 2018, 65.

เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น  
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง,  
“ศาสดาพยากรณ์ของพระเจา้,” 
 เลยีโฮนา, พ.ค. 2018, 27.

ศาสดาพยากรณ์  
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แต่ยนืข้างท่านและ 

ช้ีทางให้ท่านไปหา  

พระผู้ช่วยให้รอด
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ผมเติมน�้ามนัเสร็จพอดีเม่ือไดย้นิเธอ
พดูอยา่งขดัเขินวา่ “ขอโทษค่ะ” ผมเหลียว
ไปเห็นสีหนา้วติกกงัวลของเธอ

ผมบอกเธอวา่ผมคิดจะซ้ือน�้ามนัใหใ้คร
บางคนวนัน้ี “คนๆ นั้นคือคุณ” น่าแปลกท่ี
เธอเร่ิมน�้าตาร้ืน “มีคนคอยดูแลคุณวนัน้ี” 
ผมบอก ผมเดินออ้มเคร่ืองเติมน�้ามนัและ
สอดบตัรเครดิตของผม จากนั้นผมกข้ึ็นรถ
และขบัออกไปดว้ยความมัน่ใจวา่มีคนอยู่
ขา้งบนคอยดูแลผมเช่นกนั ขอบพระทยั
พระผูเ้ป็นเจา้ส�าหรับศาสดาพยากรณ์!”

—โจนาธาน เบ็นสัน เร่ืองราวทีแ่บ่งปันบนเพจเฟซบุ๊ก 
เลยีโฮนำ

มีประสบการณ์ท่ีท่านตอ้งการแบ่งปันหรือไม่ ส่ง
เร่ืองราวของท่านมาท่ี liahona.lds.org หรือ

แบ่งปันบน เพจเฟซบุก๊ ของเรา

ฉนัจะท�าอะไร
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ตวัเลขการ
ประชุมใหญ่!

ผู้สอนศาสนาทีรั่บใช้อยู่ในปัจจุบัน 

103,221 คน:

เตม็เวลา 67,049 คน
บ�าเพญ็ประโยชนข์องศาสนจกัร 

36,172 คน

ประกาศสร้างพระวหิารใหม่ 

7 แห่งในซลัตา อาร์เจนตินา, 

บงัคาลอร์ อินเดีย, มานากวั 

นิการากวั, กายายนัเดโอโร 

ฟิลิปปินส์, เลยต์นั ยทูาห์, 

ริชมอนด ์เวอร์จิเนีย และเมือง

ใหญ่ท่ียงัไม่ไดก้�าหนดใน

รัสเซีย ดูแผนท่ีดา้นบน

ลองท�าตามค�าสอนของศาสดา
พยากรณ์
ผมประทบัใจข่าวสารของประธานเนลสนั
ในการประชุมใหญ่ ท่ีวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรง
ตอ้งการพดูกบัผมและบอกผมวา่พระองค์
ทรงตอ้งการใหผ้มท�าอะไร วนัน้ีผมคิดวา่
ผมจะลองดู ผมสวดออ้นวอนขอใหว้นัน้ี
ผมไดช่้วยใครบางคน หลงัอาหารกลาง
วนัผมตอ้งเติมน�้ามนัรถ ผมเกิดความคิด
วา่ผมตอ้งซ้ือน�้ามนัรถใหค้นๆ หน่ึง ผม
ไม่ค่อยแน่ใจนกั กเ็ลยคิดวา่ “เด๋ียวกรู้็” ผม
เร่ิมเติมน�้ามนั รถตูข้นาดเลก็มาจอดใกล้
ผม สตรีคนหน่ึงลงจากรถพร้อมลกูชาย
ของเธอ เธอหยบิกระเป๋าออกมาและคล�า
หาบางอยา่งในนั้น

ไตร่ตรองดงัน้ี . . .
ฉันจะท�าอะไรถ้ารู้ว่าฉันจะมชีีวติอกีวนัเดยีว

ดูเอล็เดอร์เทย์เลอร์ จ.ี โกดอย, “อกีหน่ึงวนั,” 
เลยีโฮนำ, พ.ค. 2018, 34–36.

แบ่งปันความคิดของท่านบนเพจเฟซบุก๊ เลียโฮนา หรือ
บนัทึกความคิดของท่านลงในสมุดบนัทึกของท่าน!
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โดย อาดมั ซี. โอลสัน
นิตยสารศาสนจกัร

โ รซาลีน ปาซินีรูสึ้กเช่ือมโยงเป็นพิเศษเสมอกับ
เอลิซาเบธ ซาเวยีร ์เทท มารดายายทวดของเธอ
เพราะเรือ่งราวอันเป่ียมดว้ยศรทัธาที่ โรซาลีน

ไดย้ินขณะเตบิใหญ่ เรือ่งราวความวางใจในพระเจ้า
ของเอลิซาเบธขณะเดนิทางจากบอมเบย์ ไปลิเวอรพ์ูล
จนถึงไซอันและความอดทนของเธอผ่านการทดลองที่
บีบคัน้หัวใจท�าให้ โรซาลีนเห็นภาพตนเองสมัยเป็นเด็ก

เรือ่งราวเหล่าน้ันมีบทบาทในการเตรยีมโรซาลีนให้
พรอ้มพัฒนาและพึ่งพาศรทัธาแบบเดยีวกันเมื่อเธอ
ประสบความท้าทายคล้ายกันในชีวติเธอเอง

เราปรบัตวัไดม้ากขึน้ขณะเผชิญการ
ทดลองเมือ่เราคุน้เคยกับความท้าทายที่
บรรพชนของเราประสบ
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พลงัของศรัทธาและ  

เรือ่งราว
ครอบครวั
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ออกจากบา้น สูญเสียครอบครัว
เอลซิำเบธ ทศวรรษ 1850 เมืองบอมเบย์ อินเดยี

เอลิซาเบธ ซาเวียร์เป็นหญิงสาวท่ีมีพ้ืนความรู้ดีผูช่ื้นชอบชีวิต
สะดวกสบายอนัเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวท่ีมีตระกลูมัง่คัง่ใน
อินเดีย แต่ชีวติเร่ิมทา้ทายในปี 1850 เม่ือเธอแต่งงานกบัวลิเลียม เทท
ครูฝึกทหารในกองทพับริติชผูไ้ดรั้บบพัติศมาจากเอล็เดอร์พาร์ลีย ์พี. 
แพรททใ์นสกอตแลนด์

ครอบครัวของเอลิซาเบธไม่เห็นดว้ยกบัการบพัติศมาของเธอ ความ
สมัพนัธ์อนัตึงเครียดตามมาดว้ยเร่ืองเศร้าของการสูญเสียบุตรชายคน
แรกของเธอเน่ืองจากอหิวาตกโรค จากนั้น เอลิซาเบธผูต้ ั้งครรภไ์ด้
แปดเดือนแต่ปรารถนาจะอยูก่บัวสุิทธิชนและเป็นครอบครัวนิรันดร์
ไดส่้งวลิเลียมกบับุตรชายคนท่ีสองไปเตรียมบา้นใหค้รอบครัวของ
พวกเขาในไซอนั

หลงัจากคลอดบุตร ครอบครัวของเอลิซาเบธขอใหเ้ธอท้ิงสามีกบัศาสนา
และไปอยูก่บัพวกเขา แต่ดว้ยความมุ่งมัน่จะติดตามพระผูช่้วยใหร้อด เธอจึง
จากครอบครัวและบา้นเกิดของเธอไปตลอดกาลโดยลงเรือไปเมืองลิเวอร์พลู 
ประเทศองักฤษ

โรซำลนี ปี 2003 รัฐโคโลรำโด สหรัฐอเมริกำ
โรซาลีนเป็นบุตรคนเลก็ในครอบครัวใหญ่ในเอนเทอร์ไพรซ์ ชุม

ชนเลก็ๆ ทางภาคใตข้องรัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา  เธอมีโอกาสเห็น
พลงัของศรัทธาในพระเยซูคริสตห์ลายคร้ังในช่วงหลายปีท่ีบา้นและ
ในงานเผยแผข่องเธอ หลงัจากแต่งงานในพระวหิาร โรซาลีนเร่ิมตน้
การเดินทางท่ีทดสอบประจกัษพ์ยานของเธอเองเม่ือสามีเธอเร่ิมงาน
อาชีพท่ีท�าใหเ้ธออยูไ่กลบา้นออกไปอีก

หลงัจากยา้ยไปรัฐโคโลราโด โรซาลีนเอาใจช่วยอยูห่่างๆ ขณะท่ี
มารดาเธอต่อสูก้บัมะเร็งจนส้ินใจในอีกไม่ก่ีปีต่อมา

“ดิฉนัน่าจะมีความสุขอยูใ่นบา้นเกิดเมืองนอนใกลพ้อ่แม่ของดิฉนัทั้งชีวติ” 
เธอกล่าว “หวัใจดิฉนัแตกสลายเม่ือตอ้งเติบใหญ่และยา้ยไปอยูไ่กลบา้น การ
สูญเสียคุณแม่เป็นเร่ืองเจบ็ปวดมาก แมก้ระทัง่ตอนน้ี ไม่มีวนัใดผา่นไปโดยท่ี
ดิฉนัไม่คิดถึงท่าน

“ดิฉนัจึงเช่ือวา่มีหลายวนัท่ีเอลิซาเบธคิดถึงบา้นของเธอมาก แต่เธอเช่ือใน
พระเยซูคริสตแ์ละยอมใหเ้ดชานุภาพของพระองคท์�างานในชีวติเธอ นัน่เพียง
พอท่ีจะประคบัประคองเธอ เดชานุภาพเดียวกนันั้นไดช่้วยดิฉนัขณะดิฉนัพึ่ง
พลงัจากพระบิดาบนสวรรค ์ไม่วา่ครอบครัวบนแผน่ดินโลกของดิฉนัจะอยูใ่กล้
หรือไกลกต็าม”
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ความเจบ็แปลบของความตาย
เอลซิำเบธ ปี 1856 เมืองลเิวอร์พูล อังกฤษ

ระหวา่งล่องเรือทางไกลจากอินเดียไปองักฤษ 
ลกูสาวทารกของเอลิซาเบธป่วยหนกั เธอเสียชีวติและ
ฝังไวใ้นลิเวอร์พลู เอลิซาเบธกล่าวในภายหลงัวา่การ
สูญเสียลกูนอ้ยท�าใหเ้ธอเจบ็ปวดมากจนเธอไม่รู้วา่จะ
อยูต่่อไปไดห้รือไม่ หวัใจเธอแหลกสลายและโดดเด่ียว 
แต่เพราะก�าลงัใจจากเอล็เดอร์แฟรงคลิน ดี. ริชาร์ดส์
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสองผูรั้บใชเ้ป็นประธานคณะ
เผยแผย่โุรป เอลิซาเบธจึงลงเรือไปเมืองบอสตนั รัฐ
แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

โรซำลนี ปี 2006 รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ
หลงัจากครอบครัวปาชินียา้ยครอบครัวท่ีใหญ่ข้ึน

ไปอยูรั่ฐนิวยอร์กไดไ้ม่นาน โรซาลีนกเ็จบ็ครรภก่์อน
ก�าหนด คณะแพทยคิ์ดจะผา่ตดัท�าคลอดเพราะหวัใจเดก็
เตน้ชา้ลง แต่เม่ือการเตน้ของหวัใจเป็นปกติ ครอบครัว
จึงกลบับา้นดว้ยความโล่งอก

ไม่ก่ีวนัต่อมาเม่ือไปพบแพทยต์ามนดั แพทยไ์ม่พบ
การเตน้ของหวัใจ พวกเขาท�าคลอดทารกเพศชายในอีก
ไม่ก่ีชัว่โมงใหห้ลงั—เดก็ตายคลอด

“การสูญเสียลกูนอ้ยท�าใหดิ้ฉนัเสียใจมาก” โรซาลีน 
กล่าว “ดิฉนัไม่เคยรู้สึกเปล่าเปล่ียวอยา่งท่ีรู้สึกหลงัจาก
พวกเขาน�าร่างลกูนอ้ยไปจากออ้มแขนของดิฉนั”

ครอบครัวบินไปยทูาห์เพื่อฝังเขาใกลก้บัมารดาของ
โรซาลีน โรซาลีนไม่สามารถออกไปด�าเนินชีวติไดต้าม
ปกตินานหลายสปัดาห์หลงัจากนั้น

“ดิฉนัคิดวา่ดิฉนัเขา้ใจอยูบ่า้งท่ีเอลิซาเบธสงสยั
วา่เธอจะเดินหนา้ต่อไปไดห้รือไม่” โรซาลีนกล่าว 
“แต่เอลิซาเบธเดินหนา้ต่อไป เราทุกคนจะพบ
ตนเองในสถานการณ์นั้น ณ จุดหน่ึงใน
ชีวติเรา แต่เราจะหยดุไม่ได ้เราเดินหนา้
ต่อไปโดยพึ่งพาพระผูช่้วยใหร้อด
มากกวา่เดิม และสุดทา้ยเราจะมอง
เห็นปาฏิหาริยท่ี์เกิดข้ึนรอบตวัเรา
ตลอดทาง”

เหมนัตแ์ห่งชีวติ
เอลซิำเบธ ปี 1856 รัฐไอโอวำ สหรัฐอเมริกำ

หลงัจากขา้มมหาสมุทร เอลิซาเบธพบตนเองอยูใ่น
วฒันธรรมใหม่ทั้งหมด เธอโดยสารรถไฟไปรัฐไอโอวา 
สหรัฐอเมริกา สุดทางรถไฟสายตะวนัตกสมยันั้น เอลิซาเบธ 
สมทบกบัคณะรถลากมาร์ตินเม่ือมาถึงท่ีนัน่ในเดือน
กรกฎาคมปี 1856

ความทุกขย์ากของคณะรถลากวลิลีและมาร์ตินมีบนัทึก
ไวอ้ยา่งละเอียด คณะดงักล่าวออกเดินทางปลายปีและติด
ตน้ฤดูหนาวในเทือกเขาร็อกกี เพราะความหนาวจดัและ
อาหารมีนอ้ย จึงมีผูเ้สียชีวติ 200 กวา่คน

หน่ึงในกลุ่มช่วยชีวติท่ีประธานบริคมั ยงักส่์งมาคือ 
วลิเลียมสามีของเอลิซาเบธ ทั้งคู่พบกนัอีกคร้ังกลางหิมะ
หนาเตอะและลมเยน็จดั

หลงัจากพกัฟ้ืนในซอลทเ์ลคซิต้ี ทั้งคู่ลงหลกัปักฐานใน 
ซีดาร์ซิตี ห่างจากจุดท่ีโรซาลีนเร่ิมเดินทางเพียงไม่ก่ีไมล์

โรซำลนี ปี 2007 ฮ่องกง ประเทศจนี
เฉกเช่นเอลิซาเบธเม่ือหลายรุ่นมาแลว้ ไม่นานโรซาลีน 

กพ็บวา่ตนเองขา้มมหาสมุทรมาตั้งรกรากใน
วฒันธรรมท่ีไม่คุน้เคยเม่ือสามีเธอรับต�าแหน่งใน
ฮ่องกง

“บางคนต่ืนเตน้กบัการเปล่ียนแปลงและการผจญ
ภยั แต่น่ีเหมือนจะมากเกินไปส�าหรับดิฉนั” โรซาลีน 

กล่าว
เธอพบพลงัในพระผูช่้วยใหร้อดและในแผนของพระผู ้

เป็นเจา้เพื่อเธออีกคร้ัง ดว้ยการสนบัสนุนของครอบครัวเธอ
และพี่นอ้งสตรีท่ีรักในวอร์ด โรซาลีนจึงรักและเห็นคุณค่า
ของสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์ใหม่ๆ 

ก้า
วไ

ป
ให้

สุ
ดแ

ส
น

ไก
ล 

โด
ยโ

จเ
ซ

ฟ
 บ

ริค
กีย

์



 กนัยายน 2018 39

คนอ่ืนเคยผา่นทางน้ีมาแลว้
ขณะที่เราพยายามตดิตามพระเยซูครสิต ์เราล้วน

เดนิทางผ่านการทดลอง—ที่ราบลุ่มและมหาสมุทรที่
เราตอ้งข้ามและฤดหูนาวจัดที่เราตอ้งพบเจอ แตค่น
อื่นเคยผ่านทางน้ีมาแล้ว เราสามารถพบความหวงัและ
พลังในเรือ่งราวความวางใจในพระผู้ช่วยให้รอดของ
พวกเขา

โรซาลีนรบัรูว้า่เธอน่าจะอยู่เพียงครึง่ทางเท่าน้ัน แต่
เมื่อรูเ้รือ่งราวชีวติของเอลิซาเบธ เธออดนึกถึงตอนจบ
ของเธอเองไม่ได้

“บางทีดฉัินอาจมีคณุลักษณะบางอย่างเหมือน 
เอลซิาเบธ บางทอีาจจะไม ่แตด่ฉัินหวงัวา่เมือ่ลกูๆ เห็น 
ชีวติของดฉัิน พวกเขาจะเห็นความคล้ายคลึงกัน—คอื 
เราทัง้คูซ่ื่อสัตย์จนถึงที่สุดและเรายอมให้การทดลอง 
หล่อหลอมเราให้เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้”

เพราะรบัรูถ้ึงพลังที่เธอไดจ้ากผู้ผ่านไปก่อนเมื่อนาน
มาแล้ว โรซาลีนจึงส่งตอ่เรือ่งราวเหล่าน้ันให้ลูกหลาน
ของพวกเขา

“เรารูจ้ากเรือ่งราวของพวกเขาวา่พวกเขาท�าส่ิงที่
ยาก” โรซาลีนกล่าว “เรารูเ้หตผุลและแรงจูงใจ เวลาน้ี
ถึงคราวดฉัินตอ้งสานตอ่ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละ
การอุทิศตนตอ่พระกิตตคิณุ และส่งตอ่ให้ลูกหลาน
ของดฉัิน” ◼

เร่ืองราวครอบครัวในพระคมัภร์ี

ง านวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ลกูหลานปรับตวัไดม้ากข้ึนขณะ
ต่อสูก้บัความทา้ทายของชีวติเม่ือพวกเขาคุน้เคยกบัเร่ือง

ราวความทา้ทายท่ีบรรพชนของพวกเขาประสบมา 1

ในพระคมัภีร์มอรมอน ฮีลามนัรับรู้ถึงพลงัของการเช่ือม
โยงลกูหลานของเขากบัเร่ืองราวครอบครัวท่ีส่งต่อกนัมา
ผา่นการเขียนและการบอกเล่า เขาบอกบุตรชายวา่

“ดูเถิด, พอ่ตั้งช่ือลกูตามบิดามารดาแรกของเราผูอ้อกมา
จากแผน่ดินแห่งเยรูซาเลม็; และการน้ีพอ่ท�าไปเพื่อวา่เม่ือลกู
นึกถึงช่ือของลกู ลกูกจ็ะนึกถึงพวกท่าน; และเม่ือลกูนึกถึง
พวกท่าน ลกูจะนึกถึงงานของพวกท่าน; และเม่ือลกูนึกถึง
งานของพวกท่านลกูจะรู้วา่เร่ืองน้ีมีกล่าวไว,้ และเขียนไว้
ดว้ย, วา่งานของพวกท่านประเสริฐ.

“ฉะนั้น, ลกูพอ่, พอ่อยากใหล้กูท�าส่ิงท่ีดี, เพื่อลกูจะเป็น
ท่ีกล่าวขวญั, และเขียนไวด้ว้ย, แมด้งัท่ีพวกท่านเป็นท่ีกล่าว
ขวญัและเขียนไว”้ (ฮีลามนั 5:6–7)

อ้างองิ
 1. ด ูRobyn Fivush, “Collective Stories in Families Teach Us About 

Ourselves,” Psychology Today, Feb. 2, 2017, psychologytoday.com/
blog/the- stories- our- lives/201702.

เร่ืองรำวบรรพชนของพวกเขำช่วยเสริม
สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้ศรัทธำของ 
โรซำลนี ปำชินีและของครอบครัวเธอ
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แ มจ้ะทราบวา่ดิฉนั
สามารถเป็นแพทยท่ี์

ดีและเป็นมารดาท่ีดีได ้แต่
กรู้็สึกวา่ดิฉนัไม่สามารถ
ดีไดท้ั้งสองอยา่งในเวลา
เดียวกนั

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

เ มื่อดฉัินอายุราวหกหรอืเจ็ดขวบ 
ดฉัินรูว้า่ดฉัินตอ้งการเป็นนัก

วทิยาศาสตรท์างทะเล ดฉัินจดจ่อกับ
เป้าหมาย ท�างานหนัก และเข้าเรยีน
วทิยาลัยที่ด ีดฉัินเรยีนสัตววทิยา
หลายหลักสูตรและชอบ แตเ่มื่อศึกษา
มากขึน้ ดฉัินกลับหลงใหลรา่งกาย
มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบั
เซลล์ ดฉัินตดัสินใจเป็นนัก 
พยาธิวทิยา

ไมน่านก็พบสามี ในอนาคต เรา
ตดัสินใจแตง่งานกนั การมคีรอบครวั
เป็นแผนส่วนหน่ึงของดฉัินเสมอ แต่
แมจ้ะทราบวา่ดฉัินสามารถเป็นแพทย์
ทีด่แีละเป็นมารดาท่ีดีได ้แตก็่รูสึ้กวา่
ดฉัินไม่สามารถดีไดทั้ง้สองอย่างใน
เวลาเดยีวกนั เพราะครอบครวัเป็นส่วน
ส�าคญัยิง่ในแผนแหง่ความรอดของ
พระเจ้า ดฉัินจงึตดัสินใจเป็นมารดา
กอ่น ดฉัินคดิค�านวณวา่ทนัททีีล่กูๆ ไป
โรงเรยีน ดฉัินจะกลบัไปเรยีนตอ่

เมือ่ลกูคนเล็กเขา้อนุบาล ดฉัิน
เริม่ขัน้ตอนการสมคัรเรยีนโปรแกรม
ปรญิญาเอกดา้นโภชนาการศึกษา
ทีม่หาวทิยาลยัแหง่เทกซัสในเมอืง
ออสตนิ กอ่นยืน่ใบสมคัร ดฉัินพบวา่
ดฉัินตัง้ครรภล์กูคนทีเ่จ็ดอยา่งไมค่าด
ฝัน ดฉัินอยู่ ในช่วงอาย ุ40 และเมือ่ลกู
คนน้ีเขา้โรงเรยีน ดฉัินจะอายรุาว 50

“ช้าไปหน่อยที่จะเริม่อาชีพใหม่ซ่ึง
ตอ้งใช้เวลาศึกษามาก” ดฉัินคดิ

ดฉัินเห็นความฝันดา้นอาชีพของ
ชีวติดฉัินพังทลายทันที เมื่อดฉัินเริม่

สละชีวติท่ีดิฉนัวางแผนไว้

สิน้หวงั พระคมัภีรข์้อหน่ึงเข้ามาในใจ
และความคดิ “ ไม่มี ใครมีความรกัยิ่ง
ใหญ่กวา่น้ี คอืการสละชีวติเพื่อมิตร
สหายของตน” (ยอห์น 15:13) ดฉัิน
นึกเสมอวา่พระคมัภีรข์้อน้ีหมายถึง
คนหน่ึงตายแทนอีกคนหน่ึง แตต่อน
น้ีมีความหมายยิ่งกวา่น้ัน

ดฉัินตระหนักวา่ความรกัยิ่งใหญ่
ที่สุดที่ดฉัินจะแสดงออกไดค้อืการ

สละชีวติที่ดฉัินวางแผนไว ้และสละ
เวลาตลอดจนพลังงานให้การเลีย้งดู
ลูกๆ ดฉัินรูสึ้กวา่ส�าหรบัดฉัินแล้วน่ี
คอืส่ิงทีพ่ระเจา้ทรงประสงค์ ใหด้ฉัินท�า 
ใช่ ดฉัินอาจจะช่วยคนไดม้ากในฐานะ
แพทย์ แตด่ฉัินรูเ้ช่นกันวา่ดฉัินจะมี
ผลใหญ่หลวงที่สุดช่ัวนิรนัดร์ ในชีวติ
ของลูกๆ ◼
จีนเนตต ์คอ็กซ์ รัฐเทกซสั สหรัฐอเมริกา ภา
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ก ารรักษาพระค�าแห่ง
ปัญญาเร่ิมรู้สึก

เหมือนเป็นภาระท่ี
น่าเบ่ือจนกระทัง่
ผมสงัเกตเห็น
เพื่อนร่วมวชิาชีพ
คนหน่ึงตอ้งด่ืม
กาแฟสองถว้ย
เพื่อใหต่ื้นตวั

ง านของผมท�าให้ผมตอ้งเดนิทางปี
ละหลายครัง้จากไตห้วนัไปรบัการ

อบรมที่ซานฟรานซิสโก แคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิา ปัญหากับการเดนิทาง
ระหวา่งสองประเทศน้ีคอืเวลาตา่ง
กัน 15 ช่ัวโมง เจ็ทแล็กท�าให้ผมอยาก
นอนช่วงกลางวนั และตืน่ตลอดคนื

เพื่อนรว่มวชิาชีพจากทั่วโลกเข้า
รว่มการอบรมเหล่าน้ี พวกเขาบอก
ผมวา่พวกเขาแก้ ไขเจ็ทแล็กโดยดืม่
กาแฟเพื่อท�าให้พวกเขาตืน่และดืม่
ไวน์แดงเพื่อช่วยให้พวกเขาหลับ

เพื่อนรว่มวชิาชีพบางคนให้ดืม่
เครือ่งดืม่เหล่าน้ี แตผ่มบอกพวก
เขาอย่างสุภาพวา่ผมเป็นสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายและสัญญากับ
พระเจ้าวา่จะไม่ดืม่ไวน์หรอืกาแฟ บาง
คนล้อผมและพูดวา่พระบัญญัตเิหล่า
น้ันท�าให้ชีวติผมยากขึน้ บางครัง้ผม
รูสึ้กเหมือนก�าลังถูกคนในอาคารใหญ่
และกวา้งในความฝันของลี ไฮล้อเลียน 
(ด ู1 นีไฟ 8:26–27)

เจท็แลก็และพระค�าแห่งปัญญา
แตเ่มื่อเวลาผ่านไป การรกัษา

พระค�าแห่งปัญญาเริม่รูสึ้กเหมือน
เป็นภาระทีน่่าเบือ่ ระหวา่งคนืหน่ึง
ที่ผมนอนไม่หลับ ผมรูต้วัวา่ศรทัธา
ของผมอ่อนลง ตอ้งขอบคณุภรรยา
ที่ส่งข้อความมาให้ก�าลังใจผมวนั
น้ันให้มีศรทัธาอยู่เสมอ พึ่งพาพระ
ผู้เป็นเจ้า และรกัษาพระบัญญัติไม่
วา่สภาวการณ์จะเป็นอย่างไร ดว้ย
ก�าลังใจของเธอผมเริม่สวดอ้อนวอน
ขอความช่วยเหลือและเริม่มอง
สถานการณ์ตา่งจากเดมิ

ในการเดนิทางครัง้หน่ึง ผมสังเกต
เห็นเพื่อนรว่มวชิาชีพคนหน่ึงดืม่
กาแฟสองถ้วย ผมถามเขาเกี่ยวกับ
ถ้วยที่สอง

“ถ้วยเดยีวไม่แรงพอจะท�าให้ผมตืน่
ตวัอีกแล้ว” เขาตอบ
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ผมประหลาดใจเมื่อสังเกตเห็นวา่
คนที่ดืม่ไวน์ก็เป็นเหมือนกัน พวกเขา
ตอ้งดืม่มากขึน้จึงจะนอนหลับ บาง
ครัง้แม้ถึงกับหลับนานกวา่ปกตเิพราะ
พวกเขาดืม่มากเกินไป

การไดเ้ห็นเพื่อนรว่มวชิาชีพพึ่ง
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และกาแฟมาก
ขึน้ท�าให้ผมตระหนักวา่การรกัษาพระ
บัญญัตสิ�าคญัอย่างยิ่ง ถ้าผมเลือกไม่
เช่ือฟังพระค�าแห่งปัญญา ผมอาจตก
อยู่ ในสถานการณ์เดยีวกัน

เจ็ทแล็กของผมไม่หายเป็นปลิด
ทิง้ แตส่ถานการณ์ดขีึน้ เช้าวนัหน่ึง 
ผมตืน่มาดดูวงอาทิตย์ขึน้หลังจาก
นอนหลับเต็มอิ่มทัง้คนื เมื่อแสงแดด
ส่องเข้ามาทางหน้าตา่ง ผมตระหนัก
วา่ดว้ยความช่วยเหลือจากพระบิดา
บนสวรรค ์ผมสามารถจัดการกับการ
ทดลองทุกอย่างได้ ไม่วา่ใหญ่หรอืเล็ก 
ผมเพียงแตต่อ้งเช่ือฟังตอ่ไป ท�าให้
ศรทัธาแรงกล้าอยู่เสมอ และอดทน
จนกวา่ชีวติจะหาไม ่◼
แอนดรูว ์ลี เมืองนิวไทเป ไตห้วนั



42 เลียโฮนา

ดิฉันกับครอบครวัย้ายไปอยู่เกาะ
โดมินิกาในแครบิเบียนเมื่อเดือน

สิงหาคมปี 2016 เราตกหลุมรกัความ
สวยงาม วฒันธรรม และผู้คนของ
เกาะน้ีทันที เราเข้ารว่มสาขาในท้องที่
และเรยีนรู้ ไดม้ากจากสมาชิกที่น่ัน

วนัจันทรท์ี่ 18 กันยายน ปี 2017  
เฮอรร์เิคนมาเรยีระดบั 5 พัดกระหน�่ า
เกาะเล็กๆ ของเรา ดฉัินกับสามีเห็น
บ้านเรอืนและยานพาหนะถูกพายุพัด
ไปตามถนน ความเกรีย้วกราดของ 
เฮอรร์เิคนมาเรยีผ่านเกาะพอดที�าให้
เกิดความเสียหายมากมาย วนัรุง่ขึน้
หลังจากเกิดพายุ เราเดนิไปตามถนน
สายตา่งๆ และพบวา่ป่าฝนเขียวขจี
และมีชีวติชีวาบัดน้ีมองดเูหมือนเป็น
ที่รกรา้งวา่งเปล่า

เช้าวนัเดยีวกัน เราเดนิไปบ้าน
เพื่อนสมาชิกสาขาของเรา มีบ้านเพียง
สองหลังที่ ไม่ ไดร้บัความเสียหายและ
ยังอาศัยอยู่ ได ้ครอบครวัสมาชิกหก
ในแปดครอบครวัที่อยู่ทางเหนือของ

หลงัเกิดเฮอร์ริเคนมาเรีย
ไฟฟ้า และความสะดวกสบายวนัตอ่
วนั แตเ่รามีพลังเอาชนะและพยุงผู้
อื่น ในช่วงหลายเดอืนตัง้แตเ่กิด 
เฮอรร์เิคนมาเรยี ดฉัินตระหนักวา่แม ้
การเตรยีมพรอ้มทางโลกจะส�าคญั 
แตเ่ราตอ้งเตรยีมพรอ้มทางวญิญาณ
ดว้ย เมื่อเราเช่ือฟังและสรา้งประจักษ์
พยานบนศรทัธาในพระเยซูครสิต ์เรา
จะมีรากฐานมั่นคงที่จะไม่ล้มเมื่อลม
และมรสุมชีวติพัดอยู่รอบๆ เรา ◼
เบรียนเน แอนเดอร์สนั, รัฐเวอร์จิเนีย 
สหรัฐอเมริกา

ใ นเดือนกนัยายนปี 2017 เฮอร์ริเคนมา-
เรียระดบั 5 พดักระหน�่าเกาะโดมินิกา 

ดิฉนักบัสามีเห็นบา้นเรือนและยาน
พาหนะถูกพายพุดัไปตามถนน

เกาะสูญเสียทุกอย่าง ทางการประกาศ
วา่แปดสิบเปอรเ์ซ็นตข์องตกึรามบ้าน
ช่องบนโดมินิกาไม่สามารถเข้าอยู่
อาศัย แม้เกิดเหตกุารณ์รา้ยแรงเช่นน้ี 
แตห่ลายครอบครวัยังยิม้สู้ เมื่อเราถาม
วา่พวกเขาท�าไดอ้ย่างไร พวกเขาตอบ
วา่ “เราไดร้บัพรที่ยังมีชีวติอยู่”

เพราะครอบครวัเราเอาใจใส่ค�า
แนะน�าของศาสดาพยากรณ์ให้พึ่งพา
ตนเอง เราจึงมีอาหารที่สะสมไว ้เรา
สามารถเลีย้งอาหารเพื่อนบ้าน ผู้สอน
ศาสนา และสมาชิกหลายคนในสาขา
ของเรา เราเลีย้งอาหารเฉลี่ยมือ้ละ 20 
คน เมื่อเราใช้อาหารที่สะสมไวด้แูล
คนรอบข้าง ภาระของเรารูสึ้กเบาลง

ประสบการณ์น้ีเตอืนดฉัินให้
นึกถึงแอลมากับผู้คนของเขา ผู้
ซ่ึง “ภาระ . . . เบาลง; แท้จรงิแล้ว, 
พระเจ้าทรงเพิ่มพละก�าลังให้พวกเขา
เพื่อพวกเขาจะทนแบกสัมภาระได้
โดยง่าย” ( โมไซยาห์ 24:15)

ถึงแม้เราจะอยู่ โดยไม่มีน� ้าประปา 
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แ ม้จะเคยไปโบสถ์ ไม่กี่ครัง้ แตผู่้
สอนประจ�าบ้านของดฉัินมาเยี่ยม

สม�่าเสมอ คนืหน่ึงเขาโทรศัพท์มา
ถามวา่ดฉัินจะแบ่งปันข้อคดิบางอย่าง
เกี่ยวกับครอบครวันิรนัดร์ ในชัน้เรยีน
หลักธรรมพระกิตตคิณุครัง้ตอ่ไปได้
หรอืไม่

“ ไดค้ะ่ ยินดคีะ่” ดฉัินตอบ
ดฉัินไม่ไดค้ดิอะไรมากจนถึงเช้า 

วนัรุง่ขึน้ ตอนน้ันเองที่ดฉัินนึกออก 
วา่ดฉัินรบัปากจะพูดเรือ่งครอบครวั 
นิรนัดรก์ับคนกลุ่มหน่ึงที่อาจจะรู้
เรือ่งน้ีแล้ว ดฉัินคดิไม่ออกวา่จะพูด
อะไรกับพวกเขา

หลายปีที่ผ่านมา ดฉัินท�าการเลือก
ที่แยกตนเองจากพระกิตตคิณุ ดฉัิน
จะแบ่งปันข้อคดิในเรือ่งที่ดฉัินไม่
แน่ใจวา่ตนเองเช่ือไดอ้ย่างไร ดฉัิน
รูสึ้กสับสน จากน้ันเน้ือรอ้งของเพลง
สวด “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” (เพลง
สวด, บทเพลงที่ 149) ก็เข้ามาในใจ 
ดฉัินไม่ไดย้ินค�ารอ้งของเพลงน้ัน

หลายปี แตรู่ด้ว้ยใจ ท�าให้ฉุกคดิได้
วา่ ดฉัินตอ้งทูลถามพระผู้เป็นเจ้าวา่
ดฉัินเป็นลูกของพระองคจ์รงิหรอื

เวลาน้ันดฉัินก�าลังจัดเฟอรนิ์เจอร์
ในห้องนอนใหม่ เตยีงนอนจึงวาง
เฉียงๆ อยู่กลางห้อง ดฉัินคกุเข่าข้าง
เตยีงและรอค�าสวดอ้อนวอน ดฉัิน
จะทูลอะไรกับพระผู้เป็นเจ้า ดฉัินไม่
แน่ใจดว้ยซ�า้วา่พระองคท์รงด�ารงอยู่ 
ในขณะน้ันความปรารถนาลึกซึง้ที่สุด
ของใจดฉัินท�าให้ดฉัินเอ่ยค�าเหล่าน้ี
ออกมา “พระผู้เป็นเจ้า พระองคอ์ยู่ที่
น่ันจรงิหรอื และถ้าพระองคอ์ยู่ที่น่ัน 
ข้าพระองคเ์ป็นลูกของพระองคห์รอื”

ค�าตอบมาทันที ประหน่ึงพระองค์
ทรงรอให้ดฉัินถาม ดฉัินรูสึ้กวา่พระผู้
เป็นเจ้าตรสัวา่ “ ใช่ คามิลลา เราอยู่ที่
น่ี และเจ้าเป็นลูกของเรา”

เมื่อดฉัินลืมตา ดฉัินยังอยู่ ในห้อง
นอนที่ระเกะระกะ ทุกอย่างรอบตวัยัง
ไม่เป็นระเบียบ แตด่ฉัินรูสึ้กวา่ชีวติ
เริม่เข้าที่เข้าทางแล้ว ดฉัินรูว้า่ดฉัิน

เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า น่ันแหละ
ส�าคญั

ในชัน้เรยีนวนัอาทิตย์ ดฉัินเล่า
เรือ่งราวของดฉัินอย่างเรยีบง่ายวา่
ดฉัินรู้ ไดอ้ย่างไรวา่ ดฉัิน เป็นลูกของ
พระผู้เป็นเจ้า “ถ้าดฉัินเป็นลูกของ
พระองค”์ ดฉัินกล่าว “ทุกคนก็เป็น
ลูกของพระองคเ์ช่นกัน”

ดฉัินใช้เวลาสามปีครึง่ท�าการ
เปลี่ยนแปลงทัง้หมดที่จ�าเป็นตอ้ง
ท�า แตชี่วติไม่เหมือนเดมิอีกเลย นับ
ตัง้แตว่นัน้ัน ดฉัินไม่สงสัยอีกแล้ววา่
ดฉัินเป็นใคร ดฉัินรูว้า่พระบิดาบน
สวรรคท์รงอยู่ที่น่ันเสมอ พระองค์
ทรงรกัดฉัินเพราะดฉัินเป็นลูกของ
พระองค ์◼
คามิลลา เนลสนั รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

“ขา้พระองคเ์ป็นลกูของพระองคห์รือ”
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หลายปีกอ่น ขา้พเจา้กบัเพ่ือนคนหน่ึงรบัประทานอาหาร
กลางวนัดว้ยกนั เราไม่ไดพ้บกนัหลายปี ระหวา่งเรียน
มธัยมปลายและวิทยาลยัชว่งแรกๆ เขาเป็นเพ่ือนสนิท

ท่ีสดุคนหน่ึงของขา้พเจา้ เขาเป็นชายหนุ่มท่ีเขม้แขง็ท่ีสดุและมุ่ง
มั่นท่ีสดุคนหน่ึงท่ีขา้พเจา้รูจ้กั

เราเรียนเซมินารีดว้ยกนั เลน่กีฬาดว้ยกนั เขา้มหาวิทยาลยั
พรอ้มกนั เตรียมเป็นผูส้อนศาสนาพรอ้มกนั และไปเป็นผูส้อน
ศาสนาหา่งกนัไม่กีเ่ดือน หลงัจากเป็นผูส้อนศาสนา เขาแตง่งาน
กบัสตรีท่ีมีพรสวรรคแ์ละยอดเย่ียมคนหน่ึงจากสเตคของขา้พเจา้

หลายปีผ่านไป ชวิีตเราเดินไปคนละทาง เรายา้ยไปอยูค่นละเมือง
และสดุทา้ยก็ไม่ไดติ้ดตอ่กนัอีก ขา้พเจา้ยงัจ�าไดว้า่ตกใจมากเม่ือ
ทราบวา่เขากบัภรรยาออกจากศาสนจกัร ในบรรดาคนทัง้หมดท่ี
ขา้พเจา้รูจ้กัแตเ่ยาวว์ยั เขาเป็นคนสดุทา้ยท่ีขา้พเจา้คิดวา่จะทิง้
ศาสนจกัร

ขณะรบัประทานอาหารกลางวนัเราหวนนึกถึงมิตรภาพของเรา
ท่ีมีความหมายตอ่เราทัง้คูม่าก เราหวัเราะอีกครัง้กบัประสบการณ์
พิลึกพิลัน่สมยักอ่น เราคยุกนัเกีย่วกบัครอบครวัของเราและ
พยายามปิดชอ่งวา่งของเวลา

สดุทา้ย ขา้พเจา้ถามค�าถามชดัเจนวา่ “ทิม เกิดอะไรขึน้ 
คณุเปลีย่นใจเลือ่มใสอยา่งลึกซึง้และมุ่งมั่น! ท�าไมคณุออกจาก
ศาสนจกัร อะไรท�าใหค้ณุเดินออกจากพนัธสญัญาพระวิหารของ
คณุ คณุละทิง้พระผูช้ว่ยใหร้อดดว้ยหรือ เราสญัญากนัวา่เราจะ
ซือ่สตัยแ์ละแน่วแน่จนถึงวาระสดุทา้ยของชวิีตเราน่ีนา!”

“เควิน” เขาตอบ “ตอนนีผ้มแคม่องตา่งจากเดิม ทศันะของผม
เกีย่วกบัศาสนจกัรและค�าสอนเปลีย่นไป ผมไม่ไดเ้กลียดศาสนจกัร
—ผมแคไ่ม่ตอ้งการศาสนจกัรอีก”

อย่าทิง้พระผู ้
ช่วยใหร้อด

โดย เอล็เดอร์เควนิ 
ดบัเบิลยู. เพยีร์สัน

แห่งสาวกเจด็สิบ
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เราอยู่ในชว่ง

เวลาที่วุน่วาย 

แตค่�าถามไม่ได ้

อยู่ท่ีวา่ศาสนจกัร

จะจดัการอย่างไร 

อยู่ท่ีวา่ท่านและ

ขา้พเจา้จะจดัการ

อย่างไรมากกวา่

คนหนุ่มสาว
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เม่ือเราคยุกนัจบแลว้ ผมแสดงความรกัและความ
ขอบคณุส�าหรบัมิตรภาพท่ีขา้พเจา้ยงัเห็นคา่ จากน้ัน 
ขา้พเจา้แสดงประจกัษพ์ยานดว้ยความรูสึ้กลึกๆ วา่ “ทิม 
ผมรูว้า่สิง่เหลา่นีจ้ริง และคณุรูด้ว้ยวา่จริง คณุรูม้าตลอด 
คณุแคส่ญูเสียความชดัเจนท่ีเคยมี แตค่ณุสามารถกูแ้สง
สวา่งและความเขา้ใจของพระวิญญาณบริสทุธิท่ี์คณุเคยมี
คืนมาได ้ กลบัมาเถอะนะ”

เราโอบกอดกนัขณะกลา่วลา เขากระซบิวา่ “ผม
ชืน่ชมความเชือ่มั่นและความกระตือรือรน้ของคณุ แต่
คณุจะมั่นใจขนาดน้ันไดอ้ยา่งไร”

ขณะเดินจากมา ขา้พเจา้ใครค่รวญการเลือกท่ีเราท�า
และผลของการเลือกเหลา่น้ันตอ่ชวิีตเราและชวิีตลกูหลาน
ของเรา

เพ่ือนรุน่เยาวท์ ัง้หลาย ไดโ้ปรดอยา่ปลอ่ยใหสิ้ง่ท่ีเกิด
ขึน้กบัทิมเพ่ือนขา้พเจา้เกิดขึน้กบัทา่น ทา่นแน่วแน่ ไม่
หวัน่ไหว และเปลีย่นใจเลือ่มใสอยา่งท่ีทา่นคิดหรือไม่ เม่ือ
ทา่นเผชญิความทา้ทายท่ีจ�าเป็นของชวิีตอยา่งไม่อาจเลีย่ง
ได ้ ทา่นจะหนัไปหาสนัติสขุและความเขา้ใจท่ีใด เม่ือชวิีต
ทา่นมืดมนหม่นหมอง ทา่นยงัคิดท่ีจะสวดออ้นวอนอยา่ง
สม�่าเสมอโดยไม่ตอ้งมีใครบอกหรือไม่ 1

ขณะค�าวิพากษวิ์จารณศ์าสนจกัร ประวติัศาสนจกัร 
ผูน้�าศาสนจกัร และค�าสอนของศาสนจกัรเพ่ิมขึน้ ทา่น
จะยืนท่ีใด ขณะความเชือ่และการปฏิบติัของโลกท่ีมืดมน
ลงทกุขณะสวนทางกบัหลกัธรรมของพระกิตติคณุท่ีไดร้บั
การฟ้ืนฟู ทา่นจะท�าอะไร

“พวกท่านกจ็ะไปจากเราด้วยหรือ?
อาวธุท่ีทรงอานุภาพท่ีสดุบางอยา่งของซาตานคือ

การท�าใหเ้ขว การหลอกลวง และความเฉ่ือย
ชาทางวิญญาณ แตล่ะอยา่งกดักรอ่น

ศรทัธา บดบงัวิสยัทศัน ์ และบิดเบือน
ทศันะ ทัง้หมดน้ันเป็นความทา้ทายใหญ่
หลวงของสมยัเรา ซาตานใชอ้าวธุเหลา่
น้ันไม่เพียงเพ่ือท�าลายโจเซฟ สมิธ 
พระคมัภีรม์อรมอน หลกัค�าสอน
ของศาสนจกัร และผูน้�าศาสนจกัร
เทา่น้ันแตโ่จมตีพระผูช้ว่ยใหร้อด
และแผนของพระบิดาดว้ย เป็น
เชน่น้ันเสมอมา

เม่ือความเกรีย้วกราดท่ีเลีย่ง
ไม่ไดข้องการลอ่ลวงและความ
ยากล�าบากใกลเ้คียงพายทุาง
วิญญาณระดบั 5 ทา่นจะ 
วางใจพระผูเ้ป็นเจา้และแนบ
สนิทกบัความจริงหรือไม่ 
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ค�าถามแทงใจท่ีพระผูช้ว่ยใหร้อดตรสัถามอคัร
สาวกสิบสองยงัคงมีผลในทกุวนันีคื้อ

“พวกทา่นก็จะจากเราไปดว้ยหรือ?”
“ซโีมน เปโตรทลูตอบพระองคว์า่ องค ์

พระผูเ้ป็นเจา้ พวกขา้พระองคจ์ะจากไปหา 
ใครได?้ พระองคท์รงมีถอ้ยค�าแหง่ชวิีต
นิรนัดร ์

“และพวกขา้พระองคก็์เชือ่และทราบแลว้วา่
พระองคท์รงเป็นองคบ์ริสทุธิข์องพระเจา้” (ยอหน์ 
6:67–69)

ขา้พเจา้นึกถึงค�ากลา่วอนัเป่ียมดว้ยพลงัของ
ประธานฮีเบอร ์ ซ.ี คิมบลัล ์ (1801–1868) 
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสงูสดุ วิสทุธชิน
มาถึงหบุเขาซอลทเ์ลคอยา่งปลอดภยัและพอใจ
ตนเองมาก พอเอาชนะและอดทนไดม้าก พวก
เขาก็จองหองและอวดดี ประธานคิมบลัลก์ลา่ว
วา่

“ขา้พเจา้กลา่วกบัทา่นวา่หลายคนใน
พวกทา่นจะเห็นเวลาท่ีทา่นจะมีความทกุข ์
การทดลอง และการขม่เหงทกุอยา่งท่ีทา่น
ทนได ้ และมีโอกาสหลายครัง้ใหแ้สดงวา่ทา่น
ซือ่ตรงตอ่พระผูเ้ป็นเจา้และงานของพระองค ์
. . . เพ่ือเผชญิความยากล�าบากท่ีจะเกิดขึน้ 
ทา่นจ�าเป็นตอ้งมีความรูเ้ร่ืองความจริงของงานนี้

ดว้ยตวัทา่นเอง . . . หากทา่นไม่มีประจกัษพ์ยาน 
จงด�าเนินชวิีตใหถ้กูตอ้ง รอ้งทลูพระเจา้ และไม่
หยดุจนกวา่จะไดร้บั หากทา่นไม่ท�าสิง่นีท้า่นจะ
ทนไม่ได ้

“. . . เวลาจะมาถึงเม่ือไม่มีชายหรือหญิงคนใด
อดทนไดโ้ดยอาศยัแสงสวา่งท่ียืมมา แตล่ะคน
จะตอ้งมีแสงน�าทางอยูใ่นตนเอง หากทา่น
ไม่มี ทา่นจะทนไดอ้ยา่งไร” 2

เราอยูใ่นชว่งเวลาท่ีวุน่วาย แตค่�าถามไม่
ไดอ้ยูท่ี่วา่ศาสนจกัรจะจดัการอยา่งไร อยูท่ี่
วา่ทา่นและขา้พเจา้จะจดัการอยา่งไรมากกวา่ 
“มาตรฐานของความจริงไดร้บัการสถาปนา 
มือท่ีไม่สะอาดไม่สามารถหยดุยัง้ความกา้วหนา้
ของงานนีไ้ด”้ 3 ทา่นและขา้พเจา้กา้วหนา้ไปกบั
งานนีห้รือไม่ขึน้อยูก่บัตวัเราเอง

วธีิอยู่รอดทางวญิญาณ
ขา้พเจา้เสนอสิง่ส�าคญัหกขอ้ท่ีเราแตล่ะคนตอ้ง

ท�าเพ่ือความอยูร่อดทางวิญญาณ

1 รกัและเชือ่ฟังพระผูเ้ป็นเจา้กอ่น 
การรกัและเชือ่ฟังพระผูเ้ป็นเจา้จ�าเป็น
ตอ้งมากอ่นการรกัและรบัใชผู้อื้น่ 

ล�าดบัเป็นเร่ืองส�าคญั นีไฟสอนวา่ “เพราะ
พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ประทานความสวา่งใหแ้ก่

ความเขา้ใจ; เพราะพระองคร์บัสัง่แกม่นุษยต์าม
ภาษาของพวกเขา, สูค่วามเขา้ใจของพวกเขา” 
(2 นีไฟ 31:3) พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเราและ
เต็มพระทยัประทานความเขา้ใจแกเ่ราเสมอ แต่
เราตอ้งใหพ้ระองคม์าเป็นอนัดบัแรกในชวิีตเรา

3 “แสวงหาการเรียนรู,้ แมโ้ดยการ
ศึกษาและโดยศรทัธาดว้ย”  
(คพ. 109:7) การเรียนรูเ้ป็นหนา้ท่ีอนั

ศกัดิสิ์ทธิ ์ ผูก้ระท�าแสวงหาการเรียนรู ้ วตัถรุอ
ใหถ้กูกระท�า ผูน้�าท่ีย่ิงใหญคื่อผูเ้รียนรูท่ี้ย่ิงใหญ ่
ศาสนจกัรตอ้งการผูน้�าท่ีย่ิงใหญ—่ชายหญิงท่ี
แสวงหาความสวา่งและความรูม้ากขึน้ ความ

เขา้ใจและการเปลีย่นใจเลือ่มใสลึกซึง้ขึน้ (ด ู
คพ. 93:36) ทัง้หมดนีเ้รียกรอ้งค�ามั่นสญัญา
และการอทิุศตน ทา่นไม่สามารถพบความจริงอนั
ลึกซึง้โดยเลือ่นหนา้จอดวิูกิพีเดียหรือคน้ขอ้มูล
ตามบล็อกตา่งๆ จ�าไวว้า่ศรทัธาเกิดจากการได ้
ฟังประจกัษพ์ยานของผูมี้ศรทัธา ไม่ใชจ่ากการ
ไดยิ้นความสงสยัของผูส้ญูเสียศรทัธา

2 สวดออ้นวอนสว่นตวั การสวด
ออ้นวอนเป็นสิง่จ�าเป็น ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธสอนวา่ “วิธดีีท่ีสดุท่ีจะไดร้บั

ความจริงและปัญญาไม่ใชถ่ามจากหนังสือ [ทา่น
อาจจะเพ่ิมค�าวา่ “บล็อก” เขา้ไปดว้ย] แตเ่ขา้
เฝ้าพระผูเ้ป็นเจา้ในการสวดออ้นวอนและไดร้บั
การสอนจากเบือ้งบน” 4 ทา่นจะไม่มีวนัไม่คูค่วร

แกก่ารสวดออ้นวอน! หากทา่นตอ้งการค�าตอบ
มากขึน้ จงถามค�าถามมากขึน้ จงแสวงหาและ
สวดออ้นวอนขออิทธพิลของพระวิญญาณบริสทุธิ ์

อยูเ่สมอ (ด ู โมโรไน 10:5) น่ีคือแสงสวา่งท่ีพระ
บิดาสง่มาเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ
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5 มองภาพรวม ทา่นเป็นสว่นหน่ึงของความ
พยายามอนัย่ิงใหญท่ี่สดุบนแผ่นดินโลกน่ัน
คือการรวบรวมอิสราเอลและเตรียมรบั

การเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระเยซคูริสต ์ ทา่นมี
บทบาทส�าคญั! ทา่นมาแผ่นดินโลกพรอ้มค�ามัน่
วา่จะองอาจในประจกัษพ์ยานถึงพระผูช้ว่ยใหร้อด 
น่ันเป็นอตัลกัษณอ์นัสงูสง่ของทา่น จงมองภาพรวม 
ซึง่คือแผนแหง่ความสขุของพระบิดาบนสวรรค ์ น่ี
คือเลนสข์องความจริง น่ีคือบริบทส�าหรบัค�าถาม 
ประเด็นปัญหา และขอ้กงัวลทัง้หมด “เพราะพระ
วิญญาณรบัสัง่ความจริงและไม่รบัสัง่เท็จ ดงัน้ัน, 
พระองคร์บัสัง่ถึงรือ่งดงัท่ีมนัเป็นจริง, และถึงเร่ืองดงัท่ี
มนัจะเป็นจริง” (เจคอบ 4:13)

4 คน้ควา้พระคมัภีร ์ โดยเฉพาะพระ
คมัภีรม์อรมอน—ทุกวนั! พระคมัภีร ์
มอรมอนเขยีนไวอ้ยา่งชดัแจง้เพ่ือปกป้อง

คุม้ครองเราขณะเรารบัมือกบัสภาพตา่งๆ ของยคุ
สมยั เกีย่วกบัพลงัของพระคมัภีรม์อรมอน นีไฟ
เป็นพยานถึงราวเหล็กวา่ “และขา้พเจา้กลา่วแก่
พวกเขาวา่ราวเหล็กน้ันคือพระวจนะของพระผูเ้ป็น
เจา้; และผูใ้ดท่ีสดบัฟังพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้, 
และยึดมัน่ในพระวจนะน้ันแลว้, พวกเขาจะไม่พินาศ
เลย; ทัง้สิง่ลอ่ลวงและลกูศรเพลิงของปฏิปักษก็์ไม่อาจ
ครอบง�าพวกเขาไปสูค่วามมืดบอด, เพ่ือชกัจงูพวก
เขาไปสูค่วามพินาศได”้ (1 นีไฟ 15:24) หากทา่น
เริม่รูสึ้กสบัสนและหลงทาง จงเร่ิมอา่นหนา้หน่ึงอีก
ครัง้ และตัง้ใจศึกษาพระคมัภีรม์อรมอน

6 เหนือส่ิงอืน่ใด จงวางใจในพระเยซูคริสต ์
พระองคย์งัทรงเป็น “แสงสวา่งและชวิีตของ
โลก” (3 นีไฟ 11:11; ด ูยอหน์ 8:12 ดว้ย) 

เม่ือความสงสยั ความยุง่ยาก และการทดลอง
หอ้มลอ้มและครอบง�าทา่น จงวางใจพระองค ์เม่ือ
ชวิีตไม่เป็นดงัคาด คนท่ีทา่นวางใจท�าใหท้า่นผิด
หวงัและหกัหลงัทา่น จงวางใจพระองคอ์ยา่งสมบรูณ์
ตอ่ไป ขอใหท้า่นตอบดงันีไฟสมยักอ่นในยามทกุข ์
ใจเทา่เทียมกนันีว้า่ “กระน้ันก็ตาม, ขา้พเจา้รูว้า่
ขา้พเจา้ไดว้างใจผูใ้ด . . . ขา้แตพ่ระเจา้, ขา้พระองค ์
วางใจในพระองค,์ และขา้พระองคจ์ะวางใจในพระองค ์
ตลอดกาล” (2 นีไฟ 4:19, 34)

ไม่วา่ทา่นท�าอะไร อยา่ทิง้พระผูช้ว่ยให ้
รอด! เพราะการชดใชข้องพระองค ์ เราจงึ
เป็นผูก้ระท�า มีอิสระท่ีจะกระท�าและไม่ถกู
กระท�า เราแตล่ะคนจะยืนอยูเ่บือ้งพระพกัตร ์
พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพและรายงาน
เรือ่งแสงสวา่งและความจริงท่ีเราเลือก
ขา้พเจา้สญัญากบัทา่นวา่ถา้ทา่นจะท�า

ตามหลกัธรรมเหลา่นีแ้ละแนบสนิทกบัความ
จริง ศรทัธาของทา่นจะไม่มีวนัเสือ่มถอย 
ขอพระผูเ้ป็นเจา้ทรงอวยพรใหท้า่นเลือกมอง
ผ่านเลนสข์องความจริงโดยอ�านาจของพระ
วิญญาณบริสทุธิเ์สมอ ◼
จากค�าปราศรยัใหข้อ้คิดทางวิญญาณเร่ือง “เลนสข์อง
ความจริง” ท่ีมหาวิทยาลยับริคมั ยงัก–์ไอดาโฮวนัท่ี 7 
มีนาคม ค.ศ. 2017 ดบูทความเต็มเป็นภาษาองักฤษท่ี
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โดย ดายแอน คอร์ท ดาซิลวา

ต ั้ งแต่เด็ก ดิฉันมีปัญหาเร่ือง
น� ้าหนักตวักบัการยอมรบั
ตนเอง ตอนแรก ชือ่เล่นท่ี

ไดร้บัเพราะน� ้าหนักตวัดูเหมือนไม่
เป็นพิษเป็นภยั แต่เม่ือเวลาผ่านไป 
ดิฉันเร่ิมเชือ่ว่าค�าพูดในแง่ลบเกี่ยว
กบัรูปกายภายนอกของดิฉันมีความ
หมายในแง่ลบเกี่ยวกบับุคลิกภาพ
ของดิฉันดว้ย

สมยัเป็นวยัรุน่ ดิฉันเร่ิมตระหนัก
วา่ แมดิ้ฉันจะชอบลกัษณะทางกาย
ของตนเอง แตร่ปูรา่งของดิฉันไม่
ตรงกบัความคาดหวงัทางโลก ดิฉัน
ชอบบคุลิกภาพเงียบๆ ของดิฉัน แต่
ไม่ใชสิ่ง่ท่ีผูค้นคาดหวงัจากดิฉันเชน่
กนั—ครตูอ้งการใหดิ้ฉันพูดแสดง
ความเห็นในช ัน้เรียน เพ่ือนผูช้าย
ชอบผูห้ญิงท่ีพูดมากกวา่นี ้ และมี
คนบอกดิฉันบอ่ยครัง้วา่ดิฉันตอ้งเขา้
สงัคมมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่ คณุคา่ใน
ตนเองของดิฉันเร่ิมลดลงทีละนิด

ชว่งวยัสาวดิฉันซมึเศรา้ ไม่
สบายใจกบัรา่งกายตนเอง และสงสยั
วา่เหตใุดพระเจา้ไม่ทรงท�าใหดิ้ฉัน
สวยสกัหน่อยและน่าสนใจกวา่นี ้
ดิฉันพยายามลดน�า้หนักมากกวา่ท่ี
ควร และน่าแปลกตรงท่ีย่ิงพยายาม
ลด น�า้หนักย่ิงเพ่ิม การเป็นสาวโสด 

หลงัจากพยายาม

ยอมรบัตนเองอยู่

หลายปี ในท่ีสุด

ดิฉนักป็ระสบ

ปาฏิหาริยท่ี์ชว่ยให้

เขา้ใจคณุคา่ 

นิรนัดรข์องตนเอง

เก็บตวั และน�า้หนักเกินดเูหมือนจะ
สอ่แววไม่ดี

ดิฉันรูสึ้กสิน้หวงัและตดัสินใจวา่
ดิฉันจะเป็นแบบนีต้อ่ไปแมไ้ม่มีวนัลด
น�า้หนักไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการหรือจะเขา้
สงัคมมากขึน้ ถึงแมจ้ะเลิกเกลียดตวั
เองไดม้ากแลว้ แตก็่ยงัมองไม่เห็นวา่
ดิฉันเป็นธดิาท่ีสวยงามและมีคา่ของ
พระผูเ้ป็นเจา้ ดิฉันไม่พยายามหา
คณุคา่ของตนเอง

แสงสว่างทีด่ฉัินต้องการ
วนัหน่ึงปาฏิหาริยเ์กิดขึน้ขณะท่ี

ดิฉันก�าลงัอา่นค�าพูดของซสิเตอรแ์มรี 
เอ็น. คกุภรรยาของเอ็ลเดอรเ์ควนทิน 
แอล. คกุแหง่โควรมัอคัรสาวกสิบสอง
จากการใหข้อ้คิดทางวิญญาณทัว่โลก
ส�าหรบัคนหนุ่มสาวเดือนกนัยายน
ปี 2016 เรื่อง “จงหาปีติทกุวนัใน
ชวิีต” ดิฉันอา่นวา่ “เม่ือเรามายงั
โลกนี ้ เราน�าคณุลกัษณะแหง่สวรรค ์
มาดว้ยในฐานะบตุรธดิาของพระผูเ้ป็น
เจา้ คณุคา่สว่นบคุคลของเรามาจาก
สวรรค”์ ดิฉันรูสึ้กประหน่ึงความคิด
เปิดรบัแสงสวา่งท่ีดิฉันตอ้งการอยา่ง
ย่ิงแตคิ่ดวา่ดิฉันจะไม่มีวนัไดร้บั ดิฉัน
ตระหนักวา่ดิฉันเคยรูสึ้กประหน่ึง
วา่คิดผิดท่ีชอบตวัเองเพราะดิฉันไม่

คนหนุ่มสาว

คบ้พบคณุคา่แหง่ 
สวรรคข์องดิฉนั
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ไดส้วยและมีคา่ในแบบท่ีควรจะเป็น 
เวลานีดิ้ฉันพรอ้มยอมรบัวา่ดิฉันชอบ
บคุลิกภาพเฉ่ิมๆ และเก็บตวัของดิฉัน 
ชอบผมหยิกหยอง จมูกเหมือนมนั
ฝรัง่ รอยยิม้กวา้ง และแมก้ระทัง่รปู
รา่งอว้นของดิฉันท่ียงัอว้นอยา่งท่ีดิฉัน
ตอ้งการ ดิฉันเร่ิมส�านึกคณุตอ่การ
เป็นงานสรา้งของพระผูเ้ป็นเจา้ ดิฉัน
เขา้ใจในทา้ยท่ีสดุวา่พระองคไ์ม่ได ้
สรา้งผิด

หลงัจากประสบปัญหาทางกายและ
ทางอารมณน์านหลายปี ในท่ีสดุ
ดิฉันก็เรียนรูค้วามจริงอยา่งหน่ึงท่ีอาจ
ชดัเจนส�าหรบัหลายๆ คนวา่ คณุคา่
ของดิฉันไม่เกีย่วกบัโลกนี!้ คณุคา่
น้ันมาจากสวรรค ์ อยูก่บัดิฉันตลอด
มา แมดิ้ฉันจะมองไม่เห็น ไม่ได ้
ตดัสินจากสือ่ จากเพ่ือนวยัเดียวกนั 
หรือจากใครก็ตาม แตจ่ากพระบิดา
บนสวรรคแ์ละพระเยซคูริสต ์ พระองค ์
ทรงเห็นดิฉันมีคา่มากพอท่ีจะใหพ้ระผู ้
ชว่ยใหร้อดสิน้พระชนมเ์พ่ือดิฉัน

รากฐานในพระคริสต์
การเรียนรูจ้ากพระวิญญาณเก่ียว

กบัคณุคา่ของดิฉันในสายพระเนตร
ของพระผูเ้ป็นเจา้เปลีย่นดิฉันใน
หลายๆ ดา้น ดิฉันตกหลมุรกัชวิีต
อีกครัง้ ดิฉันรูสึ้กส�านึกคณุมากขึน้
ตอ่พรนับไม่ถว้น ดิฉันรูสึ้กปรารถนา
อยา่งแรงกลา้ท่ีจะพยายามท�าสิง่ถกู
ตอ้งมากขึน้ เชือ่ในตนเองและในความ
ฝันของดิฉันมากขึน้ น่ันท�าใหดิ้ฉัน
ตอ้งการเป็นคนออ่นโยนและอดทนกบั
คนรอบขา้งมากขึน้ น�าดิฉันใหใ้กล ้
ชดิพระผูช้ว่ยใหร้อดมากขึน้

เสียงของโลกเพรียกหาและตดัสิน 
แตต่อนนีดิ้ฉันมีความรูแ้น่ชดัเก่ียวกบั
คณุคา่ของตนเองท่ีดิฉันไม่ตอ้งการ
ลืม ความรูน้ั้นท�าใหดิ้ฉันเกิดสนัติสขุ

และปีติท่ีดิฉันตอ้งการแบง่ปันใหท้กุ
คนท่ีพบ ดิฉันเรียนรูผ่้านค�าพูดให ้
ขอ้คิดทางวิญญาณครัง้น้ันวา่คณุคา่
ในตนเองและความเชือ่มั่นในตนเอง
ของดิฉันตอ้งมีรากฐานมั่นคงในพระ
คริสตท์ัง้นี ้ “เพ่ือเม่ือมารจะสง่ลมอนัมี
ก�าลงัแรงของเขามา, แทจ้ริงแลว้, ลกู
ศรของเขาในลมหมุน, แทจ้ริงแลว้, 
เม่ือลกูเห็บของเขาและพายอุนัมีก�าลงั
แรงของเขาทัง้หมดจะกระหน�่ามาบน 
[ดิฉัน], มนัจะไม่มีพลงัเหนือ [ดิฉัน] 
เพ่ือลากเอา [ดิฉัน] ลงไปสูห่ว้งแหง่
ความเศรา้หมองและวิบติัอนัหาไดสิ้น้
สดุไม่, เพราะศิลาซึง่บนน้ัน [ดิฉัน] 
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ไดร้บัการสรา้งขึน้, ซึง่เป็นรากฐาน
อนัแน่นอน, รากฐานซึง่หากมนุษยจ์ะ
สรา้งบนน้ันแลว้พวกเขาจะตกไม่ได”้ 
(ฮีลามนั 5:12)

ดิฉันส�านึกคณุตอ่พระเจา้และ
คณุคา่นิรนัดรท่ี์พระองคท์รงมองเห็นใน
เราทกุคน ดิฉันส�านึกคณุตอ่สตรีท่ีได ้
รบัการดลใจเชน่ซสิเตอรค์กุผูพ้ยายาม
ด�าเนินชวิีตตามพระกิตติคณุและแบง่
ปันปัญญาของพระกิตติคณุ ดิฉัน
ส�านึกคณุตอ่ชวิีตนี ้ ตอ่ปาฏิหาริย ์
ของรา่งกายและสมอง ตอ่คณุคา่แหง่
สวรรคใ์นตวัเราแตล่ะคน ◼
ผู้เขยีนอำศัยอยู่ในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ
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คณุเป็น  

เพ่ือน
กลุม่เขม็
กลดั 
หรือ

เ มื่ออาเบลหายไป พระเจ้าตรสัถามคาอินวา่อาเบล 
อยู่ที่ ไหน คาอินตอบวา่ “ข้าพระองคเ์ป็นผู้ดแูลน้อง

หรอื”
กล่าวอีกนัยหน่ึง คาอินก�าลังบอกวา่ “ข้าพระองคจ์ะ

ทราบไดอ้ยา่งไร ขา้พระองค์ ไม่ไดม้หีน้าทีด่แูลเขา”
พระเยซูครสิตท์รงสอนข่าวสารตา่งจากน้ันมากเกี่ยว

กับการดแูลผู้อื่น พระองคต์รสัวา่เราควรปฏิบัตติอ่ผู้
อื่นในลักษณะที่เราตอ้งการให้พวกเขาปฏิบัตติอ่เรา 
ซ่ึงรวมถึงการช่วยเหลือกัน เอาใจใส่กัน และดแูลกัน 
(ด ูลูกา 6:31)

มีคนรอบข้างท่านที่ก�าลังประสบปัญหาบางอย่าง ท่าน
อาจจะก�าลังประสบกับช่วงเวลายากๆ ของท่านเอง ไม่วา่
กรณีใด ท่านสามารถสรา้งความแตกตา่งได้ โดยเลือก
ตดิตามพระเยซูครสิต์

เพื่อนกลุ่มเขม็กลดั
เพื่อนกลุ่มหน่ึงพบวธิีที่ ไม่ธรรมดาในการยื่นมือช่วย

เหลือกัน พวกเขามาจากสถานการณ์ครอบครวัและภูมิ
หลังตา่งกัน แตทุ่กคนห่วงใยกันและตอ้งการเสรมิสรา้ง
มิตรภาพ

เพื่อนคนหน่ึงมีความล�าบากอย่างยิ่งที่บ้าน เธอบอก
พวกเขาวา่บางครัง้เธออยากหายตวัไดแ้ตป่กปิดความ
รูสึ้กไว้ ใตร้อยยิม้เพราะกลัวคนอื่นจะตดัสินเธอ

เพื่อนๆ  ตอ้งการให้เธอรูว้า่เธอปลอดภัยเมื่ออยู่กับ
พวกเขาและโลกน่าอยู่มากขึน้เพราะเธออยู่ ในน้ัน ดว้ย
เหตน้ีุพวกเขาจึงคดิแผนหน่ึงขึน้มา น่ันคอืพวกเขา
กลัดเข็มกลัด แตล่ะคนกลัดเข็มกลัดไวบ้นเสือ้ทุกวนั
เพื่อเตอืนเธอและเตอืนกันวา่พวกเขาให้ค�ามั่นวา่จะ
สรา้งมิตรภาพที่ปลอดภัย ไรก้ังวล และเช่ือใจได—้พวก
เขาตอ้งการให้แตล่ะคนยังอยู่ดว้ยกัน

หลายปีตอ่มา เยาวชนหญิงคนน้ียังจ�าเพื่อนกลุ่มเข็ม
กลัดไดแ้ละซาบซึง้ในความปลอดภัยที่เธอรูสึ้กโดยรูว้า่
พวกเขาห่วงใยเธอ

โดย มาริสซา วดิดสัิน
นิตยสารศาสนจกัร

ท่านท�าอะไรเพ่ือแสดงให้เพ่ือนเห็นว่า
ท่านอยู่ท่ีน่ันเพ่ือพวกเขา
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ท่านจะท�าอะไรไดบ้า้ง
ไม่ ท่านไม่ตอ้งกลัดเข็มกลัดเพื่อ

ให้ก�าลังใจเพื่อน  แตท่่านถามตวั
เองไดว้า่ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
ดแูลเพื่อน ให้ก�าลังใจคนที่อาจจะ
ก�าลังประสบปัญหา และเป็นเพื่อนที่
ปลอดภัยส�าหรบัทุกคนที่ตอ้งการให้
ท่านช่วย

“ ในบรรดาคนทัง้ปวง เราควรรกัผู้
อื่นมากขึน้แทนที่จะตดัสินพวกเขา 
ในบรรดาคนทัง้ปวง เราควรใส่ ใจกัน
มากขึน้”  เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันด ์ 
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว 

ของท่านเป็นอย่างด ีพระองค์
ทรงรูจ้ักท่านเป็นอย่างดแีละทรง
สามารถช่วยให้ท่านเป็นเพื่อนที่
เห็นอกเห็นใจ

•  มองหาสัญญาณที่แสดงวา่เพื่อน
ของท่านอาจจะก�าลังประสบ
ปัญหา

•  หาวธิีรบัใช้เล็กๆ น้อยๆ ดว้ย
ตนเอง ดงัที่ซิสเตอรล์ินดา เค. 
เบอรต์นัอดตีประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญเคยกล่าว 
“สังเกตก่อน แล้วรบัใช้” 2 ท่าน
สังเกตเห็นอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆ 
ของท่าน พวกเขาชอบและไม่
ชอบอะไร พวกเขาตอ้งการอะไร 
แล้วท่านจะสามารถช่วยคนบาง
คนได้ ในวธิีที่เหมาะกับคนๆ น้ัน

•  จ�าไวว้า่การเป็นเพื่อนที่รกัและ
คอยประคบัประคอง ไม ่ได้
หมายความวา่ท่านตอ้งรบัผิด
ชอบการกระท�าของผู้อื่น ท่านไม่
ตอ้งรบัผิดชอบความสุขของพวก
เขาเช่นกัน

•  คดิกิจกรรมสนุกๆ ที่ท่านจะท�า
กับเพื่อนได ้เช่น กลัดเข็มกลัด
เพื่อเตอืนกันวา่ตอ้งสนับสนุน
กัน เยาวชนบางคนท�าถุงเท้าลาย
ตลกๆ และให้ค�ามั่นวา่จะเป็น 
“ผู้แสวงหาความกล้าหาญ ความ
เมตตา และการรบัใช้” (อักษร
ตวัหน้าของค�าในภาษาอังกฤษ
รวมกันเป็นค�าวา่ socks [“seekers 
of courage, kindness, and ser-
vice”]) อีกกลุ่มหน่ึงตรวจสอบกัน
โดยใช้สีแทนความรูสึ้ก ตวัอย่าง
เช่น ถ้ามีคนรูสึ้ก “สีม่วง” มาก
วนัน้ี เพื่อนคนอื่นๆ จะรูว้า่คน
น้ันตอ้งการความรกัเป็นพิเศษภา
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•  อย่าจ�ากัดวงเพื่อน! พระเยซูทรง
เป็นเพื่อนกับคนที่ โลกดถููก เมื่อ
ท่านให้คนอื่นเข้ากลุ่ม—โดย
เฉพาะคนที่มีปัญหาเรือ่งการผูก
มิตร—ท่านก�าลังท�าตามแบบ
อย่างของพระองค์

ชีวติยากไดบ้างครัง้ แตท่่านเข้ม
แข็ง และท่านเป่ียมดว้ยพลัง ความ
เมตตาและความอาทรของท่าน
สามารถเปลี่ยนชีวติคนบางคนได ้
เพื่อนตอ้งการท่าน! แสวงหาการน�า
ทางจากพระเจ้า พระองคจ์ะทรงค�า้จุน
ท่านผ่านการทดลอง และช่วยท่าน
ท�าให้ โลกน่าอยู่มากขึน้ ◼

ผู้เขียนเป็นสมาชิกในคณะกรรมการป้องกัน
การฆ่าตวัตายของศาสนจักร

อ้างองิ

 1. การสัมภาษณ์เอ็ลเดอรเ์รนลันดว์นัที่ 
23 ม.ค. 2018.

 2. ลินดา เค. เบอรต์นั, “สังเกตก่อน แล้วรบัใช้,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 78.

“‘มีความเห็นอกเห็นใจ โดยสรา้งสรรค์
ส่ิงพิเศษ’ (ยูดา 1:22)—น่ันคอืส่ิงที่
เราควรท�า” 1

ดงัน้ัน ท่าน จะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
ช่วยคนรอบข้าง แนวคดิบางประการ
ตอ่ไปน้ีอาจท�าให้ท่านเกิดความคดิ
สรา้งสรรค์

•  สวดอ้อนวอนและทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า ดู
เหมือนเรยีบง่าย แตส่ามารถเป็น
เครือ่งมืออันทรงประสิทธิภาพ
ได ้พระผู้เป็นเจ้าทรงรูจ้ักเพื่อน

“ในบรรดาคนทัง้ปวง เรา
ควรรกัผูอื้น่มากขึน้แทนท่ี

จะตดัสินพวกเขา ใน
บรรดาคนทัง้ปวง เราควร

ใสใ่จกนัมากขึน้”

อ่านเพิม่เตมิ
อ่าน “ทูตแห่งความหวงั” ในฉบบัน้ี
เพื่อดูวา่เยาวชนกลุ่มหน่ึงในยทูาห์น�า
ความหวงัมาใหโ้รงเรียนมธัยมปลาย 
ของพวกเขามากข้ึนอยา่งไร
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ทูตแห่ง
ความหวงั:  
ชว่ยกนั
ป้องกนั
การฆ่าตวั
ตาย

โดย มาริสซา เดนนิส
นิตยสารศาสนจกัร

ท่านสามารถท�าให้เพือ่นเข้มแขง็ได้โดย
กระจายแสงสว่างและความหวงัของ
พระเยซูคริสต์

ใ นโลกการทูต ทูตเป็นตวัแทนประเทศของตนไปยังคนอีกกลุ่ม
หน่ึง แต ่ท่าน สามารถเป็นทูตได้ โดยไม่ตอ้งมีหนังสือเดนิทาง! 
ในโลกที่บางครัง้ดเูหมือนมืดมนมาก ท่านสามารถเป็นทูตแห่ง

ความหวงัและแสงสวา่งได ้ลองถามแจ็คสัน แอล. (ซ้าย, ใส่กางเกง
สีน� ้าตาล) จากรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิาดก็ู ได ้เขาเป็นสมาชิกของ
กลุ่มโฮพที่ โรงเรยีน—โปรแกรมป้องกันการฆ่าตวัตายแบบเพื่อน
ถึงเพื่อน เขาเรยีนรูผ้่านองคก์รที่เรยีกวา่ Hope4Utah ตอ้งมองหา
สัญญาณเตอืน เป็นเพื่อน และน�าความหวงัมาให้ โรงเรยีนของเขา
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เราตอ้งการคณุ
“การอยู่ ในกลุ่มโฮพเปิดหู

เปิดตาผมจรงิๆ” แจ็คสันกล่าว 
“มีเพื่อนรว่มชัน้ มิตรสหาย และ
สมาชิกครอบครวัที่ก�าลังประสบ
ปัญหา”

แจ็คสันเรยีนรูว้า่แม้เขาไม่
ตอ้งรบัผิดชอบการตดัสินใจ
ของเพื่อน แตม่ีหลายอย่างที่เขา
ท�าไดเ้พื่อช่วยให้เพื่อนพ้นวกิฤต
ไปได ้งานวจิัยแสดงให้เห็นวา่วยั
รุน่ 7 ใน 10 คนที่ซึมเศรา้หรอื
คดิเรือ่งฆ่าตวัตายจะบอกเพื่อน
ก่อนพูดคยุกับผู้ ใหญ่ 1 น่ัน
หมายความวา่ท่านอยู่ ในฐานะที่
จะช่วยเพื่อนได้

ดงัที่ซิสเตอร ์แครอล เอฟ. 
แมคคองกี อดตีที่ปรกึษาที่หน่ึง
ในฝ่ายประธานเยาวชนหญิง
สามัญกล่าว “เรามีความรบัผิด
ชอบตามพันธสัญญาวา่จะดแูล
กัน คล้องแขนเดนิไปตามเส้น
ทางน้ีดว้ยกัน กล่าวอีกนัยหน่ึง
คอื วางโทรศัพท์และมองดคูน
ที่ตอ้งการความช่วยเหลือจาก
ท่าน” 2

ทา่นไมจ่�าเป็นตอ้งเขา้องคก์ร
อยา่งเป็นทางการจึงจะสรา้งสรรค์
ส่ิงพเิศษที่ โรงเรยีนหรอืกบั
เพือ่นๆ ตอ่ไปน้ีเป็นเกรด็น่ารูที้่
ใช้ ไดผ้ลทกุทีท่กุเวลา

1. มองออก วา่คนๆ น้ันตอ้งการความช่วยเหลือ 3  
มองหาคนที่ 

2. ยืน่มอืช่วย การเป็นทูตล้วนเกี่ยวข้องกับการเช่ือมความสัมพันธ์ หา
เวลาที่ท่านกับเพื่อนสามารถคยุกันไดอ้ย่างเปิดเผย ท่านอาจจะกังวล
วา่การเอ่ยถึงการท�ารา้ยตวัเองหรอืการฆ่าตวัตายจะท�าให้สถานการณ์
แย่ลง แตน่ั่นไม่จรงิ เมื่อท่านกล้าพูดออกมา ท่านได้ ให้เชือกช่วย
ชีวติแก่คนน้ันและท�าให้เขารูว้า่ท่านห่วงใย

“อย่ากลัวที่จะถามเพื่อนวา่พวกเขาก�าลังประสบปัญหาหรอืไม่” 
ดร. เกรก ฮัดนอลล์ผู้เช่ียวชาญการป้องกันการฆ่าตวัตายและผู้ก่อตัง้ 
Hope4Utah กล่าว “พูดตรงๆ แตอ่ย่าส่ังสอนหรอืตดัสิน” เขาแนะน�า
ให้ ใช้ความเห็นของท่าน ซ่ึงแสดงออกถึงความห่วงใยและใส่ ใจ
ไม่ ใช่ส่ังสอน ตวัอย่างเช่น “เมื่ออยู่ ในชัน้เรยีนวนัน้ีผมสังเกตวา่คณุ

สิ่งที่ควรท�า
เพื่อเป็นทูตแห่งความหวงั ลองพยายาม มองออก ย่ืนมือช่วย 
และ รายงาน

ภา
พ

ถ่า
ยโ

ดย
 เม

ส
นั

 โ
คเ

บ
อร์

ลีย
 ์แ

ละ
เอื้

อเ
ฟื้

อโ
ดย

 ซิ
ดนี

ย ์
เล

อโ
มเ

น

•  รูสึ้กซึมเศรา้หรอืสิน้หวงั
•  ท�าอย่างไม่ยัง้คดิ
•  ไม่สุงสิงกับเพื่อนและไม่รว่ม

กิจกรรม
•  ทิง้ของมีคา่
•  รบัมอืกบัสถานการณ์

ตึงเครยีดเช่น การสูญเสีย 
การเปลีย่นแปลงครัง้ใหญข่อง
ชีวติ การขม่เหงรงัแก ฯลฯ

•  เปลี่ยนนิสัยการนอน การกิน 
หรอืสุขอนามัย

•  พูดเรือ่งฆ่าตวัตายหรอื
วางแผนจะฆ่าตวัตาย— 
พูดท�านองวา่ “ผมไม่น่าเกิด
มาเลย” หรอื “ทุกคนจะสบาย
ขึน้ถ้าไม่มีผม”
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“ส�าหรับคนท่ีก�าลงัพยายามรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง หรือแมพ้ยายาม
หาจุดประสงคข์องการมีชีวติ ดิฉนัประสงคจ์ะรับรองกบัท่านเป็นส่วน
ตวัวา่ท่านเป็นท่ีรักของพระผูเ้ป็นเจา้  พระองคท์รงรู้จกัอตัลกัษณ์ของ
ท่าน พระองคท์รงรู้จกัความพยายามของท่าน และพระผูช่้วยใหร้อดของ
เราทรงอยูท่ี่นัน่เพื่อประคบัประคองท่าน ท่านสามารถรู้สึกถึงพลงัอ�านาจ
นั้นไดใ้นชีวติท่านขณะท่านแสวงหาพระวญิญาณบริสุทธ์ิ . . . ดิฉนัขอ
แนะน�าใหท่้านยืน่มือออกไปและยอมพดูคุยกบัคนท่ีท่านไวใ้จ เพราะใน
การพดูคุยเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี ท่านก�าลงัแบ่งเบาภาระของท่านใหค้นท่ี
ท่านรักและคนท่ีรักท่าน นัน่เป็นกระบวนการเยยีวยา”

ซิสเตอร์แคโรล เอฟ. แมคคองก ีอดตีทีป่รึกษาทีห่น่ึงในฝ่ายประธาน
เยาวชนหญงิสามญั

มีเรือ่งไม่สบายใจ ผมสงสัยวา่คณุ
โอเคไหม คณุก�าลังคดิจะท�ารา้ย
ตวัเองหรอืเปล่า”

สวดอ้อนวอนขอให้พระ
วญิญาณช่วยให้ท่านรูว้า่จะพูด
อะไร หากเพื่อนๆ ก�าลังคดิจะฆ่า
ตวัตายหรอืประสบความท้าทาย
รา้ยแรงอื่นๆ เช่นภาวะซึมเศรา้
หรอืวติกกังวล อย่าบอกพวก
เขาให้เลิกรูสึ้กแบบน้ันเดีย๋วน้ี! 
เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันดแ์ห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่ 
“วธิีที่เราพูดกับคนสุขภาพดแีละ
อาจจะก�าลังประสบความเศรา้
ช่ัวคราวจะตา่งจากการพูดคยุกับ
ผู้ป่วยทางจิต” ท่านแนะน�าให้
พูดท�านองน้ี “คณุไม่ไดอ้ยู่คน
เดยีว เราอยู่ที่น่ีกับคณุ เราจะ
ช่วยให้คณุผ่านไปให้ ได”้ 

และจ�าไวว้า่ตอ้งฟังจรงิๆ 
แทนที่จะวางแผนวา่จะพูดอะไร
ตอ่ ดงัที่เอ็ลเดอรเ์รนลันดก์ล่าว 
“การให้คนพูดและอธิบายวา่พวก

พวกเขาเข้ากลุ่มและประคับ
ประคองพวกเขาอย่างต่อเน่ือง 
“สรา้งโอกาสให้พวกเขาได้เป็น
ส่วนหน่ึงของบางส่ิงบางอย่าง” 
ดร. ฮัดนอลล์กล่าว “พยายาม
ชวนพวกเขาท�าบางส่ิงบางอย่าง
กับท่าน เช่น วิง่ ขี่จักรยาน หรอื
วา่ยน� ้า” กิจกรรมทางกายเป็น
ประโยชน์เพราะการเคลื่อนไหว
จะช่วยให้อารมณ์ดีขึน้

แหล่งข้อมูล
•  befrienders .org
•  suicide .org/ international -  

suicide - hotlines .html
•  iasp .info
•  suicide .lds .org

ถ้าท่านก�าลงัประสบปัญหา
อยา่ยอมแพ!้ ท่านเป็นคนส�าคญัและ
มีคนรักท่าน โลกน่าอยูข้ึ่นเพราะ
ท่านอยูท่ี่น่ี และ ชีวติท่านมีค่าควร
รักษาไว ้พดูคุยกบัผูใ้หญ่ท่ีไวใ้จ
ไดเ้พื่อขอความช่วยเหลือ—บิดา
มารดา แพทย ์ครูท่ีปรึกษา หรือ
ผูน้�าศาสนจกัร หากท่านอยูใ่น
ภาวะวกิฤต ใหโ้ทรสายด่วนการ
ฆ่าตวัตายในประเทศ (ดูใต ้“แหล่ง
ขอ้มูล”) พระเยซูคริสตท์รงสามารถ
ช่วยใหท่้านพบแสงสวา่งและความ
หวงัเม่ือท่านรู้สึกเพียงความมืดและ
ความส้ินหวงั

เขารูสึ้กอย่างไร และการกระตุน้
ให้พวกเขาพูด น่าจะส�าคญักวา่
การให้ค�าแนะน�า” 4

3. รายงาน เมื่อท่านทราบวา่เพ่ือน
ก�าลังประสบปัญหา ท่านอาจ
จะถูกล่อลวงให้เก็บความกังวล
เหล่าน้ีไวค้นเดียว เพื่อนของ
ท่านอาจจะถึงกับขอรอ้งไม่ ให้
ท่านพูดกับใคร แต่ทูตต้องพูด
ออกมา! อาสาไปเป็นเพ่ือนเขา
เพื่อคุยกับผู้ ใหญ่ที่ ไว้ ใจได้ เช่น 
บิดามารดา ครท่ีูปรกึษา หรอื
ผู้น� าศาสนจักร บอกให้พวกเขา
ติดต่อสายด่วนการฆ่าตัวตาย
ในประเทศหรอืส่งข้อความด่วน
กรณีเกิดวกิฤต หากพวกเขาขู่
จะท�ารา้ยตนเองหรอืผู้อ่ืน ให้
พาพวกเขาไปโรงพยาบาลหรอื
โทรขอรบับรกิารฉุกเฉิน และ
อยู่กับพวกเขาจนกวา่พวกเขา
ได้รบัความช่วยเหลือจากมือ
อาชีพ หากตอนน้ันพวกเขาไม่
อยู่ ในอันตราย ให้มองหาวธีิพา
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อย่าประเมินพลงั
ความสามารถของ
ท่านต�า่เกินไป

ลองคดิสักหน่ึงนาทีวา่โลกจะ
ตา่งจากเดมิอย่างไรหากทุกคนมี
เพื่อนคอยประคบัประคอง เราไม่
สามารถช่วยคนทัง้โลกได ้แตเ่รา
สามารถเป็นเพื่อนกับคนที่ตอ้งการ
เพื่อน

ซิสเตอรแ์มคคองกีกระตุน้
ให้เรา “เต็มใจขยายแวดวงมิตร
สหาย” และ “ยอมรบัคนอื่นๆ แม้
พวกเขาจะตา่งจากท่าน” เธอชี ้ให้
เห็นวา่การเป็นเพื่อนกับบางคน
อาจส่งผลดรีะหวา่งที่พวกเขาก�าลัง
ก้าวเดนิไปข้างหน้าดว้ยความหวงั
หรอืท�าส่ิงที่ก่อให้เกิดความเสีย
หาย เช่น การฆ่าตวัตาย “จงสรา้ง
ความแตกตา่ง” เธอกระตุน้ “ท่าน
สามารถท�าประโยชน์ ไดม้าก”

ขณะยื่นมือช่วย ท่านก�าลังท�า
ตามแบบอย่างของตน้ก�าเนิดแห่ง
ความหวงัสูงสุด ซ่ึงคอื พระเยซู
ครสิต์

“ผู้ ให้ค�าปรกึษากลุ่ม HOPE 
ของเราบอกเราวา่เราเป็น ‘ทูตแห่ง
ความหวงั’” แจ็คสันกล่าว “ผม
ชอบค�าน้ัน เพราะเราไม่เพียงเป็น
ทูตแห่งความหวงัเท่าน้ันแตเ่ป็น
ทูตของพระเยซูครสิตด์ว้ย สุดท้าย
แล้วพระองคท์รงเป็นความหวงั
ของเรา”

เมื่อเราแสดงความรกัเหมือน
พระครสิตต์อ่ผู้อื่น เราสามารถช่วย
ให้พวกเขาพบความหวงัและการ
เยียวยา

“ผมรูว้า่ถ้าพระเยซูครสิตท์รง
อยู่บนแผ่นดนิโลก พระองคจ์ะ
ทรงยื่นพระหัตถ์ช่วยคนอื่นๆ เช่น
เดยีวกับเรา” แจ็คสันกล่าว “ผม
สบายใจเมื่อรูว้า่ผมก�าลังท�าดงัที่
พระองคจ์ะทรงท�า” ◼

อ้างองิ
 1. ด ู“What Are Hope Squads?” 

Hope4Utah, hope4utah.
com/hope- squad.

 2. การสัมภาษณ์ซิสเตอร ์
แมคคองกีวนัที ่19 ม.ค. 2018.

 3. ด ู“The Warning Signs 
of Suicide,” Befrienders 
Worldwide, befrienders.
org/warning- signs, and 
“Suicide: What to Do When 
Someone Is Suicidal,” 
Mayo Clinic, mayoclinic.
org/diseases- conditions/
suicide/in- depth/suicide/
art- 20044707.

 4. การสัมภาษณ์เอ็ลเดอร ์
เรนลนัดว์นัที ่23 ม.ค. 2018.

ท่านเป็นเพือ่นกลุ่ม
เขม็กลดัหรือไม่
อ่านบทความก่อน
หนา้น้ีเพื่อดูวา่
บทความดงักล่าวพดู
ถึงท่านหรือไม่!

“หากเราพยายามผา่นไปใหถึ้งวนัพรุ่งน้ี 
แลว้กว็นัพรุ่งน้ี แลว้กว็นัพรุ่งน้ี . . . พระเจา้
จะทรงช่วยเราในเร่ืองน้ี  ขอ้หน่ึงท่ีอิสยาห์
ใหไ้วน่้าสนใจมาก ท่านกล่าววา่ ‘เม่ือท่าน
เหน็ดเหน่ือยพระองค’์—พระผูช่้วยใหร้อด
—‘ทรงปลุกเชา้แลว้เชา้เล่า’ [2 นีไฟ 7:4] 
พระองคท์รงอยูท่ี่นัน่ทุกวนั . . . ดงันั้น
หากส่ิงท่ีท่านสามารถท�าไดดี้ท่ีสุดคือลุก
จากเตียงตอนเชา้ ขอเพียงรู้วา่พระองคท์รง
อยูก่บัท่านท่ีนัน่ . . . ถือวา่นัน่เป็นชยัชนะ 
จากนั้นใหเ้ดินต่อ หากนัน่คือส่ิงดีท่ีสุดท่ี
เกิดข้ึนไดใ้นวนันั้น จงพยายามต่อไป”

เอล็เดอร์เดล จ.ี เรนลนัด์แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง
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โดย ซาราห์ คแีนน

ดิ
ฉันอยู่กลางพระราชวงัตอ้งห้ามในกรงุปักกิ่ง ประเทศจีน ไม่กี่
นาทกีอ่นดฉัินมเีพ่ือนและครอูยูร่ายรอบ แตจู่่ๆ  ก็อยูค่นเดยีว

ดฉัินเข้าใจอันตรายที่จะเกิดขึน้ทันที คนอเมรกิันวยั 15 ปี
ดแูปลกแยกท่ามกลางพิพิธภัณฑ์พระราชวงัที่จอแจ ดฉัินเดนิ
ทางมาประเทศจีนกับเพื่อนรว่มชัน้มัธยมปลายคนอื่นๆ โดยมี
โรงเรยีนเป็นผู้อุปถัมภ์ และครกูับมัคคเุทศก์เตอืนเรา
หลายครัง้เรือ่งอันตรายที่อาจเกิดจากการท่องเที่ยว
ตา่งประเทศถ้าเราไม่ระวงั

ดฉัินเดนิเบียดกลุ่มนักท่องเที่ยวบรเิวณน้ัน—
ชาวจีนและชาวตา่งชาต—ิและยืนเขย่ง
เท้าขณะพยายามมองหาสมาชิกแตล่ะ
คนในกลุ่มของเราที่สวมเสือ้สีแดงขาว 
แตด่ฉัินไม่เห็นใครเลย กลุ่มของดฉัินออก
ไปโดยไม่มีดฉัินและดฉัินไม่ทราบวา่
พวกเขาไปทางไหน ดฉัินน่ังมอง
ทางเข้าออก สิบนาทีผ่านไป 30 
นาที แล้วก็ 45 นาที ไม่มี ใคร
ปรากฏตวั

หลงทาง  
ในพระ ราชวงัตอ้งหา้ม
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มีคนควา้มือดฉัิน ดฉัินเงยหน้า
มองสตรรีา่งเล็กคนหน่ึง นัยน์ตา
เหมือนคนสตฟ่ิันเฟือน และเล็บมือ
ยาว เธอดงึมือดฉัิน “ตามมา” เธอพูด
เป็นภาษาอังกฤษผิดๆ ถูกๆ  “สาวสวย 
ตามมา”

ดฉัินรูสึ้กไม่สบายใจ “ปล่อยนะ” 
ดฉัินตะโกนพลางดงึมือกลับ ก่อนที่
เธอจะควา้มือดฉัินไดอ้ีกครัง้ ดฉัินรบี
วิง่ผ่านทางออกเข้าไปอีกส่วนหน่ึงของ
พระราชวงั

ดฉัินวิง่สักพักจนหลงทางยิ่งกวา่
เดมิ ดฉัินน่ังอยู่บนขัน้บันไดใกล้ๆ 
ห่างจากกลุ่มคน และเริม่รอ้งไห้ ดฉัิน
รูภ้าษาจีนไม่กี่ค�าแต่ไม่มากพอจะถาม
ทางกลับไปโรงแรมที่อยู่อีกดา้นหน่ึง
ของมหานครปักกิ่ง ณ จุดน้ัน ดฉัินไม่
แน่ใจดว้ยซ�า้วา่ทางออกอยู่ตรงไหน

ขณะรอ้งไห้ ดฉัินเริม่สวดอ้อนวอน 
ดฉัินยอมรบัวา่ดฉัินโง่ที่พลัดหลงจาก
กลุ่ม แม้จะเผลอแคอ่ึดใจเดยีว และ
ดฉัินวงิวอนพระบิดาบนสวรรคข์อให้
ทรงช่วยพบทางกลับไปหากลุ่ม

ดิฉันลุกขึน้ยืนและเดินกลับไป
ในทิศทางที่เดินจากมา ดิฉันไม่ ได้
รบัการเปิดเผยทันที—และไม่แน่ใจ
วา่การเปิดเผยน้ันจะเป็นอย่างไรหรอื
รูสึ้กอย่างไรถ้าดิฉัน ได้ รบั ดิฉันเคย

รูสึ้กถึงพระวญิญาณ ความรูสึ้กอบอุ่น
หลังจากรบัใช้บางคนหรอืฟังค�าพูดใน
ศาสนจักร แต่ไม่เคยรูสึ้กเจาะจงให้ท�า
บางส่ิงบางอย่าง ไม่ได้บอกทิศทางที่
ต้องไป ดิฉันเริม่เดินไปข้างหน้าอย่าง
ลังเลโดยไม่หยุดสวดอ้อนวอนในใจ

ในที่สุดก็เดนิมาถึงทางแยก ดฉัิน
เริม่ไปทางขวาเมื่อไดย้ินเสียงกระซิบ
วา่ “อยู่ตรงน้ี”

เสียงน้ันเบามากจนดฉัินเกอืบเพกิ
เฉยเพราะคดิวา่เป็นความคดิของ
ตนเอง แตม่คีวามชัดเจนในเสียงน้ัน
ทีด่ฉัินไม่รูสึ้กตอนน้ี “น่ังบนมา้น่ังตวั
น้ัน” เสียงบอก ดฉัินเงยหน้าและเห็น
มา้น่ังตวัหน่ึงกลางทางแยก ดฉัินเดนิไป
น่ัง เพยีงสามนาทีตอ่มา เสือ้สีแดงขาว
คุน้ตาปรากฏในฝูงชนและโบกมอืให้
ดฉัิน เธอคอืมคัคเุทศกข์องเราในวนัน้ัน

ดฉัินผุดลุกจากม้าน่ัง ดฉัินมีความ
สุขมากจนแทบจะกอดเธอ

“เราตามหาคณุเป็นช่ัวโมง!” เธอ
บอก “คณุไปอยู่ที่ ไหนมา”

ขณะที่เธอน�าดฉัินกลับเข้ากลุ่ม 
ดฉัินอธิบายวา่ดฉัินไปอยู่ที่ ไหน เริม่
ตัง้แตแ่ยกจากกลุ่มและจบลงดว้ยการ
ตดัสินใจน่ังแทนที่จะไปทางขวาตรง
ทางแยก

“คณุโชคดมีาก” เธอกล่าว “ถ้าคณุ

เลีย้วไปทางขวา ทางน้ันจะพาคณุไป
คนละทางกับคนในกลุ่ม พระราชวงั
ใหญ่มาก ฉันคงหาคณุไม่เจอ”

ดฉัินออกจากประเทศจีนในอีกไม่กี่
สัปดาห์ ให้หลัง โดยไม่หลงทางอีกเลย 
แตด่ฉัินหวนคดิหลายครัง้ถึงช่วงเวลา
ที่ ไดย้ินเสียงพระวญิญาณกระซิบบอก
ดฉัิน ดฉัินไม่เคยไดร้บัการกระตุน้
เตอืนแบบน้ันมาก่อน แตพ่ระเจ้าทรง
ทราบวา่ดฉัินตอ้งการอะไรจึงจะไม่ไป
ผิดทาง ดฉัินรบัรูเ้ช่นกันวา่ง่ายเพียง
ใดที่จะเพิกเฉยการกระตุน้เตอืนหาก
ดฉัินไม่ฟัง

นับตัง้แตว่นัน้ัน ดฉัินไดย้นิพระ
วญิญาณหลายครัง้ในหลายวธิ ีโดย
เตอืนดฉัินใหรู้ทั้ง้อนัตรายทางรา่งกาย
และทางวญิญาณ บางครัง้ดฉัินเห็น
ผลของการท�าตามหรอืการไมเ่ช่ือฟัง
เสียงน้ันเหมอืนทีด่ฉัินไดย้นิวนัแรก
ในพระราชวงัตอ้งหา้ม บอ่ยกวา่น้ันคอื
ดฉัินไมส่ามารถมองเห็นผลทีเ่กดิขึน้ 
แตด่ฉัินเรยีนรูว้า่เมือ่ดฉัินออ่นน้อม
ถ่อมตนและยอมฟัง พระเจา้จะทรงช่วย
ใหด้ฉัินรบัรูก้ารกระตุน้เตอืนของพระ
วญิญาณและพระองคจ์ะทรงน�าทาง
ดฉัินกลบัไปยงัทีซ่ึ่งดฉัินตอ้งอยู ่เพราะ
มพีระองคด์ฉัินจงึไม่โดดเดีย่ว ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

ราชวงัตอ้งหา้ม
ดิฉันเคยรู้สึกถึง
พระวิญญาณ แต่

ไม่เคยรู้สึกเจาะจง
ให้ท�าบางส่ิงบาง
อย่าง—ไม่ได้บอก
ทิศทางท่ีต้องไป
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โดย ไรอนั คาร์
นิตยสารศาสนจกัร

ลองนึกถึงงานอันน่าพิศวง
ทัง้หมดที่ โจเซฟ สมิธท�า
ส�าเรจ็ อาทิ การแปลพระ

คมัภีรม์อรมอน การจัดตัง้ศาสนจักร 
การไดร้บัฐานะปุโรหิต การสรา้งพระ
วหิาร การสอนพระกิตตคิณุที่ ไดร้บั
การฟ้ืนฟู การส่งผู้สอนศาสนาออกไป 
น่าพิศวงกวา่น้ันคอืท่านท�าส่ิงเหล่า
น้ันเมื่ออายุยังน้อย

โจเซฟรูว้ธิีท�าส่ิงเหล่าน้ันอย่างไร 
โชคดทีี่ท่านไม่ตอ้งคาดเดา—ท่าน
ไดร้บัการน�าทางโดยการเปิดเผย โดย
ผ่านการเปิดเผยเหล่าน้ี ซ่ึงเวลาน้ีการ
เปิดเผยมากมายมีอยู่ ในพระคมัภีร์
หลักค�าสอนและพันธสัญญา พระเจ้า
ทรงสอนหลักค�าสอน น�าทางท่านใน
การจัดตัง้ศาสนจักร และตอบค�าถาม
ส�าคญัๆ ตวัอย่างมีดงัน้ี

ค�าถามที่ตอบโดย
การเปิดเผย

•  ใครมีสิทธิอ�านาจให้บัพตศิมา วนั
ที่ 15 พฤษภาคม ปี 1829 โจเซฟ 
สมิธและออลิเวอร ์คาวเดอรี
สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับบัพตศิมา 
ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาปรากฏ
และมอบฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรนให้พวกท่าน และส่ังพวก
ท่านให้บัพตศิมากัน (ด ูคพ. 13)

•  ใช้ยาสูบไดห้รอืไม่ การเคีย้ว
ยาเส้นและสูบบุหรีเ่ป็น
ธรรมเนียมปฏิบัตทิั่วไปในสมัย
ของโจเซฟ สมิธ ในปี 1833 ท่าน

สวดอ้อนวอนขอการน�าทางเกี่ยว
กับเรือ่งน้ีและไดร้บัการเปิด
เผยที่เรยีกวา่พระค�าแห่งปัญญา
ซ่ึงกล่าววา่ “ยาสูบมิ ใช่ส�าหรบั
รา่งกาย” (ด ูคพ. 89)

•  เหตใุดเราจึงท�างานพระวหิาร
แทนคนตาย ภายใตก้ารน�าของ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
สมาชิกศาสนจักรสรา้งพระวหิาร 
เคริท์แลนด ์และตอ่มาสรา้ง
พระวหิารนอวทูี่พวกเขาสามารถ
ประกอบพธิบีพัตศิมาและศาสน-
พิธีอื่นๆ ของพระวหิารหลักค�า
สอนและพันธสัญญาภาค 128 
อธิบายวา่ “เราโดยไม่มีพวกเขา 
[คนตาย] พระองคจ์ะทรงท�าให้ดี
พรอ้มไม่ได;้ ทัง้พวกเขาโดยไม่มี
เราพระองคจ์ะทรงท�าให้ดพีรอ้ม
ไม่ได”้ (ข้อ 18)

ท่านสามารถให้พระเจ้าน�าทางชีวติ
ท่านและตอบค�าถามของท่านผ่าน
การเปิดเผยส่วนตวัไดด้ว้ย บางครัง้
ค�าตอบเหล่าน้ันจะมาจากพระคมัภีร์
หรอืจากการดลใจที่ท่านรูสึ้กในใจและ
ในความคดิ และบางครัง้ท่านเดนิไป
ข้างหน้าดว้ยศรทัธา ทัง้ที่ ไม่ทราบวา่
สถานการณ์จะเป็นอย่างไรแตพ่ยายาม
เช่ือฟังเต็มก�าลังความสามารถ

โดยปกตติอ้งใช้เวลาหาการดลใจ
และการน�าทางที่ท่านตอ้งการ เฉก
เช่นศาสดาพยากรณ์โจเซฟ ท่าน
สามารถเรยีนรูพ้ระประสงคข์อง
พระเจ้า “บรรทัดมาเตมิบรรทัด, กฎ

เกณฑ์มาเตมิกฎเกณฑ์” (คพ. 98:12) 
จงเริม่ดว้ยการสวดอ้อนวอนเช่นเดยีว
กับท่านศาสดาพยากรณ์ ทูลพระบิดา
บนสวรรคเ์พื่อขอการดลใจจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ คน้ควา้พระคมัภีร์
และค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ยุค
ปัจจุบัน ตดัสินใจและจากน้ันทูลถาม
วา่ถูกตอ้งหรอืไม่ (ด ูคพ. 9)

เรียนรูผ้่านกาลเวลา
ดแูผนที่หน้าน้ี และท่านจะเห็นวา่

โจเซฟ สมิธอยู่ที่ ใดเมื่อไดร้บัการเปิด
เผยเหล่าน้ีจากพระเจ้า การเปิดเผย
มาในเวลาและสถานที่ซ่ึงโจเซฟ สมิธ
ตอ้งการตามพระประสงคข์องพระเจ้า

การเปิดเผย ต่อศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ—และต่อท่าน

มิสซูรี  
(หลายแหง่)

นอวู  
รฐัอลิลินอยส ์

สถานที่ส�าคญัของการ
เปิดเผย

7
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โจเซฟไดร้บัการเปิดเผย 46 ครัง้
ในเคริท์แลนด ์รฐัโอไฮโอ แตท่่านไม่
ตอ้งอยู่ที่น่ันเพื่อรบัการน�าทางจาก
พระเจ้าตอ่ ท่านไดร้บัการเปิดเผยใน
รฐัเพนน์ซิลเวเนีย นิวยอรก์ มิสซูร ี
และอิลลินอยส์เช่นกัน

การเปิดเผยเหล่าน้ีมาตอ่เน่ือง
หลายปี คงไม่ดี ใช่ไหมถ้าพระเจ้า
ทรงเปิดเผยทุกอย่างที่ โจเซฟ สมิธ
ตอ้งรูเ้กี่ยวกับฐานะปุโรหิตในการ
เปิดเผยครัง้เดยีว พระเจ้าประทาน
การเปิดเผยเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต

พระคัมภีร์หลกัค�าสอนและพันธสัญญาแสดงให้เห็นว่าการเปิดเผยน�าทาง
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอย่างไรและให้แบบแผนท่ีบอกว่าการดลใจจะ
น�าทางชีวิตท่านได้อย่างไร

ตอ่ท่านศาสดาพยากรณ์ในปี 1829, 
1830, 1832, 1835, 1841 และอื่นๆ (ดู
ตวัอย่างใน คพ. 13; 20; 84; 107; 124)

ความรู้ ในพระกิตตคิณุของท่าน
จะเพิ่มตามกาลเวลาเช่นกัน เมื่อท่าน
เรยีนพระกิตตคิณุดว้ยความช่วยเหลือ
จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์—ผ่านพระ
คมัภีร ์การประชุมใหญ่สามัญ การ
ประชุมตา่งๆ ของศาสนจักร เซมินาร ี

ความส�าเร็จเมือ่อายุยงัน้อย
“[โจเซฟ สมิธ] อาย ุ14 ปีเม่ือเห็นนิมิตแรก
และอาย ุ17 ปีเม่ือเทพโมโรไนมาเยอืนคร้ัง
แรก ท่านอาย ุ21 ปีเม่ือไดรั้บแผน่จารึก
ทองค�าและอายเุพียง 23 ปีเม่ือท่านแปลพระ

คมัภีร์มอรมอนเสร็จ (ท�างานไม่ถึง 60 วนั) การเปิดเผยเกิน
คร่ึงในพระคมัภีร์หลกัค�าสอนและพนัธสญัญาประทานผา่น
ท่านศาสดาพยากรณ์ขณะท่านอาย ุ25 ปีหรือนอ้ยกวา่นั้น”

ประธานดลัลิน เอช. โอค๊ส์ ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด, “โจเซฟ ชายผู ้
เป็นศาสดา,” เลียโฮนา, ก.ค. 1996, 87.

นอวู  
รฐัอลิลินอยส ์

เคิรท์แลนด ์ 
รฐัโอไฮโอ

ไฮรมั  
รฐัโอไฮโอ

ฮารโ์มนีย ์ 
รฐัเพนซลิเวเนีย

เฟเยทท ์ 
รฐันิวยอรก์

จ�านวนการเปิดเผยในพระคัมภีร์
หลกัค�าสอนและพันธสัญญาท่ี 
โจเซฟ สมิธได้รับ ณ ท่ีน้ันๆ

16

46

15

19

และอื่นๆ—ความเข้าใจของท่านจะ
เพิ่มตามกาลเวลาเช่นเดยีวกับโจเซฟ 
สมิธ ◼
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สิทธ์ิเสรี 
ของท่านมี 
ค่าควรแก่ 
การต่อสู้ 
ให้ได้มา
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สิทธ์ิเสรีของท่าน
ต่อสู้ เพ่ือ

โดย เดวดิ ดคิสัน
นิตยสารศาสนจกัร

ก ารรกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้
เป็นเจ้าท�าให้เกิดอิสรภาพ กับ
คนที่ ไม่เคยมีประจักษ์พยาน

ถึงความจรงิน้ี ค�ากล่าวเช่นน้ันอาจ
ท�าให้เขาสับสน หากเพื่อนบ้านคน
หน่ึงของท่านเดนิมายื่นรายการส่ิงที่
ท่านตอ้งท�า (หรอืท�าไม่ได)้ ให้ท่าน 
ท่านจะรูสึ้กเหมือนอิสรภาพของท่าน 
ลดลง 

อย่างไรก็ด ีการรกัษาพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้าท�าให้ท่านมีอิสระ
อย่างแท้จรงิ—อิสระจากผลลบของ
บาปและอิสระที่จะไดร้บัพรจากความ
ชอบธรรม

แตก่ารฝ่าฝืนพระบัญญัตขิองพระผู้
เป็นเจ้าน�าไปสู่การเป็นเชลย วธิีหน่ึงที่
จะนึกถึงการเป็นเชลยคอืการสูญเสีย
สิทธิ์เสร ีการเลือกหลายอย่างในชีวติ
ท�าไดย้ากหากท่านก�าลังตกเป็นเชลย

เรารูจ้ากพระคมัภีรว์า่ในชีวติก่อน
เกิดซาตาน “หมายมั่นจะท�าลายสิทธิ์
เสรขีองมนุษย์” ( โมเสส 4:3)  เรารู้
เช่นกันวา่เขาไม่ชนะสงครามครัง้น้ัน
และ ท่าน อยู่ฝ่ายชนะ!

ส่วนที่ยากคอืซาตานยังคงพยายาม
ช่วงชิงสิทธิ์เสรีไปจากท่าน แต่ไม่ตอ้ง
กลัว ท่านสามารถชนะสงครามครัง้น้ี
ไดเ้ช่นกัน

อยูใ่นการเป็นเชลย
ในพระคมัภีรม์อรมอน พระเยซู

ทรงสอนวา่ “เจ้าตอ้งเฝ้าดแูละสวด
อ้อนวอนเสมอ, เกลือกมารจะล่อลวง

เจ้า, และเขาจะน�าเจ้าไปเป็นเชลย” 
(3 นีไฟ 18:15)

การเป็นเชลยของมารฟังดนู่ากลัว! 
ทวา่เมื่อท่านคดิถึงชะตากรรมเช่น
น้ัน ส่วนใหญ่ท่านมักจะคดิเกี่ยวข้อง
กับการพิพากษาครัง้สุดท้ายใช่หรอืไม่ 
แท้จรงิแล้วมีการเป็นเชลยที่เกิดขึน้
เรว็กวา่น้ัน และบ่อยครัง้แยบยลมาก

เอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุแห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่ “ผู้คน
สามารถตกเป็นทาสไม่เพียงส่ิงเสพ
ตดิอันตรายเท่าน้ัน แตร่วมถึงหลัก
ปรชัญาที่อันตรายและเสพตดิดว้ย
ซ่ึงหันเหจากการด�าเนินชีวติที่ชอบ
ธรรม” (“เพลงคร�า่ครวญของเยเรมีย์: 
จงระวงัการเป็นทาส” การประชุมใหญ่
สามัญ ต.ค. 2013)

การตกเป็นทาสสารเสพตดิเช่นยา
อันตรายหรอืนิโคตนิเป็นเรือ่งเข้าใจ
ง่าย แตก่ารตกเป็นทาสนิสัยชอบพูด
เท็จน้ันเป็นอย่างไร เมื่อกล่าวค�าเท็จ
หน่ึงครัง้ ก็ง่ายที่จะตดิกับของการพูด
เท็จมากขึน้

การตกเป็นทาสอารมณ์หุนหันหรอื
นิสัยชอบนินทาน้ันเป็นอย่างไร

หรอืการ ไม่ท�า กิจวตัรประจ�า
วนัของความชอบธรรม (การสวด
อ้อนวอน การศึกษาพระคมัภีร ์ฯลฯ) 
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงขอให้เราท�าน้ัน
เป็นอย่างไร ส่งผลให้สูญเสียสิทธิ์เสรี
เช่นกันหรอืไม่

ใช่ สูญเสียแน่นอน วธิีหน่ึงที่จะ
คดิถึงเรือ่งน้ีคอื เกิดอะไรขึน้กับ
นักกีฬาหรอืนักดนตรถี้าพวกเขาเลิก
ฝึก ค�าตอบคอื พวกเขาสูญเสียความ

สามารถในการเล่นไดด้ทีี่สุด แม้อาจ
จะไม่เหมือนการสูญเสียสิทธิ์เสร ีแต่
เป็นอย่างน้ันจรงิๆ นักกีฬาหรอืนัก
ดนตรทีี่ ไม่พัฒนาทักษะของตนจะไม่
สามารถเลือกไดห้ลายวธิีที่จะใช้ทักษะ
น้ัน เมื่อความสามารถลดลง พวกเขา
ย่อมท�าไดน้้อยกวา่เดมิ ทางเลือกของ
พวกเขาจึงลดลง

ในท�านองเดยีวกัน ท่านไม่สามารถ
เป็นตวัของตวัเองไดด้ทีี่สุดหากไม่มี
ความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ท่านตอ้งการความช่วยเหลือ
จากพระองคท์ุกวนั น่ันเป็นของ
ประทานส�าคญัที่สุดอย่างหน่ึงที่ท่าน
หวงัจะไดร้บัในชีวติน้ี และการด�าเนิน
ชีวติอย่างชอบธรรมทุกวนัเป็นวธิี ได้
ของประทานน้ัน

พบอิสรภาพท่ีแทจ้ริง
อัครสาวกเปาโลสอนวา่ “เพื่อ

เสรภีาพน้ันเอง พระครสิต์จึงได้ทรง
ให้เราเป็นไท เพราะฉะน้ันจงตัง้มั่น
และอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็น
ทาสอีกเลย” (กาลาเทีย 5:1) ในพระ
คัมภีรม์อรมอน กษัตรยิ์เบ็นจามิน
สอนวา่ “และภายใต้นามน้ีจึงท�าให้
ท่านเป็นอิสระ, และไม่มีนามอื่นใด
ซ่ึงจะท�าให้ท่านเป็นอิสระได้. ไม่มี
ช่ืออื่นใดให้ ไวซ่ึ้งความรอดจะมาได้; 
ฉะน้ัน, ข้าพเจ้าจึงอยากให้ท่านรบั
พระนามของพระครสิต์ ไวก้ับท่าน” 
( โมไซยาห์ 5:8)

อิสรภาพที่แท้จรงิมาจากการท�า
ตามพระครสิต ์ฉะน้ันจงเลือกเป็น
อิสระ! ◼

การ  
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ค �าตอบถกูแต่ถือวา่ผดิ

หอ้งสนทนา

ฉันจะยดึมัน่ความ

จริงได้อย่างไร

1. ตดัสินใจเด๋ียวน้ีวา่
ท่านจะตอบอยา่งไร
เม่ือมีคนตั้งค �าถาม
เก่ียวกบัศรัทธาของ
ท่าน (ดู 1 เปโตร 
3:15)
2. สวดออ้นวอนขอ
ใหก้ลา้ท�าและรู้วา่
จะพดูอะไร (ดู เฉลย
ธรรมบญัญติั 31:6; 
คพ. 100:5–7)
3. ศึกษาพระคมัภีร์
และถอ้ยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์ยคุ
ปัจจุบนัเพื่อเสริม
สร้างศรัทธาของท่าน 
(ดู คพ. 88:118)
4. แสดงประจกัษ์
พยานของท่านบ่อยๆ 
ท่ีบา้นและท่ีโบสถ์
เพื่อฝึกแบ่งปันส่ิง
ท่ีท่านเช่ือ (ดู คพ. 
58:6)

“ซ่ือสตัยต่์อตนเองหมายถึงเป็น
แบบอยา่งของการด�าเนินชีวติอยา่ง
ชอบธรรมในทุกสถานการณ์และ
สภาวการณ์”
ประธานกอร์ดอนบี. ฮิงค์ลย์ี (1910–2008), “จงมัน่คงในความ
จริงและซ่ือสัตย์,” เลยีโฮนำ ก.ค. 1996, 115

เมื่อผมลงทะเบียนเรยีนวชิาปรชัญาในโรงเรยีน
มัธยมปลาย คณุพ่อคอ่นข้างเป็นห่วง ในวชิา
ปรชัญา ทุกอย่างถูกตัง้ค�าถาม รวมทัง้การด�ารง
อยู่ของพระผู้เป็นเจ้า ครขูองผมสอนเรือ่งที่ขัด
กับศาสนาและปฏิเสธการด�ารงอยู่ของพระผู้
เป็นเจ้า

ข้อสอบวิชาปรัชญาข้อหน่ึงถามว่า “เหตุใด
เราจงึมาอยูบ่นโลกน้ี” ค�าตอบทีผ่มจะตอ้งตอบ
คอืเพื่อเราจะไดค้น้หาตวัตนแท้จรงิของเราและ
ท�าส่ิงที่ โลกตอ้งการให้เราท�า ผมไม่ไดเ้ขียนค�า
ตอบน้ันเพราะไม่ ใช่ส่ิงที่ผมเช่ือ

แตผ่มเขียนวา่ “เรามาอยู่บนโลกน้ีเพื่อรบั
การทดสอบและกลับไปอยู่กับพระบิดาใน
สวรรคช่ั์วนิรนัดรก์ับครอบครวัของเรา”

หลงัจากน้ัน ครเูรยีกผมมาถามวา่ผมรูค้�า
ตอบทีถ่กูตอ้งของค�าถามหรอืเปลา่ ผมบอก
เขาวา่ผมรูแ้ตผ่มจะไมเ่ขยีนส่ิงทีผ่มรูว้า่ไมจ่รงิ

เขาถามผมวา่ผมนับถือศาสนาอะไร ผม
บอกเขาวา่ผมเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระ
เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย เขาบอก
ผมวา่เขาไม่เคยรูจ้ักนักเรยีนศาสนาคนใดที่
กล้าพอจะยืนหยัดสนับสนุนความเช่ือของตน
และเขียนค�าตอบเช่นน้ัน

“ผมไม่ ให้คณุไดค้ะแนนเต็มเพราะค�าตอบ
ของคณุไม่ถูก” เขาบอก “แตผ่มให้คะแนนที่
คณุกล้าเขียนส่ิงที่คณุเช่ือ”

ผมมีความสุขเพราะผมไดต้อบตามความ
เช่ือมั่นของผมและตามความจรงิของพระ
กิตตคิณุที่ผมรูแ้ละพยายามด�าเนินชีวติ ◼
เบ็นจำมิน เอ็ม. ชิลี
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ฤดูร้อนเมื่อไม่กี่ปีก่อน เยาวชนชายของวอรด์ขีจ่กัรยานขึน้เขาดว้ย
กนั ผมกงัวลเล็กน้อยเพราะเป็นครัง้แรกของผม เจคอบเพือ่นของ
ผมเป็นนักป่ันทีม่ปีระสบการณ์ ผมจงึวางแผนจะป่ันใกล้ๆ  เขา

หลังจากพักช่วงสัน้ๆ บนยอดเขา เราเริม่ป่ันลงเขา ผมป่ันช้า
กวา่คนอื่นในกลุ่มและอยู่รัง้ท้าย ยิ่งรัง้ท้ายหลังจากผมล้มสองครัง้
บนทางโคง้หักศอก เจคอบหยุดช่วยผมทุกครัง้ที่ผมล้ม และเรา
พยายามตามกลุ่มให้ทัน

เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ปรากฏวา่เราหลงทาง  ครึง่ช่ัวโมง
กวา่ผ่านไปแล้วตัง้แตเ่ราเห็นกลุ่มของเรา และก�าลังมืดจนเราแทบ
มองไม่เห็นทาง ผมสวดอ้อนวอนทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ ให้ทรง
ช่วยและกล้าป่ันตอ่ จากน้ันเจคอบกับผมก็ตดัสินใจป่ันไปทาง
หน่ึง ขณะเลีย้วตรงหัวโคง้ เราเห็นภาพที่น่ายินดแีละงดงามที่สุด
—พระวหิารเดรเปอร ์ยูทาห์! แสงสะท้อนจากพระวหิารส่องทางให้
เรา และเราสามารถกลับไปหาผู้น�าและเพื่อนๆ ไดอ้ย่างปลอดภัย

ทุกครัง้ที่ผมเห็นพระวหิาร ผมจะนึกถึงสันตสุิขและความช่วย
เหลือที่มี ให้เราที่น่ัน แตล่ะครัง้ที่ผมหลงทางในความมืดของโลก 
ผมสามารถมองไปที่พระวหิารเพื่อรบัแสงสวา่งที่ผมตอ้งการ ◼
โจเอล จ.ี, รัฐยทูำห์ สหรัฐอเมริกำ

คบเพื่อนใหม่
ดิฉันน่ังโต๊ะรับประทานอาหารกลางวนักบั
เพือ่นๆ เมือ่สังเกตเห็นเด็กใหมช่ื่อไมเคลิ เขา
ตดัสินใจน่ังกบัเด็กผูช้ายกลุม่หน่ึงทีอ่ายมุากกวา่ 
และพวกเขาเริม่หวัเราะเยาะไมเคลิ ดฉัินทราบ
ในภายหลังวา่ไมเคลิเป็นโรคออทิซึม

ดฉัินถามไมเคลิวา่เขาอยากน่ังข้างดฉัินกับ
เพื่อนๆ ไหม เขาปฏิเสธ อาจจะเพราะกลัวคน
หัวเราะเยาะเขาอีกก็เป็นได้

วนัตอ่มา ดฉัินแนะน�าเขาให้เพื่อนๆ รูจ้ัก 
ดฉัินบอกไดว้า่เขาดี ใจที่ดฉัินไม่ทอดทิง้เขา 
เขามีเรือ่งคยุเยอะมาก! เขายอดเยี่ยมมาก!

ดฉัินบอกไดว้า่ไมเคลิมีความสุขมากขึน้ทุก
วนั เขาเริม่ตัง้ตารอรบัประทานอาหารกลาง
วนักับเพื่อนๆ ของเขา การน่ังกับไมเคลิขณะ
รบัประทานอาหารกลางวนัสรา้งมิตรภาพที่มี
ความหมาย ไม่เพียงช่วยไมเคลิเท่าน้ัน แตช่่วย
ดฉัินดว้ย

ความรูสึ้กจากการรบัใช้ผู้อื่นเป็นความรูสึ้กที่
วเิศษสุดในโลก ◼
ลอรำ พ.ี, รัฐอิลลนิอยส์ สหรัฐอเมริกำ
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ประธานเอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ด  
รักษาการประธานโควรัมอคัรสาวกสิบสอง  
“ของประทานอนัล�้าค่าจากพระผูเ้ป็นเจา้,” การประชุมใหญ่สามญัเดือนเมษายน 2018

ชวิีตเป่ียมดว้ย 

ไดเ้ม่ือเราใช ้
ศรทัธาท่ีแทจ้ริง
จ�านวนนอ้ยท่ีสดุในพระคริสต ์

ความรัก และ 
ความหวงั  
ความสุข  
ศรัทธา ปีต ิ 
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แต่งงานกับโรซานา  
เฟอร์นันเดสใน 
พระวิหาร
เซาเปาลู 
บราซลิ  

เดือนตลุาคม  
ค.ศ. 1982 ท้ังสอง
มีบตุร 3 คนและ

หลาน 3 คน

ข้
  าพเจา้ตอ้งการเป็นพยานตอ่ท่าน
วา่ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
เป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้

เป็นเจา้บนแผน่ดนิโลก ขา้พเจา้ไม่
เคยเห็นใครมคีวามรกัความเมตตา
มากไปกวา่ทา่น ถงึแม้ขา้พเจ้ารูสึ้กไม่
คูค่วรกบัการเรยีกอนัศักดิสิ์ทธิน้ี์ใหร้บั
ใช้เป็นสมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบสอง 
แตค่�าพดูและแววตาทีอ่่อนโยนของ
ทา่นขณะมอบความรบัผดิชอบน้ีท�าให้
ข้าพเจา้รูสึ้กอบอุน่ดว้ยความรกัของ
พระผูช่้วยใหร้อด

ไม่เป็นพรหรอกหรือที่มีศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยบน
แผ่นดินโลกในยุคสมัยน้ีที่เรามีชีวิต
อยู่ ผู้หมายมั่นจะรู้พระประสงค์ของ
พระเจ้าและท�าตามน้ัน เราอบอุ่น
ใจที่รู้ว่าเราไม่ โดดเดี่ยวในโลก แม้
ต้องเผชิญความท้าทายในชีวิต การมี
ศาสดาพยากรณ์เป็นเครื่องหมายบ่ง
บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักบุตรธิดา
ของพระองค์ ศาสดาพยากรณ์ท�าให้
ค�าสัญญาและพระลักษณะแท้จริง
ของพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์
เป็นที่รู้แก่ผู้คนของพระองค์

ข้าพเจ้าเป็นพยานจากห้วงลึกสุด
ของใจข้าพเจ้าวา่ศาสดาพยากรณ์พูด
โดยอ�านาจของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ 
พวกท่านเป็นพยานถึงพระครสิตแ์ละ
พระพันธกิจของพระองคบ์นแผ่นดนิ
โลก พวกท่านแสดงให้เห็นพระด�าริ

ศาสดาพยากรณ์: 
เคร่ืองหมายบ่งบอกความ

รักของพระผูเ้ป็นเจา้

ปัจฉิมวาทะ
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และพระทัยของพระเจ้า ไดร้บัเรยีก
เป็นตวัแทนของพระองคแ์ละสอนส่ิง
ที่เราตอ้งท�าเพื่อกลับไปอยู่ ในที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของ
พระองค ์พระเยซูครสิต ์เราไดร้บัพร
เมื่อเราใช้ศรทัธาและท�าตามค�าสอน
ของศาสดาพยากรณ์ โดยท�าตามพวก
ท่าน ชีวติเราจะมีความสุขมากขึน้และ
ซับซ้อนน้อยลง เราจะแบกความยุ่ง
ยากและปัญหาของเราไดง้่ายขึน้ เรา
สรา้งยุทธภัณฑ์ทางวญิญาณรอบตวั
เราเพื่อป้องกันการโจมตขีองศัตรใูน
สมัยของเรา

ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างจรงิจังวา่
พระเยซูครสิตท์รงฟ้ืนคนืพระชนม์ 
พระองคท์รงพระชนม์อยู่ และ
พระองคท์รงก�ากับดแูลศาสนจักร
ของพระองคบ์นแผ่นดนิโลกผ่าน
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิด
เผยของพระองค ์ข้าพเจ้าเป็นพยาน
วา่พระองคท์รงเป็นพระผู้ช่วยให้
รอดและพระผู้ ไถ่ของโลก โดยผ่าน
พระองคเ์ราจะไดร้บัความรอดและ
ความสูงส่งในที่ประทับของพระผู้เป็น
เจ้า ข้าพเจ้ารกัพระองค ์และเทิดทูน
พระองค ์ข้าพเจ้าตอ้งการตดิตาม
พระองค ์ท�าตามพระประสงคข์อง
พระองค ์และเป็นเหมือนพระองค์
มากขึน้ ◼

จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
เมษายน 2018

เกิดใน  
เมืองเซาเปาลู 
บราซลิ วนัท่ี  
2 ตลุาคม ค.ศ. 1958

รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา
เตม็เวลาใน คณะ
เผยแผบ่ราซลิ 
รีอูดีจาเนรู

เข้าเรียน 
มหาวิทยาลยั

เซาเปาลู 
ปอนทิฟิกลั 
คาทอลิก 

(ปริญญาตรีสาขา
การบัญชีและ
เศรษฐศาสตร์ 

ปริญญาโทสาขา
การบริหารธุรกิจ)

นอกจากภาษา
โปรตเุกสแล้วท่าน
ยงัพูดภาษาอังกฤษ, 
ภาษาฝร่ังเศส และ
ภาษาสเปนได้ด้วย

ครอบครัวท่านเข้าร่วมศาสนจักร
เม่ือท่านอาย ุ6 ขวบ

ไดร้บัการ
สนบัสนุนเป็นอคัร
สาวกสิบสอง เม่ือวนั
ท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 2018

โดย เอล็เดอร์อูลส์ิเสส ซวาเรส
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
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หว่งใยและ
แบง่ปัน

ส่องแสงของท่าน

66 Liahona

เกาะใหญ่และครอบครัวใหญ่
ผมอาศัยอยู่บนเกาะใหญ่ ใน
ตองกา ผมมีพี่น้องผู้หญิงหก
คนและพี่น้องผู้ชายส่ีคน ผม
อยู่ ใกล้พระวหิารนูกูอะโลฟา 
ตองกา

 ผมช่ือลูอ ีผม
ส่องแสงของผม

โดยแบ่งปันส่ิงทีผ่ม
มใีห้แก่คนอืน่ๆ

มาโล อี 
เลเลีย!
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ส่งดาวมาให้เรา!
พระเยซูทรงขอใหเ้รา “ส่องสวา่งแก่คนทั้ง

ปวง” (มทัธิว 5:16) ท่านจะใหแ้สงของท่าน
ส่องสวา่งอยา่งไร อีเมลรูปดาวของท่าน

พร้อมเร่ืองเล่า ภาพถ่าย และค�าอนุญาตของผู ้
ปกครองมาท่ี liahona@ldschurch.org

ท่านจะส่องสว่างได้อย่างไร
• น�าอาหารไปใหค้นขดัสน

• บริจาคอาหารใหธ้นาคารอาหารในชุมชน

• บริจาคเส้ือผา้ใหบ้า้นพกัคนเร่ร่อน

คนชอบวทิยาศาสตร์
เรามีพืชและสัตวท์ี่สวยงามมากมาย
บนเกาะของเรา ผมเรยีนชัน้ประถม
ส่ีที่ โรงเรยีน Ocean of Light 
Primary และวทิยาศาสตรเ์ป็นวชิา
ที่ผมโปรดปราน

พรของ
การช่วยเหลอื

พระบิดาบนสวรรคป์ระทาน
พรมากมายให้ผมเมื่อผมช่วย

คนอื่นๆ—ไม่ ใช่พรเรือ่งเงิน
แตเ่ป็นพรเรือ่งปัญญาและ

ความรู ้ผมตอ้งการช่วย
และแบ่งปันส่ิงที่มี
ให้ผู้อื่นเสมอ

ช่วยขนเปลอืกมะพร้าว
หญิงม่ายที่เราไปเยี่ยมใช้เปลือกมะพรา้วก่อไฟท�าอาหาร 
เมื่อเราน�าอาหารไปให้พวกเธอ ผมจะเตอืนพ่อแม่ทุกครัง้
ให้น�าเปลือกมะพรา้วไปดว้ย ผมช่วยขนเปลือกมะพรา้วใส่
รถตูแ้ละขนลงเมื่อไปถึงบ้านของหญิงม่าย

แบ่งปันอาหารของเรา
คณุพ่อของผมชอบเพาะปลูก เราจึงมี
อาหารมากมาย แตห่ญิงม่ายหลายคน 

(หญิงที่สามีสิน้ชีวติ) และครอบครวัอื่น
ไม่มีพืชผลของพวกเขาเอง พ่อแม่ผมจึง

น�าบางส่วนของเราไปให้พวกเขา ผม
ชอบตามไปช่วย!
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โดย เมแกน อาร์มคเนชท์ 
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

เกรซเป็นเด็กหญิงอายุ 11 ขวบอาศยัอยู่ ใน 
ฮอลแลนดช่์วงสงครามโลกครัง้ที ่2 คณุพ่อของเธอ 
ถูกน�าตวัไปเป็นนักโทษสงคราม

หลังจากคณุพ่อถูกน�าตวัไป คณุแม่ดแูลเกรซ 
พี่ชายสองคน กับลูกพี่ลูกน้องอีกสองคน 

มีหลายปากท้องตอ้งเลีย้งดแูละอาหารไม่
พอส�าหรบัทุกคน ครอบครวัของพวก
เขามีเพียงแป้งเล็กน้อย ผัก และ
มันฝรัง่

วนัหน่ึงกริง่หน้าประตดูงั 
เกรซตามแม่ไปดวูา่ใครมา 
เมื่อคณุแม่เปิดประต ูคนที่
ยืนอยู่ตรงบันไดบ้านคอืทหาร
นาซีวยัหนุ่มคนหน่ึง หัวใจ
ของเกรซเริม่เตน้เรว็ขึน้ และ
เธอกลัน้หายใจ เขาตอ้งการอะไร

“ ในบ้านน้ีอยู่กันกี่คน” เขาถาม
ห้วนๆ

“มีตวัดฉัิน ลูกสามคน กับหลานสอง
คนคะ่” คณุแม่ตอบ

“สามีไม่อยู่หรอื” ทหารถาม
“ ไม่อยู่คะ่” คณุแม่ตอบ “เขาถูกน�าตวัไปแล้วคะ่”
นายทหารมองทั่วบ้าน “คณุมีวทิยุหรอืเปล่า เราไม่

อยากให้คณุฟังรายการจากศัตรขูองเราในอังกฤษและ
อเมรกิา”

คณุแม่ยกวทิยุมาให้เขา
“บ้านน้ีหลังใหญ่นะ” เขาพูดพลางช�าเลืองมองรอบๆ 

อีกครัง้ “ ใหญ่เกินกวา่จะให้อยู่แค่ไม่กี่คน คณุจะตอ้ง

ออกจากบ้านพรุง่น้ี เราจะยึดบ้านหลังน้ี” เขาหันหลัง
เดนิจากไปอย่างรวดเรว็

เกรซไม่อยากเช่ือส่ิงที่เธอไดย้ิน เธอเห็นนัยน์ตาของ
คณุแม่เบิกโพลงดว้ยความตกใจ จากน้ันคณุแม่ก็ปิด

ประตแูละตรงไปหลังบ้าน
เกรซเดนิตามหลังช้าๆ ใจคอไม่ด ี
ทหารจะกลับมายึดบ้านของพวกเขา

เหมือนที่เขายึดวทิยุไปจรงิๆ หรอื 
พวกเขาจะท�าอย่างไร พวกเขาจะ
ไปที่ ไหน คณุพ่อจะรู้ ไดอ้ย่างไร
วา่จะพบพวกเขาอีกครัง้ที่ ไหน

เกรซหยุดอยู่นอกประตหู้อง
ของคณุแม่และแอบด ูคณุแม่
คกุเข่าสวดอ้อนวอน เกรซกลับ
ไปที่ห้องน่ังเล่นอย่างเงียบๆ จน

คณุแม่กลับมา
“คณุแม่คะ เราจะท�าอย่างไรด”ี 

เกรซถาม
คณุแม่ถอนหายใจ “ทัง้หมดที่เรา

ท�าไดค้อืสวดอ้อนวอนและวางใจพระเจ้าวา่
พระองคจ์ะทรงคุม้ครองเรา”
นายทหารนาซีไม่กลับมาวนัรุง่ขึน้หรอืวนัถัดไป เขา

ไม่กลับมาอีกเลย! เกรซกับครอบครวัเธอสามารถรกัษา
บ้านไว้ ได้

เกรซรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยครอบครวัเธอ ถึงแม้
สงครามยังไม่สิน้สุด แตพ่ระองคย์ังทรงดแูลพวกเขา

โปรดตดิตามตอนตอ่ไป . . . ◼

ค�าสวดออ้นวอน  
ท่ีทรงตอบ

ศรัทธา ความหวงั และพระคุณ ภาค 2
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ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐันิวเจอรซี์ย์ สหรฐัอเมรกิา
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อคัรสาวกเป็นพยานถงึพระคริสต์
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“พระผูช้ว่ยใหร้อดตรสัวา่ ‘เราจะไม่ละทิง้ทา่นทัง้หลายไวใ้หเ้ปลา่เปลีย่ว เรา
จะมาหาทา่น’ (ยอหน์ 14:18) น่ีเป็นค�าสญัญาของพระองคก์บัทา่น ขา้พเจา้
ทราบวา่ค�าสญัญานีเ้ป็นความจริง ขา้พเจา้ทราบวา่พระองคท์รงพระชนม”์

“ลมหมุนทางวญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 21.

โดย เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง



เดก็

 กนัยายน 2018 71

“ผู้ทีฟ่ังข้าจะอยู่อย่างปลอดภัย และอยู่อย่างสงบสุขไม่
กลัวส่ิงรา้ยใดๆ” (สุภาษิต 1:33)

ข ้  าพเจ้าเตบิใหญ่ ในอารเ์จนตนิา ข้าพเจ้าไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกศาสนจักรเมื่ออายุยังน้อย แตค่รอบครวัเก็บ

พระคมัภีร์ ไบเบิลไวบ้นชัน้หนังสือของเรา พระคมัภีร์
เล่มน้ันใหญ่และมีภาพสวยๆ เราอ่านดว้ยกันไม่บ่อยนัก 
แต่ข้าพเจ้าชอบอ่านครา่วๆ และดูรปูกับเรือ่งราวในน้ัน

เรือ่งทีข่า้พเจา้โปรดปรานคอืเรือ่งของโนอาห ์ขา้พเจา้
ชอบดโูนอาห์ น� ้าท่วม และสัตวต์า่งๆ ข้าพเจ้าชอบที่เรอื
ท�าให้ โนอาห์กับครอบครวัปลอดภัยจากพายุ

ตอ่มาขา้พเจา้รบับัพตศิมาเขา้มาในศาสนจกัร แตง่งาน 
และมคีรอบครวัของตนเอง คนืหน่ึงท่ีการสังสรรค์ ใน
ครอบครวั เรนีภรรยาของขา้พเจา้พูดวา่เรอืของโนอาหก์บั
บา้นของเราเหมอืนกนัในหลายๆ ดา้น ทัง้เรอืและบา้นตา่ง

ใหค้วามปลอดภยัจากพายนุ่ากลวัของโลก
ข้าพเจ้าเรยีนรูบ้างอย่างเกี่ยวกับโนอาห์ ท่านไดร้บั

ฐานะปุโรหิตเมื่ออายุเพียง 10 ขวบ พอโตขึน้ท่านเห็น
ความช่ัวรา้ยทัง้หมดในโลก แตท่า่นอยูอ่ยา่งมคีา่ควร ท่าน
ตอ่เรอืเพื่อช่วยให้ครอบครวัรอด พระบิดาบนสวรรคท์รง
ช่วยให้พวกเขาปลอดภัย

บางครัง้เราเห็นเหตกุารณ์น่ากลัวเกิดขึน้ในโลก
ของเรา แตเ่ราสามารถพบความปลอดภัยจากพายุ เรา
สามารถเตรยีมเหมือนโนอาห์เตรยีม เราสามารถเลือก
เช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้า เราสามารถท�าให้บ้านของเราเป็น
สถานที่ปลอดภัยทางวญิญาณ

หากเรามีศรทัธาในพระบิดาบนสวรรค ์เราไม่ตอ้งกลัว 
เน่ืองจากพระองค ์เราจึงรูสึ้กสงบ ไม่วา่จะเกิดพายุอะไร
ก็ตาม ◼

ความปลอดภยั จาก พายุ
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โดย เอล็เดอร์ 
วาควนิ อ.ี คอสตา

แห่งสาวกเจด็สิบ
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เข้าร่วมชมรมโดยอ่านพระคมัภร์ีมอรมอน!  ชมรมอา่น  
พระคมัภีร์
มอรมอน

ทา่นสามารถอา่นคนเดียว อา่นกบัครอบครวั หรืออา่นกบัเพ่ือน จากน้ัน
ใหส้ง่ภาพถา่ยของทา่นขณะอา่นพระคมัภีรม์อรมอนและบอกเราเกีย่วกบั
สิง่ท่ีทา่นเรียนรูห้รือเร่ืองท่ีทา่นชืน่ชอบจากพระคมัภีรม์อรมอน สง่มาท่ี 
liahona .lds .org (คลิก “Submit an Article”)

ข้อพระคมัภร์ีของเดอืนนี:้ 
โมไซยาห์ 2:17

“เมื่อท่านอยู่ ในการรบัใช้เพื่อน
มนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ ในการรบั
ใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านน่ันเอง.”
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เรารกัพระ
คมัภีรม์อรมอน
เพราะเราเรยีนรู้
เกี่ยวกับพระ

กิตตคิณุและโดยเฉพาะพระเยซูครสิต ์เราขอบ 
พระทัยพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบัพระคมัภีรม์อรมอน
เพราะเราเรยีนรูว้า่พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระผู้
ช่วยให้รอดของเรา และน่ันช่วยมากในชีวติ
อลัฟีกบัแอนนา บี. อายุ 6 ขวบกบั 8 ขวบ  
เมอืงมหาราษฏระ อนิเดยี

ผมชอบพระคมัภีรม์อรมอนเพราะเป็นหนังสือ
ที่แท้จรงิ เป็นพระคมัภีรจ์ากพระผู้เป็นเจ้า 
และผมเช่ือ
โจเอล เอส. (ขวา) อายุ 8 ขวบ เมอืงมหาราษฏระ อนิเดยี

พระคมัภีรม์อรมอนเป็น
หนังสือเล่มโปรดของผม 
ผมรกัแบบอย่างของนีไฟ 
ท่านเป็นซูเปอรฮี์โรของ
ผมในพระคมัภรีม์อรมอน  

ท่านเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้ามาก 
ผมตอ้งการเป็นเหมือนนีไฟ
เจโทร เอฟ. อายุ 10 ขวบ เมอืงอโีลอโีล ฟิลปิปินส์

หนูชอบเรือ่งนิมิต
ของลี ไฮเพราะ
ท�าให้หนูมีความสุข 

เรือ่งน้ีสอนให้หนูเลือกส่ิงดเีพื่อหนูจะได้ ไปถึง
ตน้ไม้แห่งชีวติ ตน้ไม้แห่งชีวติเป็นสัญลักษณ์
ของการมีชีวติอยู่กับพระบิดาบนสวรรค ์พระ
เยซูครสิต ์และทุกคนที่หนูรกั
ซาด ีเอส. อายุ 9 ขวบ เมอืงลูซากา แซมเบีย

ผมอ่านพระคมัภีร ์
มอรมอนฉบับของเด็ก
จบก่อนรบับัพตศิมา เมื่อ
อ่านจบ คณุแม่ขอให้ผม

สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน ผม
เคยรูสึ้กแล้วเมื่อผมก�าลังอ่านวา่ถ้อยค�าในน้ัน
เป็นความจรงิ
ฌอน แอล. อายุ 7 ขวบ เมอืงซอเมอร์เซต องักฤษ

เด็กปฐมวยัในวอรด์น้ีใน อีล- เดอ- ฟรอ็งส ์
ฝรัง่เศส ไดร้บัการท้าทายให้อ่านพระคมัภีร ์
มอรมอนทุกวนั พวกเขาได้ ใบรบัรองส�าหรบั
การบรรลุเป้าหมายน้ี!
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โดย เอมลิ ีบี. อายุ 12 ปี รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ง านอดเิรกที่หนูโปรดปรานอย่าง
หน่ึงคอืการเตน้ระบ�าแบบไอรชิ หนู

พยายามฝึกท่าเตน้ที่บ้านหนูจึงพรอ้ม
แสดง หนูฝึกตลอด แตเ่มื่ออยู่หลังเวทีก�าลังจะแสดง 
หนูจะกระวนกระวายอยู่หลังเวที ทุกครัง้ที่แข่ง คณุแม่
กับหนูจะหาสถานที่เงียบๆ สวดอ้อนวอนดว้ยกัน บาง
ครัง้สวดอ้อนวอนหลังม่านหรอืไม่ก็ ในห้องข้างเวที หนูรู้
วา่เราอยู่ที่ ไหนไม่ส�าคญัส�าหรบัพระบิดาบนสวรรค ์แค่
เรามีศรทัธาในพระองคก็์พอ

การสวดออ้นวอนหลงัเวที
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ที่การแสดงครัง้ล่าสุด คณุแม่ไม่อยู่สวดอ้อนวอนกับ
หนู ท่านรออยู่ ในหมู่ผู้ชม หนูประหม่ามากแตค่ดิในใจ
วา่ท่านจะอยู่หรอืไม่อยู่กับหนูก็ ไม่เป็นไร หนูเดนิออกมา
จากกลุ่มเพื่อนและกล่าวค�าสวดอ้อนวอน ทูลขอความ
ปลอดภัยขณะเตน้ ขอให้หนูท�าไดด้ทีี่สุด หนูท�าไดด้มีาก
วนัน้ัน และจ�าความรูสึ้กสงบที่รูสึ้กขณะเดนิขึน้เวที ได้

เราวางใจในพระบิดาบนสวรรค์ ไดเ้สมอ ไม่วา่เราจะอยู่
ที่ ไหนหรอืเมื่อใด พระองคท์รงฟังเสมอ ◼
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คริสเตยีน บี. อายุ 7 ขวบ เมอืงนอร์ทฮอลแลนด์ 
เนเธอร์แลนด์

ต ้  นปีน้ีคูอ่่านเขียนของผมมาชัน้
เรยีนดว้ยความรูสึ้กเศรา้ เธอ

ท�างานคณิตศาสตรบ์างข้อผิด เธอพูดวา่ 
“ฉันไม่เอาไหน”

ผมเป็นห่วงเพื่อน ผมจึงบอกเธอทัง้หมดเกี่ยวกับ
พระเยซูและบอกวา่พระองค์ทรงรกัเราอย่างไร ผมบอก
เธอวา่น่ันหมายความวา่เราไม่ ได้ ไรคุ้ณค่า! จากน้ันผม
รอ้งเพลง “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” ให้เธอฟัง เธอชอบ
และถามวา่ผมเรยีนเรือ่งเหล่าน้ีที่ ไหน ผมอธิบายวา่

ครอบครวัผมไปโบสถ์ทุกสัปดาห์และผมเรยีนเรือ่งพระ
เยซูเยอะมากในปฐมวยั

คนืน้ันเธอเล่าให้คณุแม่ของเธอฟังเกี่ยวกับการ
สนทนาของเรา เธอถามคณุแม่วา่พวกเขาจะไปโบสถ์กับ
ครอบครวัของผมได้ ไหม คณุแม่ตอบวา่ได!้

เพื่อนของผมน่ังติดกับผมในการประชุมศีลระลึก
วนัอาทิตย์น้ัน! ตอนน้ีเธอมาโบสถ์แทบทุกสัปดาห์ 
เธอกับพ่อแม่ก�าลังเรยีนรูม้ากขึน้เรือ่ยๆ เกี่ยวกับพระ
กิตติคุณของพระเยซูครสิต์จากผู้สอนศาสนาและ
ครอบครวัอื่นในวอรด์ของเรา

ผมรูสึ้กมีความสุขมากที่สามารถท�าตามแบบอย่าง
ของพระผู้ช่วยให้รอดและปลอบเพื่อนที่รูสึ้กเศรา้ ไม่
วา่ครอบครวัเธอจะตดัสินใจรบับัพตศิมาหรอืไม่ ส่วนดี
ที่สุดคอืเวลาน้ีเธอรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูทรงรกั
เธอ ไม่วา่จะเกิดอะไรขึน้ก็ตาม! ◼
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อะไร ขึน้ก็ตาม!
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เอลียาหก์บัหญิงม่าย
เร่ืองราวในพระคมัภร์ี
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ศาสดาพยากรณ์ช่ือเอลียาห์เตอืนผู้คนวา่จะเกิดความอดอยาก ฝนจะไม่ตก และ
พืชจะไม่เจรญิงอกงาม ในช่วงความอดอยาก เอลียาห์ดืม่น� ้าจากล�าธาร พระผู้
เป็นเจ้าทรงส่งนกน�าอาหารมาให้ท่าน แตจ่ากน้ันล�าธารก็แห้งขอด พระผู้เป็น
เจ้ารบัส่ังให้เอลียาห์ ไปหาหญิงคนหน่ึงในเมือง เธอจะให้อาหารท่าน

โดย คมิ เวบ็บ์ รีด
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ทุกๆ วนัมีอาหารพอให้พวกเขา
รบัประทาน น่ันคอืปาฏิหารยิ์! 

ตอ่จากน้ันลูกชายของหญิงม่าย
ป่วยและเสียชีวติ แตเ่อลียาห์

ท�าให้เขาคนืชีพ หญิงคนน้ันได้
รบัพรเพราะฟังศาสดาพยากรณ์

ศาสดาพยากรณ์สัญญาวา่ถ้าเธอแบ่งอาหาร
ให้ท่าน อาหารของเธอจะไม่หมด หญิงม่ายมี
ศรทัธาในศาสดาพยากรณ์เอลียาห์และแบ่ง
อาหารของนาง

เอลียาห์พบหญิงคนน้ัน
ก�าลังเก็บฟืนส�าหรบัก่อไฟ 
เอลียาห์ขออาหารจากนาง 
หญิงน้ันกล่าววา่เธอมีแป้ง
เล็กน้อยกับน� ้ามันเหลือให้

ตวัเธอกับลูกชายเท่าน้ัน
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ฉันไดร้บัพรเมื่อฉันฟังศาสดาพยากรณ์ ◼

จาก 1 พงศก์ษัตรยิ์ 17
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หน้าระบายสี

ฉันจะพูดความจริง
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หมายเหตบุรรณาธิการ: ในเดอืนกรกฎาคมปี 
1972 โจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ ประธานศาสนจักร
คนที ่10 ถึงแก่กรรม ประธานฮาโรลด ์บี. ลี ได้
รบัการสนับสนุนเป็นประธานศาสนจักรคนใหม่
ในการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคมปี 1972 
บทความน้ีคดัลอกมาจากค�าพูดของเอ็ลเดอร์
มารค์ อี. พีเตอรเ์ซ็นในการประชุมคราวน้ัน

ศาสดาพยากรณ์คนใหม่ของพระ
ผู้เป็นเจ้า . . . เป็นหน่ึงในล�าดบัของ
บุรษุผู้ ไดร้บัการดลใจที่พระเจ้าทรง
เรยีกให้ปฏิบัตศิาสนกิจเวลาน้ีและน�า
การเปิดเผยใหม่จากสวรรคม์าให้ชาย
หญิงและเด็กทุกคนที่จะฟัง

การแตง่ตัง้ศาสดาพยากรณ์คนใหม่
มีความส�าคญัอย่างยิ่งตอ่ทุกคนที่เช่ือ
ในพระผู้เป็นเจ้า โดยเฉพาะตอ่ผู้เช่ือ
ทุกคนในพระเจ้าพระเยซูครสิต ์. . .

เมื่อพระเจ้าทรงมีผู้คนบนแผ่นดนิ
โลกผู้ซ่ึงพระองคท์รงยอมรบัวา่เป็น
ของพระองค ์พระองคม์ักจะทรงน�า
พวกเขาโดยศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ
อยู่ผู้ซ่ึงพระองคป์ระทานการน�าทาง
จากสวรรค์ ให้ . . .

ล�าดบัคล้ายกันของบุรษุผู้ ไดร้บัการ
ดลใจสถาปนาไวแ้ล้วในยุคปัจจุบัน น่ี
เกิดขึน้เพราะการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ
ของพระเจ้าพระเยซูครสิตผ์่าน 

โจเซฟ สมิธผู้หยั่งรู้ ในยุคสุดท้ายของ
พระองค ์. . .

ตรงข้ามกับความเช่ือของคนทั่วไป 
พระเจ้าทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของการ
ส่ือสาร พระผู้เป็นเจ้าของการเปิดเผย 
พระองคท์รงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของ
ความสวา่งและเชาวป์ัญญา ของความ
รูแ้ละข้อมูล พระองค์ ไม่ทรงด�าเนิน
งานในความมืด ทัง้ไม่ทรงช่วยให้คน
ใดรอดในความเขลา แผนแห่งความ
รอดทัง้หมดของพระองคอ์าศัยการ
ส่ือสารกับผู้รูแ้จ้ง

ใครจะนมัสการไดอ้ย่างฉลาดหาก
อยู่ ในความเขลา

ใครจะมีศรทัธาที่เต็มไปดว้ยความ
หมายหากปราศจากความรูเ้รือ่งพระผู้
เป็นเจ้า

และความรูน้ี้จะมาจากที่ ใดหากไม่
ไดม้าจากพระผูเ้ป็นเจา้พระองคเ์อง . . .

ศาสดาพยากรณ์
ท่ีมีชีวติน�าเรา
พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับผู้คนผ่าน
ศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตเสมอ

จนกว่าเราจะพบกนัอกี

มนุษย์ช้าในการเรยีนรูว้ธิีของ
พระเจ้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก
เขาประวงิเวลาในการยอมรบัข้อเท็จ
จรงิที่วา่แม้พระองคเ์ต็มพระทัย
ส่ือสารกับพวกเขา แตว่ธิีส่ือสารของ
พระองค์คือผ่านบุรษุผู้มีชีวติอยู่และ
ไดร้บัการดลใจ ผู้ซ่ึงพระองคท์รง
ก�าหนดให้เป็นศาสดาพยากรณ์

น่ันคอืแบบแผนของพระองค ์น่ี
คอืวธิดี�าเนินงานของพระองค ์และ
พระองค์ ไมเ่คยเปลีย่นวธิ ีพระองคท์รง
เป็นเหมือนกนัทัง้วนัวาน วนัน้ี และ
ตลอดกาล วธิขีองพระองคก็์เช่นกนั . . .

เราเป็นพยานอย่างจรงิจังวา่การ
ส่ือสารระหวา่งสวรรคก์ับแผ่นดนิโลก
สถาปนาไวอ้ีกครัง้ในสมัยของเรา เรา
ประกาศวา่พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงถูก
แยกจากโลก

พระองค์ ไม่ ใช่คนตาย พระองค์
ทรงพระชนม์

พระองค์ ไม่ทรงตาบอด พระองค์
ทรงมองเห็น

พระองค์ ไม่ทรงหูหนวก พระองค์
ทรงไดย้ิน

พระองค์ ไม่ทรงเป็นใบ้ พระองค์
ตรสักับศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติของ
พระองคอ์ย่างฉะฉานและส่วนใหญ่
ตรสักับโลกผ่านพวกท่าน

พระองคต์รสักับท่านวนัน้ีในรปู
แบบเดยีวกัน ◼

จาก “Another Prophet Now Has Come!” 
Ensign, พ.ย. 1973, 116 118 ปรบัเครือ่งหมาย
วรรคตอนตามมาตรฐานที่ ใช้ ในปัจจุบัน

โดย เอล็เดอร์มาร์ค 
อ.ี พเีตอร์เซ็น 
(1900–1984)

แห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง
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เม่ือค�า่ลง พระเยซูประทับบนฝ่ังแต่ผู้ เดียวและเห็นเรือของพวกสาวกอยู่กลางทะเล และพวกสาวก
ก�าลงัตีกรรเชียงด้วยความล�าบากเพราะทวนลมอยู่ พระเยซูทรงด�าเนินบนน�า้ไปหาพวกเขา เม่ือ
พวกเขาเห็นพระองค์ พวกเขากลวั

“แต่ในทันใดน้ัน พระองค์แย้มพระโอษฐ์ตรัสกับพวกเขาว่า ท�าใจดีๆ เถิด น่ีเราเอง อย่ากลวัเลย

“พระองค์จึงเสดจ็ขึน้ไปหาพวกเขาบนเรือ แล้วลมกส็งบลง พวกสาวกกป็ระหลาดใจเหลือท่ีจะ
กล่าว” (ด ูมาระโก 6:47–51)
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