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เร่ืองราวการเป็นสานุศิษย์ของมารีย์, น. 12

ศรัทธาว่าจะลองดูกบัศรัทธาว่าจะท�า, น. 24

โจเซฟ สมธิ: นักศึกษากฎของพระผู้เป็น
เจ้าและมนุษย์, น. 28

ยอห์น: อคัรสาวก 
ผู้เปิดพยาน ผู้เห็น
เหตุการณ์, น. 18

เร่ืองใหม่เดือนน้ี

แบ่งปัน เพื่อนเดก็  
เล่มใหม่กบัเดก็ใน  

หมวดของเดก็



โตเกียว  
ศาสนจกัร

อยูท่ี่น่ี ญีปุ่่น
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ท่ีสุสานยานากะในโตเกียว ญ่ีปุ่น ครอบครัว
วสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ครอบครัวซาอิโตะมา
เยอืนอนุสรณ์สถานของครอบครัว ส�าหรับ
พวกเขาท่ีน่ีเป็นอนุสรณ์สถาน ท�าใหท้ั้งหมด
ศกัด์ิสิทธ์ิมากข้ึนเพราะความรู้ในพระ
กิตติคุณของพวกเขาท่ีวา่ครอบครัวสามารถ
อยูด่ว้ยกนัชัว่นิรันดร์

การใหค้วามเคารพต่อครอบครัวและบรรพ
ชนฝังรากลึกในวฒันธรรมชาวญ่ีปุ่น และ 
วสุิทธิชนยคุสุดทา้ยชาวญ่ีปุ่นปลาบปล้ืมยนิดี
ท่ีเวลาน้ีประเทศของพวกเขาไดรั้บพรดว้ย
พระวหิารสามแห่ง ไดแ้ก่ โตเกียว (แห่งแรก
ในเอเชีย อุทิศในปี 1980 และปัจจุบนัก�าลงั
บูรณะ) ฟุกโุอะกะ (อุทิศในปี 2000) และ
ซปัโปะโระ (อุทิศในปี 2016) ญ่ีปุ่นมีศนูย์
ประวติัครอบครัวแอลดีเอส 64 ศนูยเ์ช่นกนั

ผูส้อนศาสนามาถึงญ่ีปุ่นคร้ังแรกในปี 1901  
น�าโดยเอล็เดอร์ฮีเบอร์ เจ. แกรนท ์(1856–
1945) ซ่ึงเวลานั้นท่านเป็นสมาชิกโควรัม
อคัรสาวกสิบสองและต่อมาเป็นประธาน
ศาสนจกัรคนท่ีเจด็ ปัจจุบนัญ่ีปุ่นมีสมาชิก
ประมาณ 130,000 คนในท่ีประชุม 261 แห่ง

การแปลพระคมัภีร์มอรมอนเป็นภาษา
ญ่ีปุ่นคร้ังแรกใชเ้วลาหา้ปีและเสร็จ
สมบูรณ์ในปี 1909 งานแปลฉบบัแกไ้ข
จดัพิมพใ์นปี 1957

เจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ท่ีมีเช้ือสายญ่ีปุ่น 
ไดแ้ก่ เอล็เดอร์แอดนีย ์วาย. โคมตัสุ  
(1923–2011) เกิดในฮาวาย; เอล็เดอร์โยชิ
ฮิโกะ คิคุชิ เจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่เกียรติคุณ; 
และเอล็เดอร์คาซุฮิโกะ ยามาชิตะ

อาคารประชุมแอลดีเอสหลงัแรกในเอเชีย
ไดรั้บการอุทิศในญ่ีปุ่นปี 1964
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การเป็นสานุศิษย์
โ ลกท่ีเราอยูดู่เหมือนออกแบบไว้

เพื่อทดสอบการอุทิศตนต่อการเป็น
สานุศิษยข์องเรา ขณะท่ีเราศึกษา 
พนัธสญัญาใหม่ปีน้ี เราจะไดรั้บแรงบนัดาล
ใจจากค�าสอนและแบบอยา่งของพระเยซู
คริสตต์ลอดจนเหล่าสานุศิษยข์องพระองค์
ผูข้วนขวายเรียนรู้จากพระอาจารยข์องพวก
เขาและเป็นเหมือนพระองคม์ากข้ึน

ในฐานะครูสอนวชิาพนัธสญัญาใหม่ท่ี 
มหาวทิยาลยับริคมั ยงัก ์ผมกบัเกย ์สแตรท
เทิร์นเพื่อนร่วมงานขอแบ่งปันความคิด
บางอยา่งในฉบบัน้ีเก่ียวกบัแบบแผนการ
เป็นสานุศิษยท่ี์เราสามารถเรียนรู้จากมารีย ์
พระมารดาของพระเจา้ (หนา้ 12) และ
ยอห์นผูเ้ป็นท่ีรัก (หนา้ 18) บุคคลสอง
ท่านน้ีอยูใ่นบรรดาพยานคนส�าคญัท่ีสุด
ของพระเยซูคริสต ์นอกจากพระผูเ้ป็น
เจา้พระบิดาแลว้ ไม่มีใครทราบดีไปกวา่
พระมารดาของพระเยซูวา่โดยแทแ้ลว้
พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระผูเ้ป็น
เจา้ และยอห์นถูกนบัอยูใ่นบรรดาอคัร
สาวกสิบสองดั้งเดิมและดูเหมือนจะเป็น
พระสหายสนิทท่ีสุดคนหน่ึงของพระเจา้

ความภกัดีของสานุศิษยเ์หล่าน้ีและ
สานุศิษยค์นอ่ืนๆ สอนใหเ้รารู้วา่ตวัเราจะ
เป็นสานุศิษยท่ี์รักของพระเยซูคริสตแ์ละ
ด�ารงการเป็นสานุศิษยข์องเราแมมี้ความ
ทา้ทายของโลกไดอ้ยา่งไร

ขณะท่ีเราศึกษาพนัธสญัญา
ใหม่ร่วมกบัการสวดออ้นวอน 
เราไม่เพียงไดรั้บความรู้มาก
ข้ึน เก่ียวกับ พระเยซูเท่านั้น
แต่จะ รู้จัก พระองค์ดีขึน้ด้วย 
(ด ูยอห์น 17:3)

ขอแสดงความนบัถือ
เอริค ดี. ฮนัตส์แมน

มารีย์ พระมารดา
ของพระเยซู

เกย์ สแตรทเธิร์น

12

หลกัธรรมของการ
ปฏิบัตศิาสนกจิ: 
จุดประสงค์ทีจ่ะ
เปลีย่นการปฏิบัติ
ศาสนกจิของเรา

8

ยอห์น: สานุศิษย์ที่
พระเยซูทรงรัก
เอริค ดี. ฮันส์แมน

18

พนัธกจิอนัน่าอศัจรรย์
ของศาสดาพยากรณ์

โจเซฟ สมธิ
ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์

28
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5 สัญลกัษณ์ในพนัธสัญญาใหม่
เราจะพบความหมายในวตัถุส่ิงของ วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และ
สถานท่ีต่างๆ ในพนัธสญัญาใหม่

6 ภาพแห่งศรัทธา: พาน ผล—พนมเปญ กมัพูชา
วนัรุ่งข้ึนหลงัจากไฟไหม ้เราคุกเข่าสวดออ้นวอนและทูลขอพระเจา้ให้
ทรงแสดงหนทางใหเ้ราและทรงอวยพรใหเ้ราหาบา้นใหม่ได้

8 หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ:  
จุดประสงค์ทีจ่ะเปลีย่นการปฏิบัตศิาสนกจิของเรา
มีหลายอยา่งท่ีเราท�าไดเ้พื่อน�าผูค้นมาหาพระคริสตเ์ม่ือเรา
ปฏิบติัศาสนกิจ

12 มารีย์ พระมารดาของพระเยซู
โดย เกย์ สแตรทเธิร์น
มีมากมายใหเ้ราเรียนรู้จากแบบอยา่งศรัทธาและการอุทิศตนของมารีย์

18 ยอห์น: สานุศิษย์ทีพ่ระเยซูทรงรัก
โดย เอริค ดี. ฮันต์สแมน
เราสามารถเป็นสานุศิษยท่ี์พระเยซูคริสตท์รงรักไดเ้ช่นเดียวกบั 
อคัรสาวกยอห์น

24 ศรัทธาสองระดบั
โดย เอล็เดอร์วิลฟอร์ด ดบัเบิลย.ู แอนเดอร์เซ็น
ศรัทธาเป็นมากกวา่การปฏิบติั คือการท�าใหค้วามประสงคข์องเรา
สอดคลอ้งกบัพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้

28 พนัธกจิอนัน่าอศัจรรย์ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิ
โดย ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์
พยานท่ีรู้เห็นดว้ยตนเองและเอกสารตามกฎหมายช่วยใหเ้ราเขา้ใจ
อุปนิสยัของโจเซฟและส่ิงท่ีท่านท�าส�าเร็จตลอดชีวติท่าน

38 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ผูส้นใจลงจากตน้ไม ้การเร่งด่ืมด�่าพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ พบเงิน 
เตาท�างานดว้ยศรัทธา

คนหนุ่มสาว

42  
การดูแลความมัน่คงทาง
อารมณ์และจิตใจของ
เราส�าคญัต่อ การรักษา
ดุลยภาพและท�าให้ชีวติเป่ียม
ปีต ิส�ารวจบทความของเดือน
น้ีเก่ียวกบัการพึ่งพาตนเองทาง
อารมณ์

เยาวชน

50  
เรียนรู้วธีิเขา้ใจคุณค่าของท่าน
และ เตบิโตเฉกเช่นพระผู้
ช่วยให้รอดในด้านส�าคญัส่ี
ด้าน หาดูวา่การแสดงความ
รักต่อพระบิดาบนสวรรคจ์ะ
ท�าใหท่้านมีความสุขอยา่งไร
ขณะท่าน ส�ารวจหัวข้อ 
สหกจิกรรมปี 2019

เดก็
หมวดของเดก็กลายเป็น
นิตยสารเรียกว่า เพือ่นเดก็ 
เราหวงัวา่นิตยสารหมวดน้ีจะ
ช่วยใหเ้ดก็ไดอ่้านเร่ืองราวท่ี
สร้างศรัทธาใหพ้วกเขาไดง่้าย
ข้ึน ถา้ท่านไม่มีเดก็ในบา้น เรา
หวงัวา่ท่านจะแบ่งปัน เพ่ือนเดก็ 
 เล่มใหม่ใหแ้ก่เดก็ในวอร์ด 
สาขา หรือละแวกบา้นของท่าน

ภาพปก
พระกระยาหารมือ้สุดท้าย  
โดย คาร์ล ไฮนริ์ค บลอค

สารบัญ

เ ร่ืองสั้ น

ภาค
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บทความดจิทิลั
เท่าน้ัน

ตดิต่อเรา

อีเมลค�าถามและค�าติชมของท่านมาท่ี  
liahona@ ldschurch .org

ส่งเร่ืองราวส่งเสริมศรัทธาของท่านมาท่ี  
liahona .lds .org หรือส่งไปรษณียม์าท่ี 
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

เลยีโฮนาดจิทิลั

14 วธีิท�าให้อารมณ์ของท่านมัน่คงเหมอืนเดมิ

โดย ฮีเธอร์ เจ. จอห์นสัน

เคลด็ลบัเหล่าน้ีจะช่วยใหท่้านรู้สึกเหมือนเป็นตวัท่าน
เองอีกคร้ัง

ค้นหาเพิม่เตมิ

ในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณและท่ี 
liahona .lds .org ท่านสามารถท�าดงัน้ี

•  หาฉบบัปัจจุบนั

•  คน้พบบทความดิจิทลัเท่านั้น

•  คน้หาฉบบัท่ีผา่นมา

•  ส่งเร่ืองราวและค�าติชมของท่าน

•  บอกรับเป็นสมาชิกหรือใหข้องขวญั

•  ยกระดบัการศึกษาของท่านดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั

•  แบ่งปันบทความและวดิีทศันท่ี์ช่ืนชอบ

•  ดาวนโ์หลด ฟัง หรือพิมพบ์ทความท่ีท่านช่ืนชอบ

การหาผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพจติทีเ่หมาะกบัท่าน

โดย เควิน เทอเรียต

ถา้ท่านก�าลงัคิดจะพบผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพจิต 
บทความน้ีจะช่วยใหท่้านรู้วา่จะเร่ิมตรงไหน!

liahona .lds .org facebook .com/ liahona แอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณ
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นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ฉบบั
พิมพภ์าษาไทย
ฝ่ายประธานสูงสุด: รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั,  
ดลัลิน เอช. โอค๊ส์, เฮนรีย ์บี. อายริงก์
โควรัมอคัรสาวกสิบสอง: เอม็. รัส เซลล ์
บลัลาร์ด, เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์ 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, เดวดิ เอ. 
เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด ์
คริสทอฟเฟอร์สนั, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, 
โรนลัด ์เอ. ราสแบนด,์ แกรีย ์อี. สตีเวนสนั, 
เดล จี. เรนลนัด,์ เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง, 
อลิูส์เสส ซวาเรส
บรรณาธิการ: ฮูโก อี. มาร์ติเนส
ทีป่รึกษา: ไบรอนั เค. แอชตนั, แรนดลัล ์
เค. เบนเนตต,์ เบคก้ี เครเวน, ชาราน 
ยแูบง, คริสตีนา บี. ฟรังโค, แรนดี ดี. ฟังก,์ 
โดนลัด ์แอล. ฮอลลส์ตรอม, เอริค ดบัเบิลย.ู 
โคพิชกา, ลินน ์จี. รอบบินส์
ผู้อ�านวยการบริหาร: ริชาร์ด ไอ. ฮีตนั
ผู้อ�านวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจกัร: 
อลัเลน อาร์. ลอยบอร์ก
ผู้จดัการฝ่ายธุรกจิ: การ์ฟ แคนนอน
บรรณาธิการบริหาร: อดมั ซี. โอลสนั

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอนั คารร์
ผู้ช่วยฝ่ายพมิพ์เผยแพร่: ฟรานซิสกา 
โอลสนั
งานเขยีนและงานบรรณาธิการ: 
เมอร์ริซ่า เดนนิส, เดวดิ ดิกสนั, 
เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์, แมทธิว ดี. 
ฟลิตตนั, ลอรี ฟลูเลอร์, การ์เรตต ์เอช. 
การ์ฟ, ลารีน พอร์เทอร์ กอนต,์ จอน ไรอนั 
เจนเซ็น, ชาร์ลอตต ์ลาร์คาบาล, ไมเคิล 
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มะกอกเทศ: “พระเยซูเสดจ็มาถึงเชิงเขามะกอก
เทศเพื่อท�าการชดใชส่้วนแรก พระองคท์รงท�า
ส่วนน้ีท่ีสวนเกทเสมนี ค�าวา่ เกทเสมนี มาจาก
รากศพัทภ์าษาฮีบรูสองค�าคือ gath หมายถึง 
‘บีบคั้น’ และ shemen หมายถึง ‘น�้ามนั’ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่น�้ ามนัของมะกอกเทศ

“ท่ีนัน่มะกอกเทศถกูบีบภายใตน้�้ าหนกัของ
กงลอ้หินขนาดใหญ่เพื่อคั้นน�้ามนัอนัล�้าค่าออก

มา ดว้ยเหตุน้ีพระ
คริสตใ์นเกทเสมนีจึง
ถกูบีบคั้นภายใตน้�้ าหนกับาป
ของโลก พระองคท์รงหลัง่พระเสโท
เป็นโลหิตเมด็ใหญ่—‘น�้ามนั’ ของ
พระชนมชี์พ—ซ่ึงออกจากทุกรูขมุขน 
(ดู ลกูา 22:44; คพ 19:18)”

สัญลักษณ์ในพันธสัญญาใหม่

นอกจากค�าสอนแลว้ เราจะ

พบความหมายในวตัถุส่ิงของ 

วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 

และสถานท่ีต่างๆ 

ในพนัธสญัญาใหม่ดว้ย

คดัลอกมาจาก รสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสัน, “In This Holy 
Land,” Tambuli, Feb. 1991, 
13, 17, 18.

ภูเขา:  
“ภเูขาปีนไดไ้ม่ง่าย แต่
สมยันั้น เช่นเดียวกบั
สมยัน้ี พระเจา้ทรงขอให้
สานุศิษยข์องพระองคปี์น
เขาเพื่อเนน้ประสิทธิผล
ของความพยายามและการ
เช่ือฟัง พระองคจ์ะทรงขอ
ใหท่้านท�าเช่นเดียวกนั ทั้ง
โดยภาพพจนแ์ละความ
เป็นจริง”

น�า้: “แม่น�้าจอร์แดนเป็น
จุดท่ีพระเยซูทรงเลือก
รับบพัติศมาจากยอห์น
เพื่อ ‘ท�าความชอบธรรม
ใหค้รบถว้นทุกประการ’ 
[มทัธิว 3:15] ส�าคญัหรือ
ไม่ท่ีตอ้งประกอบศาสนพิธี
ศกัด์ิสิทธ์ิน้ีในแหล่งน�้าจืดต�่า
ท่ีสุดบนดาวเคราะห์ดวงน้ี 
พระองคจ์ะทรงเลือกสถาน
ท่ีดีกว่าน้ีให้เป็นสัญลกัษณ์
แสดงความลึกอนัต�่าตอ้ยซ่ึง
พระองคท์รงลงไปและข้ึน
มาไดห้รือไม่”
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 IM
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กะโหลก: “การตรึงกางเขนเกิดข้ึนท่ี
เนินเขาเรียกวา่กลโกธา (ภาษาฮีบรู) หรือ
คลัวารี (ภาษาลาติน) หมายถึง ‘กะโหลก’ 
กะโหลกเป็นสญัลกัษณ์ของความตาย ณ 
สถานท่ีเช่นนั้น การพลีพระชนมชี์พเพื่อ
การชดใชเ้สร็จสมบูรณ์ บนไมก้างเขน 

พระผูช่้วยใหร้อดของโลกทรงถกูยกข้ึน
เหนือความตายในความยิง่ใหญ่ท่ีสุดของ

นยัส�าคญัท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด—ความ
เขา้ใจและความเป็นจริงแห่งเดชานุภาพ

ของพระเจา้เหนือความตาย”



ภาพแห่งศรัทธา

พาน ผล
พนมเปญ กัมพูชา

ผมทราบดีวา่เพื่อนบา้นคนนั้นยากจนเหมือน
ผม เขาไม่มีเจตนาจะท�าใหเ้กิดไฟไหม ้ถา้ผม
ใหเ้ขาจ่าย เขาจะเดือดร้อน และผมจะรู้สึก
เกลียดเหมือนเดิม ผมนึกถึงพระด�ารัสของ
พระเจา้ท่ีวา่เราควรรักเพื่อนบา้นของเรา ผม
รู้สึกวา่ผมควรใหอ้ภยั

เม่ือผมตดัสินใจใหอ้ภยั ผมรู้สึกสงบ
เขามีความสุขท่ีผมใหอ้ภยัเขา ครอบครัว

ผมมีความสุขมากข้ึนดว้ย เม่ือผมเห็นเช่นน้ี 
ผมมีความสุขเช่นกนั

สมาชิกและเพื่อนบา้นหลายคนบริจาคส่ิง
ท่ีพวกเขาจะช่วยครอบครัวผมได ้ผมไดรั้บ
ขา้วสารจ�านวนมากและแบ่งใหค้นอ่ืนๆ พวก
เขาถามวา่ท�าไมผมแบ่งใหพ้วกเขาทั้งท่ีผมอยู่
ในสถานการณ์ย �า่แย ่ผมบอกพวกเขาวา่เม่ือ
ผมรับใชผู้อ่ื้น เท่ากบัผมรับใชพ้ระเจา้ ผม
ตอ้งการมอบใหพ้ระองคเ์พราะพระองคท์รง
ท�าใหเ้กิดปาฏิหาริยม์ากมายในชีวติผม เรามี
บา้นท่ีสวยงาม ดีกวา่บา้นท่ีถกูไฟไหม้

เมือ่บ้านของพานถูกไฟไหม้ เขาช่วยไดแ้ค่
หลานสามคน ทุกอย่างไหม้เป็นจุล พานโกรธ
เพือ่นบ้านทีท่�าให้ ไฟไหม้ เมือ่ความโกรธ
ลุกลามไปถึงครอบครวัของชายคนน้ันและ
เพือ่นบ้าน พานรูว้า่เขาตอ้งให้อภัย
เลสล ีนิลส์สัน, ช่างภาพ

ค้นหาเพิม่เตมิ
เอล็เดอร์ลาร์รีย ์เจ. เอโค ฮอวค์สอนวา่การใหอ้ภยัช่วยใหท่้าน
เดินหนา้ต่อไปและน�าสนัติสุขมาสู่ชีวติท่านอยา่งไร อ่านข่าวสาร
ของเอล็เดอร์ฮอวค์ไดท่ี้ lds .org/ go/ 1196

ท่านสามารถหาภาพแห่งศรัทธาเพิ่มเติมท่ี lds .org/ go/ 18
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8 เลียโฮนา

แม้การปฏิบัติศาสนกิจมีจุดประสงค์หลายประการ แต่ความปรารถนาจะช่วยให้ผู้
อ่ืนเปล่ียนใจเล่ือมใสลึกซ้ึงขึน้และเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ควรชีน้�า
การปฏิบัติศาสนกิจของเรา

น
�า้ด

�าร
งชี

วิต
 โ

ดย
 ไ

ซ
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วอี
ย์

หลกัธรรมของการ 
ปฏิบัตศิาสนกจิ

จุดประสงคท่ี์จะ 
เปล่ียนการปฏิบติั 
ศาสนกิจของเรา

เ มื่อเรารกัผู้อื่นดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกั เราจะอยากช่วยพวกเขาดงัที่พระองคท์รงช่วย ใน
ฐานะพระเมษบาลผู้ประเสรฐิ พระองคท์รงเป็นแบบอย่างสูงสุดของการปฏิบัตศิาสนกิจอย่าง
มีความหมาย
ในการท�าตามแบบอย่างการปฏิบัตศิาสนกิจของพระองค ์ส�าคญัที่ตอ้งจดจ�า

วา่การที่พระองคท์รงรกั หนุนใจ รบัใช้ และทรงอวยพรมีเป้าหมายสูงกวา่
การหาทางช่วยเหลือโดยฉับพลัน แน่นอนวา่พระองคท์รงทราบความ
ตอ้งการในแตล่ะวนัของพวกเขาและทรงรูสึ้กเห็นใจในความทุกข์
ปัจจุบันของพวกเขา ดว้ยเหตน้ีุพระองคจ์ึงทรงรกัษา เลีย้งอาหาร 
ให้อภัย และสอน แตพ่ระองคท์รงตอ้งการท�ามากกวา่ดแูลความ
กระหายของวนัน้ี (ด ูยอห์น 4:13–14) พระองคท์รงตอ้งการให้คน
รอบข้างตดิตามพระองค ์(ด ูลูกา 18:22; ยอห์น 21:22) รูจ้ักพระองค ์
(ด ูยอห์น 10:14; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 132:22- 24) และ
บรรลุศักยภาพอันสูงส่งของตน (ด ูมัทธิว 5:48) ทุกวนัน้ีก็เช่นเดยีวกัน 
(ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 67:13)

มีวธิีนับไม่ถ้วนที่เราสามารถช่วยเป็นพรแก่ผู้อื่น แตเ่มื่อเป้าหมายสุดท้ายของ
การปฏิบัตศิาสนกิจของเราคอืช่วยให้ผู้อื่นมาหาพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นเหมือนพระองคม์าก
ขึน้ เราจะท�างานจนถึงวนัที่เราจะไม่ตอ้งสอนเพื่อนบ้านให้รูจ้ักพระเจ้าเพราะเราทุกคนจะรูจ้ัก
พระองค ์(ด ูเยเรมีย์ 31:34)
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บทความเร่ือง “หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสน
กิจ” มุ่งหมายจะช่วยใหเ้ราเรียนรู้ท่ีจะดูแลกนั—
มิใช่เพื่อแบ่งปันเป็นข่าวสารระหวา่งการเยีย่ม 
เม่ือเรารู้จกัคนท่ีเรารับใช ้พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
จะทรงกระตุน้เตือนใหเ้รารู้วา่พวกเขาอาจจะ
ตอ้งการข่าวสารอะไรนอกเหนือจากการดูแล
และความเห็นอกเห็นใจของเรา

ความเอาพระทยัใส่ของพระผู้ช่วยให้รอดอยู่เหนือความต้องการโดยฉับพลนั

•  หลายคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อน�าเพื่อนที่เป็นง่อยมาให้พระเยซูทรงรกัษา พระผู้
ช่วยให้รอดทรงรกัษาชายคนน้ันจนหาย แตส่นพระทัยจะให้อภัยบาปของเขา

มากกวา่ (ด ูลูกา 5:18–26)
•  เมื่อมีคนพาหญิงที่ล่วงประเวณีมาหาพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์

ทรงยับยัง้คนเหล่าน้ันไม่ ให้ลงโทษเธอ เธอจึงรอดชีวติทาง
กาย แตพ่ระองคท์รงตอ้งการช่วยเธอทางวญิญาณดว้ย 
โดยตรสักับเธอวา่ “จงไปเถิด และจากน้ีไปอย่าท�าบาปอีก” 
(ด ูยอห์น 8:2–11)

•  มารยี์และมารธาส่งคนไปทูลพระเยซูให้พระองคเ์สด็จมา
รกัษาลาซารสัเพื่อนของพระองค ์พระเยซูผู้ทรงรกัษาคนมา
นับครัง้ไม่ถ้วนเสด็จไปถึงหลังจากลาซารสัตายแล้ว พระเยซู
ทรงทราบวา่ครอบครวัตอ้งการอะไร แต่ ในการท�าให้ลาซารสั
คนืชีพน้ัน พระองคท์รงท�าให้พวกเขามีประจักษ์พยานแรง
กล้ามากขึน้เกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระองค ์(ด ูยอห์น 
11:21–27)

ท่านจะเพิ่มตวัอย่างอะไรเข้าไปในรายการน้ีอีกบ้าง

เราจะท�าอะไรได้บ้าง
ถา้จดุประสงคข์องเราคอืช่วยใหผู้อ้ืน่เป็นเหมอืนพระผู้

ช่วยใหร้อดมากขึน้ น่ันจะเปลีย่นวธีทีีเ่ราปฏบัิตศิาสนกจิ  

ความเข้าใจดงักล่าวสามารถชีน้�าการปฏิบัตศิาสนกิจ
ของเราไดด้ว้ยวธิีตอ่ไปน้ี
แนวคดิ 1: เช่ือมโยงการรับใช้กบัพระผู้ช่วยให้รอด

การท�าดทีัง้หมดของเราคุม้คา่ความพยายาม แตเ่รา
สามารถมองหาโอกาสยกระดบัการรบัใช้ของเราได้ โดย

เช่ือมโยงการรบัใช้กับพระผู้ช่วยให้รอด ตวัอย่างเช่น ถ้า
ครอบครวัที่ท่านปฏิบัตศิาสนกิจเจ็บป่วย อาหารอาจจะเป็น

ประโยชน์ แตค่วามรกัที่ท่านแสดงออกอย่างเรยีบง่ายจะเพิ่มตามประจักษ์
พยานของท่านถึงความรกัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีตอ่พวกเขา พวกเขา
จะขอบคณุที่ท่านช่วยดแูลสนาม แตก่ารเสนอให้พรฐานะปุโรหิตจะท�าให้
ความช่วยเหลือน้ันมีความหมายมากขึน้

เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่ 
“คนที่มีจิตใจดจีะช่วยปะยางรถ พาเพื่อนรว่มห้องไปพบแพทย์ รบัประทาน
อาหารกลางวนักับผู้มี ใจเศรา้หมอง หรอืยิม้และกล่าวทักทายเพื่อท�าให้วนั
น้ันเบิกบานมากขึน้

“แตผู่้ท�าตามพระบัญญัตขิ้อแรกจะเพิ่มการกระท�าส�าคญัเหล่าน้ีของการ
รบัใช้อย่างเป็นธรรมชาต”ิ 1



10 เลียโฮนา

พ
ระ

คริ
ส

ต์กั
บ

เศ
รษ

ฐีห
นุ่

ม 
โด

ย 
ไฮ

น
ร์ิค

 ฮ
อฟ

แม
น

น
์

แนวคดิ 2: มุ่งเน้นเส้นทางพนัธสัญญา
เมือ่พดูกบัสมาชิกเป็นครัง้แรกในฐานะประธานศาสนจกัร ประธานรสัเซลล ์เอ็ม. 

เนลสันกล่าววา่ “จงด�าเนินตอ่ไปบนเส้นทางพนัธสัญญา การท�าและรกัษาพนัธสัญญา  
“จะเปิดประตรูบัพรทางวญิญาณและสิทธิพิเศษทุกประการที่มี ให้” 2

ในฐานะวสุิทธิชนยุคสุดท้าย เรารบับัพตศิมา รบัการยืนยัน และ
รบัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ สมาชิกชายที่มีคา่ควรได้
รบัฐานะปุโรหิต เราไปพระวหิารเพื่อรบัเอ็นดาวเม้นท์และรบัการ
ผนึกดว้ยกันเป็นครอบครวัช่ัวนิรนัดร ์ศาสนพิธีแห่งความรอดเหล่า
น้ีและพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นตอ่การท�าให้เราเป็นเหมือน
พระองคเ์พื่อเราจะไดอ้ยู่กับพระองค์

เราสามารถมีบทบาทส�าคญัในการช่วยผู้อื่นตลอดเส้นทาง
น้ันเมื่อเราช่วยให้พวกเขารกัษาพันธสัญญาและเตรยีมท�าพันธ-
สัญญาในอนาคต 3 ท่านจะช่วยให้แตล่ะคนหรอืครอบครวัที่ท่าน
รบัใช้ ไดร้บัศาสนพิธีตอ่ไปที่พวกเขาจ�าเป็นตอ้งไดร้บัอย่างไร อาจ
หมายถึงการช่วยเตรยีมบิดาให้พรอ้มบัพตศิมาบุตรสาวของตน 
อธิบายเรือ่งพรของพันธสัญญาตอ่ไปที่จะท�า หรอืบอกวธิีท�าให้
ประสบการณ์ในการตอ่พันธสัญญาขณะรบัส่วนศีลระลึกมีความ
หมายมากขึน้

แนวคดิ 3: เช้ือเชิญและกระตุ้น
เมื่อเห็นเหมาะสม ให้หารอืกับคนที่ท่านดแูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนใจ

เลื่อมใสของพวกเขาและการพยายามเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้ 
ให้พวกเขารูข้้อดทีี่ท่านเห็นและช่ืนชมในตวัพวกเขา หาให้พบวา่
พวกเขารูสึ้กวา่ตนจะปรบัปรงุอะไรไดบ้้างและพูดคยุวา่ท่านจะช่วย
ไดอ้ย่างไร (ดเูพิ่มเตมิเรือ่งการหารอืกับคนที่ท่านปฏิบัตศิาสนกิจ
ใน “หารอืเกี่ยวกับความตอ้งการของพวกเขา,” เลียโฮนา, ก.ย. 2018, 

6–9)
อย่ากลัวที่จะเชือ้เชิญให้พวกเขาตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดและยอม

ให้พระองคท์รงช่วยให้พวกเขาบรรลุศักยภาพอันสูงส่งของตน การเชือ้
เชิญน้ีจะเปลี่ยนชีวติเมื่อควบคูก่ับการแสดงความเช่ือมั่นในพวกเขาและ
ศรทัธาของท่านในพระองค์
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หกวธีิทีเ่ราสามารถช่วยให้ผู้อืน่
ก้าวหน้าไปถงึพระคริสต์

ตอ่ไปน้ีเป็นข้อเสนอแนะส�าหรบั
การสนับสนุนผู้อื่นในการปรบัปรงุ

ชีวติและกา้วหน้าตามเส้นทางพนัธ-
สัญญา (ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, 
บทที่ 11, ส�าหรบัแนวคดิเพิ่มเตมิ)

ค�าเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ
คดิหาวธิีท�าให้การปฏิบัตศิาสนกิจของ

ท่าน—ทัง้เล็กและใหญ่—ช่วยให้ผู้อื่นเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสลึกซึง้ขึน้และเป็นเหมือนพระผู้
ช่วยให้รอดมากขึน้

แบ่งปันประสบการณ์ของท่าน
ส่งประสบการณ์เมื่อท่านปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ผู้อื่นหรอืผู้อื่นปฏิบัติ

ศาสนกิจตอ่ท่านมาให้เรา ที่ liahona .lds .org (คลิก “Submit an 
Article or Feedback”) ◼

อ้างองิ
 1. นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “A Holier Approach to Ministering” (Brigham Young 

University devotional, Apr. 10, 2018), 3, speeches.byu.edu.
 2. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ขณะที่เราเดนิหน้าไปดว้ยกัน” เลียโฮนา, เม.ย. 2018, 7.
 3. ด ูเฮนรยี์  บี. อายรงิก์ “ธิดาในพันธสัญญา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 125- 128.
 4. ด ูเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “เปลีย่นใจเลือ่มใสมาสู่พระเจ้า,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2012, 106- 109.

1. แบ่งปัน จรงิใจและกล้าหาญเมื่อแบ่งปันวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยท่านอย่างไร
ขณะท่านพยายามเข้าใกล้พระองคม์ากขึน้โดยด�าเนินชีวติตามหลักธรรมพระ
กิตตคิณุทัง้ที่มีอุปสรรค

2. สญัญาเรือ่งพร คนเราตอ้งการเหตผุลหน่ึงข้อให้เปลี่ยนที่จับใจมากกวา่
เหตผุลหลายข้อไม่ ให้เปลี่ยน การอธิบายพรที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าจะให้
แรงจูงใจอันทรงพลัง (ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 130:20–21)

3. เชือ้เชิญ การด�าเนินชีวติตามหลักธรรมพระกิตตคิณุ
ท�าให้เกิดประจักษ์พยานวา่หลักธรรมน้ันเป็นความจรงิ 
(ด ูยอห์น 7:17) น�าไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ลึกซึง้ขึน้ 4  
การปฏิสัมพันธ์เกือบทุกครัง้อาจจะรวมค�าเชือ้เชิญง่ายๆ 
ให้ท�าส่ิงที่จะช่วยให้พวกเขาก้าวหน้า

4. วางแผนด้วยกัน ตอ้งเกิดอะไรขึน้กับพวกเขาเพื่อพวก
เขาจะรกัษาค�ามั่นสัญญาวา่จะเปลี่ยนไดส้�าเรจ็ ท่านจะ
ช่วยพวกเขาไดอ้ย่างไร มีเรือ่งของก�าหนดเวลาเข้ามา
เกี่ยวข้องหรอืไม่

5. สนับสนุน เมื่อช่วย ให้พัฒนาเครอืข่ายสนับสนุนของคนที่จะช่วย
ให้บุคคลน้ันเกิดแรงจูงใจเสมอและประสบความส�าเรจ็ เราทุกคน
ตอ้งการแรงเชียร์

6. ติดตามผล บอกเลา่ความกา้วหน้าเป็นประจ�า ตัง้ใจท�าตามแผนแตข่ดัเกลาแผน
หากจ�าเป็น จงอดทน มมุานะ และมกี�าลงัใจ การเปลีย่นแปลงจะตอ้งใช้เวลา
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โดย เกย์ สแตรทเธิร์น
ผูช่้วยศาสตราจารยว์ชิาพระคมัภีร์โบราณ มหาวทิยาลยับริคมั ยงัก์

ม ารยี์พระมารดาของพระเยซูเป็นหน่ึงในสตรีไม่กี่คน
ที่พระคมัภีรก์ล่าวถึงและเป็นคนเดยีวที่ชีวติและการ
ปฏิบัตศิาสนกิจของเธอพยากรณ์ ไวน้านหลายศตวรรษ

ก่อนเธอเกิด (ด ู1 นีไฟ 11:15, 18; โมไซยาห์ 3:8; แอลมา 7:10)1 
มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์นผู้เขียนพันธสัญญาใหม่ ให้ข้อมูล
เล็กน้อยเกี่ยวกับชีวติและการปฏิบัตศิาสนกิจของเธอเพราะพวก
เขาจะเน้นเรือ่งพระผู้ช่วยให้รอดเป็นหลัก แตค่รสิตจักรสมัยแรก
ตัง้ฉายาให้มารยี์วา่ theotokos “ผู้ ให้ก�าเนิดหรอืพระมารดาของพระ
ผู้เป็นเจ้า” 2 อันเป็นเครือ่งเตอืนใจให้นึกถึงบทบาทส�าคญัของเธอ
ในแผนของพระบิดาเช่นกัน

เอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองก ี(1915–1985) แหง่โควรมัอคัร-
สาวกสิบสองเขยีนไวว้า่ “เราพดูยกยอ่งเธอผูซ่ึ้งพระเจา้ทรงอวยพร
เหนือสตรทีัง้ปวงเกนิจรงิไม่ไดห้รอื มพีระครสิตเ์พยีงองคเ์ดยีว 
และมมีารยีเ์พยีงคนเดยีว ทัง้สองสูงส่งและยิง่ใหญ่ ใน [การด�ารง
อยูก่อ่นเกดิ] และทัง้สองไดร้บัแตง่ตัง้ลว่งหน้าสู่การปฏบิตัศิาสน-
กจิทีเ่ขาหรอืเธอท�า เราอดคดิไม่ไดว้า่พระบดิาทรงเลอืกวญิญาณ
สตรทีีย่ิง่ใหญท่ีสุ่ดเป็นมารดาของพระบตุรของพระองค ์เฉก
เช่นทรงเลอืกวญิญาณบรุษุเหมอืนพระองค์ ใหเ้ป็นพระผูช่้วยให้
รอด . . . เราควร . . . เคารพนับถอืมารยีต์ามทีเ่ธอสมควรไดร้บั” 3

เรือ่งราวของลูกาในการประกาศของเทพตอ่มารยี์ (ด ูลูกา 
1:26–56) เปิดช่องให้เราส�านึกคณุตอ่หญิงสาวที่น่าทึ่งคนน้ีมาก

ขึน้ จากปฏิสัมพันธ์ของเธอกับกาเบรยีลและเอลิซาเบธท�าให้เรา
มองเห็นหญิงสาวที่พยายามเข้าใจการเรยีกพิเศษจ�าเพาะของเธอ
จากพระผู้เป็นเจ้า ขนาดของการเรยีกน้ันตอ้งหนักอึง้เป็นแน่แท้
ส�าหรบัคนอายุน้อยเช่นน้ัน แตเ่ธอยอมให้ความประสงคข์องเธอ
เป็นไปตามพระประสงคข์องพระบิดา เรือ่งราวของเธอเตอืนเรา
วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงรูจ้ักบุตรธิดาทุกคนของพระองคแ์ละทรง
เรยีกชายหญิงธรรมดาให้มีส่วนช่วยสรา้งอาณาจักรของพระองค์
ในวธิีที่ ไม่ธรรมดา เธอกลายเป็นสานุศิษย์คนแรกของพระเยซู 
และดว้ยเหตน้ีุจึงเป็นตน้แบบส�าหรบัทุกคนที่เลือกตดิตาม
พระองค์

นาซาเร็ธ: บ้านของมารีย์
น่าเสียดายที่พันธสัญญาใหม่ไม่บอกเราเกี่ยวกับบิดามารดา

ของมารยี์ การเกิด หรอืเรือ่งใดๆ เกี่ยวกับชีวติเธอในนาซาเรธ็ ลูกา
เรยีกนาซาเรธ็วา่ polis ซ่ึงแปลวา่เมือง แต่ไม่ปรากฏวา่เป็นสถานที่
ส�าคญัแตอ่ย่างใด นอกจากพันธสัญญาใหม่แล้ว ไม่มีต�าราเล่มใด
กล่าวถึงนาซาเรธ็จนถึงปลายศตวรรษที่สองหลังครสิตศั์กราช

เรารูว้า่นาซาเรธ็ตัง้อยู่บนเนินเขาในกาลิลีตอนล่างเหนือหุบ
เขายิสเรเอลที่อุดมสมบูรณ์ ไปทางเหนือของเยรซูาเล็ม 105 กม. 
โบราณคดีระบุวา่นาซาเรธ็ในศตวรรษแรกเหมือนหมู่บ้าน
มากกวา่เมือง คาดวา่มีประชากรราว 400–500 คน 4 ประชากร
ส่วนใหญ่ทั่วกาลิลีดิน้รนเอาชีวติรอดด้วยการเป็นคนงาน เลีย้ง
สัตว ์หาปลา และท�าไร่ไถนาเพียงเพื่อให้มีอาหารพอกินส�าหรบั

มารยี ์ 

เรือ่งราวของมารยี์เป็นเครือ่งเตอืนใจไม่เส่ือม
คลายให้นึกถึงคา่และพรของการเป็นสานุศิษย์
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ครอบครวัและจ่ายภาษี หมู่บ้านไม่มีก�าแพงล้อมรอบ ไม่มีหลัก
ฐานยืนยันวา่มีถนนลาดยางหรอืสถาปัตยกรรมส�าคัญ ทัง้ไม่ ใช้
ของหรหูราอย่างเช่นหินอ่อน โมเสค หรอืภาพปูนเปียกในอาคาร
ต่างๆ และครวัเรอืนไม่มีเครือ่งป้ันดินเผาน�าเข้า 5 บ้านเรอืนสอง
ศตวรรษแรกท่ีถูกขุดค้นดูเหมือนจะเป็นที่อาศัยชัน้เดียวแบบ
เรยีบง่าย มีสองห้อง หลังคามุงจาก และมีลานบ้านเล็กๆ 6 พิธีฝัง
ศพและเศษถ้วยโถโอชามที่เป็นหินปูนบ่งบอกวา่ผู้อาศัยเป็นชาว
ยิวไม่ ใช่คนต่างชาติ

แม้ ไม่สามารถเช่ือมโยงการคน้พบเหล่าน้ีกับมารยี์หรอื
ครอบครวัของเธอได้ โดยตรง แตก็่ท�าให้เรารบัรูว้า่ชีวติของเธอ
ในนาซาเรธ็น่าจะเป็นอย่างไร สาวบ้านนอกอาศัยอยู่ ในหมู่บ้าน
ชนบท ห่างจากศนูย์กลางทางศาสนาของเยรซูาเล็มที่มีพระวหิาร 
ชนชัน้สูงอย่างปุโรหิต และความมั่งคัง่  แม้จะเป็นเด็กสาว แต่
เธอน่าจะท�างานเคยีงข้างมารดาและสตรคีนอื่นๆ ของหมู่บ้าน 
ทอผ้า ท�าอาหาร เก็บฟืน ตกัน� ้าจากถังเก็บน� ้าในบ้านหรอืบ่อของ
หมู่บ้าน และท�างานในเรอืกสวนไรน่า—ทัง้หมดน้ีก็เพื่อช่วยให้
ครอบครวัอยู่รอดไปวนัๆ

การเรียกของมารีย์
เรื่องราวของมารีย์ ในหนังสือของลูกาเริ่มต้นด้วยการปรากฏ

ของเทพกาเบรียล เทพองค์เดียวกับที่เคยปรากฏต่อเศคาริยาห ์
ในพระวิหาร (ดู ลูกา 1:11, 19, 26) ตอนที่กาเบรียลปรากฏ  
มารีย์เป็นหญิงสาวผู้หมัน้หมายจะแต่งงานกับโยเซฟ (ดู ลูกา 
1:27) ถึงแม้เราไม่ทราบว่าเวลาน้ันมารีย์อายุเท่าใด แต่ ในสมัย
ก่อนน่าจะตกลงท�าสัญญาแต่งงานก่อนวัยสาว การปรากฏและ
ค�าประกาศของกาเบรียลว่ามารีย์เป็น “ผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน
มาก” ว่า “พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอ” ว่า “ ในบรรดาสตรีเธอ
ได้รับพรมาก” และจากงานแปลของโจเซฟ สมิธใน ลูกา 1:28 
กล่าวว่าเธอ “ ได้รับเลือก” (ดู แอลมา 7:10 ด้วย) คงท�าให้มารีย ์
เกิดความสับสนระคนความกลัว เราจินตนาการได้เพียงว่าน่า
จะมีความคิดหลายอย่างพรั่งพรูเข้ามาในขณะน้ัน แต่น่าจะ
มีค�าถามท�านองน้ีรวมอยู่ด้วย “เหตุใดพระผู้เป็นเจ้าทรงคิด
ว่า ‘ ในบรรดาสตรี [ฉัน] ได้รับพรมาก’” “เหตุใดฉันจึงเป็น ‘ผู้
ที่พระเจ้าโปรดปราน’ และน่ันหมายความว่าอย่างไร” “เหตุใด
พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งกาเบรียลมาหาฉันแทนที่จะไปหาหญิงสาว
คนอื่นในนาซาเร็ธหรือในเยรูซาเล็ม” ใช่ เธอมาจากเชือ้สายของ
ดาวิด (ดู ลูกา 1:32; โรม 1:3) แต่น่ันมีความหมายเล็กน้อยภาย
ใต้การยึดครองของโรม เธอเป็นเพียงหญิงสาวจากครอบครัว
ชาวไร่ชาวนาที่อาศัยอยู่ ในหมู่บ้านเล็กๆ เท่าน้ันเอง  

ดังที่นาธา นาเอลถามในเวลาต่อมาว่า “ส่ิงดีๆ จะมาจากนาซาเร็ธ
ได้หรือ?” (ยอห์น 1:46)

กาเบรยีลไม่ตอบค�าถามใดๆ ที่น่าจะท�าให้มารยี์อิ่มเอมใจ แต่
กาเบรยีลบอกข่าวสารตอ่ไปวา่เธอจะตัง้ครรภ์เด็กคนหน่ึง แต่
ไม่ ใช่เด็กธรรมดา และเด็กคนน้ีจะมีช่ือเรยีกวา่ “บุตรของพระเจ้า
สูงสุด” และจะไดร้บั “บัลลังก์ของดาวดิบรรพบุรษุของท่าน” 
(ด ูลูกา 1:32–33) กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื กาเบรยีลบอกมารยี์วา่บุตร
ชายของเธอจะเป็นทัง้พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและพระเมส-
สิยาห์ที่สัญญาไว ้ถ้ามารยี์สับสนและกลัวก่อนการประกาศครัง้น้ี 
เราจินตนาการไดเ้พียงวา่เธอคงเครยีดมากหลังจากน้ัน

เราลองพิจารณาหลักธรรมหน่ึงที่เรือ่งราวส่วนน้ีของมารยี์สอน
เกี่ยวกับการเป็นสานุศิษย์ แผนของพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบัมารยี์
ไม่ ใช่ส่ิงที่เธอขอ! กาเบรยีลปรากฏตอ่เศคารยิาห์เพราะเขากับเอ-
ลีซาเบธสวดอ้อนวอนขอบุตรซ่ึงเป็นปาฏิหารยิ์ แตก่าเบรยีลมาหา
มารยี์ภายใตส้ภาวการณ์ที่ตา่งจากน้ันมาก ไม่ ใช่เพื่อท�าตามค�าขอ 
แตเ่พื่อประกาศพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าตอ่เธอ เพราะใกล้
จะแตง่งาน มารยี์จึงน่าจะคดิวา่เธออาจจะมีบุตรในอนาคต ถึงแม้
จะมีกระแสความคาดหวงัเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ ในลัทธิยูดาห์
ช่วงศตวรรษแรก แตม่ารยี์จะเคยคดิไหมวา่สาวชนบทจากนาซา-
เรธ็อย่างเธอจะไดเ้ป็นมารดาของพระเมสสิยาห์ อาจจะไม่เคยคดิ 
ประเด็นส�าคญัคอืการเรยีกให้เป็นสานุศิษย์บ่อยครัง้เรยีกรอ้งให้
ปรบัเปลี่ยนแผนชีวติส่วนตวั

ลกูาเน้นบนัทกึของเขาทีค่�าประกาศของกาเบรยีลและเอลีซาเบธ 
หลังจากน้ัน แตม่ีสามครัง้ที่มารยี์แสดงความคดิและความรูสึ้ก
ของเธอออกมา

ค�าถามทีไ่ด้รับการดลใจ
ค�าถามแรกที่เธอถามกาเบรยีลคือ “เหตุการณ์น้ันจะเป็นไป

ได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใด?” (ลูกา 
1:34) ตามสภาวการณ์ ค�าถามของเธอมีเหตุผล ค�าถามดังกล่าว
ท�าให้ผู้อ่านนึกถึงค�าถามของเศคารยิาห์ “ข้าพเจ้าจะรูแ้น่ได้
อย่างไร [วา่เอลีซาเบธจะให้ก�าเนิดบุตรชาย]” (ข้อ 18) แต่ค�าถาม
ของเศคารยิาห์แสดงถึงความกังขาในค�าตอบของกาเบรยีลต่อค�า
สวดอ้อนวอนที่เขาทูลถามพระผู้เป็นเจ้าด้วยตนเอง ส่วนค�าถาม
ของมารยี์มุ่งหมายจะได้ความชัดเจนเกี่ยวกับพระประสงค์ของ
พระผู้เป็นเจ้าที่ประกาศต่อเธอ ค�าถามเกิดขึน้แน่นอนเมื่อพระ
ด�ารสัเชือ้เชิญของพระผู้เป็นเจ้าท้าทายให้สานุศิษย์ยกมาตรฐาน
และออกจากส่ิงที่พวกเขาเคยชิน ค�าถามที่ ได้รบัการดลใจน�าไป
สู่การเปิดเผย
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ค�าตอบของกาเบรยีลตอ่ค�าถามของมารยี์มีสามส่วน ไดแ้ก่

1. หน่ึง กาเบรยีลบอกมารยี์วา่ “พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะเสด็จ
ลงมาเหนือเธอ” (ข้อ 35) พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นพลัง
อ�านาจที่สานุศิษย์ ในทุกยุคทุกสมัยใช้ขยายการเรยีกของ
พวกเขา “จ�าไวว้า่น่ีไม่ ใช่งานของท่านหรอืของข้าพเจ้า
เท่าน้ัน” ประธานโธมัส เอส. มอนสัน (1927–2018) สอน 
“น่ีคอืงานของพระเจ้า และเมื่อเราก�าลังท�ากิจธุระของ
พระเจ้า เรามีสิทธิ์ ไดร้บัความช่วยเหลือจากพระเจ้า จ�าไวว้า่
คนที่พระเจ้าทรงเรยีก พระเจ้าทรงท�าให้คูค่วร” 7 จากน้ันกา-
เบรยีลให้ข้อมูลตามสถานการณ์ของมารยี์วา่ “ฤทธิ์เดชของ
ผู้สูงสุดจะปกเธอ: 8 เพราะฉะน้ันองคบ์รสุิทธิ์ที่เกิดมาน้ันจะ
ไดช่ื้อวา่เป็นพระบุตรของพระเจ้า” (ข้อ 35)

2. สอง กาเบรยีลบอกมารยี์เกี่ยวกับเอลีซาเบธ คนที่ก�าลัง
ประสบการตัง้ครรภ์คล้ายกันอย่างน่าอัศจรรย์แม้ ไม่เหมือน
กันทุกประการก็ตาม (ดขู้อ 36) การตัง้ครรภ์ของเอลีซาเบธ

เป็นการบอกใบ้ ให้มารยี์รูว้า่เธอไม่ โดดเดีย่ว อย่างน้อยก็มี
อีกคนหน่ึงเข้าใจส่ิงที่เธอก�าลังประสบ

3. สาม กาเบรยีลประกาศชัดเจนวา่ “เพราะวา่ไม่มีส่ิงหน่ึง
ส่ิงใดที่พระเจ้าทรงท�าไม่ได”้ (ข้อ 37) พระผู้เป็นเจ้าทรง
ท�าเรือ่งที่ ไม่มีทางเป็นไปไดเ้มื่อเอลีซาเบธตัง้ครรภ์ 9 ค�า
ประกาศของกาเบรยีลเป็นเครือ่งเตอืนใจสานุศิษย์ ในทุกยุค
ทุกสมัยวา่เมื่อเราตอบรบัพระด�ารสัเชือ้เชิญของพระผู้เป็น
เจ้า ปาฏิหารยิ์จะเกิดขึน้

ความเตม็ใจของสานุศิษย์
ค�าตอบรบัครัง้ทีส่องของมารยี์ ในเรือ่งน้ีในความคดิของผมถอืวา่

เป็นตวัอยา่งชัดเจนของค�ามัน่สัญญาและทศันคตขิองสานุศิษย์ 
“น่ีแน่ะขา้พเจา้เป็นทาสขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้พรอ้มที่
จะเป็นไปตามค�าของท่าน” (ลกูา 1:38) “ทาส” บ่งบอกวา่มารยี์ ได้
เลอืกยอมรบัการเรยีกทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงมอบใหเ้ธอ ค�ากลา่วน้ี
เป็นวธิพีดูของมารยีท์ีพ่ระบตุรจะตรสัในเกทเสมนี “อยา่ให้เป็นไป

กา
รป

ระ
กา

ศข
อง

เท
พ

ต่อ
มา

รีย์
 โ

ดย
 โ

จเ
ซ

ฟ
 บ

ริก
คีย

์

เทพกาเบรยีลปรากฏตอ่มารยี์พรอ้มข่าวสารอันน่าประหลาดใจทีว่า่ “ ในบรรดาสตรเีธอไดร้บัพรมาก” และเธอจะให้ก�าเนิดพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
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ตามใจขา้พระองค ์แต่ ใหเ้ป็นไปตามพระทัยของพระองค”์ (ลูกา 
22:42) แมด้เูหมอืนจะชัดเจน ณ จดุน้ีในการเดนิทางของเธอ แต่
เธอไม่น่าจะเขา้ใจทัง้หมดทีเ่รยีกรอ้งจากเธอได—้สิเมโอนพยากรณ์
ตอ่เธอในเวลาตอ่มาวา่ “ถงึหวัใจของทา่นเองก็จะถกูดาบแทงทะลุ
ดว้ย” (ลกูา 2:35)—แตม่ารยีก็์เลอืกเดนิหน้าตอ่ไปดว้ยศรทัธา

“แล้วทูตสวรรคก็์จากนางไป” (ลูกา 1:38) เมื่อกาเบรยีลจากไป 
มารยี์ถูกทิง้ไวต้ามล�าพัง แม้การประกาศตอ่หน้าทูตสวรรคเ์หมือน
ที่เธอท�าจะเป็นส่ิงหน่ึงที่สานุศิษย์พึงท�า แตเ่ธอจะท�าอย่างไร
เพราะเทพไปแล้ว เธอจะอธิบายประสบการณ์น้ีกับบิดามารดา
ของเธอ และกับโยเซฟอย่างไร เธอจะสูญเสียอะไรถ้าพวกเขาหรอื
ผู้อาศัยอยู่ ในนาซาเรธ็ไม่เช่ือเธอ เวลาน้ีคนใกล้ชิดกับเธอใน 
นาซาเรธ็อาจท�าให้เธอล�าบากใจ

ดว้ยเหตน้ีุเธอจึงนึกถึงค�าตอบส่วนที่สองของกาเบรยีลตอ่
ค�าถามของเธอและการเดนิทางไปบ้านของเอลีซาเบธ เรือ่งราว
สองเรือ่งตอนตน้หนังสือลูการอ้ยเรยีงเข้าดว้ยกันอีกครัง้ ทันที
ที่มารยี์ทักทายเอลีซาเบธ “ทารกในครรภ์ของนางก็ดิน้ และนาง
เอลีซาเบธก็เต็มเป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ จึงรอ้งเสียงดงั
วา่ ในบรรดาสตรเีธอไดร้บัพรมาก และทารกในครรภ์ของเธอ
ก็ ไดร้บัพระพรดว้ย” (ลูกา 1:41–42) ค�าทักทายของเธอตามที่
พระวญิญาณทรงน�าเสรมิส่ิงที่กาเบรยีลประกาศไวแ้ล้วเกี่ยวกับ
สถานะไดร้บัพรของมารยี์ ในบรรดาสตรทีัง้หลาย เวลาน้ีมารยี์มี
พยานปากที่สองยืนยันการเรยีกของเธอ แตม่าหลังจากเธอเต็มใจ
ยอมรบัการเรยีกเท่าน้ัน

เรือ่งราวของมารยี์กับเอลีซาเบธเป็นเครือ่งเตอืนใจให้นึกถึง
สองดา้นส�าคญัในชีวติของสานุศิษย์ยุคปัจจุบัน เป็นเครือ่ง
เตอืนใจให้นึกถึงคณุคา่เชิงสัญลักษณ์อันเป็นหัวใจของสมาคม
สงเคราะห์ทั่วโลก น่ันคอื สตรทีี่วยัตา่งกันและสถานภาพใน
ชีวติตา่งกันมารวมกันเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือกันในยามยาก อีก
ทัง้เป็นเครือ่งเตอืนใจดว้ยวา่พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงทอดทิง้คนที่
พระองคท์รงเรยีกในยามยากของพวกเขาแตบ่่อยครัง้พระองค์
ทรงตอบสนองโดยทรงโอบพวกเขาไว้ ในอ้อมแขนของคนที่
พระองคท์รงเรยีกเช่นกัน

การถวายสดุดี
ค�ากลา่วสุดทา้ยของมารยีร์ูก้นัวา่เป็นการถวายสดดุแีละเป็นการ

แสดงความยนิดตีอ่ค�าประกาศของเอลเีซเบธ เธอแสดงความรูสึ้ก
เกีย่วกบัส่ิงทีอ่บุตัขึิน้ในชีวติเธอและสะทอ้นความเข้าใจทีเ่กดิขึน้
ใหมเ่กีย่วกบับทบาทของเธอในแผนของพระผูเ้ป็นเจา้ แรกสุดและ
ส�าคญัทีสุ่ดคอืเธอรูสึ้กวา่ตอ้งยกยอ่งสรรเสรญิและถวายพระเกยีรติ
พระผูเ้ป็นเจา้ของเธอผูซ่ึ้งเธอช่ืนชมยนิดี ในฐานะพระผูช่้วยให้
รอดของเธอ (ด ูลกูา 1:46–47) เธอเห็นพระเมตตาของพระผูเ้ป็น
เจา้อยา่งตอ่เน่ืองในประสบการณ์ของเธอ ทัง้ในขอ้เท็จจรงิทีว่า่
พระองคท์รงเลอืกคนม ี“ฐานะอนัต�า่ตอ้ย” เช่นเธอ (ด ูขอ้ 48–50) 
และในขอ้เท็จจรงิทีว่า่พระองคท์รงเลอืกเธอใหม้บีทบาทส�าคญัใน กา
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เรือ่งราวของมารยี์กับเอลีซาเบธรอ้ยเรยีงเข้าดว้ยกันผ่านความรกัและการ
สนับสนุนกันในยามยาก
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การท�าใหพ้นัธสัญญาอบัราฮัมเกดิสัมฤทธผิล (ด ูข้อ 54–55)
“มารยี์อาศัยอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดอืน แล้วจึง

กลับไปยังบ้านของตน” (ข้อ 56) เวลาน้ีมารยี์พรอ้มท�าการเรยีก
จากสวรรคม์ากขึน้แล้ว

แบบอย่างของมารีย์ส�าหรับเรา
วฒันธรรมและเวลา 2,000 ปีท�าให้สานุศิษย์ยุคปัจจุบันไม่

เข้าใจเรือ่งราวของมารยี์ กระน้ันก็ตาม เรือ่งราวของเธอยังเป็น
เครือ่งเตอืนใจไม่สิน้สุดให้นึกถึงคา่ของการเป็นสานุศิษย์ พระผู้
เป็นเจ้าทรงคาดหวงัให้ผู้ตดิตามพระองคก์้าวขึน้มารบัพระด�ารสั
เชือ้เชิญที่พระองคท์รงมอบให้ ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
เตอืนเราวา่ “พระผู้เป็นเจ้าทรงขอให้บุตรธิดาในพันธสัญญาท�า
เรือ่งยากเสมอ” 10 มารยี์ ไม่ ไดร้บัยกเวน้ และเราก็เช่นกัน ความ
ท้าทายของเราคอืมีศรทัธาวา่จะยอมให้ความประสงคข์องเราเป็น
ไปตามพระประสงคข์องพระองค ์ยอมรบัการเรยีกจากพระองค์
ดว้ยศรทัธาวา่พระวญิญาณของพระองคจ์ะทรงขยายผลให้เราใน
การรบัใช้พระองค ์บอนน่ี เอช. คอรด์อนประธานเยาวชนหญิง
สามัญเตอืนเราเช่นกันวา่ “เราท�าเรือ่งยากๆ ได”้ และเพิ่มเตมิตอ่
จากน้ันวา่ “แตเ่ราท�าไดอ้ย่างเบิกบาน” 11

ในฐานะสานุศิษย์ยุคปัจจุบัน เราจะถวายสดดุวีา่อย่างไร เรา
จะแสดงความช่ืนชมยินดี ในพระผู้เป็นเจ้าของเราอย่างไร เราจะ
กล่าวถึงความยิ่งใหญ่แห่งพระเมตตาของพระองค์ ในชีวติเราวา่
อย่างไร เราจะหาวธิีฉลองบทบาทของเราในการท�าให้พันธสัญญา
อับราฮัมเกิดสัมฤทธิผลในสมัยของเราอย่างไร วธิีที่กล่าวมาข้าง
ตน้น่าจะช่วยให้เราไดเ้รยีนรูจ้ากเรือ่งราวการเป็นสานุศิษย์อันน่า
ทึ่งของมารยี์ ◼
อ้างองิ
 1. มทัธวิเขา้ใจเช่นกนัวา่มารย์ีเป็นสัมฤทธผิลแหง่ค�าพยากรณ์ของอสิยาหท์ีว่า่หญงิ

สาวผูห้น่ึงจะใหก้�าเนิดบุตรชายนามอมิมานูเอล (ด ูอิสยาห ์7:14 ค�าพดูอา้งองิ 
“หญงิสาว” ของเขามาจากงานแปลอสิยาหเ์ป็นภาษากรกีในศตวรรษทีส่องกอ่น
ครสิตกาล ซ่ึงชาวครสิตย์คุแรกใช้และใน อสิยาห ์7:14 ฉบับคงิเจมส์ ใช้

 2. ในพระคมัภีรม์อรมอนฉบับปี 1830 1 นีไฟ 11:18 เรยีกมารยี์วา่ “พระมารดา
ของพระผู้เป็นเจ้า” เช่นกัน

 3. บรซู อาร.์ แมคคองก,ี Mortal Messiah, 4 vols. (1981), 1:326–27, footnote 4.
 4. ด ูJames E. Strange, “Nazareth,” Anchor Bible Dictionary, 4:1050; 

Jonathan L. Reed, Archaeology and the Galilean Jesus: A Re- examination 
of the Evidence (2002), 131.

 5. ด ูReed, Archaeology and the Galilean Jesus, 131.
 6. ด ูKen Dark, “Has Jesus’ Nazareth House Been Found?” Biblical 

Archaeology Review, vol. 41, no. 2 (March/April 2015), 54–63; 
ด ูKen Dark, “Early Roman- Period Nazareth and the Sisters of 
Nazareth Convent,” The Antiquities Journal, vol. 92 (2012), 37–64 ดว้ย.

 7. โธมัส เอส. มอนสัน, “การเรยีกให้ท�าหน้าที่,” เลียโฮนา, ก.ค. 1996, 54.
 8. ค�าภาษากรกีที่แปลวา่ “ปก” (episkiazō) เป็นค�าเดยีวกับที่ ใช้ ในงานแปลพันธ

สัญญาเดมิภาษากรกีเพื่อพูดถึงเมฆที่ลอยอยู่เหนือพลับพลาเมื่อสรา้งเสรจ็แล้ว 
ซ่ึงหมายถึงรศัมีภาพของพระเจ้า

 9. พระเจ้าตรสักับอับราฮัมท�านองเดยีวกันเมื่อเขากับซาราห์ทราบวา่พวกเขาจะมี
บุตรในวยัชรา (ด ูปฐมกาล 18:14; โรม 4:19–21)

 10. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เป็นตวัแทนชาวมิลเลเนียมตวัจรงิ,” เลียโฮนา, 
ต.ค. 2016, 49.

 11. บอนน่ี เอช. คอรด์อน: ประธานเยาวชนหญงิสามญั, เลยีโฮนา, พ.ค. 2018, 129.
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โดย เอริค ด.ี ฮันส์แมน
ศาสตราจารยว์ชิาพระคมัภีร์โบราณ มหาวทิยาลยับริคมั ยงัก์

หลังจากเปโตร ยอห์นน่าจะเป็นอัครสาวกสิบสองที่คนรูจ้ักมากที่สุด
ในบรรดาอัครสาวกสิบสองดัง้เดมิของพระเยซู เขากับยากอบพี่ชาย
อยู่กับเปโตรในช่วงส�าคญัที่สุดบางช่วงของการปฏิบัตศิาสนกิจของ

พระผู้ช่วยให้รอด และในทางปฏิบัตแิล้วเขาเกี่ยวข้องแตแ่รกกับหนังสือห้าเล่ม
ในพันธสัญญาใหม่ 1 ความสนิทสนมเป็นส่วนตวัของเขากับพระเจ้าบอกเป็นนัย
ไว้ ใน ยอห์น 13:23: “สาวกที่พระเยซูทรงรกัเอนกายอยู่ ใกล้พระองค”์ ตลอดยุค
สมัยที่ผ่านมา ศิลปะของชาวครสิตส์ะท้อนภาพน้ี ภาพที่ยอห์นวยัหนุ่มมักจะ
พักผ่อนในอ้อมพระพาหุของพระผู้ช่วยให้รอด น่ีเป็นที่มาของช่ือเฉพาะของเขา 
ยอห์นผู้เป็นที่รกั แตพ่ยานและพันธกิจของเขาเปิดเผยแง่มุมตา่งๆ ของการ
เป็นสานุศิษย์ที่เราทุกคนสามารถมีได้

ยอห์นบุตรของเศเบดี
ช่ือฮีบรขูองยอห์นคอื โยฮานัน หมายถึง “พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตา” ราย

ละเอียดส่วนใหญ่ที่เรารูเ้กี่ยวกับเขามาจากหนังสือกิตตคิณุสามเล่มแรก ซ่ึงเล่า
เรือ่งราวการปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดจากมุมมองเดยีวกันเป็นส่วน
ใหญ่ กิตตคิณุทัง้สามเล่มเห็นพ้องกันวา่ยอห์นเป็นบุตรของชาวประมงกาลิลีที่
มั่งคัง่ช่ือเศเบดผีู้เป็นเจ้าของเรอืและสามารถจ้างคนงานมาช่วยงานเขากับบุตร
ชายได ้ยอห์นกับยากอบพี่ชายเป็นหุ้นส่วนกับเปโตรและอันดรวูส์องพี่น้องดว้ย 
ทัง้ส่ีคนทิง้ธุรกิจประมงเมื่อพระเยซูทรงเรยีกพวกเขาเป็นสานุศิษย์เต็มเวลา
ตดิตามพระองค์ 2

ยอห์น  
สานุศิษยท่ี์พระเยซูทรงรัก

งานเขียนในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับยอห์น
ผู้เป็นที่รกัแสดงให้เห็นวา่เขาเป็นทัง้ครแูละ

ตน้แบบการเป็นสานุศิษย์ของเราเอง
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แมห้นังสือกติตคิณุไม่ไดก้ลา่วถงึเศเบดอีกี แต่
มารดาของยากอบและยอหน์กลายเป็นผูต้ดิตามพระ
เยซ ูโดยช่วยขอรอ้งพระเยซูแทนบุตรชายและอยูท่ี่
น่ันขณะพระองคท์รงถกูตรงึกางเขน 3 ปกตจิะเรยีก
ช่ือมารดาของยากอบและยอหน์วา่สะโลเม เธออาจ
จะเป็นน้องสาวของมารยีพ์ระมารดาของพระเยซู
ก็ ได ้ท�าใหย้ากอบกบัยอหน์เป็นลกูพีล่กูน้องของพระ
เยซแูละเป็นญาตขิองยอหน์ผูถ้วายบพัตศิมา 4

หลงัจากการเรยีกครัง้แรกไมน่าน ยอหน์ไดเ้ป็น
พยานถงึปาฏหิารยิแ์ละค�าสอนช่วงแรกมากมายของ
พระเจ้า 5 การไดเ้ห็นปาฏหิารยิเ์หลา่น้ีและไดฟ้ังค�า
เทศนาเช่นค�าเทศนาบนภเูขาเตรยีมยอหน์อยา่งไม่
ตอ้งสงสัยใหพ้รอ้มรบัช่วงเวลาทีพ่ระเยซทูรงเรยีกเขา
เป็นหน่ึงในอคัรสาวกสิบสอง 6 ในบรรดาพยานพิเศษ
เหลา่น้ี เปโตร ยากอบ และยอหน์กลายเป็นวงในของ
สานุศิษยค์นสนิทผูอ้ยู่ ในช่วงเวลาส�าคญัๆ ของการ
ปฏบิตัศิาสนกจิบนแผน่ดนิโลกของพระเยซ ูอาทิ

•  เมื่อบุตรสาวของไยรสัคนืชีพ เห็นเดชานุภาพ
เหนือความตายของพระเจ้าดว้ยตาตนเอง 7

•  บนภูเขาแห่งการจ�าแลงพระกายที่พวกเขา
เห็นพระเยซูทรงเปิดเผยในรศัมีภาพของ
พระองคแ์ละไดย้ินพระสุรเสียงของพระบิดา
เป็นพยานวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรที่
พระองคพ์อพระทัยมาก 8

•  บนภูเขามะกอกเทศส�าหรบัการพยากรณ์ครัง้
สุดท้ายของพระองคเ์กี่ยวกับวาระสุดท้าย 9

•  ในสวนเกทเสมนีที่พวกเขาอยู่ ใกล้ๆ ขณะ
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเริม่งานอันส�าคญัยิ่งของ
การชดใช้ 10

เฉกเช่นพระเยซูครสิตป์ระทานช่ือเพิ่มเตมิให้
ซีโมนวา่ เคฟาส หรอืเปโตร ซ่ึงหมายถึง “ศิลา” 
พระองคป์ระทานช่ือ โบอาเนอเย หรอื “ลูกฟ้ารอ้ง” 
ให้ยากอบกับยอห์นเช่นกัน 11 เพราะพวกเขาถาม
พระเยซูวา่พวกเขาควรขอไฟลงมาเผาหมู่บ้าน
ของชาวสะมาเรยีที่ปฏิเสธพระองคห์รอืไม่ (ด ูลูกา 
9:51–56) ช่ือเล่นดงักล่าวจึงอาจบอกเป็นนัยวา่พวก
เขาเป็นคนอารมณ์รอ้นหรอือย่างน้อยก็มีจิตใจเด็ด
เดีย่วมาก แตอ่าจเป็นเพียงวา่ช่ือน้ันมุ่งหวงัให้พวก

เพือ่ตอบรบัการเรยีกของ
พระเยซู ยอห์นกับยากอบ
จึง “ละเศเบดผีู้เป็นบิดา
ไวท้ีเ่รอืกับพวกลูกจ้าง 
แล้วตามพระองค์ ไป” 
(มาระโก 1:20)
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เขาเป็นพยานอันทรงพลัง ถึงแม้ช่ือของเปโตรจะ
สะท้อนถึงความอุทิศตนนอกจากความหุนหันพลัน
แล่นของเขาในช่วงแรก ก็คงไม่มากเท่าความหนัก
แน่นและความเข้มแข็งของเขาหลังการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระเยซู 12

ในการปรากฏของยอหน์ในหนังสือกจิการของ
อคัรทตู เขาไดช่ื้อวา่เป็นสหายทีเ่ขม้แข็งเด็ดเดีย่ว
ของเปโตร ยอหน์อยูก่บัเปโตรขณะทีเ่ขารกัษาคน
งอ่ยในพระวหิาร และอยูด่ว้ยกนัเมือ่พวกเขาส่ังสอน
อย่างกลา้หาญตอ่หน้าผูน้�าชาวยวิของเยรซูาเล็ม อคัร-
สาวกทัง้สองเดนิทางไปสะมาเรยีดว้ยกนัเพือ่ประสาท
ของประทานแหง่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ใหช้าว 
สะมาเรยีทีฟิ่ลปิสอนและใหบ้พัตศิมา 13

ทวา่ในงานเขยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัยอหน์ถอืวา่เขาเป็น
พยานอนัทรงพลงัถงึความเป็นพระเจา้ของ
พระเยซคูรสิต ์พระอาจารยแ์ละสหายของ
เขา หนังสือพนัธสัญญาใหมแ่นะน�าวา่ยอหน์
เป็นทัง้ครแูละตน้แบบส�าหรบัเราในการเป็น
สานุศิษยข์องเราเอง

สานุศิษย์ผู้เป็นทีรั่ก
น่าสนใจตรงที่ ไม่ไดเ้อย่ช่ือยอหน์ใน

หนังสือกติตคิณุทีค่ดิวา่เขาเป็นคนเขยีน
แตแ่รก กติตคิณุของยอหน์กลา่วถงึบตุร
ชายสองคนของเศเบดแีคค่รัง้เดยีวในบท
สุดทา้ยซ่ึงเป็นสาวกสองคนในเจ็ดคนที่
พบพระเจา้ผูค้นืพระชนมร์มิทะเลกาลิลี 
อย่างไรก็ตาม ยงัไมม่กีารเอย่ช่ือพวกเขาอยูด่ ี
แตต่ามค�าอา้งองิในพระคมัภรีฉ์บบัการฟ้ืนฟู 14 ระบุ
วา่ยอหน์เป็น “สานุศิษย ์[นิรนาม] ท่ีพระเยซทูรงรกั” 
ผูอ้ยู่ตอนพระกระยาหารมือ้สุดท้าย ตอนตรงึกางเขน 
ทีอ่โุมงคว์า่งเปลา่ และในการปรากฏครัง้สุดทา้ยของ
พระเยซทูีท่ะเลกาลลิี 15

เขาอาจเป็น “สาวกคนน้ัน” ที่ตดิตามยอห์นผู้
ถวายบัพตศิมาไปกับอันดรวู ์และไดย้ินยอห์นผู้
ถวายบัพตศิมาเป็นพยานวา่พระเยซูทรงเป็นพระ
เมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า (ด ูยอห์น 1:35–40) 
และเป็นไปไดว้า่เขาเป็นสาวกที่ ไปกับเปโตรหลัง
จากพระเยซูถูกจับกุมและช่วยให้เปโตรไดเ้ข้าไปถึง
ลานบ้านของมหาปุโรหิต (ด ูยอห์น 18:15–16)

ในกิตตคิณุของยอห์น สานุศิษย์ผู้เป็นที่รกัคน
น้ีปรากฏเป็นสหายสนิทส่วนตวัของพระเจ้า ใน

กิตตคิณุน้ีบอกชัดเจนวา่ยอห์นกับมารธา ลาซารสั และมารยี์ เป็นคนที่
พระเยซูทรงรกั (ด ูยอห์น 11:3, 5) ต�าแหน่งของเขาที่ โตะ๊อาหารระหวา่ง
พระกระยาหารมือ้สุดท้ายไม่เพียงสะท้อนการไดร้บัความนับถือเท่าน้ันแต่
สะท้อนความสนิทสนมดว้ย

นอกจากจะเป็นสหายกับพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว ข้อความอื่นเปิดเผยวา่
ยอห์นเป็นพยานอันทรงพลังในเหตกุารณ์ส�าคญัที่สุดแห่งพระพันธกิจของ
พระเยซูดว้ย เขายืนอยู่ตรงกางเขนเพื่อเป็นพยานถึงการสิน้พระชนม์ของ
พระเจ้าอันเป็นการพลีพระชนม์ชีพเพื่อบาปของเรา วิง่ไปที่อุโมงคห์ลังการ
ฟ้ืนคนืพระชนม์เพื่อยืนยันวา่อุโมงคว์า่งเปล่า และเห็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้
ฟ้ืนคนืพระชนม์

กิตตคิณุของยอห์นกล่าวสองครัง้วา่หนังสือน้ียึดตามค�าพยานของผู้เคย
เห็นสานุศิษย์ผู้เป็นที่รกัคนน้ีและเน้นวา่ค�าพยานของเขาเป็นความจรงิ 16 
ซ่ึงบอกไดจ้ากการที่ โจเซฟ สมิธตัง้ช่ือใหม่ ให้กิตตคิณุเล่มน้ีวา่ “ประจักษ์
พยานของยอห์น” 17

ถึงแม้นักวชิาการยังคงถก
เถียงกันเรือ่งอัตลักษณ์ของ
สานุศิษย์ผู้เป็นที่รกั แตถ่้า
เขาคอือัครสาวกยอห์น เขา
ย่อมเป็นแหล่งเน้ือหาใน
กิตตคิณุเล่มน้ี ถ้าไม่ไดเ้ป็น
ผู้เขียนดัง้เดมิ 18 แล้วเหตใุด
จึงไม่เอ่ยช่ือเขา ไม่บอกตรงๆ 
วา่เป็นอัครสาวกยอห์น ค�า
ตอบส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะ
เขาตัง้ใจจะให้ประสบการณ์
ของเขาเองเป็นแบบรปูแบบ
ส�าหรบัผู้เช่ือและสานุศิษย์
ในทุกยุคทุกสมัย โดยการไม่

เอ่ยนาม เขาจึงสามารถให้เราสมมตติวัเราเข้าไปอยู่ ในประสบการณ์ของเขา 
โดยเรยีนรูว้ธิีรกัพระเจ้าและให้พระเจ้ารกั จากน้ันก็เกิดพยานของเราเอง 
ซ่ึงเขาขอให้เราแบ่งปันหลังจากน้ัน

สาส์น: ยอห์นฉบับที ่1, 2 และ 3 
เช่นเดยีวกับกิตตคิณุของยอห์น จดหมายทัง้สามฉบับที่คดิวา่ยอห์น

เขียนไม่มีสักฉบับบอกช่ือเขาตรงๆ กระน้ันก็ตาม 1 ยอห์นซ่ึงเป็นความ
เรยีงดา้นหลักค�าสอนมากกวา่จะเป็นจดหมายจรงิๆ ก็ยังสอดคล้องมากกับ
กิตตคิณุของยอห์นทัง้ในรปูแบบการเขียนและหัวข้อ ซ่ึงรวมถึงความส�าคญั
ของความรกัและการเช่ือฟัง อันเป็นสาระส�าคญัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
ไว้ ในเรือ่งพระกระยาหารมือ้สุดท้ายของยอห์น

1 ยอห์นเขียนหลังจากกิตตคิณุของยอห์น ซ่ึงเริม่โดยประกาศพยานของ
ผู้เขียนถึงพระเจ้าพระเยซูครสิตว์า่ “ส่ิงที่มีมาตัง้แตป่ฐมกาลซ่ึงเรา ไดย้ิน 
ได ้เห็น กับตา ได ้พินิจด ูและจับตอ้งดว้ยมือของเราน้ัน คอืพระวาทะแห่ง

“สาวกคนน้ีแหละทีเ่ป็น
พยานถึงเหตกุารณ์
เหล่าน้ี และเป็นคนที่

บันทึกส่ิงเหล่าน้ีไว ้และ
เราทราบวา่ค�าพยาน
ของเขาเป็นความจรงิ” 
(ยอห์น 21:24)
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ชีวติ” (1 ยอห์น 1:1; เน้นตวัเอน) นอกจากกล่าวซ�า้ข้อความตอนเริม่ตน้
กิตตคิณุของยอห์นแล้ว ผู้เขียนยังไดเ้น้นพยานอันทรงพลังส่วนตวัทางกาย
ของเขาถึงพระเยซูครสิตผ์ู้ทรงเป็นพระวาทะของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกิด
เป็นมนุษย์ดว้ย

ครสิตศาสนิกชนสมัยแรกซ่ึงเป็นผู้อ่านหนังสือน้ีแตด่ัง้เดมิเกิดความ
แตกแยกภายในอย่างเห็นไดชั้ดกับคนกลุ่มหน่ึงผู้มีความเช่ือผิดๆ วา่พระ
เยซูทรงละทิง้ศาสนจักร 19 ใน 1 ยอห์น ผู้เขียนไม่เพียงเป็นพยานเท่าน้ัน 
แตเ่ขาเป็นผู้มีสิทธิอ�านาจที่ ไดร้บัการขอรอ้งให้แก้ ไขหลักค�าสอนผิด
และตอบโตค้�าขู่จากคนตอ่ตา้นพระครสิตแ์ละวญิญาณเท็จ (ด ู1 ยอห์น 
2:18–27; 4:1–6) พันธกิจของเขาคอืกระตุน้ให้ผู้คนมีศรทัธาตอ่ไปโดยแบ่ง
ปันความจรงิที่มีความหมายเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและพระครสิต ์ตลอดจน
ความส�าคญัของศรทัธาและความชอบธรรมตอ่เน่ือง

ใน 2 ยอห์นและ 3 ยอห์น เขาบอกเพียงวา่ตวัเขาเป็น “ผู้ปกครอง” และ
ยังคงเน้นความส�าคญัของความรกัและการเช่ือฟัง รวมถึงอันตรายของผู้
สอนเท็จและคนที่ปฏิเสธสิทธิอ�านาจที่ถูกตอ้งของศาสนจักร 20

หนังสือทัง้สามเล่มน้ีสอนเราให้รูค้วามส�าคญัของความภักดตีอ่พระเยซู
ครสิตซ่ึ์งไดร้บัการเปิดเผย

ผู้เปิดเผย
จากหนังสือห้าเล่มที่คดิวา่เขาเขียน มีเพียงววิรณ์เท่าน้ันที่ ใช้ช่ือยอห์น 

โดยบอกช่ือผู้เขียนสามครัง้ในข้อตน้ๆ (ด ูววิรณ์ 1:1, 4, 9) นอกจากจะบอก
วา่ตวัเขาเองเป็นผู้รบัใช้ของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว ผู้เขียนไม่ไดบ้อกต�าแหน่ง
หรอืการเรยีกของเขา แตผู่้มีอ�านาจส่วนใหญ่ ในศาสนาครสิตส์มัยแรกเช่ือวา่
เขาคอืยอห์นบุตรของเศเบดี

พระคมัภีรม์อรมอนและพระคมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญายืนยัน
วา่อัครสาวกยอห์นไดร้บังานมอบหมายพิเศษให้รบัและเขียนนิมิตที่เขาได้
รบั 21 ววิรณ์ซ่ึงเป็นหนังสือที่ซับซ้อนและมีสัญลักษณ์มากมายมุ่งหมายจะ
ปลอบโยนและปลอบใจครสิตศาสนิกชนที่ก�าลังประสบการข่มเหงหรอืการ
ทดลองในทุกยุคทุกสมัยขณะเดยีวกันก็เปิดเผยบทบาทของพระเยซูครสิต์
ตลอดประวตัศิาสตร์ ไปดว้ย

ถึงแม้จะระบุปีที่ยอห์นเขียนววิรณ์ตา่งกัน—ปี ค.ศ. 60 ในช่วงการ
ปกครองของจักรพรรดเินโรกับปี ค.ศ. 90 ในช่วงการปกครองของจักรพรรดิ
โดมิเชียน—แตท่ัง้สองปีคอืหลังมรณสักขีของเปโตร ซ่ึงยอห์นเป็น 
อัครสาวกอาวโุสที่ยังมีชีวติอยู่

อยา่งไรก็ด ีการเรยีกของเขาไมเ่พยีงรบัและบนัทึกนิมติทีอ่ยู่ ในววิรณ์
เทา่น้ัน ในนิมติหน่ึงของเขา เทพบอกยอหน์ผูเ้ปิดเผยใหร้บัหนังสือเลม่เล็ก
หรอืหนังสือมว้นไปกนิ ตอนแรกหวานในปาก แตท่�าใหท้อ้งของเขาขม ซ่ึง 
โจเซฟ สมธิตคีวามวา่เป็นพนัธกิจของเขาทีจ่ะช่วยรวมอสิราเอลอนัเป็นส่วน
หน่ึงของการฟ้ืนฟูส่ิงทัง้ปวง (ด ูววิรณ์ 10:9–11; หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 
77:14) พนัธกิจน้ีเป็นไปไดเ้พราะการปฏบิตัศิาสนกจิตอ่เน่ืองของยอหน์
หลงัจากเขาแปรสภาพ ถงึแม้นักวจิารณ์ทัง้ในสมัยโบราณและสมยัปัจจบุนั
เห็นตา่งกนัเรือ่งความหมายในพระด�ารสัของพระเยซตูอ่เปโตรเกีย่วกบั

ชะตากรรมของยอหน์ตอนทา้ยกิตตคิณุของยอหน์ 
(ด ูยอห์น 21:20–23) แต่โจเซฟ สมธิไดร้บัการเปิด
เผยยนืยนัวา่พนัธกจิของยอห์นจะด�าเนินตอ่เน่ืองใน
ฐานะสัตภาวะทีแ่ปรสภาพแลว้จนกวา่พระผูช่้วยให้
รอดจะเสด็จกลบัมา (ด ูหลักค�าสอนและพนัธสัญญา 
7:1–6) กลา่วอกีนัยหน่ึงคอื เขาไมเ่พยีงพยากรณ์ถงึ
วาระสุดทา้ยเทา่น้ัน แตพ่นัธกจิของเขารวมถงึการ
ช่วยท�าใหค้�าพยากรณ์เหลา่น้ีเกดิสัมฤทธผิลและเป็น
พยานถงึสัมฤทธผิลของส่ิงทีเ่ปิดเผยตอ่เขา

ถึงแม้พันธกิจของเราเองอาจไม่ยิ่งใหญ่เท่ายอห์น 
แตแ่บบอย่างของยอห์นสอนเราวา่ความรกัที่เรามีตอ่
พระเยซูครสิตน์�าเราให้ยอมรบัการเรยีกและความ
ท้าทายของเราเองในชีวติ ไม่วา่จะหวานอมขมกลืน
เพียงใดก็ตาม

การเป็นสานุศิษย์ทีรั่กด้วยตวัเราเอง
ยอหน์เป็นหวัหน้าสมาชิกอคัรสาวกสิบสองดัง้เดมิ

ของพระเยซ ูผูม้คีวามสัมพนัธ์ ใกลชิ้ดเป็นส่วนตวั
กบัพระผูช่้วยใหร้อดและรบัใช้บทบาทส�าคญัๆ ใน
ฐานะพยานของพระองค ์ผูน้�าของศาสนจกัร และผู้
เปิดเผย ทวา่วธิทีีเ่ขาเลอืกแสดงตนเป็นสานุศิษยผ์ู้
เป็นทีร่กัในหนังสือกติตคิณุทีม่ช่ืีอของเขาท�าใหเ้ขา
ไดเ้ป็นตน้แบบส�าหรบัเราทกุคนในการเป็นสานุศิษย์
ของเราเอง เราเรยีนรูจ้ากเขาวา่ในฐานะผูต้ดิตามพระ
เยซคูรสิต ์เราทกุคนสามารถพักผ่อนในออ้มพระพาหุ
แหง่ความรกัของพระองค ์ความรกัซ่ึงเราส่วนใหญร่บั
รู้ ไดม้ากทีสุ่ดผา่นศาสนพธิเีช่นศาสนพธิทีีพ่ระองค์
ทรงสถาปนา ณ พระกระยาหารมือ้สุดทา้ย ในเชิง

“ โดยข้อน้ีเราจึงรูว้า่ เรา
รกัคนทัง้หลายทีเ่ป็นลูก
ของพระเจ้า คอืเมือ่เรา
รกัพระเจ้า และประพฤติ
ตามพระบัญญัตขิอง
พระองค”์ (1 ยอห์น 5:2)
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สัญลักษณ์เราสามารถยนือยูต่รงกางเขนไดด้ว้ย โดย
เป็นพยานวา่พระเยซทูรงสิน้พระชนมเ์พือ่เรา และวิง่
ไปดว้ยความหวงัจะเรยีนรูด้ว้ยตนเองวา่พระเจา้ทรง
พระชนม์ เช่นเดยีวกบัยอหน์ การเรยีกของเราในฐานะ
สานุศิษยผู้์เป็นทีร่กัคอืแบง่ปันพยานน้ันกบัผูอ้ืน่ โดย
เป็นพยานถงึความจรงิและท�าใหก้ารเรยีกทีม่าถงึเรา
เกดิสัมฤทธผิลจนกวา่พระเจา้จะเสด็จมาอกีครัง้ ◼

อ้างองิ
 1. น่าสนใจตรงที่มีเพียงหนังสือววิรณ์เท่าน้ันบอกวา่ผู้เขียน

ววิรณ์คอืยอห์น (ด ูววิรณ์ 1:1, 4) หนังสือกิตตคิณุรวมทัง้
ยอห์นไม่ไดบ้อกช่ือผู้เขียน แตค่�าร�า่ลือของครสิตศ์าสนิกชน 
สมัยแรกบอกรปูพรรณสัณฐานของสานุศิษย์ผู้เป็นที่รกัใน
กิตตคิณุของยอห์นไดต้รงกับอัครสาวกที่มีช่ือน้ัน ดกูาร
อภิปรายหลักฐาน การอภิปรายทางวชิาการ และข้อคดิเรือ่ง
การฟ้ืนฟูเกี่ยวกับการพิสูจน์น้ีได้ ในข้ออ้างอิง 17 หนังสือ 
1 ยอห์นไม่ระบุช่ือผู้เขียนเช่นกัน แตร่ปูแบบการเขียนและ
หัวข้อส�าคญัในน้ันเช่ือมโยงกับกิตตคิณุของยอห์น หนังสือ 
2 และ 3 ยอห์นคดิวา่ผู้เขียนคอื “ผู้ปกครอง” แตค่�าร�า่ลือของ
ครสิตศ์าสนิกชนสมัยแรกเช่ือมโยงหนังสือสองเล่มน้ีกับผู้
เขียนยอห์นและ 1 ยอห์น

 2. ด ูมาระโก 1:19–20; ด ูมทัธวิ 4:21–22; ลกูา 5:10–11 ดว้ย. นัก
วชิาการส่วนใหญเ่ห็นพ้องวา่เขยีนมาระโกก่อน ประมาณกลาง 
ค.ศ. 60 และเขยีนมทัธวิกบัลกูาประมาณ ค.ศ. 70 หรอืตน้ 
ค.ศ. 80 ดว้ยเหตน้ีุ โดยการอา่นขอ้อา้งองิจากมาระโกครัง้แรก
เราจงึเห็นวา่เพ่ิมมทัธวิกบัลกูาหรอืปรบัเรือ่งราวแรกสุดอยา่งไร

 3. ถึงแม้ มาระโก 10:35–37 จะบันทึกวา่ยากอบและยอห์นขอ
น่ังเบือ้งขวาและเบือ้งซ้ายพระหัตถ์ของพระเยซูในอาณาจักร
ของพระองค ์แต ่มัทธิว 20:20–21 เพิ่มเตมิวา่ค�าขอน้ีจรงิๆ 
แล้วมาจากมารดาของพวกเขา อ่านเรือ่งราวที่เธออยู่ที่น่ัน
ขณะตรงึกางเขนและตอ่มาที่อุโมงคว์า่งเปล่าได้ ใน มาระโก 
15:40; 16:1–8; ด ูมัทธิว 27:55–56; ลูกา 23:49, 55; 24:1–10; 
และ ยอห์น 19:25

 4. อ่านการอภิปรายเพิ่มเตมิเกี่ยวกับความเช่ือมโยงที่เป็นไปได้
เหล่าน้ีของสะโลเม และภูมิหลังของครอบครวัตลอดจนธุรกิจ
ประมงของเศเบดีได้ ใน R. Alan Culpepper, John, the Son 
of Zebedee: The Life of a Legend (2000), 7–23.

 5. ด ูมาระโก 1:21–31, 40–45; 2:1–12; 3:1–6; ด ูมทัธวิ 8:1–4; 
9:1–8; 12:9–14; ลกูา 4:33–39; 5:12–15, 17–26; 6:6–11 ดว้ย.

 6. อ่านค�าเทศนาบนภูเขาได้ ใน มัทธิว 5–7. อ่านการเรยีกของ
ยอห์นและอัครสาวกดัง้เดมิคนอื่นๆ ได้ ใน มาระโก 3:13–19; 
ด ูมัทธิว 10:2–4; ลูกา 6:13–16 ดว้ย.

 7. ด ูมาระโก 5:37; ด ูมัทธิว 9:23–26; ลูกา 8:51 ดว้ย ถึงแม้
มัทธิวไม่ไดเ้อ่ยช่ือเปโตร ยากอบ และยอห์นก็ตาม.

 8. ด ูมาระโก 9:2–10; ด ูมัทธิว 17:1–8; ลูกา 9:28–36 ดว้ย.
 9. ด ูมาระโก 13:3–37.
 10. ด ูมาระโก 14:32–34; ด ูมัทธิว 26:36–38 ดว้ย.
 11. ด ูมาระโก 3:17. โบอาเนอเย เป็นการถอดตวัอักษร bene 

regesh หรอื r’m ในภาษาอาหรบัมาเป็นภาษากรกี หมายถึง 
“ลูกฟ้ารอ้งหรอืลูกแห่งความโกลาหล”

 12. ด ูCulpepper, John, the Son of Zebedee, 38–40, 50.

 13. ด ูกิจการของอัครทูต 3:1–11; 4:1–21; 8:14–17.
 14. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 7; 77; 88:141.
 15. ด ูยอห์น 13:23; 19:26, 34–35; 20:2–10; 21:1–14, 20–25; 

ด ูCulpepper, John, the Son of Zebedee, 57–69 ดว้ย.
 16. ด ูยอห์น 19:35; 21:24–25; ด ูยอห์น 20:30–31 ดว้ย.
 17. ด ูJoseph Smith’s New Translation of the Bible: Original 

Manuscripts, edited by Scott H. Faulring, Kent P. 
Jackson, and Robert J. Matthews (2004), 234.

 18. ดตูวัอยา่งการอภปิรายทางวชิาการเกีย่วกบัอตัลกัษณ์
ของสานุศิษยผ์ูเ้ป็นทีร่กัได้ ใน Culpepper, John, the 
Son of Zebedee, 72–85, and Raymond E. Brown, An 
Introduction to the Gospel of John, edited by Francis J. 
Moloney (2003), 189–199. ส�าหรบัอคัรสาวกยอหน์ผู้
เป็นทัง้แหลง่ขอ้มลูหรอืผูเ้ขยีนกติตคิณุของยอหน์ ด ู
Richard Neitzel Holzapfel, Eric D. Huntsman, and 
Thomas A. Wayment, Jesus Christ and the World of the 
New Testament (2006), 126–127, and my own recent 
treatment in “The Gospel of John” in New Testament 
History, Culture, and Society (2018), ed. Lincoln Blumell.

 19. ด ูRaymond E. Brown, The Epistles of John (The Anchor 
Bible, vol. 30 [1982]), 49–55, 71.

 20. ด ูCulpepper, John, the Son of Zebedee, 90–95, and 
Holzapfel, Huntsman, and Wayment, Jesus Christ and 
the World of the New Testament, 274–277.

 21. ด ูHolzapfel, Huntsman, and Wayment, Jesus Christ and 
the World of the New Testament, 281–82, และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง 1 นีไฟ 14:18–27; อีเธอร ์4:16; และ หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 7:1–3; 77.

ยอห์นเป็นพยานอันทรง
พลังถึงเหตกุารณ์ส�าคญั
ทีสุ่ดแห่งพันธกิจของ
พระเยซู เขายืนอยู่ตรง
กางเขนเพือ่เป็นพยาน
ถึงการสิน้พระชนม์ของ
พระเจ้า วิง่ไปถึงอุโมงค์
หลังการฟ้ืนคนืพระชนม์
เพือ่ยืนยันวา่อุโมงคว์า่ง
เปล่า และเห็นพระผู้ช่วย
ให้รอดผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์

ยอ
ห์

น
กับ

เป
โต

รที่
อุโ

มง
ค์ 

โด
ย 

โร
เบิ

ร์ต
 ธี

โอ
ดอ

ร์



24 เลียโฮนา

ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละ
การชดใช้ของพระองคค์อื
ศรทัธาวา่จะเก็บเกี่ยว คอื

ศรทัธาในเดชานุภาพของ
พระองค ์ไม่ ใช่ของเรา
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ลี
ไฮกับครอบครวัอยู่ ในแดนทุรกันดารเพียงไม่กี่วนัเมื่อ
พระเจ้ารบัส่ังให้ท่านส่งบุตรชายกลับไปเยรซูาเล็มเพื่อเอา
แผ่นจารกึทองเหลืองจากเลบัน บ่อยครัง้เราไม่ช่ืนชมเลมัน

กับเลมิวเอลบุตรชายที่ดือ้รัน้สองคนของลี ไฮ แตพ่วกเขาเต็มใจ
ไปจรงิๆ พวกเขามีศรทัธามากพอที่จะลองดู

เลมันขอแผ่นจารึกจากเลบันก่อน และต่อมาเลมิวเอลกับ

เคยีวของเราเขา้มา ระดบัสองคอืศรทัธาวา่จะท�า น่ันมากกวา่ศรทัธา
วา่จะยืน่เคยีวของทา่นออกไป—แตเ่ป็นศรทัธาวา่จะเก็บเกีย่ว

เลมันกับเลมิวเอลมีศรทัธาวา่จะลองด ูแตนี่ไฟมีศรทัธาวา่จะ
ท�า เลมันกับเลมิวเอลมีศรทัธามากพอจะยื่นเคยีวออกไป แตนี่ไฟ
มีศรทัธามากพอจะเก็บเกี่ยว

ความแตกตา่งที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งระหวา่งศรทัธาวา่จะยื่น
เคยีวของท่านออกไปกับศรทัธาวา่จะเก็บเกี่ยวจะส่งผลทั่วทุกดา้น
ในชีวติท่าน เพื่ออยู่กับพระบิดาบนสวรรคข์องเราอีกครัง้และมี
ชีวติที่เป่ียมดว้ยปีตแิละเกิดประสิทธิผลบนแผ่นดนิโลก เราตอ้ง
พัฒนาศรทัธาวา่จะเก็บเกี่ยว

เราไดร้บัค�าสัญญาอันน่าอัศจรรย์จากพระเจ้า—ค�าสัญญาเรือ่ง
ความสุขและปีติ ในชีวติน้ีและความสูงส่งในชีวติหน้า แตค่วาม
ท้าทายและปัญหาของชีวติประจ�าวนัมักจะท�าลายความหวงัของ
เรา ดนิแดนแห่งค�าสัญญาของเราดเูหมือนห่างไกล ไม่มีทีท่าวา่จะ
ไปถึงจนเราเริม่สงสัย

“ฉันไม่มีทางบรรลุเป้าหมายหรอืไดร้บัพรน้ัน” เราคดิ 
“พระเจ้าทรงก�าลังนึกถึงคนอื่นอยู่แน่ๆ ตอนที่พระองคท์รงท�า
สัญญาเหล่าน้ัน”

ไม่ ใช่ พระองคท์รง ก�าลัง นึกถึงท่านและข้าพเจ้า เราเพียง
แตต่อ้งมีศรทัธามากพอวา่จะไดร้บัพรของเรา—ศรทัธาแรงกล้า
จนสามารถเปลี่ยนค�าสัญญาในอนาคตของเราเป็นความจรงิใน
ปัจจุบัน เราตอ้งมีศรทัธาวา่จะเก็บเกี่ยว

ศรทัธาดงักล่าวคอือะไร และเราจะมีศรทัธาเช่นน้ันไดอ้ย่างไร

โดย เอล็เดอร์วลิฟอร์ด  
ดบัเบิลยู. แอนเดอร์เซ็น

แห่งสาวกเจด็สิบ

ศรทัธาสองระดบั

น้องๆ ก็ขอด้วย พี่น้องสูญเสียทรัพย์สินของ
ครอบครัวและเกือบเสียชีวิตในความพยายาม
ครัง้น้ี ณ จุดน้ันศรัทธาของเลมันกับเลมิวเอล
ท�าให้พวกเขาผิดหวัง และพวกเขาเตรยีมจะถอน
ตัว แต่นีไฟกลับลุกขึน้มาเอาชนะอันตรายและ
ความผิดหวัง

“พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ฉันใด, และเรามี
ชีวติอยู่ฉันใด, เราจะไม่ลงไปหาบิดาเราในแดน
ทุรกันดารฉันน้ันจนกวา่เราจะท�าส�าเรจ็ในส่ิงซ่ึง
พระเจ้าทรงบัญชาเรา

“ดงัน้ัน, ให้เราซ่ือสัตย์ ในการรกัษาพระบัญญัติ
ของพระเจ้า” (1 นีไฟ 3:15–16)

จากน้ันนีไฟใช้ศรทัธาอันยิ่งใหญ่ของเขา ไปเอา
แผ่นจารกึจากเลบัน และกลับไปหาบิดาในแดน
ทุรกันดารพรอ้มกับพี่ๆ

ดเูหมอืนจะมศีรทัธาสองระดบัแยกกนัชัดเจน 
ระดบัแรกคอืศรทัธาวา่จะลองด ูศรทัธาวา่จะยืน่พ
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มศีรัทธาในพระเยซูคริสต์
หน่ึง ไม่เหมือนศรทัธาวา่จะยื่นเคยีวของท่านเข้ามา ศรทัธา

วา่จะเก็บเกี่ยวไม่ ใช่ศรทัธาในตวัท่าน ไม่เหมือนความเช่ือมั่นใน
ตนเองหรอืความคดิบวก ไม่ ใช่แม้กระทั่งศรทัธาในครอบครวั
หรอืมิตรสหาย—ซ่ึงทัง้หมดน้ันด ีศรทัธาวา่จะเก็บเกี่ยวคอื
ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค ์คอืศรทัธาใน
เดชานุภาพของพระองค ์ไม่ ใช่ของเรา

ตอนที่ข้าพเจ้าได้รบัการเรยีกเป็นประธานสเตคของสเตค 
เมซา แอริโซนา มาริโกปา เอ็ลเดอรด์ับเบิลยู. แม็ค ลอวเ์รน็ซ์
ซ่ึงเวลาน้ันเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่เชิญข้าพเจ้ากับ
ภรรยาเข้าไปในห้องท�างานของประธานสเตคและให้การเรยีก 
ข้าพเจ้ายอมรบัตามหน้าที่ จากน้ันท่านเชิญเราเข้าไปในห้อง
สภาสูงและพิจารณาคนที่จะเสนอช่ือเป็นที่ปรกึษาของข้าพเจ้า
รว่มกับการสวดอ้อนวอน ขณะข้าพเจ้าเข้าไปในห้อง ข้าพเจ้า
เห็นรปูภาพของประธานสเตคทุกคนที่เคยรบัใช้ ในสเตคน้ัน
ตัง้แต่จัดตัง้และข้าพเจ้าใจเสีย พวกเขาเป็นผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ทัง้ใน
ศาสนจักรและชุมชน

ข้าพเจ้ามองดภูรรยาและพูดวา่ “เคธลีน ผมคดิวา่ผมท�าไม่ได ้
ผมไม่เก่งเท่าพวกเขา”

เธอพูดวา่ “ ไม่ตอ้งบอกฉันหรอกคะ่ คณุพูดกับเอ็ลเดอร ์
ลอวเ์รนซ์ดกีวา่”

ยังความประหลาดใจแก่ข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าบอกเขาวา่
ข้าพเจ้าคดิวา่ข้าพเจ้าท�าการเรยีกไม่ได ้เอ็ลเดอรล์อวเ์รนซ์ตอบวา่ 
“ผมคดิวา่คณุพูดถูก”

แตจ่ากน้ันเขาพูดวา่ “คณุท�าไม่ไดห้รอก บราเดอรแ์อนเดอร-์
เซ็น แตพ่ระเจ้าทรงท�าได ้พระองคท์รงมีเดชานุภาพที่จะท�างาน
ของพระองค ์และถ้าคณุจะมีคา่ควรและท�างานหนัก พระองคจ์ะ
ทรงช่วยคณุ คณุจะเห็น”

และพระองคท์รงท�าเช่นน้ัน
ศรทัธาวา่จะยื่นเคยีวของท่านเข้ามาคอืศรทัธาวา่จะลองด ูคอื

ศรทัธาในตนเอง และศรทัธาน้ันระเหยทันทีที่สถานการณ์ยุ่งยาก 
จากน้ันเราจะเริม่สงสัย แตศ่รทัธาวา่จะเก็บเกี่ยวคอืศรทัธาใน
พระเจ้าพระเยซูครสิต ์ไม่มีวนัยอมแพ้

จงท�าให้ความประสงค์ของเราสอดคล้องกบัพระประสงค์
ของพระบิดา

เพื่อใช้ศรทัธาเก็บเกี่ยว เราต้องแน่ใจวา่ความปรารถนาและ
วตัถุประสงค์ของเราสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระผู้เป็น
เจ้า เราไม่สามารถใช้ศรทัธาเก็บเกี่ยวได้เลยถ้าพระผู้เป็นเจ้า
ไม่ทรงเห็นด้วยกับการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ ได้ความช่วยเหลือจาก
พระองค์ เราต้องท�าให้ความประสงค์ของเราสอดคล้องกับพระ
ประสงค์ของพระองค์

เพราะศาสดาพยากรณ์นีไฟในหนังสือของฮีลามันเป็นคน
ชอบธรรมและเป่ียมด้วยศรัทธา พระเจ้าจึงรับส่ังกับท่านว่า “เรา
จะอวยพรเจ้าตลอดกาล; และเราจะท�าให้เจ้าทรงพลังในค�าพูด
และการกระท�า, ในศรัทธาและในการงาน; แท้จริงแล้ว, แม้จน
ส่ิงทัง้หมดที่จะเป็นไปกับเจ้าตามถ้อยค�าของเจ้า” น่ันคือค�า
สัญญาอย่างแท้จริง จากน้ันพระเจ้าทรงเพิ่มเติมว่า “เจ้าจะไม่ขอ

สวดอ้อนวอนทุกวนั
ขอให้พระบิดาบน
สวรรคท์รงอวยพร
ให้ท่านมีความ
ปรารถนาที่ชอบ
ธรรมสอดคล้องกับ
ความปรารถนาของ
พระองค์
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ส่ิงซ่ึงตรงกันข้ามกับความประสงค์ของเรา” (ฮีลามัน 10:5)
โมโรไนบอกเราดงัน้ี “และพระครสิตต์รสัไวว้า่: หากเจ้าจะมี

ศรทัธาในเราเจ้าจะมีพลังความสามารถท�าส่ิงใดก็ตามที่เราเห็น
สมควร” ( โมโรไน 7:33)

การท�าให้ความปรารถนาของเราสอดคล้องกับพระประสงคข์อง
พระผู้เป็นเจ้าเป็นเงื่อนไขอันดบัแรกของศรทัธาวา่จะเก็บเกี่ยว

เมือ่ลกูชายของเราอายยุงัน้อย พวกเขาอยู่ ในทมีบาสเกตบอล
ของโรงเรยีนมธัยมปลาย สมยัน้ันพวกเขามกัจะสวดออ้นวอน
ในทมีกอ่นเริม่การแขง่ขนัแตล่ะครัง้ ขณะขา้พเจา้เฝ้ามองจาก
อฒัจนัทร ์ขา้พเจา้มกัจะสงสัยวา่พวกเขาก�าลงัสวดออ้นวอน
ขออะไร ถา้พวกเขาสวดออ้นวอนขอใหช้นะการแขง่ขนั ค�าสวด
ออ้นวอนของพวกเขายอ่มขาดศรทัธาวา่จะเก็บเกีย่ว ประจกัษ์ชัด
ในจ�านวนการแขง่ขนัท่ีพวกเขาแพ ้เห็นชัดวา่พระเจา้ไม่ไดม้คีวาม
ปรารถนาเหมอืนพวกเขาทีว่า่พวกเขาจะตอ้งชนะทกุการแขง่ขนั

กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยให้เราบรรลุเป้า
หมายเฉพาะส่ิงที่ดสี�าหรบัเราเท่าน้ัน น่ันเพราะพระองคท์รงรกั
เรา และทรงทราบดกีวา่เราวา่อะไรจะดตีอ่เรา และใช่วา่เราจะไม่
ขอบพระทัยส�าหรบัส่ิงน้ัน เราควรสวดอ้อนวอนทุกวนัขอให้พระ
บิดาบนสวรรคท์รงอวยพรให้เรามีความปรารถนาที่ชอบธรรม
ในการท�าให้ความประสงคข์องเราสอดคล้องกับพระประสงค์
ของพระองค ์เราตอ้งฝึกสวดอ้อนวอนเหมือนพระเจ้าทรงสวด
อ้อนวอนในเกทเสมนีวา่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค ์
ไม่ ใช่ตามใจข้าพระองค ์(ลูกา 22:42) ตอ่เมื่อท�าเช่นน้ันเราจึงจะ
ใช้ศรทัธาเก็บเกี่ยวได้

ลงมอืปฏิบัติ
เงื่อนไขจ�าเป็นอันดับสามของศรทัธาว่าจะเก็บเกี่ยวคือการ

ปฏิบัติ อัครสาวกยากอบกล่าวชัดเจนว่าศรัทธาที่ปราศจาก
การปฏิบัติก็ตายแล้ว ศรัทธาว่าจะยื่นเคียวของเราเข้ามาเรียก
ร้องความเช่ือ แต่ศรัทธาว่าจะเก็บเกี่ยวเรียกร้องมากกว่า
ความเช่ือ ยากอบเขียนว่าแม้แต่มารยังเช่ือและกลัวจนตัวส่ัน 
(ดู ยากอบ 2:17, 19)

ข้าพเจ้าไดย้ินเรือ่งหน่ึงเกี่ยวกับคณุพ่อที่เห็นลูกสาวตวัน้อย
คกุเข่าข้างเตยีง สวดอ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรคค์ุม้ครอง
นกน้อยไม่ ให้ตดิกับดกันกที่พี่ชายสรา้งวางไว้ ในสวนหลังบ้าน 
สายวนัน้ัน คณุพ่อกังวลมากขึน้ เขารูว้า่กับดกัเป็นเรือ่งด ีเขาช่วย
ลูกชายสรา้งกับดกัน้ัน

“พ่อไดย้ินลูกสวดอ้อนวอนตอนเช้าขอให้พระบิดาบนสวรรค์
ทรงคุม้ครองนกน้อยไม่ ให้ตดิกับดกัของพี่ชาย” เขาพูดกับลูกสาว 
“แตบ่างครัง้เรือ่งเศรา้เกิดขึน้ทัง้ที่เราสวดอ้อนวอนขอไม่ ให้เกิด”

เธอตอบวา่ “หนูแครู่ว้า่พระองคจ์ะไม่จับนกคะ่ คณุพ่อ”

“พ่อช่ืนชมศรทัธาของลูกจ้ะ” คณุพ่อบอก “แตถ่้าพระองคจ์ับ
นก พ่อหวงัวา่น่ันจะไม่ท�าลายศรทัธาของลูก”

“พระองคจ์ะไม่จับนกคะ่พ่อ” เธอกล่าว “หนูรูว้า่พระองคจ์ะไม่
จับนก”

คณุพ่อถามวา่ “ลูกมีศรทัธามากขนาดน้ันไดอ้ย่างไร”
“เพราะหลังจากหนูสวดอ้อนวอน” ลูกสาวตอบ “หนูออกไป

หลังบ้านและเตะกับดกันกจนมันพังหมดแล้วคะ่”
เป็นเรือ่งดทีี่จะสวดอ้อนวอนขอพรจากพระบิดาบนสวรรค ์แต่

หลังจากเรากล่าวเอเมน เราตอ้งลงมือปฏิบัต ิเราจะคาดหวงัให้
พระเจ้าทรงน�าการก้าวเดนิของเราไม่ไดถ้้าเราไม่ยอมก้าวเท้าออก
ไป อีกทัง้เราไม่ควรให้พระองคท์รงท�าส่ิงที่เราท�าไดแ้ละควรท�า
ดว้ยตวัเราเอง

เราตอ้งท�าให้บรรลุเป้าหมายที่ชอบธรรมของเรา และเราตอ้ง
เพียรพยายามรกัษาพระบัญญัต ิพลังอ�านาจแท้จรงิในพันธสัญญา
ของเราและพลังอ�านาจแท้จรงิในศรทัธาวา่จะเก็บเกี่ยวไม่เป็นจรงิ
เมื่อเราสรปุดว้ยความมั่นใจวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัษาสัญญาของ
พระองค ์แตก่ลายเป็นจรงิเมื่อเราสรปุดว้ยความมั่นใจวา่จะรกัษา
สัญญาของเรา ความจรงิอันส�าคญัยิ่งคอืส่ิงที่จะเปลี่ยนค�าสัญญา
ในอนาคตให้เป็นความจรงิในปัจจุบัน ท่านตอ้งลงมือปฏิบัติ

อย่าท้อแท้กับความล้มเหลวหรอืความผิดพลาดของท่าน แต่
จงพยายามอยู่เสมอ และมุ่งมั่น ศรทัธาวา่จะเก็บเกี่ยวไม่ไดเ้รยีก
รอ้งความสมบูรณ์แบบ แตเ่รยีกรอ้งความมานะบากบั่น

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านพัฒนาศรทัธาวา่จะเก็บเกี่ยว จงมี
ศรทัธามั่นคงในพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิตแ์ละในการชดใช้
ของพระองค ์พึงแน่ใจวา่ความปรารถนาของท่านสอดคล้องกับ
พระประสงคข์องพระองค ์จากน้ันให้ลงมือปฏิบัตดิว้ยสุดใจ พลัง 
ความนึกคดิ และพละก�าลังดว้ยความมุ่งมั่นและความมานะบาก
บั่นไม่สิน้สุด ไม่มีความท้าทาย ปัญหา และอุปสรรคใดๆ ที่จะไม่
ยอมจ�านนตอ่ศรทัธาในการเก็บเกี่ยว ◼
จากค�าปราศรยัใหข้อ้คดิทางวญิญาณเรือ่ง “The Faith to Reap” ทีม่หาวทิยาลยั 
บรคิมั ยังก์–ไอดาโฮเมือ่วนัที ่17 มีนาคม ค.ศ. 2015

แสดงศรัทธาของท่าน

“มีเพียงพระองคเ์ดียวเท่านั้นท่ีศรัทธา
ของท่านปลอดภยัเสมอ นัน่คือศรัทธาใน
พระเจา้พระเยซูคริสต ์และท่านตอ้งให้
ศรัทธาของท่านแสดงออกมา!”

ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน, “ให้ศรัทธาของท่าน
แสดงออกมา,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2014, 29.



พนัธกิจอนัน่า
อศัจรรยข์อง 

โจเซฟ  
สมิธ

ศาสดาพยากรณ์



ข้
 าพเจ้าเลือกจะพูดถึงโจเซฟ สมิธ 
ศาสดาพยากรณ์และบุรษุ ในการ
พูดถึงศาสดาพยากรณ์ท่านน้ี 
ข้าพเจ้าหวงัจะช่วยให้ท่านเข้าใจ
ผลส�าเรจ็อันน่าอัศจรรย์และหาใด
เทียบไดข้องศาสดาพยากรณ์ผู้วาง
รากฐานแห่งสมัยการประทานน้ี

ความสัมพันธ์ของความรูแ้ละประจักษ์พยานของ
โจเซฟ สมิธกับงานเผยแผ่ศาสนานับวา่ส�าคญัยิ่ง เรา
ทุกคนทราบวา่ผู้สนใจบางคนยอมรบัหลักธรรมค�า
สอนของพระกิตตคิณุแต่ไม่สามารถยอมรบัข้อเท็จ
จรงิที่วา่เด็กหนุ่มวยั 14 ปีไดร้บัการเสด็จเยือนจาก
พระบิดาและพระบุตร ท่านแปลพระคมัภีรม์อรมอน
และกลายเป็นศาสดาพยากรณ์ที่เรารูว้า่ท่านเป็น 
หลายคนที่มีความล�าบากใจเรือ่งศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธจ�าเป็นตอ้งเรยีนรูจ้ากค�าสอนน้ีของ
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

“พันธกิจของโจเซฟในความเป็นมรรตยัไดร้บั
แตง่ตัง้ล่วงหน้า ความคดิที่เปิดกวา้งและบรสุิทธิ์
สะอาดของท่านเปิดรบัการสอนจากพระเจ้า แตต่าม
มาตรฐานของโลกโจเซฟเป็นคนอ่อนหัดที่สุด และ
ภารกิจการเป็นศาสดาพยากรณ์ของท่านในสมัยการ
ประทานสุดท้ายน้ีดเูหมือนเป็นไปไม่ไดเ้ลย ตวัอย่าง
น้ีแสดงให้เห็นหลักธรรมหน่ึงซ่ึงมักจะเป็นจรงิเกี่ยว
กับวธิีที่พระเจ้าทรงงาน น่ันคอื พระองคท์รงใช้คนที่
ไม่น่าจะท�าได้ ให้ท�าส่ิงที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได!้” 1

ส�าคญัมากที่ผู้สอนศาสนาของเรา
ตอ้งมีประจักษ์พยานเกี่ยวกับการ
เรยีกอันศักดิสิ์ทธิ์และงานอันน่า
อัศจรรย์ของศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธ

โดย ประธาน 
ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

โจเซฟ สมิธ
บรรลุผล
ส�าเรจ็มากกวา่
มนุษย์คนใด
จะบรรลุได้ ใน
เวลาอันสัน้
เช่นน้ัน ค�า
อธิบายเดยีว
ที่เป็นไปได้
คอืความช่วย
เหลือจาก
สวรรค์โจ
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ณ เวลาท่ีโจเซฟ สมิธเสีย
ชีวิต ท่านก�าลงัรับใช้เป็น
ท้ังนายกเทศมนตรีแห่ง
นอวแูละพลโทแห่งกอง
ทหารนอวู
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ขา้พเจา้เป็นนักเรยีนวยั 65 ปีท่ีศึกษาชีวติของโจเซฟ 
สมิธ ขา้พเจา้เกดิในปี 1932 เมือ่ศาสนจกัรเพ่ิงอายเุกนิ 
100 ปี ขา้พเจา้เช่ือวา่ขา้พเจา้เป็นวสุิทธชินยคุสุดทา้ย 
ทีซ่ื่อสัตยค์นหน่ึงของศตวรรษทีส่องน้ี เราไมเ่คยพบ 

โจเซฟ สมธิ แตเ่รารูสึ้กวา่เรารูจ้กัท่าน และเรารกัทา่นผา่น
ส่ิงทีท่า่นเปิดเผยและสอน เราเป็นพยานถงึความจรงิของ
ค�าท�านายในบทกวทีีว่า่ “คนนับลา้นจ�าจะรูจ้กั ‘ โจเซฟ’” 2

I. โจเซฟ สมธิ ศาสดาพยากรณ์
เราทุกคนรูว้า่โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์คน

แรกของสมัยการประทานน้ี เป็นเครือ่งมือของพระเจ้า
ในงานฟ้ืนฟูของพระเจ้า แตพ่ระเจ้าทรงฟ้ืนฟูอะไรผ่าน
ศาสดาพยากรณ์ท่านน้ี ใช่วา่วสุิทธิชนยุคสุดท้ายทุก
คน (และผู้ ไม่เป็นสมาชิกบางคน) จะรูข้้อมูลเพิ่มเตมิ
จ�านวนมากที่ ให้ความกระจ่างและที่พระเจ้าทรงดลใจ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟให้ท�าเป็นหลักค�าสอนของชาว
ครสิต ์ข้อมูลโดยสังเขปเหล่าน้ีไดแ้ก่
•  พระลักษณะของพระบิดา พระบุตร และพระ

วญิญาณบรสุิทธิ์
•  บทบาทหน้าที่ซ่ึงสัมพันธ์กันของพระผู้เป็นเจ้าสาม

พระองคน้ี์และความสัมพันธ์ของพระองคก์ับมนุษย์
ทัง้หลาย

•  ลักษณะการตกของมนุษย์
•  จุดประสงคข์องชีวติมรรตยัในการส่งเสรมิแผนของ

พระบิดาเพื่อให้บุตรธิดาของพระองคบ์รรลุจุดหมาย
นิรนัดรข์องพวกเขา

•  บทบาทของการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ในการ
ท�าให้เกิดความเป็นอมตะและจัดเตรยีมโอกาส
ส�าหรบัชีวตินิรนัดร์

•  บทบาทของการแตง่งานทางโลกและการแตง่งาน 
นิรนัดร์ ในแผนของพระบิดา

•  บทบาทจ�าเป็นของฐานะปุโรหิตและศาสนพิธี ใน
แผนของพระบิดา

•  บทบาทจ�าเป็นของพระวหิารและศาสนพิธีแทนคน
ตายในแผนของพระบิดา

•  ความรูท้ี่วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาจะช่วยให้
บุตรธิดาทุกคนของพระองคร์อด และทุกคนที่เคย
มีชีวติอยู่บนโลกน้ี—ไม่วา่จะรูจ้ักพระเยซูครสิตห์รอื
ไม่—ล้วนสามารถไปถึงสวรรคชั์น้สูงสุดหลังจากน้ี

•  ความสัมพันธ์ของแหล่งความจรงิสามแหล่งเกี่ยวกับ
มนุษย์และจักรวาล วทิยาศาสตร ์พระคมัภีร ์และ
การเปิดเผยตอ่เน่ือง

ใครก็ตามที่ ไดศึ้กษาแม้เพียงส่วนน้อยของรายการ
ข้างตน้—ไม่วา่ผู้เช่ือหรอืผู้ ไม่เช่ือ—จะยอมรบัแน่นอน
วา่โจเซฟ สมิธเป็นตน้ก�าเนิดของแนวคดิใหม่ที่ชัดเจน
และล�า้คา่มากมายเกี่ยวกับศาสนา ตามที่เราอ่านใน ส่ัง
สอนกิตตคิณุของเรา ความสมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุ
ไดร้บัการฟ้ืนฟูสู่แผ่นดนิโลกผ่านโจเซฟ สมิธ 3

ท่านอาจจะสังเกตเห็นวา่รายการข้างตน้ไม่ไดก้ล่าว
เจาะจงวา่โจเซฟน�าพระคมัภีรม์อรมอนออกมา แตพ่ระ
คมัภีรเ์ล่มใหม่น้ีเป็นแหล่งแนวคดิใหม่ๆ มากมายเหล่า
น้ันเกี่ยวกับศาสนา หนังสือดงักล่าวสมควรไดร้บัการ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ ช่ือหนังสือประกาศหน้าที่ส�าคญั
ที่สุดของหนังสือเล่มน้ี น่ันคอืเป็น “พยานหลักฐานอีก
เล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต”์ แตน่อกเหนือจากบทบาท
พืน้ฐานดงักล่าวแล้ว ยังมีอีกหลายบทบาท นักวชิาการที่
หนังสือของเขาขายดกีล่าวถึงหนังสือเล่มน้ีวา่

“พระคมัภรีม์อรมอน เสนอจดุประสงค์ ใหม่ใหอ้เมรกิา
น่ันคอื เป็นราชอาณาจกัรแหง่ความชอบธรรมดกีวา่เป็น
จกัรวรรดแิหง่เสรภีาพ เมือ่เทยีบกบัความมัง่คัง่และ
ความเหลือ่มล�า้ทีเ่พิม่ขึน้ พระคมัภรีม์อรมอน สนับสนุน
อดุมการณ์ของคนยากจน . . . เมือ่เทยีบกบัการปกครอง
แบบสาธารณรฐั พระคมัภีรม์อรมอนเสนอการปกครองที่
ชอบธรรมโดยผูพิ้พากษาและกษัตรยิภ์ายใตก้ฎของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ เมือ่เทยีบกบัพระคมัภรี์ ไบเบลิทีอ่า่นไดเ้ฉพาะ
กลุม่และศาสนาที่ ไมเ่ช่ือเรือ่งปาฏิหารยิ ์พระคมัภรีม์อร-
มอน สนับสนุนการเปิดเผยตอ่เน่ือง ปฏหิารยิ ์และการ
เปิดเผยตอ่ทกุประชาชาต ิเมือ่เทยีบกบัความสงสัย พระ

โจเซฟ สมิธเกิด
วนัท่ี 23 ธันวาคม 
ค.ศ. 1805 ใน
เมืองชารอน 
รัฐเวอร์มอนต์ 
สหรัฐอเมริกา
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คมัภรีม์อรมอนส่ง
เสรมิความเช่ือ เมือ่
เทยีบกบัความเป็น
ชาตนิิยม พระคมัภรี์
มอรมอนส่งเสรมิ

อสิราเอลทัว่โลก พระคมัภีรม์อรมอนมองเห็นลว่งหน้าวา่
ชาตจิะเกดิภยัพบัิตถิา้ความรกัเงนิทอง การตอ่ตา้นการ
เปิดเผย และอารยธรรมของคนตา่งชาตมิอี�านาจเหนือ
ความชอบธรรม การเปิดเผย และอสิราเอล” 4

ที่ส�าคญักวา่น้ันคอืส่ิงที่ประธานเนลสันกล่าวเมื่อ
ไม่นานมาน้ีเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน: พระคมัภีร์
มอรมอน “เป็นเครือ่งมือที่จะท�าให้การรวมอิสราเอลที่
สัญญาไวบ้รรลุผลส�าเรจ็” 5

ตามที่เราอ่านใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าววา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็น 
“ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา” 6

คนท่ี ไม่ ใช่วสุิทธิชนยุคสุดท้ายส่วนใหญ่ไม่รู้
คุณูปการใหญ่หลวงของโจเซฟ สมิธที่มีต่อความคิด
ทางศาสนา ในการศึกษาที่มีช่ือเสียงทั่วประเทศ นัก

ส�ารวจความคิดเห็นช่ือแกรยี์ ลอวเ์รนซ์
พบวา่ราวครึง่หน่ึงของคนที่เขาศึกษา
คิดวา่วสุิทธิชนยุคสุดท้ายเป็นคน
รกัสันโดษ ลึกลับ และมี “ความเช่ือ
แปลกๆ” 7 เมื่อเขาถามผู้ ให้สัมภาษณ์
วา่ “อะไรคือค�ากล่าวอ้างหลักของชาว
มอรมอน” มีเพียงหน่ึงในเจ็ดคน
เท่าน้ันที่บอกได้ ใกล้เคียงกับแนวคิด
เรือ่งการฟ้ืนฟูหรอืการสถาปนาความ
เช่ือดัง้เดิมของศาสนาครสิต์ขึน้มา
ใหม่ ในท�านองเดียวกัน เมื่อการส�ารวจ
ระดับชาติอีกชุดหน่ึงขอให้ผู้ตอบ
ค�าถามบอกความประทับใจที่พวกเขา
มีต่อศาสนาของเรา ไม่มีสักคนพูดถึง
แนวคิดเรือ่งศาสนาครสิต์ดัง้เดิมหรอื
ศาสนาครสิต์ที่ ได้รบัการฟ้ืนฟู 8

การคน้พบเหล่าน้ีเตอืนเราวา่เรา
ตอ้งไม่ปล่อยให้ผู้สอนศาสนาของเรา
คดิเอาเองวา่ผู้อื่นมีความรูม้ากอยู่แล้ว

โจเซฟ สมิธ
เป็นตน้ก�าเนิด
ของแนวคดิใหม่
ที่ชัดเจนและ
ล�า้คา่มากมาย
เกี่ยวกับศาสนา
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เกี่ยวกับศาสนาของเรา คนที่ผู้สอนศาสนาสอนอาจเคย
ไดย้ินค�าวา่ มอรมอน แตพ่วกเขาตอ้งไม่คดิเอาเองวา่
คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเป็นทุนเดมิอยู่แล้วในเรือ่ง
หลักธรรมเบือ้งตน้ของศาสนาเรา

II. โจเซฟ สมธิ บุรุษ
ตอ่ไปน้ีเป็นความคดิส่วนตวัของข้าพเจ้าเกี่ยวกับ

ชีวติอันน่าทึ่งของโจเซฟ สมิธ 9 โจเซฟ สมิธที่ข้าพเจ้า
พบในการคน้ควา้ส่วนตวั ส่วนใหญ่ ในรฐัอิลลินอยส์ 
สหรฐัอเมรกิา เป็นคนในพืน้ที่ชายแดน—อายุน้อย อ่อน
ไหว มีชีวติชีวา เป็นที่รกัและสนิทกับคนของท่านมาก
จนพวกเขามักจะเรยีกท่านวา่ “บราเดอร์ โจเซฟ” ท่าน
ตอ้งปฏิบัตศิาสนกิจในฐานะศาสดาพยากรณ์ทัง้ที่อายุ
ยังน้อย ท่านอายุ14 ปีเมื่อเห็นนิมิตแรก อายุ 21 ปีเมื่อได้
รบัแผ่นจารกึทองค�า และอายุเพียง 23 ปีเมื่อแปลพระ
คมัภีรม์อรมอนจบ (วนัท�างานไม่ถึง 60 วนั)

การเปิดเผยเกินครึง่ในพระคมัภีรห์ลักค�าสอนและ
พันธสัญญาประทานผ่านศาสดาพยากรณ์ท่านน้ีเมื่อ
ท่านอายุ 25 ปีหรอือ่อนกวา่น้ัน ท่านอายุ 26 ปีเมื่อมีการ
จัดตัง้ฝ่ายประธานสูงสุดและเพิ่งจะอายุ 33 ปีเมื่อท่าน
หนีจากการคมุขังในมิสซูรแีละรบัหน้าที่น�าวสุิทธิชนอีก
ครัง้ ท่านอายุเพียง 38 ปีหกเดอืนเมื่อท่านถูกสังหาร

ในช่วงชีวติอันสัน้ โจเซฟ สมิธมีความทุกข์มากกวา่
ปกต ิเมื่อท่านอายุราวเจ็ดขวบ ท่านทรมานกับการผ่าตดั
ขาที่เจ็บปวดอย่างยิ่ง เพราะความยากจนของครอบครวั 
ท่านจึงมีการศึกษาในระบบเพียงเล็กน้อยและเป็น
เยาวชนที่ถูกบีบให้ท�างานนานหลายช่ัวโมงเพื่อช่วยให้
ครอบครวัมีอาหารบนโตะ๊ ท่านถูกท�ารา้ยรา่งกายหลาย
ครัง้ ระหวา่งพยายามท�าความรบัผิดชอบอันหนักหน่วง
ในการเรยีกอันศักดิสิ์ทธิ์ของท่าน ท่านตอ้งท�างานเป็น
ชาวไรห่รอืไม่ก็พ่อคา้เพื่อหาเลีย้งครอบครวั ท่านท�า
เช่นน้ีโดยไม่มีของประทานฝ่ายวญิญาณคอยประคบั
ประคองท่านในการเรยีกเป็นศาสดาพยากรณ์ พระเจ้า
รบัส่ังกับท่านวา่ “ ในงานฝ่ายโลก เจ้าจะไม่มีพละก�าลัง, 
เพราะน่ีมิ ใช่การเรยีกของเจ้า” (หลักค�าสอนและ 
พันธสัญญา 24:9)

ในเรือ่งทางวญิญาณ โจเซฟไม่มีตน้แบบให้ท่าน
เรยีนรูว้ธิีเป็นศาสดาพยากรณ์และผู้น�า ท่านตอ้งพึ่งพา
มิตรสหายที่ขาดประสบการณ์ ท่านกับพวกเขาดิน้รน

และเรยีนรูด้ว้ยกัน โจเซฟไดค้วามรูแ้ละเป็นผู้ ใหญ่เรว็
มาก ท่านมีของประทานพิเศษอย่างไม่ตอ้งสงสัย ตามที่
เราพูดกันทุกวนัน้ี ท่านเป็น “คนเรยีนรูเ้รว็” ท่านกล่าว
วา่ทูตสวรรคแ์ละการเปิดเผยอื่นๆ จากพระผู้เป็นเจ้า
สอนท่าน และข้าพเจ้าเช่ือท่าน

ของประทานส่วนตวัประการหน่ึงของท่านเห็นได้
จากความรกัและความภักดขีองคนที่ตดิตามท่าน เมื่อ
โจเซฟท้าทายผู้ตดิตามท่านให้เอาชนะความบกพรอ่ง
ตามประสามนุษย์ของพวกเขา ท่านไม่ไดย้กตนข่มพวก
เขา และพวกเขารกัท่านเพราะเหตน้ีุ ในค�าเทศนาที่
โจเซฟส่ังสอนก่อนถูกสังหารเป็นมรณสักขีเดอืนเศษ 
ท่านประกาศวา่ “ข้าพเจ้าไม่เคยบอกท่านวา่ข้าพเจ้าดี
พรอ้ม แต่ไม่มีความผิดพลาดในการเปิดเผยที่ข้าพเจ้า
สอน” 10 โจเซฟ สมิธมี “อารมณ์เบิกบานอันเป็น
ธรรมชาตวิสัิย” ( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:28) ที่ท�าให้
แทบทุกคนที่รูจ้ักท่านรกัท่าน คนที่คุน้เคยกับท่านคน
หน่ึงพูดวา่ “ความรกัที่วสุิทธิชนมี ให้ท่านไม่สามารถ
บรรยายได”้ 11 ไมตรจีิตของผองเพื่อนเป็นความสุขใจ
ของโจเซฟผู้มองวา่การสรา้งสังคมและการสรา้งชุมชน
เป็นจุดประสงคห์ลักของพระกิตตคิณุ

ข้าพเจ้าเคยแสดงความเห็นวา่ “ทัง้ชีวติของโจเซฟ  
สมิธ ท่านอยู่ชายแดนที่ผู้คนตอ้งเก็บแรงไวสู้้กับ
ธรรมชาตแิละบางครัง้สู้กันเอง ท่านเป็นคนตวัใหญ่ 
แข็งแรงและปราดเปรยีว ท่านชอบแข่งกีฬา รวมถึงการ
ดงึไม้—ทดสอบความแข็งแกรง่ของรา่งกาย (ด ูHistory 
of the Church, 5:302) จดหมายเหตขุองเรามีเรือ่งราว
น่าจดจ�ามากมายเมื่อท่านเล่นมวยปล�า้กับเพื่อนๆ และ
คนรูจ้ัก ในวนัสะบาโตวนัหน่ึง ท่านกับบรคิมั ยังก์ส่ัง
สอนวสุิทธิชนในเมืองรามัส อิลลินอยส์ ควบม้าราวหน่ึง
วนัจากนอว ูในวนัจันทรก์่อนออกจากรามัส โจเซฟแข่ง
มวยปล�า้ประลองก�าลังกับชายคนหน่ึงที่มีคนเรยีกเขาวา่ 
‘อันธพาลแห่งเมืองรามัส’ (ด ูJoseph Smith Journal, 
13 March 1843 บันทึกโดย วลิลารด์ รชิารด์ส์, Joseph 
Smith Collection, หอจดหมายเหตขุองศาสนจักร 
แอลดเีอส) โจเซฟเหวีย่งเขา ข้าพเจ้าดี ใจที่ก�าหนดการ
ประชุมใหญ่ ในปัจจุบันของเราไม่ ให้ โอกาสสมาชิกใน
ท้องที่ ไดท้ดสอบเจ้าหน้าที่ผู้มาเยือนในลักษณะน้ี” 12

น้อยคนเคยตกเป็นเป้าการโจมตี ในเรือ่งพันธกิจหรอื
ความทรงจ�าของพวกเขามากกวา่โจเซฟ สมิธ ข้าพเจ้า

โจเซฟ สมิธอาย ุ
21 ปีเม่ือท่าน
ได้รับแผ่นจารึก
ทองค�าท่ีฝังไว้ใน
เนินเขาคาโมราห์ 
และอายเุพียง 23 
ปีเม่ือท่านแปล
พระคัมภีร์ 
มอรมอนจบ
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สืบสวนข้อกล่าวหาเหล่าน้ีบางข้อ
โดยการคน้ควา้บันทึกดัง้เดมิใน
อิลลินอยส์ที่ โจเซฟอาศัยอยู่ ในช่วง
ห้าปีสุดท้ายของชีวติท่าน ข้อกล่าวหา
หน่ึงเกิดขึน้เมื่อโจเซฟ สมิธซ่ึงเวลา
น้ันเป็นนายกเทศมนตร ีและสภา
เมืองนอวหู้ามพิมพ์หนังสือพิมพ์ตอ่
ตา้นศาสนจักรช่ือ Nauvoo Expositor  
การห้ามพิมพ์ครัง้น้ีท�าให้ผู้คนจ้อง
เป็นศัตรกูับศาสนจักรและน�าไปสู่การ
ฆาตกรรมโจเซฟโดยตรง

นักประวตัศิาสตรว์สุิทธิชนยุค
สุดท้ายรุน่แรก รวมทัง้เอ็ลเดอรบ์ี.  
เอช. โรเบิรต์ส์ยอมรบัวา่น่ีเป็นการท�า
ผิดกฎหมาย แตเ่มื่อข้าพเจ้าคน้ควา้
เรือ่งน้ีสมัยเป็นอาจารย์นิตศิาสตร์
วยัหนุ่ม ข้าพเจ้าประหลาดใจที่พบ
วา่ตามกฎหมายอิลลินอยส์ปี 1844 
การกระท�าดงักล่าวไม่ผิดกฎหมาย 
มีการห้ามพิมพ์หนังสือพิมพ์หลาย
ฉบับตามชายแดนในช่วงก่อน
สงครามกลางเมือง การรบัรอง
เสรภีาพของหนังสือพิมพ์ ใน
รฐัธรรมนูญสหรฐัไม่ไดป้ระกาศให้ ใช้กับการกระท�าของ
ฝ่ายปกครองเมืองและรฐัจนถึงปี 1931 และศาลสูงของ
สหรฐัไดแ้ก้ ไขรฐัธรรมนูญส่ีถึงห้าครัง้ก่อนน�ามาใช้ ใน
ปี 1868 13 เราจึงควรตดัสินการกระท�าของโจเซฟ สมิธ
ตามกฎหมายและสภาวการณ์ในสมัยของท่าน ไม่ ใช่ ใน
สมัยของเรา

สมัยเป็นนักศึกษาที่มหาวทิยาลัยแห่งชิคาโก ข้าพเจ้า
กับมารว์นิ เอส. ฮิลล์นักประวตัศิาสตรต์า่งสนใจใคร่
รูข้้อเท็จจรงิที่คนรู้ ไม่มากนักวา่ชายห้าคนไปรบัการ
ไตส่วนในอิลลินอยส์ข้อหาฆาตกรรมโจเซฟ สมิธ เป็น
เวลา 10 กวา่ปีที่เราเที่ยวคน้ควา้ตามห้องสมุดและ
หอจดหมายเหตทุั่วประเทศเพื่อหาข้อมูลทุกชิน้เกี่ยว
กับการพิจารณาคดปีี 1845 และการพิจารณาคดทีี่
เกี่ยวข้องกับครัง้น้ัน หนังสือของเราเขียนบทวเิคราะห์
ค�าพูดและการกระท�าของพลเมืองอิลลินอยส์ที่รูจ้ักโจ-
เซฟ สมิธเป็นการส่วนตวั—บางคนที่รกัท่านและเส่ียง

ชีวติเพื่อท่าน ตลอดจนคนอื่นๆ ที่
เกลียดชังท่านและคบคดิกันสังหาร
ท่าน เราไม่พบส่ิงใดในบันทึกตน้ฉบับ
ของศาลหรอืในค�าให้การขณะพิจารณา
คดยีืดยาวเปิดเผยส่ิงที่สะท้อนความ
เส่ือมเสียของบุรษุผู้ถูกฆาตกรรม 14

การสามารถเข้าถึงบันทึกของศาล
อิลลินอยส์น�าไปสู่การคน้ควา้อีกดา้น
หน่ึงที่ ไม่เคยมี ใครกล่าวถึงมาก่อน
เกี่ยวกับโจเซฟ สมิธ โจเซฟ ไอ. เบนท์-
ลีย์ซ่ึงเวลาน้ันเป็นนักศึกษานิตศิาสตร์
ที่ชิคาโกและข้าพเจ้าคน้พบบันทึก
จ�านวนมากเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ของโจเซฟ สมิธ เราทัง้สองเขียน
บทความ Brigham Young University 
Law Review ปี 1976 เกี่ยวกับเรือ่งน้ีโจ
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อายุ: เหตกุารณ์:

14 เห็นนิมิตแรก

21 ไดรั้บแผน่จารึก
ทองค�า

23 แปลพระคมัภีร์
มอรมอนจบ

25 ไดรั้บการเปิด 
เผยคร่ึงหน่ึงใน 
พระคมัภีร์หลกั 
ค�าสอนและ 
พนัธสญัญา

26 จดัตั้งฝ่าย
ประธานสูงสุด

33 หนีออกจากคุก
ในมิสซูรี เป็น
ผูน้�าต่อไป

38 ถกูสงัหารเป็น
มรณสกัขี
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ดว้ยกัน 15 ทศวรรษ 1840 ตามมาดว้ยช่วงเวลาของภาวะ
เศรษฐกิจตกต�า่และการแห่ถอนเงินทั่วประเทศ สภาพ
เศรษฐกิจพังย่อยยับในรฐัชายแดนอย่างอิลลินอยส์ 
ตวัอย่างเช่น ผู้เขียนประวตัขิองอับราฮัม ลินคอล์นได้
กล่าวถึงความยากล�าบากทางการเงินของเขาในช่วง
ทศวรรษน้ีเมื่อธุรกิจเกิดวกิฤต ิคนจ�านวนมากผิดสัญญา 
และมีเรือ่งฟ้องรอ้งกันทุกวนั 16

ศัตรขูองโจเซฟ สมธิกลา่วหาวา่ทา่นฉ้อโกงเรือ่งการ
ถา่ยโอนทรพัยสิ์น ซ่ึงส่วนใหญด่�าเนินการในนามของ
ศาสนจกัร การพจิารณาคดตีอ่เน่ืองของศาลทีย่ดืเยือ้ราว
สิบปีสอบสวนขอ้กลา่วหาเหลา่น้ีอยา่งละเอียดถีถ่ว้น จนใน
ทีสุ่ด ปี 1852 หลงัจากวสุิทธชินอพยพออกจากอลิลนิอยส์
ไปนานแลว้ (ดว้ยเหตน้ีุจงึไมม่มีลูเหตทุางการเมอืงหรอืมลู
เหตอุืน่ให้ ใครๆ เขา้ขา้งวสุิทธชินหรอืผูน้�าของพวกเขา) 
ตลุาการกลางตดัสินคดน้ีีดว้ยการประกาศวา่โจเซฟ สมธิ
ไม่ไดฉ้้อโกงหรอืท�าความผดิใดๆ ทางศีลธรรม 17

เหล่านักวชิาการที่รูป้ัญหาสาธารณชนในช่วงน้ี
เขียนเกี่ยวกับการหาเสียงของโจเซฟ สมิธเพื่อเป็น
ประธานาธิบดสีหรฐัวา่

“ถึงแม้เขาจะไม่มี โอกาสชนะการเลือกตัง้ใน
ประเทศปี 1844 แต่เขาเป็นผู้สมัครพรรคที่สามผู้
จริงจังอย่างเห็นได้ชัดกับการสนับสนุนการปฏิรูป
กฎหมายในสหรัฐ เขาหวังและท�างานเพื่อปรับปรุง
มติมหาชนเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญต่างๆ ได้แก่ ระบบ
ทาส เสรีภาพทางศาสนา เรือนจ�า และที่ดินสาธารณะ 
เขากับโรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดีเป็นชาวอเมริกันเพียง
สองคนที่ถูกลอบสังหารขณะเป็นผู้สมัครชิงต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีสหรัฐ” 18

คนที่รูจ้ักโจเซฟ สมิธดทีี่สุดและใกล้ชิดท่านมาก
ที่สุดในฐานะผู้น�าศาสนจักรน่าจะเข้าใจอุปนิสัยของ
ท่านดทีี่สุด พวกเขานับถือท่านและสนับสนุนท่านใน
ฐานะศาสดาพยากรณ์ “ ไฮรมัพี่ชายท่านเลือกสิน้ใจ
ข้างท่าน จอห์น เทย์เลอรอ์ยู่กับท่านดว้ยขณะท่านถูก
ฆาตกรรม เขากล่าววา่ ‘ข้าพเจ้าเป็นพยานตอ่พระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้า เหล่าเทพ และมนุษย์วา่ท่านเป็นคน
ด ีน่ายกย่อง และทรงคณุธรรม . . . —ท่านมีชีวติและ
เสียชีวติในฐานะคนของพระผู้เป็นเจ้า]’ (The Gospel 
Kingdom [1987], 355; ด ูคพ. 135:3 ดว้ย) บรคิมั ยังก ์
ประกาศวา่ ‘ข้าพเจ้าคดิวา่ไม่มี ใครบนแผ่นดนิโลกรูจ้ัก 
[ โจเซฟ สมิธ] ดกีวา่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้ากล้าพูดได้
วา่ นอกจากพระเยซูครสิตแ์ล้ว ไม่มี ใครที่เคยอยู่หรอื
อยู่บนโลกน้ีดีไปกวา่ท่าน’ [“Remarks,” Deseret News, 
Aug. 27, 1862, 65].” 19

III. โจเซฟ สมธิและกฎหมาย
ดงัที่ประจักษ์ชัดแจ้งจากตวัอย่างที่ข้าพเจ้าอ้างไป

แล้ว ความที่ข้าพเจ้าสนใจประวตัศิาสตรก์ฎหมายมา
ยาวนาน ข้าพเจ้าจึงสนใจปฏิสัมพันธ์ของโจเซฟ สมิธ
กับระบบกฎหมายอเมรกิันในสมัยของท่านมากเป็น
พิเศษดว้ย นักประวตัศิาสตรก์ล่าวกันวา่โจเซฟ สมิธมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการทางกฎหมายไม่เกิน 
40 ครัง้ ปัจจุบัน ดว้ยประโยชน์ของงานที่ท�าไวบ้น The 
Joseph Smith Papers เรารูว้า่ตวัเลขน้ันมากกวา่ 220 
ครัง้ การด�าเนินการทางกฎหมายเหล่าน้ีมี “ตัง้แตค่ดี
ง่ายๆ ไปจนถึง [การฟ้องรอ้ง] ที่ซับซ้อนเกี่ยวกับทฤษฎี ภา
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สหรัฐในปี 
1844 ใบปลิว
แผ่นนีป้ระกาศ
สุนทรพจน์ท่ีท่าน
มีก�าหนดกล่าว
เพียงห้าวนัก่อน
ถกูสังหารเป็น
มรณสักขี



กฎหมายที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน . . . โจเซฟวา่จ้างทนาย
หลายคนให้ . . . เบิกความและแก้ตา่งให้การด�าเนินการ 
[ดงักล่าว] . . . ทัง้คดแีพ่งและคดอีาญา” 20

เจฟฟรยี์ เอ็น. วอล์คเกอรนั์กวชิาการวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายใช้ความรูท้ี่เรามีอยู่มากมายเกี่ยวกับชีวติของ
ท่านศาสดาพยากรณ์มาเขียนวา่ “ปฏิเสธไม่ไดว้า่ 
โจเซฟ สมิธมีส่วนเกี่ยวข้องในระบบกฎหมายอเมรกิัน
อย่างใกล้ชิด อย่างแข็งขัน และอย่างสม�่าเสมอ การมอง
ข้ามกิจกรรมส�าคญัเหล่าน้ีเท่ากับพลาดวธิีที่ท่านใช้เวลา
และพลังงานอย่างปราดเปรือ่งและอย่างมีประสิทธิผล
—ถึงขนาดที่ดาเนียล เอช. เวลส์ผู้เป็นทนายความ ผู้
พิพากษา รฐัมนตรกีระทรวงยุตธิรรม และรูจ้ักสมิธ
เป็นอย่างดแีสดงความเห็นวา่ ‘ผมรูจ้ักคนท�างานดา้น
กฎหมายมาตลอดชีวติ แต่ โจเซฟ สมิธเป็นทนายความ
เก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยรูจ้ักในชีวติผม’ [ตามที่อ้างใน 
The Journal of Jesse Nathaniel Smith: Six Decades 
in the Early West: Diaries and Papers of a Mormon 
Pioneer, 1834–1906 (1953), 456].” 21

นักเขียนวสุิทธิชนยุคสุดท้ายสามคนสรปุดงัน้ี 
“เน่ืองจากคณุสมธิมส่ีวนเกีย่วขอ้งมากในระบบกฎหมาย 
เขาจึงเรยีนรูก้ฎกตกิาอย่างรวดเรว็และใช้กฎกตกิาเหล่า
น้ันอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้ ไดอ้รรถประโยชน์ครบถ้วน
ตามกฎหมาย โดยพยายามใช้ โอกาสใหม่ๆ และความ
คุม้ครองที่ ไดจ้ากกฎหมายของประเทศใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์เต็มที่ การเลือกใช้กฎหมายอย่างถูกตอ้งและ
ความประพฤตขิองเขาบอกชัดเจนวา่เขารอบรูก้ระบวน
กฎหมายและเขาใช้มาตรการที่ชัดเจนท�าประโยชน์
ที่เหมาะสมทุกอย่างตามที่กฎหมายอนุญาต ไม่วา่จะ
ขอลิขสิทธิ์ ให้พระคมัภีรม์อรมอนภายใตก้ฎหมาย
สหพันธรฐั ด�าเนินการสมรสภายใตก้ฎหมายโอไฮโอ 
ท�าให้กฎเมืองนอวเูป็นรปูเป็นรา่ง ขอความคุม้ครองเต็ม
ที่ ในเรือ่งเสรภีาพทางศาสนา ใช้ประโยชน์จากกฎหมาย
ใหม่ที่ควบคมุการขายที่หลวง ยืนยันสิทธิ์ของหมายศาล
ที่เรยีกตวับุคคลให้มาปรากฏตอ่หน้าผู้พิพากษาหรอืศาล 
รอ้งขอสถานที่ชุมนุมที่เหมาะสม หรอืขอความคุม้ครอง
ภายใตก้ฎหมายล้มละลายที่สหพันธรฐัเพิ่งลงมตยิอมรบั 
ในยามวา่งเขาจะศึกษาต�ารากฎหมาย เขารูข้้อความใน
รฐัธรรมนูญอย่างละเอียดและรูภ้าษาที่ ใช้กับกฎหมายรฐั
โดยเฉพาะ โดยไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่เขารูด้แีน่นอนเรือ่ง

การรา่งกฎหมายมากมายทัง้ระดบัรฐั
และสหพันธรฐัตลอดช่วงชีวติของเขา” 

ที่ส�าคญั นักเขียนทัง้สามกล่าวเพิ่ม
เตมิวา่ “ ในฐานะจ�าเลย เขาไม่เคยถูก
ตดัสินวา่มีความผิดทางอาญาแตอ่ย่าง
ใด เมื่อใดก็ตามที่เขาไดร้บัการไตส่วน
อย่างเป็นธรรม จะพบวา่เขาเป็น
พลเมืองที่ซ่ือสัตย์และตรงไปตรงมา” 23

บทสรปุโดยละเอียดของการฟ้อง
รอ้งท่านศาสดาพยากรณ์ที่คดัสรรมา
และวเิคราะห์ ไว้ ในหนังสือที่ข้าพเจ้า
อ้างถึงล้วนอิงผลงานของนักศึกษา
คณะนิตศิาสตรเ์จ. รเูบ็น คลารก์หลาย
คนผู้ลงเรยีนวชิาน้ีและท�าผลงานอย่าง
ละเอียดอันส่งผลให้เกิดหนังสือที่เขียน
โดยผู้เขียนทัง้สามน้ี ข้าพเจ้าช่ืนชอบ
การแสดงความคดิเห็นของนักศึกษา
นิตศิาสตรเ์หล่าน้ี

“นักศึกษานิตศิาสตรท์ี่เคยใช้
หนังสือเล่มน้ีเป็นต�ารามาหลายครัง้
ตา่งลงความเห็นวา่โจเซฟเป็นคนที่มี
ความรบัผิดชอบ ภักด ีสุขุม มีเมตตา 
รอบคอบ ละเอียดลออ เคารพกฎหมาย 
อดทน คดิบวก เจ้าปัญญา หลักแหลม 
รอบรู ้วจิารณญาณด ีและแม้ปราด
เปรือ่งทางกฎหมาย ( ใช้ค�าพูดของพวก

“ โจเซฟ สมิธ
เป็นทนายความ
เก่งที่สุดเท่าที่
ผมเคยรูจ้ักใน
ชีวติผม”  
—เอ็ลเดอร ์
ดาเนียล เอช. เวลส์,  
รฐัมนตรกีระทรวง
ยุตธิรรมเขต
ปกครองพิเศษ 
ยูทาห์

โจ
เซ

ฟ
 ส

มิธ
ศา

ส
ดา

พ
ยา

กร
ณ์

 โ
ดย

 แ
อน

 เว
กจี

เล
น

ด ์
เอื้

อเ
ฟื้

อโ
ดย

พ
ิพ

ิธภ
ณั

ฑ
ป์

ระ
วตัิ

ศา
ส

ตร์
ศา

ส
น

จกั
ร

 มกราคม 2019 35



ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธอาย ุ
38 ปีเม่ือท่านถกู
สังหารเป็นมรณ
สักขีพร้อมไฮรัม
พ่ีชายท่านท่ีคุก
คาร์เทจวนัท่ี 27 
มิถนุายน ค.ศ. 
1844

เขาเองบ้าง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาถึงการคุม้ครอง
สิทธิพลเมืองและสิทธิดา้นศาสนาของผู้อื่นหรอืท�า
หน้าที่ซ่ึงเขาไดร้บัมอบหมาย . . . โจเซฟ สมิธไม่เคย
สูญเสียศรทัธาในรฐัธรรมนูญและพยายามท�างานอย่าง
ดเียี่ยมภายใตค้วามคุม้ครองของรฐัธรรมนูญ ถึงแม้เขา
จะท้อแท้ สิน้หวงั และคอยระวงัคนที่ก�าลังบรหิารงาน
รฐัธรรมนูญอยู่บ่อยครัง้ก็ตาม” 24

IV. สรุป
ในชีวติของโจเซฟ สมิธ ท่านบรรลุผลส�าเรจ็มากกวา่

มนุษย์คนใดจะบรรลุได้ ในเวลาอันสัน้เช่นน้ัน ค�า
อธิบายอย่างเดยีวที่เป็นไปไดค้อืความช่วยเหลือจาก
สวรรค ์ข้าพเจ้าชอบบทสรปุน้ี

“ท่านแปลและจัดพิมพ์พระคมัภีรม์อรมอนใน
นิวยอรก์ จัดตัง้ศาสนจักรในนิวยอรก์ แล้วตัง้รกรากใหม่
ในโอไฮโอ มิสซูร ีและอิลลินอยส์ ก่อตัง้เมืองตา่งๆ รวม
ทัง้เคริท์แลนด ์ฟารเ์วสท์ และนอว ูเรยีกและอบรม
ผู้น�าศาสนจักรหลายรอ้ยคน ศึกษาภาษาฮีบรแูละพระ
คมัภีร์ ไบเบิล ก่อตัง้สมาคมสงเคราะห์แห่งนอว ูด�าเนิน
ธุรกิจคนเดยีวและกับหุ้นส่วน พัฒนาอสังหารมิทรพัย์
และสรา้งพระวหิาร เขียนและจัดพิมพ์บทความและ
บทบรรณาธิการ มีครอบครวัใหญ่และอ้าแขนรบัแวดวง
มิตรสหาย บ�าเพ็ญประโยชน์ในหน้าที่พลเหมืองหลาย
อย่าง อีกทัง้เป็นหัวหน้าผู้บัญชาการทหารบ้านกองใหญ่ 
และนายกเทศมนตรรีวมถึงหัวหน้าผู้พิพากษาของเมือง
นอว ูท่านพูดเป็นประจ�าในพิธีนมัสการทุกสัปดาห์ พิธี
อุทิศ และในพิธีศพที่เกิดขึน้บ่อยมาก ท่านดงึดดูผู้
ตดิตามหลายหมื่นคน โดยกระตุน้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
จ�านวนมากให้อพยพมาสหรฐั” 25

ในค�าพูดการประชุมใหญ่สามัญเมื่อ 20 กวา่ปีก่อน 
ข้าพเจ้ากล่าวดงัน้ี

“เฉกเช่นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ซ่ือสัตย์คนอื่นๆ 
ข้าพเจ้าสรา้งชีวติข้าพเจ้าบนประจักษ์พยานและพันธ-
กิจของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ในการค้นคว้า
ดัง้เดิมและการอ่านทัง้หมดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่
เคยถูกชักน�าให้ปฏิเสธประจักษ์พยานของข้าพเจ้า
เกี่ยวกับการเรียกเป็นศาสดาพยากรณ์ของท่าน พระ
กิตติคุณ และการฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตที่พระเจ้าทรงเริ่ม
ด�าเนินการผ่านท่าน ข้าพเจ้ายืนยันประจักษ์พยานที่
โจเซฟ สมิธแสดงไว้ ในจดหมายเวนท์เวิร์ธอันเลื่องช่ือ
ของปี 1842 ดังน้ี

“‘. . . มาตรฐานแหง่ความจรงิไดร้บัการสถาปนา มือที่
ไมส่ะอาดไมส่ามารถหยดุยัง้ความกา้วหน้าของงานน้ีได ้
การขม่เหงอาจทวคีวามรนุแรง ฝูงชนอาจชมุนุมกันตอ่
ตา้น กองทพัอาจรวมตวักนัเพือ่คกุคาม การสบประมาท
อาจท�าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง แตค่วามจรงิของพระผูเ้ป็น
เจา้จะออกไปอยา่งองอาจ มเีกยีรต ิและเป็นอสิระ จนกวา่
จะเขา้ไปสู่ทกุทวปี ไปเยอืนทกุถิน่ ไปยงัทัว่ทกุประเทศ 
และกอ้งอยู่ ในทกุห ูจนกวา่จดุประสงคข์องพระผูเ้ป็น
เจา้จะส�าเรจ็ และพระเยโฮวาหผ์ูท้รงฤทธานุภาพจะตรสั
วา่งานส�าเรจ็แลว้’ (Times and Seasons, 1 March 1842, 
709; อา้งองิใน Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of 
Mormonism, 5 vols. [1992], 4:1754).” 26

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระเยซูครสิต ์
พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงปรากฏพรอ้มพระผู้เป็น
เจ้าพระบิดาต่อศาสดาพยากรณ์หนุ่มและถึงพระองค์ผู้
ซ่ึงพระบิดาตรสัวา่ “น่ีคือบุตรทีร่กัของเรา จงฟังท่าน! ”  
( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:17) เราไดย้ินพระเจ้าพระ 
เยซูครสิต์ของเราในการเปิดเผยนับจากเวลาน้ัน น่ี 
คือศาสนจักรของพระองค์ เราเป็นผู้ด�ารงสิทธิอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เราก้าวไปใน
อุดมการณ์ของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงการเรยีก
ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและการเรยีกของ
ศาสดาพยากรณ์ผู้รบัช่วงต่อจากท่านในงานอันส�าคัญ
ยิ่งน้ีซ่ึงเรามีส่วนรว่ม ◼
จากค�าปราศรยัเรือ่ง “Joseph Smith: The Prophet and the Man” 
ทีก่ารสัมมนาผู้น�าคณะเผยแผ่ วนัที ่25 มิถุนายน ค.ศ. 2018
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“ความจรงิของ
พระผู้เป็น
เจ้าจะออกไป
อย่างองอาจ มี
เกียรต ิและเป็น
อิสระ จนกวา่
จะเข้าไปสู่ทุก
ทวปี ไปเยือน
ทุกถิ่น ไปยัง
ทั่วทุกประเทศ 
และก้องอยู่ ใน
ทุกหู จนกวา่จุด
ประสงคข์อง
พระผู้เป็นเจ้าจะ
ส�าเรจ็ และพระ
เยโฮวาห์ผู้ทรง
ฤทธานุภาพจะ
ตรสัวา่งานส�าเรจ็
แล้ว” 
—โจเซฟ สมิธ ใน
จดหมายเวนท์เวริธ์ 
1 มีนาคม ค.ศ. 
1842
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เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

ผู้สนใจหล่นลงมาจากต้นไม้

ส �าหรบัผู้สอนศาสนาหนุ่มสาวที่เดนิ
หาผู้สนใจตามท้องถนนของเมือง

บัวโนสไอเรส อารเ์จนตนิาในปี 1995 ค�า
สัญญาที่พวกเขาไดร้บัจากสมาชิกท่าน
หน่ึงในฝ่ายประธานภาคฟังดแูปลกๆ “ถ้า
คณุท�างานหนักและเช่ือฟังอย่างครบถ้วน 
ผูส้นใจจะหลน่ลงจากตน้ไมม้ารบับพัตศิมา”  
หลังจากน้ันไม่นานเราพบวา่ค�าสัญญา 
เป็นจรงิ

คณุพ่อของดฉัินก�าลังตดัแตง่ตน้ไม้
รมิทางเดนิหน้าบ้านของเรา ขณะท่าน

พวกเขา ท่านประทับใจข่าวสารและกิริยา
มารยาทของพวกเขา จึงเชิญพวกเขา
เข้าบ้าน

ประสบการณ์ก่อนหน้าน้ีของคณุพ่อ
กับศาสนาท�าให้ท่านทุกข์ ใจ แตข่่าวสาร
ของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูดลใจ
ท่าน ท่านมีชีวติผ่านความยากล�าบากมา
พอสมควร และรูว้า่ท่านตอ้งเปลี่ยน ท่าน
ตัง้ใจฟังขณะผู้สอนศาสนาสอนท่าน สอน
คณุแม่ของดฉัิน คณุยายของดฉัิน และ
ดฉัิน

ตดัแตง่อยู่บนตน้ไม้ ท่านสังเกตเห็นชาย
หนุ่มสองคนเดนิมาทางท่าน ขณะพวก
เขาเดนิผ่านใตต้น้ไม้ ท่านเรยีกพวกเขา
เป็นภาษาอังกฤษ

คณุพ่อพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น แต่
ท่านรู้ ไม่กี่ค�า และท่านอยากรูว้า่ ชายหนุ่ม
สองคนน้ีเป็นใคร และพวกเขามาท�าอะไร
แถวน้ี

ผู้สอนศาสนาหยุดเดิน พลางสงสัย
ว่าเสียงน้ันมาจากไหน จากน้ันคุณพ่อ
ของดิฉันก็ปีนลงจากต้นไม้มาพูดคุยกับ

ขณะคณุพ่อตดัแตง่
กิ่งอยู่บนตน้ไม้ ท่าน

สังเกตเห็นชายหนุ่มสอง
คนก�าลังเดนิมาทางท่าน
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ครอบครวับางคนใช้ส่ือสังคมตัง้ค�าถาม
และวพิากษ์วจิารณ์ผู้น�าศาสนจักร ผมเริม่
มีความสงสัยเกี่ยวกับศาสนจักรเป็นครัง้
แรกในชีวติผม ความสงสัยท�าให้ผมกลัว
อนาคต หลายครัง้ผมรูสึ้กสิน้หวงั

ในช่วงเวลาที่ยากน้ี ผมฝืนใจไปเข้ารว่ม
การประชุมใหญ่สเตค เมื่อประธานสเตค
พูด เขาพูดวา่ “ถ้าเราตอ้งการอยู่รอดจาก
ช่วงเวลายากๆ เบือ้งหน้าเรา เราจ�าเป็น
ตอ้งเปลี่ยนจากการดืม่ด�า่ตามอารมณ์
เป็นการรบีเรง่ดืม่ด�า่พระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้า เราจ�าเป็นตอ้งท�าให้การศึกษา
พระคมัภีรอ์ย่างจดจ่อเป็นประจ�ามีความ
ส�าคญัเป็นอันดบัแรกในชีวติเรา ถ้าเราท�า
เช่นน้ัน ผมสัญญาวา่เราจะไม่กลัว”

ค�าวา่ “กลวั” ดงึดดูความสนใจของผม ผม
รูต้วัวา่ผมปลอ่ยใหก้ารศึกษาพระกติตคิณุ
เป็นไปตามอารมณ์ของผม ดว้ยเหตน้ีุ ความ
กลวัจงึครอบง�าชีวติผม ผมตดัสินใจทดลอง
ค�าแนะน�าของประธานสเตค

ผมกลับบ้านและจัดเวลาศึกษาพระ
กิตตคิณุ ผมตัง้โตะ๊ตวัเล็กพรอ้มเก้าอีน่ั้ง
สบายไวต้รงมุมห้อง ผมตดิภาพพระผู้ช่วย
ให้รอดไวบ้นผนัง ผมวางพระคมัภีร ์ดนิสอ 
และกระดาษจดบันทึกไวบ้นโตะ๊ ผมเริม่
ศึกษาดว้ยการสวดอ้อนวอน

ดฉัินอายุเพียง 11 ขวบ แตค่วามจรงิที่
พวกเขาสอนตรงใจดฉัิน—ตรงใจคณุแม่
กับคณุยายดว้ย ดว้ยเหตน้ีุเราทุกคนจึงรบั
บัพตศิมาในอีกไม่กี่เดอืนตอ่มา ในเดอืน
กันยายนปี 1995

ไมน่านเมล็ดแหง่ศรทัธาทีผู่ส้อนศาสนา
หวา่นไว้ ในใจเราก็ไดร้บัการบ�ารงุเลีย้ง
โดยการผกูมติรจากเพือ่นๆ ที่ โบสถ ์
การสอนพระกติตคิณุเพิม่เตมิ และ
ประสบการณ์ทีด่กีบัผู้น�าศาสนจกัรทีเ่ขม้
แข็ง เพราะเราไดร้บัการตอ้นรบัอยา่งอบอุน่ 
เมล็ดแห่งศรทัธาของเราจงึ “ตกทีด่นิด ีจงึ
งอกขึน้เกดิผลรอ้ยเทา่” (ลกูา 8:8)

ผลของศรทัธาที่เราไดร้บัวนัน้ี—เกือบ 
25 ปีให้หลัง—ไดแ้ก่ความตัง้ใจมั่นตอ่
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระ
เยซูครสิต ์พรของพระวหิาร และชีวติที่
สมบูรณ์พูนสูขกับสมาชิกครอบครวัรุน่
ใหม่ที่เป็นหน่ึงเดยีวกันช่ัวนิจนิรนัดร์

เราจะส�านึกคณุตลอดไปส�าหรบัผู้สอน
ศาสนาที่ซ่ือสัตย์สองคนผู้ทดสอบค�า
สัญญาที่ ไดร้บัการดลใจน้ัน ◼
ยามลิา กามนิอส, บัวโนสไอเรส 
อาร์เจนตนิา

หลังจากศึกษาไดห้น่ึงหรอืสองสัปดาห์ 
ผมเริม่มีนิสัยศึกษาทุกวนั ผมจะฟังค�าพูด
การประชุมใหญ่สามัญก่อน แล้วก็ศึกษา
พระกิตตคิณุหัวข้อน้ัน จากน้ันผมจะอ่าน
พระคมัภีรม์อรมอนสองสามบท และจบ
การศึกษาดว้ยการสวดอ้อนวอนพระบิดา
บนสวรรคด์ว้ยใจจรงิ

แม้จะมีหลายอย่างท�าให้วอกแวก แต่
ผมศึกษาพระกิตตคิณุทุกวนัแทบไม่
ขาดเป็นเวลาหกเดอืน ผมเข้าใจหัวข้อ
พระกิตตคิณุหลายหัวข้อมากขึน้และ
ไดก้ระชับความสัมพันธ์กับพระบิดาบน
สวรรคผ์่านการสวดอ้อนวอนอย่างจรงิใจ
เป็นประจ�า

ประจักษ์พยานของผมกลายเป็นส่ิงที่
ผมพึ่งพิงไดอ้ีกครัง้ ความสงสัยจางหายไป
เพราะพยานใหม่ที่ผมไดจ้ากพระกิตตคิณุ
ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู ผมรูสึ้กวา่ตวัผมกังวล
น้อยลงเพราะผมวางใจพระผู้เป็นเจ้ามาก
ขึน้ ผมรูสึ้กวา่ความกลัวและความสิน้หวงั
หายไป ผมไม่สนใจกิจกรรมที่ท�าให้เสีย
เวลาอีกเลย ผมสังเกตวา่ผมเอือ้เฟ้ือและ
สุภาพตอ่ผู้อื่นมากขึน้

เมื่อผมเอาใจใส่ค�าแนะน�าของประธาน
สเตค พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถเปลี่ยน
ผม พระอาจารย์ทรงเยียวยาและท�าให้ผม
เข้มแข็งดงัเดมิเมื่อผมดืม่ด�า่พระวจนะ
ของพระองค ์◼
แมทท์ แมก็ซ์เวลล์, รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

จากความกลวั
เป็นการดืม่ด�า่

ผมตัง้โตะ๊ตวัเล็กพรอ้ม
เก้าอีน่ั้งสบายและเริม่

ศกึษาพระกิตตคิณุดว้ย
การสวดอ้อนวอน

ผมแข็งขันในศาสนจักรมาตลอด
ชีวติ ผมรบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา 

แตง่งานในพระวหิาร และช่วยเลีย้งลูกสาว
ที่น่ารกัส่ีคน แตเ่มื่อหลายปีผ่านไป ผม
สังเกตวา่เพื่อนบางคนของผมยอมทิง้
การเป็นสมาชิกของศาสนจักร สมาชิก
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ว ั  นฝนตกวนัหน่ึงในคณะเผยแผ่ของ
ดฉัินในโคลอมเบีย ดฉัินกับคูม่ีเวลา

เหลือหน่ึงช่ัวโมงก่อนกลับบ้าน เราหิวและ
เหน่ือยจากการเดนิมาทัง้วนั เราหาคน
สอนไม่ได้

เราไม่มีเงินตดิตวัดว้ย และเราไม่ได้ ไป
ซือ้อาหาร เรารูว้า่เราจะไม่มีอะไรกินเมื่อ
กลับไปถึงบ้าน ดฉัินพยายามเอาความคดิ
ลบๆ เหล่าน้ีออกไปและจดจ่อกับงาน

“ดน่ีูสิ!” จู่ๆ คูข่องดฉัินรอ้งอทุานเสียงดงั
เธอพบเงินจ�านวนหน่ึงบนพืน้ ดฉัิน

บอกไดจ้ากสีหน้าของเธอวา่เธอก�าลังคดิ
เหมือนดฉัิน เราจะไดซื้อ้ของกิน!

แตห่ลังจากน้ันครูห่น่ึง คูพู่ดวา่ “ ไม่สิ 
เงินน่ีไม่ ใช่ของเรา!”

“แตฉั่นหิวนะ!” ดฉัินคดิ
“ ใครจะเป็นเจ้าของก็ช่างเถอะ เราจะ

ไม่ไปหาพวกเขาตอนกลางคนืแบบน้ีแน่” 
ดฉัินบอกเธอ

แต่ฉันหิวนะ!
เธอแนะน�าให้เราสวดอ้อนวอน ดฉัิน

รูว้า่น่ันถูกตอ้ง แตส่่วนหน่ึงดฉัินคดิวา่
บ้าไปแล้ว เราท�างานหนักมาทัง้วนั เราหิว 
การเจอเงินอาจเป็นพรส�าหรบัการรบัใช้
ของเราก็ ได้

แตแ่ล้วดฉัินก็นึกถึงคณุแม่ของดฉัิน 
เมื่อดฉัินยังเด็ก ท่านสอนดฉัินกับพี่สาว
ให้ซ่ือสัตย์เสมอ ท่านเป็นแบบอย่างให้
เราและสวดอ้อนวอนให้เรากล้าเป็นคน
ซ่ือสัตย์ ดฉัินรูว้า่ถ้าท่านอยู่ที่น่ัน ท่านจะ
เสียใจถ้าดฉัินไม่ตดัสินใจให้ถูกตอ้ง

ดว้ยเหตน้ีุเราจึงสวดอ้อนวอน เราทูล
ขอพระบิดาบนสวรรค์ ให้ทรงช่วยเราพบ
เจ้าของ หลายนาทีตอ่มา ชายหนุ่มคนหน่ึง
เดนิผ่านมา ก�าลังหาบางอย่าง เขาน� ้าตา
คลอและดรูอ้นอกรอ้นใจ ดฉัินกับคูเ่ดนิไป
หาเขาและทราบวา่เรามีส่ิงที่เขาก�าลังหา

เราคืนเงินให้เขา และเขาขอบคุณเรา
ครัง้แล้วครัง้เล่า เขาบอกว่าเขาต้องจ่าย

ให้มหาวิทยาลัย ถ้าไม่มีเงินน้ัน เขาจะลง
ทะเบียนไม่ ได้ ดิฉันน� ้าตาคลอ และดิฉัน
กลับใจจากความปรารถนาจะใช้เงินของ
เขาก่อนหน้าน้ี เราได้ข้อมูลติดต่อเขา 
และเราสามารถสอนเขากับอีกห้าคน คืน
น้ันดิฉันขอบคุณคู่ส�าหรับแบบอย่างที่ดี
ของเธอ

ดฉัินรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าประทานพรเรา
เมื่อเราซ่ือสัตย์ คนืน้ันเราไม่มีอะไรกิน แต่
ดฉัินจ�าไดว้า่เราไม่ไดเ้ข้านอนดว้ยความ
หิว การเจอเงินยังไงก็เป็นพร ◼
ไอซาโดรา มาร์เควซ การ์เซีย,  
เมอืงเซาเปาลู บราซิล

เ ราท�างานหนักมาทัง้วนั เราหิว การเจอเงิน
อาจเป็นพรส�าหรบัการรบัใช้ของเราก็ ได้
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เ มื่อดฉัินกับมารค์สามีอยู่ทางฝ่ังตะวนั
ออกของสหรฐักับลูกเล็กๆ ห้าคนของเรา 

เราอาศัยอยู่ ในบ้านที่มีเตาน� ้ามันเตาหน่ึง 
เพื่อเช็คระดบัน� ้ามัน เราตอ้งใช้ ไม้วดัใน
ถัง ถ้าน� ้ามันเหลือน้อย เราจะโทรเรยีก
บรษัิทน� ้ามันมาเตมิลงถัง

ในช่วงเดอืนมกราคมเดอืนหน่ึงที่หนาว
ผิดปกต ิเรามีปัญหาการเงิน ดฉัินถึงกับ
ตอ้งท�างานนอกเวลาตอนเย็นที่ภัตตาคาร
แห่งหน่ึงเพื่อเพิ่มรายไดข้องเรา แตเ่ราก็
ยังมีรายได้ ไม่พอประทังชีวติ ในที่สุดเรา
ตอ้งเลือกวา่จะจ่ายส่วนสิบหรอืจ่ายคา่น� ้า
มันเพื่อให้บ้านของเราอุ่น เราวดัน� ้ามัน
ไดส้องน้ิว (5 ซม.) ซ่ึงจะใช้ ไดเ้พียงหน่ึง
หรอืสองวนัเท่าน้ัน แตเ่ราตดัสินใจแสดง
ศรทัธาในพระเจ้าและจ่ายส่วนสิบ

วนัรุง่ขึน้มารค์วดัระดบัน� ้ามันอีกครัง้ 
ยังอยู่ที่สองน้ิว มารค์วดัอีกครัง้ในวนัถัด
มา และยังอยู่ที่สองน้ิว เครือ่งท�าความรอ้น
ท�างาน แตน่� ้ามันไม่ลด น� ้ามันอยู่ที่สองน้ิว
สองวนัตดิกัน ดฉัินจ�าไดว้า่คนืน้ันรอ้งไห้
ดว้ยความสุขใจเมื่อไดย้ินวา่เครือ่งท�าความ
รอ้นยังตดิอยู่ เตาของเราไม่ไดท้�างานดว้ย
น� ้ามัน แตท่�างานดว้ยศรทัธา

ดฉัินรูสึ้กเหมือนหญิงม่ายที่เลีย้งอาหาร
ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์และพบวา่ “แป้ง
ในหม้อก็ ไม่ขาด และน� ้ามันในไหก็ไม่
หมด” (1 พงศ์กษัตรยิ์ 17:16) เมื่อถึง
วนัเงินเดอืนออก มารค์วดัน� ้ามันอีกครัง้ 
คราวน้ีวดัไดท้ี่หน่ึงน้ิว (2.5 ซม.) ตอนน้ี
น� ้ามันลด แตเ่รามีเงินเตมิน� ้ามัน

ครอบครวัเราไดท้ดสอบค�าสัญญาของ
พระเจ้าที่พบในมาลาค ี3:10 “จงลองดเูรา
ในเรือ่งน้ีดทูีหรอืวา่ เราจะเปิดหน้าตา่งใน
ฟ้าสวรรค์ ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมา
ให้เจ้าหรอืไม่”

ถึงคนที่สงสัยพรของการจ่ายส่วนสิบ 
ดฉัินกระตุน้ให้พวกเขายอมรบัพระด�ารสั
เชือ้เชิญของพระเจ้าให้ “ลองดพูระองค์
ในเรือ่งน้ี” การจ่ายส่วนสิบไขหน้าตา่งใน
ฟ้าสวรรค ์และเราไดร้บัพรในหลายๆ ดา้น
ผ่านการเช่ือฟังและความซ่ือสัตย์ตอ่กฎ
และพระบัญญัตขิองพระเจ้า

ครอบครวัเราจะไม่มีวนัลืมเมื่อเตาของ
เราท�างานดว้ยศรทัธาไม่ ใช่ดว้ยน� ้ามัน ◼
ลอยส์ เมนซูส, รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

เตาของ
เราท�างาน

ด้วย
ศรัทธา

เ ราวดัน� ้ามันในเตาไดส้องน้ิว 
(5 ซม.) ซึง่จะใช้ ไดเ้พียงหน่ึง

หรอืสองวนัเท่าน้ัน
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แบ่งปันเร่ืองราวของท่าน
ท่านมีเร่ืองราวน่าท่ึงท่ีอยากแบ่งปันหรือไม่ หรือท่านตอ้งการเห็นบทความ
เก่ียวกบัหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงหรือไม่ หากตอ้งการ เราอยากฟังเร่ืองราวจาก
ท่าน! ส่งบทความหรือค�าติชมของท่านมาท่ี liahona .lds .org

ฝึกลอกหนังตวัสกัง๊ค์

ทุกคร้ังท่ีคิดเร่ืองการพึ่งพาตนเอง วลีหน่ึงจากประธาน
คณะเผยแผข่องผมจะเขา้มาในความคิด: “จงลอกหนงั
ตวัสกัง๊คข์องคุณเอง” ใช่ เป็นค�าพดูแปลกๆ แต่มีความ
จริงอยูม่ากในความคิดท่ีวา่ มเีร่ืองยากๆ ในชีวติเรา ท่ี
เราไม่สามารถขอใหผู้อ่ื้นเผชิญหนา้แทนเราได้

แลว้เราจะ “ลอกหนงัตวัสกัง๊คข์องเราเอง” ในเร่ืองการพึ่งพา
ตนเองทางอารมณ์ไดอ้ยา่งไร เราจะรับมือกบัความผดิหวงัและ 
เรียนรู้ทีจ่ะเผชิญกบัอารมณ์ทั้งหมดของเรา ไดอ้ยา่งไร

ขอบพระทยัท่ีพระองคไ์ม่ไดป้ล่อยเราไวใ้นความมืด—มี
แหล่งช่วยมากมาย เราสามารถหาบางส่วนไดใ้น “14 วธีิท�าให้
อารมณ์ของท่านมัน่คงเหมือนเดิม” ท่ีส�าคญักวา่นั้นคือ เราท�าให้
ชีวติง่ายขึน้ เม่ือเรารักษาพระบญัญติั (ดูหนา้ 44)

การฝึกรับมือกบัทุกส่ิงท่ีชีวติโยนมาใหเ้ราเป็นกระบวน
การ การพึ่งพาตนเองทางอารมณ์ไม่ไดห้มายความวา่เราจะรู้สึก
อยา่งท่ีเราตอ้งการเสมอไป แต่หมายความวา่ โดยผา่นพระคุณ
ของพระเยซูคริสตแ์ละความพยายามของเราเอง เราจะสามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดแีละมปีระสิทธิภาพ ประธาน
เอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ดใหค้ �าแนะน�าบางประการท่ีช่วยใหบ้รรลุ
ดุลยภาพดงักล่าว (ดูหนา้ 48)

ขณะเรา พยายามพึง่พาตนเองทางวญิญาณ เราอาจจะรู้สึก
เหมือนนกกระจอกท่ีอ่อนแอ (ดูหนา้ 46) แต่เม่ือเราทุ่มเทความ
พยายามและร่วมมือกบัพระบิดาบนสวรรค ์เรามัน่ใจไดว้า่สกัวนั
เราจะ “บินข้ึนดว้ยปีกเหมือนนกอินทรี” (อิสยาห์ 40:31) ซ่ึงวธีิ
พดูอีกแบบคือเราจะมีแรงลอกหนงัตวัสกัง๊คข์องเราเอง

ดว้ยความปรารถนาดี
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ค�าแนะน�าท่ีดีท่ีสุด . . .

คนหนุ่มสาวแบ่งปันค�าแนะน�าท่ีดีสุดท่ี
พวกเขาเคยได้รับเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
จิตและความมัน่คงทางอารมณ์ ดงันี้

“จดัเวลาใหต้วัคุณไดอ้อกก�าลงักาย ท�า
สมองใหป้ลอดโปร่ง ขจดัความคิดและ
ความรู้สึกไม่ดีทั้งหลายท่ีคุณมี”
—บริแอนนา ฟอร์เรสเตอร์, รัฐวอชิงตัน 
สหรัฐอเมริกา

“อยา่กลวัเม่ือตอ้งไปพบนกับ�าบดั เพราะ
บ�าบดัร่างกายร่วมกบัวญิญาณอยา่งเหมาะ
สม ผมจึงสามารถใชชี้วติไดต้ามปกติและ
ก�าลงัรอจดหมายเรียกเป็นผูส้อนศาสนา
เพื่อผมจะไดรั้บใชพ้ระเจา้”
—เนท ซีล, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

“มีความพอเหมาะพอดีในทุกอยา่งท่ีดีขณะ
ใหพ้ระคริสตเ์ป็นศนูยร์วมของชีวติคุณ”
—แนน ครูวส์, รัฐลยุเซียนา สหรัฐอเมริกา

“จ�าไวว้า่ตอ้งนอนหลบัใหพ้อ ฟังดูตลก 
แต่เร่ืองน้ีส�าคญัมากจริงๆ!”
—ซิดนีย์ สมิธ, รัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา

อะไรเป็นค�าแนะน�าดีท่ีสุดท่ีท่านเคยได้รับ
เก่ียวกับการไม่บีบค้ันตนเองมากเกินไป 
ส่งค�าตอบของท่านมาท่ี liahona .lds .org 
ก่อนวนัท่ี 31 มกราคม ค.ศ. 2019

ลอรี ฟูลเลอร์ เป็น
บรรณาธิการนิตยสาร 
เพ่ือนเดก็ เธอชอบหาวง
ดนตรีใหม่ๆ ฟังข่าวทาง
วทิย ุและท�าอาหารจากทัว่โลก บางคร้ัง
กเ็ขียนเร่ืองสพัเพเหระ

วาเลรี เดอร์เรนท์ มา
จากรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา และ
แต่งงานกบัไรอนัสามี
ไดส่ี้ปี เธอเพิ่งเป็นคุณแม่ของลกูชาย
แบเบาะ เธอชอบโยคะ วาดภาพ อ่าน
หนงัสือ และไต่เขา

ฮีเธอร์ เจ. จอห์นสัน  
เป็นนกัเขียนและ
บรรณาธิการ เธอชอบ
เล่นสกีน�้าและไปผจญ
ภยับนภเูขาในฤดูหนาว เธอช่ืนชอบ
วรรณคดีองักฤษและแนะน�าใหใ้ช ้
“y’all” ในการสนทนาประจ�าวนั

เดฟ คลาร์ก ชอบใชเ้วลา
กบัภรรยาและบุตรสาว 
เม่ือเขาไม่ค�านวณตวัเลข
ในฐานะนกับญัชี เขาจะ
ใชเ้วลาอยูน่อกบา้น วิง่ ป่ันจกัรยาน 
หรือไม่กดู็บาสเกตบอล

คนหนุ่มสาว

มีเน้ือหาเพิ่มเติมใหท่้าน
ส�ารวจ “YA Weekly” ท่ีอยูใ่นหมวดคนหนุ่มสาวบนแอปพลิเคชนัคลงั
คน้ควา้พระกิตติคุณเพื่อดูเน้ือหาดิจิทลัใหม่ท่ีมีใหทุ้กสปัดาห์ และติดตาม
เราท่ี facebook .com/ liahona เพื่อหาบทความเฉพาะออนไลนแ์ละ
เน้ือหาพิเศษเพิ่มเติม

44 พระกติตคุิณ:  
สูตรลดัสู่ชีวตินิรันดร์
โดย ลอรี ฟลูเลอร์

46 สอนฉันให้บิน:  
บรรลุการพึง่พาตนเองทาง
อารมณ์ในวธีิของพระเจ้า
โดย วาเลรี เดอร์เรนท์

48 ข้อเสนอแนะ 8 ประการ
ส�าหรับสร้างดุลยภาพ
ความต้องการของชีวติ
โดย ประธานเอม็. รัสเซลล ์ 
บลัลาร์ด

ออนไลน์เท่าน้ัน

การหาผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพจติที่
เหมาะกบัท่าน
โดย เควนิ เทอเรียต

14 วธีิท�าให้อารมณ์ของท่านมัน่คง
เหมอืนเดมิ
โดย ฮีเธอร์ เจ. จอห์นสนั

สาเหตุทีผ่มไม่กลวัอกีแล้วเมือ่ต้องขอ
ค�าปรึกษาเร่ืองสุขภาพจติ
โดย เดฟ คลาร์ก

ในหมวดนี้
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โดย ลอรี ฟูลเลอร์
นิตยสารศาสนจกัร

เ ดือนท่ีแลว้ ดิฉนักบัเพื่อนบางคนก�าลงัท�างานท่ีคา้งไวใ้หเ้สร็จทนัสปัดาห์ของ

เรา เพื่อนคนหน่ึงบอกวา่เขาก�าลงัรับภาระเร่ืองการบ�าบดัโรคพิษสุราเร้ือรังของ

แม่ เขาอายนุอ้ยกวา่ดิฉนั และฟังเหมือนเป็นภารกิจเลวร้ายท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา

ดึกคืนนั้น เราสนทนากนัจนมาถึงเร่ืองท่ีวา่การสูบบุหร่ีส้ินเปลืองเพียงใดและ

คนท่ีเรารู้จกัสูบบุหร่ีวนัละซองไดอ้ยา่งไร (ค�านวณแลว้ใชเ้งินมากทีเดียว!) แม่ของ

เขาพยายามเลิกและก�าลงัอยูใ่นอาการขาดสุรา แต่ลกูชายเธอมีความสุขมากท่ีเธอ

ก�าลงัเลิก คุณพอ่ของเขาเสียชีวติจากการใชย้าเกินขนาด ท�าใหก้ารใชย้าน่ากลวัยิง่

ข้ึนไปอีกส�าหรับลูกคนน้ี

ในท่ีสุด การสนทนาของเราจบลงท่ีเร่ืองกาแฟ—มีก่ีคนด่ืมทุกเชา้ (บ่ายและบาง

คร้ังกลางคืน) เวลาน้ีพวกเขางดลาเตเ้พราะพวกเขาจ่ายทุกวนัไม่ไหว

ขณะขบัรถกลบับา้น พลางคิดทบทวนเร่ืองทั้งหมดท่ีเราสนทนากนั ดิฉนัมี

ความคิดวา่ “โดยพื้นฐานแลว้พระค�าแห่งปัญญาคือสูตรลดัใหญ่ท่ีสุดของชีวติ”  

(ถา้ท่านไม่ทราบ “สูตรลดัของชีวติ (life hack)” คือวธีิท�าใหชี้วติท่าน

ง่ายข้ึน ด�าเนินชีวติมีประสิทธิผลมากข้ึน ฯลฯ ตามท่ีบางคนอธิบายไว้

ทางออนไลน ์สูตรลดัของชีวติคือส่ิงท่ีเรารู้กนัวา่เป็น “แนวคิดท่ีดี”)  
ประหน่ึงพระผูเ้ป็นเจา้ตรัสวา่ “น่ีเป็นวธีิช่วยเจา้ออมเงิน ช่วยใหเ้จา้มี

สุขภาพดี คุม้ครองลกูๆ ของเจา้ และหลีกเล่ียงภาระทางอารมณ์ท่ีน่ากลวั 

พระกติตคุิณ 

ท่านเคยคดิไหม
วา่การรกัษาพระ
บัญญัตทิ�าให้ชีวติ
ง่ายขึน้มากอย่างไร

คนหนุ่มสาว

สูตรลดัสู่ชีวตินิรันดร์
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รวมถึงการเสพติดของเจา้เองและของผูอ่ื้น” 

ราวกบัวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงคาดหวงัใหเ้รา

ประสบปัญหาทั้งหมดแต่เปิดทางใหเ้ราเล่ียง

ไดค้ร่ึงเดียว . . .

เก่ียวกบัพระบญัญติัทุก

ขอ้ของพระผูเ้ป็นเจา้ เรา

เลือกไดว้า่จะท�าตามหรือ

เพิกเฉย แต่เม่ือดิฉนันึกถึง

พระค�าแห่งปัญญาวา่เหมือน

เป็นแนวทางชุดหน่ึงจากพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีทั้ง

คาดหวงัและคุม้ครองเราจากความทา้ทาย

มากมาย ดิฉนัคิดวา่ “จะเป็นอยา่งไรถา้พระ

บญัญติัทุกขอ้ของพระผูเ้ป็นเจา้ไดผ้ลแบบ

นั้น” จะเป็นอยา่งไรถา้พระบิดาบนสวรรค์

ผูท้รงรักเรา ผูท้รงประสบชีวิตน้ีและความ

ทา้ทายของชีวิตน้ีมาแลว้ไดป้ระทานหนงัสือ

คู่มือไวช่้วยใหเ้ราอยูใ่นโลกอยา่งไร้ความเจบ็

ปวด และจะเป็นอยา่งไรถา้พระองคป์ระทาน

พระบญัญติัใหเ้ราเพราะทรงรักเราและทรง

ตอ้งการคุม้ครองเรา

ท่านตอ้งการพอใจกบัส่ิงท่ีท่านมี มีความ

สุขและความส�านึกคุณหรือไม่ “หา้มโลภ

บา้นเรือนของเพื่อนบา้น” (อพยพ 20:17)

ท่านตอ้งการหลีกเล่ียงความรู้สึกผดิ 

การถกูคุมขงั ค่าประกนัตวัแพงล่ิวและค่า

ธรรมเนียมศาลหรือไม่ ท่านตอ้งการรักษา

ความไวว้างใจและความเคารพจากผูค้น

—และงานของท่านหรือไม่ “หา้มลกัขโมย” 

(อพยพ 20:15)

ท่านตอ้งการอยูใ่กลชิ้ดพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อ

พระองคจ์ะทรงน�าทาง ทรงช้ีน�าท่านและช่วย

ท่านแบกภาระหรือไม่ “จงรักพระองคผ์ูเ้ป็น

พระเจา้ของเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจา้ และ

ดว้ยส้ินสุดความคิดของเจา้” (มทัธิว 22:37)

มีอีกนบัไม่ถว้น พระบญัญติัทุกขอ้

สามารถคุม้ครองเราจากความปวดร้าวใจ 

ท�าใหชี้วติเราง่ายข้ึน ปกป้องเราไม่ใหเ้ดือด

ร้อน หรือช่วยใหเ้ราพบสนัติสุข เราไดรั้บพร

ทั้งหมดน้ีดว้ยความพยายามไม่มากในส่วน

ของเราและความไม่สะดวกเพียงเลก็นอ้ย 

(ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง!)

ดิฉนัไม่ตอ้งการลดค่าพระบญัญติัของ

พระผูเ้ป็นเจา้ใหเ้ป็นเพียงแนวทางหรือสูตร

ลดัท่ีเป็นประโยชนต่์อชีวติ  พระบญัญติัเป็น

ยิง่กวา่นั้น แต่เรียบง่ายอยา่ง

ยิง่ พระบิดาบนสวรรค์

ไม่ทรงสามารถคุม้ครอง

เราจากทุกอยา่งได ้แต่

ในฐานะพระบิดาผูท้รงรักเรา พระองคท์รง

ประสงคจ์ะเตรียมเราและคุม้ครองเราจากผล

เสียของการเลือกของเรา—โดยทรงน�าทางให้

เราเลือกไดดี้ข้ึน

แน่นอนวา่ เรารักษาพระบญัญติัแต่กย็งัมี

เร่ืองไม่ดีเกิดข้ึนได ้แลว้จะท�าไปท�าไม

เพราะเราจะไม่มีวนัรู้ว่าเรา ก�าลัง ไดรั้บ

ความคุม้ครองจากอะไรผ่านการเช่ือฟังของ

เรา เพราะการเช่ือฟังช่วยให้เราเป็นอิสระ

จากชีวิตท่ีเกิดบาดแผลโดยตวัเราเอง เพราะ

การเช่ือฟังช่วยให้เราอยูใ่กลชิ้ดพระผูเ้ป็น

เจา้ เพราะการเช่ือฟังช่วยให้เรายอมกลบั

ใจเม่ือเราเลือกผิด เพราะเราวางใจว่าพระผู ้

เป็นเจา้ทรงทราบว่าจะประทานพรและทรง

คุม้ครองเราอยา่งไร

มีอีกนบัไม่ถว้น เหตุผลท่ีจะ ไม่ รักษาพระ

บญัญติัยาวกวา่นั้นมาก

ไม่วา่ดีหรือร้าย พระผูเ้ป็นเจา้ทรงปล่อย

ใหดิ้ฉนัเลือกวา่ดิฉนัตอ้งการเช่ือฟังเพียงใด 

ดิฉัน ตอ้งเลือกวา่จะเปิดตวัมากเพียงใดเพื่อ

รับพรท่ีพระองคท์รงมีใหดิ้ฉนั แลว้เหตุใดจึง

รักษาพระบญัญติั เพราะดิฉนัตอ้งการใหชี้วติ

เปิดรับความช่วยเหลือท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรง

พยายามมอบให ้◼
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โดย วาเลรี เดอร์เรนท์

เ ม่ือเรานึกถึงลกูนกก�าลงัหดับิน เรามกัจะนึกภาพวรีกรรมคร้ังสุดทา้ยของมนั นัน่

คือ ตะเกียกตะกายออกจากรัง กางปีก และบินข้ึนไปในทอ้งฟ้า แต่ก่อนความ

ส�าเร็จคร้ังสุดทา้ยนั้น น่าจะเกิดความลม้เหลวหลายคร้ังท่ีลงเอยดว้ยการท่ีนกไม่

บินข้ึนไปในทอ้งฟ้าแต่ด่ิงลงพื้น

เหมือนนกหดับิน เราเองอาจตกลงมาคร้ังแลว้คร้ังเล่าขณะท่ีเราเร่ิมพึ่งพาตนเอง

ทางอารมณ์ แต่ถา้เราหนัไปขอความช่วยเหลือจากพระเจา้และทุ่มเทความพยายาม 

เราจะรู้วธีิประสบความส�าเร็จอีกคร้ังเม่ือชีวติไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไวแ้ละพึ่งพา

พระองค ์และเม่ือการทดลองมากเกินกวา่เราจะทนไหว

การหัดบิน
ถา้การหดับินเป็นขั้นตอนท่ีเจบ็ปวด เหตุใดนกจึงเร่ิมออกจากรัง เพราะแม่ของมนั 

เพราะช่วงแรกของชีวติลกูนก แม่นกจะน�าอาหารมาป้อนใหม้นัในรัง แต่ต่อมา แม่นก

จะเร่ิมวางอาหารไวน้อกรังเพ่ือใหล้กูนกออกจากพ้ืนท่ีซ่ึงมนัเคยชินมารับการบ�ารุงเล้ียง

นัน่เป็นขั้นตอนเดียวกนักบัท่ีเราอดทนขณะหดัพึ่งพาตนเองทางอารมณ์—แต่ไม่ได้

คาดหวงัใหเ้ราบินไดด้ว้ยตนเองทนัที

คลา้ยกบัแม่นกยอมให้ลูกนกตกจากรัง พระบิดาบนสวรรคท์รงยอมให้เรากา้ว

ผ่านการทดลองและประสบการณ์ท่ีเจ็บปวด คบัขอ้งใจ และทอ้แท ้แผนแห่งความ

รอดของพระองคอ์อกแบบไวเ้พ่ือช่วยให้เราเป็นเหมือนพระองค ์ดว้ยเหตุน้ีทุก

ความทา้ทายท่ีเราประสบจึงเป็นโอกาสให้เรียนรู้และเติบโต เหมือนแม่นก พระ

บิดาบนสวรรคย์งัคงจดัเตรียมเคร่ืองบรรเทาทุกขแ์ละเคร่ืองน�าทางให้เราเพราะดว้ย

ความช่วยเหลือจากพระองคเ์ท่านั้นเราจึงจะบรรลุและรักษาความมัน่คงทางอารมณ์

และจิตใจเอาไวไ้ด้

สอนฉันให้บิน  

เราตอ้งพึ่งพระบิดา
บนสวรรคแ์ละพระ
เยซูครสิต ์และทุ่มเท
ความพยายามของ
เราขณะมุ่งหมายจะ
พึ่งพาตนเองทาง
อารมณ์

คนหนุ่มสาว

บรรลุการพึ่งพาตนเองทาง
อารมณ์ในวธีิของพระเจา้
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การกระพือปีกของเราเอง
ถึงแมพ้ระบิดาบนสวรรคท์รงเป็นหุน้ส่วน

ของเรา แต่เราไม่ควรคาดหวงัใหพ้ระองคท์�า

ทุกอยา่งใหเ้รา พระองคท์รงตอ้งการใหเ้ราใช้

สิทธ์ิเสรีและแหล่งช่วยท่ีประทานแก่เราบน

เสน้ทางสู่การพึ่งพาตนเองทางอารมณ์

ตวัอยา่งเช่น เม่ือเราประสบความปวดร้าว

ใจ ความโกรธ หรือความสูญเสีย พระองค์

ทรงตอ้งการใหเ้ราหารือกบัพระองค ์แต่

เราไม่ควรหยดุตรงนั้น—เราจ�าเป็นตอ้งท�า

สุดความสามารถตามการกระตุน้เตือนท่ี

พระองคป์ระทานแก่เรา รักษาพระบญัญติั 

เขา้พระวิหารเพ่ือแสวงหาสันติสุข ความ

สบายใจ และค�าตอบ ใส่ใจค�าแนะน�าของ

ศาสดาพยากรณ์ และวางใจในแผนของ

พระองคส์�าหรับเรา

พระบิดาบนสวรรคป์ระทานเคร่ืองมือ

มากมายใหเ้ราบรรลุการพึ่งพาตนเองทาง

อารมณ์ แต่ถา้เราท�าส่วนของเราหมดแลว้

และยงัไม่ดีข้ึนหรือสุขภาพจิตยงัไม่ดี เรา

อาจจ�าเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือมากกวา่

นั้น แน่นอนวา่มีหลายคร้ังท่ีท่านอาจตอ้งหนั

ไปพึ่งผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพจิตหรือรับค�า

ปรึกษาและค�าแนะน�าเพิ่มเติมจากอธิการเพื่อ

จะไดพ้ฒันาข้ึน

แต่พึงระลึกไวเ้สมอวา่ถา้เราขอค�าแนะน�า

จากคนอ่ืนทุกคร้ังท่ีเราวิง่ชนส่ิงกีดขวาง เรา

อาจเสียโอกาสอนัประมาณค่ามิไดใ้หเ้รียนรู้

และเติบโตดว้ยตวัเราเอง อีกประการหน่ึงคือ

เราตอ้งทุ่มเทความพยายามมากพอเราจึงจะ

พฒันาข้ึน

การท�าตามแบบแผนของพระเจ้า
ในหลกัค�าสอนและพนัธสญัญาภาคท่ี 9 

ออลิเวอร์ คาวเดอรีถกูตีสอนเพราะพยายาม

แปลแผน่จารึกพระคมัภีร์มอรมอนโดยไม่

ใช ้“ความคิดนอกจากถาม  [พระผูเ้ป็นเจา้]” 

(ขอ้ 7) จากนั้นเขาไดรั้บการตกัเตือนให ้

“ศึกษาไตร่ตรองในความคิด [ของเขา]” จน

ไดข้อ้สรุปแลว้จึง “ถาม [พระผูเ้ป็นเจา้] วา่มนั

ถกูตอ้งหรือไม่” (ขอ้8)

เม่ือเราท�าตามแบบแผนน้ี พระบิดาบน

สวรรคจ์ะไม่ทรงทอดท้ิงเราใหพ้ึ่งความ

สามารถและความคิดของเราเองฝ่ายเดียวขณะ

ท่ีเราดูแลสุขภาพจิตของเรา พระองคท์รงให้

โอกาสเราเรียนรู้วธีิใชสิ้ทธ์ิเสรีของเรา การ

คน้หาค�าตอบใหแ้ก่ค�าถามของเราและการ

หาวธีิแกปั้ญหาของเราดว้ยความช่วยเหลือ

จากพระองคคื์อส่ิงท่ีจะช่วยใหเ้ราเป็นเหมือน

พระองคใ์นท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีเราจึงสามารถทูล

ขอใหพ้ระองคท์รงแสดงใหเ้ราเห็นวธีิท่ีเราจะ

มีดุลยภาพทางอารมณ์มากข้ึนแทนท่ีจะเพียง

แค่ทูลขอใหพ้ระองคท์รงท�าใหเ้ราดีข้ึน

เม่ือเราใชสิ้ทธ์ิเสรีแบบน้ีทุกคร้ังท่ีสภาวะ

ทางอารมณ์ของเราถกูทดสอบ เราจะค่อยๆ 

ดีข้ึนและมัน่ใจมากข้ึน ถึงแมเ้ราจะยงับิน

ไม่คล่อง แต่เรามัน่ใจไดว้า่พระองคท์รงอยู่

กบัเราตลอดทางและยนิดีในความจริงท่ีวา่

พระองคท์รงก�าลงัช่วยใหเ้ราดีข้ึนทีละนิด 

แต่ละวนัมีโอกาสใหบิ้นสูงข้ึน—เตรียมเราให้

พร้อมรับวนัท่ีเราจะบินไดด้ว้ยตวัเราเอง ◼
ผู้เขยีนอาศัยอยู่ในรัฐแคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
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ขอ้เสนอแนะแปดประการส�าหรับ  ประธาน 
เอม็. รัสเซลล์  
บัลลาร์ด

รักษาการ 
ประธานโควรัม 
อคัรสาวก 
สิบสอง
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หน่ึง ใครค่รวญชีวติท่านและจัดล�าดับความส�าคัญ หาเวลาเงียบๆ 

ใคร่ครวญอยา่งลึกซ้ึงเป็นประจ�าวา่ท่านจะไปท่ีใดและท่านจะตอ้งท�าอะไรเพื่อ

ไปถึงท่ีนัน่ พระเยซูพระผูท้รงเป็นแบบอยา่งของเรามกัจะ “เสดจ็ออกไปยงัท่ีเปล่ียว

และทรงอธิษฐาน” (ลกูา 5:16) เราตอ้งท�าส่ิงเดียวกนัเป็นคร้ังคราวเพื่อฟ้ืนพลงัทาง

วญิญาณของเราเฉกเช่นพระผูช่้วยใหร้อดทรงท�า จดภารกิจท่ีท่านประสงคจ์ะท�าให้

ส�าเร็จในแต่ละวนั นึกถึงพนัธสญัญาศกัด์ิสิทธ์ิท่ีท่านท�าไวก้บัพระเจา้ก่อนส่ิงอ่ืนใด

ขณะจดตารางประจ�าวนัของท่าน

สอง ตัง้เป้าหมายระยะสัน้ท่ีท่านสามารถบรรลุได้ ตั้งเป้าหมายท่ีมี

ดุลยภาพ—ไม่มากเกินไปหรือนอ้ยเกินไป และไม่สูงเกินไปหรือต�่าเกินไป จด

เป้าหมายท่ีบรรลุไดแ้ละท�าใหบ้รรลุเป้าหมายเหล่านั้นตามความส�าคญั สวดออ้นวอน

ขอการน�าทางจากสวรรคใ์นการตั้งเป้าหมายของท่าน

สาม ควบคุมความจ�าเป็นจรงิๆ ของท่านผ่านการตัง้งบประมาณ
อย่างฉลาด และน�ามาเปรยีบเทียบอย่างรอบคอบกับความ

ต้องการมากมายในชีวติ หลายคนและหลายครอบครัวก่อหน้ีมากเกินไป จง

ระวงัขอ้เสนอมากมายท่ีจูงใจใหย้มืเงิน การยมืเงินง่ายกวา่การจ่ายคืนมาก ไม่มีทางลดั

ส�าหรับความมัน่คงทางการเงิน เราจะไม่มีดุลยภาพในชีวติเวน้แต่เราควบคุมการเงิน

ของเราไดเ้ป็นอยา่งดี

จ�าไวว้า่ตอ้งจ่ายส่วนสิบเตม็เสมอ

คนหนุ่มสาว

1. 

3. 

2. 

ข้าพเจ้ามีข้อ
เสนอแนะบาง
ประการที่หวังว่า
จะมีค่าต่อคนที่
ห่วงกังวลกับการ
สร้างดุลยภาพ
ความต้องการ
ของชีวิต

สร้างดุลยภาพความ
ต้องการของชีวติ
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สี ่อยู่ ใกล้กับคู่สมรส บุตรหลาน 
ญาติสนิท และมิตรสหาย พวก

เขาจะช่วยท่านรักษาดุลยภาพในชีวติท่าน 

สร้างความสมัพนัธ์กบัครอบครัวและมิตร

สหายผา่นการส่ือสารอยา่งเปิดเผยตรงไป

ตรงมา

การส่ือสารท่ีสุภาพเตม็ไปดว้ยความรัก

และความอาทรจะรักษาชีวติสมรสและ

สมัพนัธภาพครอบครัวใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี 

จ�าไวว้า่บ่อยคร้ังการช�าเลืองมอง การขยบิ

ตา การพยกัหนา้ หรือการสมัผสัจะส่ือได้

มากกวา่ค�าพดู อารมณ์ขนัและการตั้งใจฟัง

เป็นส่วนส�าคญัของการส่ือสารท่ีดีเช่นกนั

ห้า ศกึษาพระคัมภีร ์พระคมัภีร์

มอบแหล่งขอ้มูลท่ีดีสุดแหล่งหน่ึงให้

เราติดต่อกบัพระวญิญาณของพระเจา้ หน่ึงใน

วธีิท่ีขา้พเจา้ไดค้วามรู้แน่นอนวา่พระเยซูทรง

เป็นพระคริสตคื์อผา่นการศึกษาพระคมัภีร์

ของขา้พเจา้ ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัขอ

ใหส้มาชิกของศาสนจกัรศึกษาพระคมัภีร์ 

มอรมอนทุกวนัร่วมกบัการสวดออ้นวอน

หก เราต้องจัดเวลาลงในปฏิทิน
ประจ�าวนัส�าหรบัการพักผ่อนให้

พอเพียง การออกก�าลังกาย และการ
ผ่อนคลาย ถา้เราอยากใหชี้วติมีดุลยภาพ

และสุขภาพดี รูปลกัษณ์ภายนอกท่ีดีเพิ่ม

ความสง่างามและความเคารพตนเองของเรา

เจ็ด จัดสงัสรรค์ ในครอบครวั
ทุกสปัดาห์ เราตอ้งไม่เสียโอกาส

พิเศษน้ีท่ีจะ “สอนหลกัค�าสอนของอาณาจกัร

ใหก้นั” (คพ. 88:77) ซ่ึงจะน�าครอบครัวสู่ชีวติ

นิรันดร์

ซาตานท�างานตลอดเวลาเพื่อท�าลาย

ประจกัษพ์ยานของเรา แต่เขาจะไม่มีอ�านาจ

ล่อลวงหรือรบกวนเราเกินกวา่เราจะตา้นไหว

เม่ือเราศึกษาพระกิตติคุณและด�าเนินชีวติ

ตามพระบญัญติั

ข้อเสนอแนะประการสุดท้าย
ของข้าพเจ้าคือสวดอ้อนวอน 

บ่อยๆ ท่านจะรู้วา่ท่านตดัสินใจถกูตอ้งใน

แต่ละวนัผา่นการสวดออ้นวอนท่ีจริงใจและ

สม�่าเสมอ เม่ือขา้พเจา้ด�าเนินชีวติสอดคลอ้ง

กบัพระกิตติคุณ ขา้พเจา้พบวา่ขา้พเจา้สามารถ

สร้างดุลยภาพทุกอยา่งในชีวติไดง่้ายข้ึนมาก

ขา้พเจา้ทราบดีวา่เราสามารถเพิ่มขอ้เสนอ

แนะอ่ืนๆ ไดอี้ก แต่ขา้พเจา้เช่ือวา่เม่ือเรา

ใหค้วามสนใจกบัวตัถุประสงคพ์ื้นฐานบาง

อยา่ง เราจะสามารถจดัการกบัความตอ้งการ

มากมายท่ีชีวติเรียกร้องจากเราไดดี้ข้ึน พึง

จดจ�าวา่ อะไรท่ีมากเกินไปในชีวติจะท�าให้

เราเสียสมดุลได ้ แต่ถา้เร่ืองส�าคญันอ้ยเกินไป

กท็�าใหเ้สียสมดุลไดเ้ช่นกนั กษตัริยเ์บน็จามิน

แนะน�าให ้“ท�าส่ิงทั้งหมดน้ีดว้ยปัญญาและ

ระเบียบ” (โมไซยาห์ 4:27)

การขาดทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจน

มกัจะท�าใหเ้ราเสียเวลาและพลงังานจนเสีย

สมดุลในชีวติเรา เป้าหมายหลกัของเราควร

จะเป็นการแสวงหา “ความเป็นอมตะและ

ชีวตินิรันดร์” (โมเสส 1:39) เม่ือมีส่ิงน้ีเป็น

เป้าหมายของเรา เหตุใดจึงไม่ขจดัส่ิงท่ีท�าให้

เราเขวและผลาญความคิด ความรู้สึก และ

พลงังานของเราไปกบัส่ิงท่ีไม่เอ้ือใหเ้ราบรรลุ

เป้าหมายนั้นเล่า

ท่านสามารถท�าดีท่ีสุดไดทุ้กวนั จงท�าเร่ือง

พื้นฐาน และกวา่จะรู้ตวัชีวติท่านกเ็ตม็ไปดว้ย

ความเขา้ใจทางวญิญาณแลว้ซ่ึงจะยนืยนัต่อ

ท่านวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงรักท่าน เม่ือ

ใดท่ีบุคคลรู้เช่นน้ี เม่ือนั้นชีวติจะเตม็ไปดว้ย

จุดประสงคแ์ละความหมาย ส่งผลใหรั้กษา

ดุลยภาพไดง่้ายข้ึน ◼

จากค�าปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
เมษายน ค.ศ. 1987

4. 

6. 

7. 

5. 

8. 
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จะเป็นอย่างไรถ้า
ดฉัินจากไป  
เม่ือดิฉนัยา้ยมาท่ีน่ีคร้ังแรก มีเยาวชนหญิงอีกสองคนเท่านั้น
ในสาขาของดิฉนั เรากลายเป็นเพื่อนกนัและดิฉนัรู้จกัพวกเธอ
ดีมาก แต่พวกเธอเลิกมาโบสถ์

คร้ังหน่ึงเม่ือดิฉนัไปพระวหิาร ดิฉนัพบประธานคณะเผยแผ ่
ดิฉนับอกเขาเร่ืองเพื่อนของดิฉนัและถามวา่ดิฉนัจะท�าอะไร
ไดบ้า้งเพื่อช่วยใหพ้วกเธอกลบัมาโบสถ ์ท่านบอกใหดิ้ฉนัอยู่
ตรงจุดท่ีดิฉนัอยู ่เขม้แขง็ และสวดออ้นวอนใหพ้วกเธอ

ไม่นานหลงัจากนั้น ดิฉนัพบเพื่อนคนหน่ึง และมีความสุข
มากท่ีพบเธอ เม่ือกลบัถึงบา้นคืนนั้น ดิฉนัสวดออ้นวอนและ
รู้สึกแรงกลา้วา่ดิฉนัตอ้งอยูต่รงจุดท่ีดิฉนัอยูแ่ละไปโบสถ์
สม�่าเสมอ ไปเซมินารีสม�่าเสมอ และเป็นแบบอยา่งใหเ้พื่อนๆ 
ต่อไป จะเป็นอยา่งไรถา้ดิฉนัจากไปแลว้ไม่กลบัมา และเพื่อน
คนหน่ึงกลบัมาโบสถ ์ใครจะเป็นเพื่อนของพวกเธอและช่วย
ใหพ้วกเธอกลบัมา

ส่ิงต่างๆ ง่ายข้ึนเม่ือเราท�าส่ิงเหล่าน้ีดว้ยกนั

อลัโยนา  
เมืองคาร์คิฟ ยเูครน

ในหมวดนี้

เยาวชน

52 เฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด:  
เตบิโตในด้านส�าคญัส่ีด้าน

โดย ไดแอน โธมสั

56 หลกัการยนืให้มัน่ของ
นักยกน�า้หนัก

โดย คูอินินี มานูมูอา

58 สาระส�าคญัสหกจิกรรมปี 2019:  
“ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านกจ็ะ
ประพฤตติามบัญญตัขิองเรา”

โดยฝ่ายประธานเยาวชนหญิง
สามญัและ
ฝ่ายประธาน
เยาวชนชาย
สามญั

60 เพลงสาระส�าคญัสหกจิกรรม 2019:  
ถ้ารักพระองค์

โดย นิก เดย์

64 ปัจฉิมวาทะ:  
ศีลระลกึและการเป็นเหมอืน
พระคริสต์มากขึน้

โดย เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์ 
คริสทอฟเฟอร์สนั
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เฉกเช่นพระผู ้
ช่วยใหร้อด:  
เรารู้ไม่มากว่าพระเยซูคริสต์ทรงเติบ
ใหญ่อย่างไร แต่ ลกูา 2:52 ให้ข้อมลู
บางอย่าง

“ผมน่าจะ . . . ท�าอะไร”
ดิฉนัฟัง ดิฉนัฟังจริงๆ ครู

ผูส้อนบงัเหียนของดิฉนั แสดง
ใหดิ้ฉนัเห็นวธีิปล่อยเชือก แมถึ้ง
กบัจอ้งตาดิฉนัและพดูวา่ “ผมจะ 
ไม่ปล่อยใหคุ้ณตก!”

แต่ในช่วงวกิฤตินั้น ดิฉนัยนื
ตวัสัน่เหง่ือตกขณะมองขา้มไหล่
ลงไป . . . โดยรู้วา่ดิฉนัตอ้งท�า
อะไรสกัอยา่ง

ตกจากหนา้ผา

เติบโตในดา้นส�าคญัส่ีดา้น

โดย ไดแอน โธมสั
เซมินารีและสถาบนั
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ตอนน้ีท่านอาจไม่ไดอ้ยู่ ใน
สถานการณ์ของดฉัิน คอืเกือบจะตก
จากหน้าผาจรงิๆ พลางหวงัวา่ท่านพรอ้ม
พอจะไตล่งมาอย่างปลอดภัย แตท่่าน
อาจเป็นแบบน้ันทางวญิญาณ ท่านรู ้เมื่อ
ท่านศึกษาพระคมัภีรด์ว้ยตนเองและ
ท่านไดย้ินครเูป็นพยานยืนยันหลักค�า
สอนและหลักธรรมที่แท้จรงิ ท่านรูสึ้ก
วา่พระวญิญาณก�าลังเชือ้เชิญให้ท่าน
ปฏิบัติ ในดา้นตา่งๆ ที่จะช่วยให้ท่านเป็น
เหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ ท่าน
ตืน่เตน้ที่จะลงมือปฏิบัตแิละแสดงให้
พระเจ้าทรงเห็นวา่ท่านเลื่อมใสพระ
กิตตคิณุของพระองคเ์พียงใด

จากน้ันท่านคดิวา่ “ฉันจะท�าได้
อย่างไร”

ส่ิงที่ดเูหมือนชัดเจนและท�าไดเ้มื่อ
ครูก่ลับกลายเป็นท�าไม่ได ้ท่านยืนอยู่
ตรงขอบหน้าผาทางวญิญาณ ไม่แน่ใจ
วา่ท่านมีอุปกรณ์ครบครนัและพรอ้ม
ปฏิบัตติามความจรงิที่ท่านไดร้บัแล้ว
หรอืไม่

เพื่อเป็นเหมือนพระเยซูครสิต ์ท่าน
จะ ท�า อย่างไร

เร่ิมตั้งแต่ต้น
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเริม่พระชนม์

ชีพมรรตยัแบบเดยีวกับท่านและดฉัิน 
คอืเป็นทารก และพระเยซูทรงเริม่เจรญิ
เตบิโตเหมือนเรา (ด ูหลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 93:11–17) พระองคท์รงหัด
เดนิ พูด และหัวเราะ พระองคท์รงเรยีน
รูว้ธิีท�างาน อ่าน และเป็นมิตรกับผู้คน

อันที่จรงิ วธิีที่พระเจ้าทรง “เจรญิ
เตบิโต” มีบันทึกไว้ ใน ลูกา 2:52: “พระ
เยซูเจรญิขึน้ในดา้นสตปิัญญาและดา้น
รา่งกาย เป็นที่ชอบตอ่พระพักตรพ์ระเจ้า
และตอ่หน้าคนทัง้หลายดว้ย”

ถ้าเราตอ้งการเป็นเหมือนพระผู้ช่วย
ให้รอด เราสามารถท�าตามแบบอย่างของ
พระองค์

ขอให้เราดแูบบฉบับดงักล่าวและ
ตดัสินดว้ยตวัเราเองวา่จะเป็นเหมือน
พระเยซูครสิต ์ได ้อย่างไร!

ท่านยืนอยู่ตรง
ขอบหน้าผาทาง
วิญญาณ ไม่แน่ใจ
ว่าท่านมีอุปกรณ์
ครบครันและ
พร้อมปฏิบัติตาม
ความจริงท่ีท่านได้
รับแล้วหรือไม่

เรียนรู้เพิม่เตมิ:  
ดู 2 นีไฟ 9:28–29;  

หลกัค�าสอน 
และพนัธสญัญา  

130:18–19

“เจริญขึน้ในด้านสตปัิญญา”
พระผู้เป็นเจ้าทรงสรา้งความรูสึ้ก 

นึกคดิใหม้คีวามสามารถอนัน่าทึง่
ในการประเมิน ประมวล และน�า
ความรู้ ไปปฏิบัต ิข้อเท็จจรงิ รปูภาพ 
ทักษะ กระบวนการ—จ�านวนข้อมูล
ที่เรารวบรวมไดแ้ทบไม่จ�ากัด!

แตเ่ฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด 
เรามุ่งหมายจะเจรญิขึน้ในดา้น 
สตปิัญญา ไม่ ใช่แคข่้อมูล สตปิัญญา
คอืความสามารถในการใช้ข้อมูลได้
อย่างถูกตอ้ง เข้าใจการเลือกของเรา 
และตดัสินใจไดด้ี

“การใช้ความรูอ้ย่างเหมาะสม
ก่อให้เกิดสตปิัญญา” เอ็ลเดอร์
เจมส์ อี. ทัลเมจ (1862–1933) 

แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอน 1 
ท่านอธิบายเช่นกันวา่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงไดส้ตปิัญญามาอย่างไร 
“พระองคท์รงรวบรวมความรู้ โดย
การศึกษา และทรงไดส้ตปิัญญา
โดยการสวดอ้อนวอน คดิ และ
พยายาม” 2 แอลมาสอนฮีลามันบุตร
ชายวา่ “ โอ้, จงจ�าไว,้ ลูกพ่อ, และ
จงเรยีนรู ้ปัญญา ในวยัเยาวข์องลูก; 
แท้จรงิแล้ว, จงเรยีนรู้ ในวยัเยาวข์อง
ลูกที่จะรกัษาพระบัญญัตขิองพระ
ผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 37:35; เน้นตวั
เอน) ลองตรกึตรองเรือ่งน้ี ศรทัธา 
การศึกษา และการเช่ือฟังยกระดบั
ความสามารถของเราในการไดค้วาม

รูแ้ละเพิ่มพูนสตปิัญญา!

สตปัิญญา
ท่านจะประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมเร่ือง

ศรัทธาและการเช่ือฟังอยา่งไรเพื่อช่วย
ใหท่้านเจริญข้ึนในดา้นสติปัญญา

การเจริญข้ึนในดา้นสติปัญญาจะช่วย
ใหท่้านเป็นเหมือนพระผูช่้วยให้

รอดมากข้ึนในทางใด
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“เจริญขึน้ในด้านร่างกาย”
นีไฟรา่งใหญ่แข็งแรง เขาเป็นตามที่พระคมัภีรเ์รยีก

วา่ “รา่งกายสูงใหญ่” (1 นีไฟ 2:16) ดฉัินไม่ไดเ้ป็นอย่าง
น้ัน รา่งกายของนีไฟถูกออกแบบมาให้ท�ากิจกรรมตา่งจาก
รา่งกายของดฉัินมากเพราะพระเจ้าทรงมีภารกิจให้นีไฟ
ท�าตา่งจากดฉัิน นีไฟตอ้งตอ่เรอื หาอาหารให้ครอบครวั 
และช่วยครอบครวัเดนิทางผ่านแดนทุรกันดาร

รา่งกายของเรามส่ิีงทีเ่ราตอ้งการจงึจะอยู่ ในชีวติมรรตยั
ไดอ้ยา่งมคีวามสุข เพราะแผนของพระผูเ้ป็นเจา้ เด็กเกดิ
ใหมจ่งึตวัโตขึน้ตามกาลเวลา เราไมจ่�าเป็นตอ้งมอีวยัวะ

หรอืแขนขาเพ่ิมตามอาย—ุส่วนประกอบ
เหลา่น้ีถกูสรา้งเป็นส่วนหน่ึงของรา่งกาย

อยูแ่ลว้ ไมจ่�าเป็นตอ้งประกอบเพิม่ แต่
เพือ่เราจะไดร้บัใช้พระผูเ้ป็นเจา้และคนรอบ

ขา้ง เราตอ้งท�าใหร้า่งกายสมบรูณ์แข็งแรงอยูเ่สมอ
ร่างกายของเราคือวิหารหรือบ้านที่ออกแบบไว้อย่าง

สมบูรณ์ให้วิญญาณของเรา (ดู 1 โครินธ์ 3:16–17; 
6:19–20) ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนว่า 
“ร่างกายของท่าน ไม่ว่าของประทานตามธรรมชาติของ
ร่างกายเป็นอย่างไร แต่คืองานสร้างที่งดงามของพระ
ผู้เป็นเจ้า ร่างกายคือพลับพลาของเน้ือหนัง—วิหาร
ส�าหรับวิญญาณของเรา” 

รา่งกายของเราอาจประสบความท้าทายรนุแรงทางกาย 
ความพิการ และความเจ็บปวดเพราะเราก�าลังประสบ
ความเป็นมรรตยั แตพ่ระบิดาบนสวรรคท์รงออกแบบ
รา่งกายไวอ้ย่างสมบูรณ์แบบเพื่อท�าให้ โอกาสตา่งๆ ในชีวติ
เราบรรลุผลส�าเรจ้

เรียนรู้เพิม่เตมิ:  
อ่านค�าพดูการประชุมใหญ่สามญัเร่ือง 

“จงนอ้มขอบพระทยัพระผูเ้ป็นเจา้” 
โดยประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั

“ขณะท่ีเราเรียนรู้มากข้ึน 
เก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์
เราจะมีศรัทธามากข้ึน
ในพระองคแ์ละเราจะ
ตอ้งการท�าตามแบบ
อยา่งของพระองค์

อยา่งแน่นอน”  
ดู จีน บี. บิงแฮม, “ใหค้วาม

ยนิดีของท่านเตม็เป่ียม,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2017, 87.

เรียนรู้เพิม่เตมิ:  
ดู โมไซยาห์ 2:22, 41

ร่างกาย
การดูแลร่างกายของท่าน

เก่ียวขอ้งกบัการดูแลวญิญาณ
ของท่านในดา้นใด

ท่านจะเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงอะไรในการดูแล

ร่างกายของท่าน

“เจริญขึน้เป็นทีช่อบ
ต่อพระพกัตร์พระเจ้า”

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่ “ความจรงิ ข้อ
ส�าคญัข้อแรกของนิรนัดรทัง้หมดคอืพระผู้เป็น
เจา้ทรงรกั เรา ดว้ยสุดพระทัย สุดพระพลานุภาพ  
สุดพระปรชีาสามารถ และสุดพระฤทธา นุภาพ 
ของพระองค ์” 4

พระผู้เป็นเจ้าทรงรกั ท่าน แม้เมื่อท่านมีวนั
ที่ ไม่ ไดด้ัง่ใจ แตพ่ระองคท์รงรกั ท่าน—พรอ้ม
ดว้ยความเข้มแข็ง ความอ่อนแอ ความสงสัย 
และความหวงัทัง้หมดของท่าน ท่าน “เจรญิวยั
เป็นที่ชอบตอ่พระพักตรพ์ระเจ้า” อย่างไร ท่าน
แสดงให้พระองคเ์ห็นวา่ท่านรกัพระองคต์อบ!

พระเยซูรบัส่ังกับสานุศิษย์ของพระองคค์รัง้
หน่ึงวา่ “ถ้าพวกท่านรกัเรา ท่านก็จะประพฤติ
ตามบัญญัตขิองเรา” (ยอห์น 14:15) การเช่ือฟัง
ของท่านแสดงให้เห็นวา่ท่านรกัพระผู้เป็นเจ้า 
การที่ท่านเต็มใจเช่ือฟังในกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ 
ประจ�าวนัจะเตรยีมท่านให้พรอ้มรบัและบรรลุ
ผลส�าเรจ็ในเรือ่งใหญ่ขึน้เมื่อพระองคท์รงเชือ้
เชิญให้ท่านเช่ือฟังในอนาคต

เป็นทีช่อบต่อพระ
พกัตร์พระผู้เป็นเจ้า
พระผูช่้วยใหร้อดทรงแสดงให้
เห็นอยา่งไรวา่พระองคท์รงรัก
พระบิดาบนสวรรค ์ส่ิงน้ีสอน

อะไรท่านเก่ียวกบัพระเยซู
ท่านจะท�าส่ิงชอบธรรมและเกิด
ผลดีอะไรบา้ง วนันี ้เพื่อแสดง

วา่ท่านรักพระผูเ้ป็นเจา้
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“เจริญขึน้เป็นทีช่อบต่อหน้าคนทั้งหลาย”
อาจท�าให้ท่านประหลาดใจ! การมีผู้ตดิตามส่ือสังคม

มากที่สุด ไม่ได ้หมายความวา่ท่าน “เป็นที่ชอบตอ่หน้า
คนทัง้หลาย”

พระเยซูทรงแสดงให้เห็นวธิีมีอิทธิพลตอ่ผู้อื่น—และ
คนที่พระองคท์รงยอมให้มีอิทธิพลตอ่พระองค ์พระองค ์
“เสด็จไปกระท�าคณุประโยชน์ . . . เพราะวา่พระเจ้าสถิต
อยู่กับพระองค”์ (กิจการ 10:38)

ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์ที่ปรกึษาที่สองในฝ่าย
ประธานสูงสุดกล่าวไวว้า่ “ข้าพเจ้ายังจ�าเพื่อนผู้มีอิทธิพล
ดตีอ่ชีวติข้าพเจ้านานมาแล้วได ้ราวกับเพิ่ง
มีวนัน้ี พวกเขาจากไปแล้ว แตก่าร

ระลึกถึงความรกั แบบอย่าง ศรทัธา 
และประจักษ์พยานของพวกเขายังคง
หนุนใจข้าพเจ้า” 5

ท่านสามารถเพิ่มอิทธิพลของท่านได้ โดยเป็นเพื่อน
ผู้มีอิทธิพลด!ี เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน สอนท่าน
วา่ท�าอย่างไร “แสดงความสนใจผู้อื่นอย่างจรงิใจ ยิม้และ
ให้พวกเขารูว้า่ท่านห่วงใยพวกเขา ปฏิบัตติอ่ทุกคนดว้ย
ความอ่อนโยนและความเคารพ เลิกตดัสินและวพิากษ์
วจิารณ์คนรอบข้าง . . . พยายามเป็นพิเศษที่จะเป็นเพื่อน
กับคนเขินอายหรอืวา้เหว ่มีความตอ้งการพิเศษ หรอืรูสึ้ก
วา่ไม่มี ใครคบหา” 6

นึกถึงคนที่ท่านช่ืนชมและเคารพอย่างจรงิใจ—คน
ที่ท่าน ชืน่ชอบ พวกเขามีลักษณะพิเศษอะไรที่เตอืนให้
ท่านนึกถึงพระเยซูครสิต ์เพราะดเีท่าที่เพื่อนของเราจะดี
ได ้เพื่อนที่ดทีี่สุดของเราจึงเป็นพระเยซูครสิต ์และแบบ
อย่างของพระองคค์อืแบบอย่างที่เราพึงท�าตาม!

ทุกอย่างเช่ือมโยงกนั
“พระเยซูเจรญิขึน้ในดา้นสตปิัญญา

และดา้นรา่งกาย เป็นที่ชอบตอ่พระ
พักตรพ์ระเจ้าและตอ่หน้าคนทัง้หลาย
ดว้ย” (ลูกา 2:52) เมื่อท่านท�าตามแบบ
ฉบับการเจรญิเตบิโตของพระผู้ช่วยให้
รอด ท่านจะพบวา่ส่วนประกอบเข้ากันได้
พอเหมาะพอด ีและท่าน จะ เป็นเหมือน
พระองคม์ากขึน้ ความคดิ รา่งกาย และ
วญิญาณของท่านจะท�างานดว้ยกันเพื่อ
ความดขีองท่าน และท่านจะสามารถเป็น
พรแก่ชีวติคนอีกมากมายและ “รบัใช้ 
[พระผู้เป็นเจ้า] ดว้ยสุดใจ, พลัง, ความ
นึกคดิ, และพละก�าลัง [ของท่าน]”! 
(หลักค�าสอนและพันธสัญญา 4:2) ◼
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เป็นทีช่อบต่อหน้า
คนทั้งหลาย

มีวธีิใดบา้งท่ีท่านจะเป็นเพื่อน
ท่ีดีข้ึนของคนรอบขา้ง

การท�าตามแบบอยา่งการ “ไปกระท�า
คุณประโยชน”์ ของพระผูช่้วยให้
รอดจะเพิ่มอิทธิพลอนัชอบธรรม

ของท่านกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งไร

เรียนรู้เพิม่เตมิ:  
จงเป็นเพื่อนเหมือน
แอมนัเป็นเพื่อนกบั

กษตัริยล์าโมไน  
ดู แอลมา 17:19–18:41
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โดย คูอนิินี มานูมูอา

สมยัดิฉนัเป็นนกัเรียนใหม่ใน
โรงเรียนมธัยมปลาย โคช้ยกน�้ า
หนกัขอให้ดิฉนัเขา้ร่วมการยก

น�้ าหนกั
“อืม . . . ไม่ละค่ะ ขอบคุณ” ดิฉนับอก 

“ไม่ใช่แนวของดิฉนั”
แต่เขารบเร้า หลายสัปดาห์
จนดิฉนัยอมเขา้ร่วม เขาพูดถูก ดิฉนั

ชอบยกน�้ าหนกัมาก ตอนแรกก็แปลกๆ 
ร่างกายของดิฉนัไม่เคยท�าแบบน้ีมาก่อน 
แต่ดิฉนัชอบความรู้สึกขณะออกก�าลงัมาก
ข้ึนเร่ือยๆ  ดิฉนัรักเพ่ือนร่วมทีมและการ
แข่งขนัดว้ย ดิฉนัเร่ิมท�าไดดี้!

ตอนน้ีการยกน�้ าหนกัเป็นส่วนส�าคญั
ของชีวิตดิฉนั ดิฉนัฝึกทุกวนัอยา่งนอ้ยวนั
ละสองถึงสามชัว่โมง ท�าท่าแบ็คสควอท 
คลีนแอนดเ์จิร์ก และสแนทช์ (ถา้คุณไม่รู้
ว่ามนัคืออะไร ไม่ตอ้งห่วงค่ะ—เพราะดิฉนั
ก็ไม่รู้เหมือนกนั!)

การยกน�้ าหนกัก็เหมือนหลายๆ อยา่ง 
ตอ้งใชเ้วลา ความอดทน และบางคร้ังท�าได้
ยาก โชคดีท่ีครอบครัวดิฉนัคอยให้ก�าลงัใจ
ดิฉนัเสมอ แมแ้ต่เวลาท่ีดิฉนับ่นว่าดิฉนัเจ็บ
มาก (ซ่ึงเจ็บบ่อยๆ) คุณพ่อมีแผ่นประคบ
เยน็และค�าพูดเตรียมไวใ้ห้ก�าลงัใจดิฉนัทุก

ยนืหลกัการ
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พระคัมภีร์หน่ึงข้อสร้างคุณค่าอย่างใหญ่หลวง—แม้ในการแข่งขนัยกน�า้หนัก

คร้ังท่ีดิฉนักลบัจากการฝึก คุณแม่เสียสละ
เสมอเพ่ือให้ดิฉนัไดไ้ปแข่งขนั

ไม่ก่ีปีก่อน ดิฉนัไปแข่งคร้ังหน่ึง
ในเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย 
สหรัฐอเมริกา ดิฉนัต่ืนเตน้ท่ีจะไดแ้ข่ง
กบันกัยกน�้ าหนกัจากทัว่ประเทศ แต่ดิฉนั
กงัวลนิดหน่อยกบัการอยูห่่างครอบครัว 
เพ่ือท�าให้เร่ืองน้ีง่ายข้ึน คุณแม่สัญญาว่าจะ
ส่งขอ้พระคมัภีร์และข่าวสารท่ีน่าไตร่ตรอง
มาให้ดิฉนัอ่านทุกวนั

คืนก่อนการแข่งขนั เด็กบางคนไปงาน
เล้ียง ดิฉันคิดว่าไปก็น่าจะดี ดิฉันกบัเพ่ือน
ร่วมห้องจึงไปส�ารวจดู แต่ดิฉันรู้ทนัทีว่า
นัน่ไม่ใช่งานเล้ียงในแบบของดิฉัน มีวยั
รุ่นด่ืมเหลา้ สูบบุหร่ี พูดจาหยาบคาย และ
เตน้ร�าอย่างไม่เหมาะไม่ควร ดิฉันรู้ว่า
ดิฉันไม่ควรอยู่ท่ีนัน่ แต่ดิฉันพะวงกบัส่ิง
ท่ีเพ่ือนร่วมห้องคิด หรือส่ิงท่ีผูเ้ขา้แข่งขนั
คนอ่ืนคิด

แต่แลว้ก็มีบางอยา่งท�าให้ดิฉนัฉุกคิด
ข้ึนได้

“เจา้จงยืนอยูใ่นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ”
นัน่มาจากพระคมัภีร์ขอ้โปรดของดิฉนั 

และขอ้ท่ีคุณแม่ส่งมาให้เชา้วนันั้นคือ หลกั

ถา้ดิฉนัไม่ไดรั้บการกระตุน้เตือนให้
นึกถึงขอ้พระคมัภีร์ของคุณแม่ ดิฉนัคงถูก
ตดัสิทธ์ิจากการแขง็ขนัเช่นกนั ดิฉนัแข่ง
ไดท่ี้หน่ึง ดว้ยเหตุน้ีจึงรู้สึกปลาบปล้ืมมาก
ท่ีไดแ้ข่งขนั (ดิฉนัคิดว่าดิฉนัขอบคุณคุณ
แม่ทุกวนัท่ีส่งขอ้ความให้ดิฉนั)

การชนะการแข่งขนัยกน�้ าหนกัเป็นพร
ชดัเจนทนัทีจากการรักษาพระบญัญติั แต่ 
หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 87:8 ไม่ได้
กล่าวว่า “เจา้จงยืนอยูใ่นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือเจา้จะชนะการแข่งขนัยกน�้ าหนกั” และ 
ยอห์น 14:15 ไม่ไดก้ล่าวว่า “ถา้เจา้ตอ้งการ
พรทนัที จงรักษาพระบญัญติัของเรา” 
พระเจา้ประทานพรเราเพราะพระองคท์รง
รักเรา เราพยายามเป็นคนบริสุทธ์ิและเช่ือ
ฟังเพราะเราวางใจและรักพระเจา้ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิา

ค�าสอนและพนัธสัญญา 87:8 “ดงันั้น, เจา้
จงยืนอยูใ่นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ, และไม่หวัน่
ไหว, จนวนัของพระเจา้มาถึง; เพราะดูเถิด, 
มนัมาถึงโดยพลนั, พระเจา้ตรัส. เอเมน”

ดิฉนัไม่ทราบว่าท�าไมวนันั้นคุณแม่ส่ง
พระคมัภีร์ขอ้นั้นมา แต่นัน่เป็นขอ้ท่ีดิฉนั
รักตลอดชีวิต ดิฉนัเคยท่องจ�าตั้งแต่อายุ
แปดขวบ และขอ้นั้นเตือนดิฉนัหลายต่อ
หลายคร้ังให้มีความกลา้ เช่ือฟัง และยืน
หยดัในส่ิงท่ีดิฉนัเช่ือ

“เจา้จงยืนอยูใ่นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ”
“ฉนัจะไปละนะ” ดิฉนับอกเพ่ือนร่วม

ห้อง ดิฉนัอธิบายเก่ียวกบัพระคมัภีร์ท่ีคุณ
แม่ส่งมาให้เชา้วนันั้น “ฉนัไม่ควรยืนอยูใ่น
ท่ีแบบน้ี”

เพ่ือนร่วมห้องบอกดิฉนัว่าเธอไม่อยาก
อยูท่ี่นัน่เหมือนกนั เธอเองก็ไม่สบายใจ
แต่ไม่อยากออกไปให้คนเห็นว่าเป็นคนข้ี
แพ ้เธอขอบคุณท่ีดิฉนัพูดบางอยา่งออกมา 
และเราออกจากงานเล้ียง

เชา้วนัรุ่งข้ึน เราพบว่าหลงัจากเราออก
มาไม่นาน เด็กท่ีอยูใ่นงานเล้ียงถูกจบัและ
ถูกตดัออกจากการแข่งขนัเพราะด่ืมเหลา้
และเสพยา

ยนื ให้มัน่ ของนักยกน�า้หนัก
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ถ้าพวกท่านรักเรา
โดย ฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามญั

สาระส�าคญัเยาวชนประจ�าปี 2019 
คอืการขอรอ้งให้ปฏิบัต—ิพระ

ด�ารสัเชือ้เชิญเป็นส่วนตวัจากพระ
ผู้ช่วยให้รอดของเรา ท่านท�าตาม
น้ันหรอืไม่ ท่านรกัพระองค์ ไหม 
ท่านเต็มใจเดนิตามรอยพระบาท
พระองคห์รอืไม่

พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต์
ของเราทรงท�าบางส่ิงบางอย่างแทน
เราที่เราไม่สามารถท�าดว้ยตวัเราเอง
ได ้พระองคท์รงขออะไรเป็นการ
ตอบแทน พระองคท์รงขอให้เรา
รกัษาพระบัญญัตขิองพระองค์
ทัง้น้ีเพื่อเราจะมีพระวญิญาณ
ของพระองคอ์ยู่กับเราตลอดเวลา 
(ด ูโมโรไน 4:3)

พระบัญญัติเป็นของประทาน
แห่งความรัก พระผู้ช่วยให้รอดตรัส
เพียงว่า “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่าน
ก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” 
แต่ เพราะเหตุใด เพราะพระองค์
ทรงรักท่าน! พระองค์ทรงต้องการ
ให้ ท่าน มีความสุข พระองค์ทรง
ต้องการให้ชีวิต ท่าน เป่ียมด้วย
ปีติและความเป็นไปได้ ไม่สิน้
สุด พระองค์ทรงต้องการให้ ท่าน 
ปลอดภัยและรอดพ้นจากความช่ัว

ร้ายของโลก พระองค์ทรงต้องการ
เทพรให้ ท่าน มากจน “ ไม่มีที่พอ
รับมัน” (3 นีไฟ 24:10) พระองค์
ทรงต้องการให้ ท่าน กลับไปอยู่กับ
พระองค์อีกครัง้และเป็นผู้รับพร 
ทุกประการ ที่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงสัญญาไว้

จ�าไวเ้สมอวา่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงรกับุตรธิดาของพระองคม์าก
เพียงใด พระองคท์รงมีความรกัที่
สมบูรณ์แบบให้ท่าน ท่านสามารถ
แสดงความรกัตอ่พระองค์ ได้ โดย
ประพฤตติามพระบัญญัตขิอง
พระองค ์การปฏิบัตทิี่ชอบธรรมของ
ท่านจะน�าพรมากมายมาให้ท่านและ
คนรอบข้าง

ดงัทีศ่าสดาพยากรณ์ของเรา 
ประธานรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันกลา่ว
วา่ “เราตอ้งการใหท่้านอยูกั่บเราใน
กองทัพเยาวชนของพระเจา้ ซ่ึงจะไม่
เหมอืนเดมิหากไมม่ท่ีาน!” ประธาน
เนลสันเชือ้เชิญใหท่้าน “ โดดเดน่ 
[และ] แตกตา่งจากโลก” โดยด�าเนิน
ชีวติตามมาตรฐานใน เพือ่ความ
เขม้แข็งของเยาวชน และโดยรกัษา
พระบญัญตั—ิเพ่ือ “ดเูหมอืน ฟัง
เหมอืน กระท�าเหมอืน และแตง่กาย
เหมอืนสานุศิษยท่ี์แท้จรงิของพระ
เยซคูรสิต”์ (“ความหวงัอิสราเอล” 

สาระส�าคญัสหกจิกรรมปี 2019

ซิสเตอร์บอนน่ี เอช. คอร์ดอน ประธาน
เยาวชนหญิงสามญั (กลาง) ซิสเตอร์มิเชลล์ ดี. 
เครก ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึง (ซ้าย) และซิสเตอร์ 
เบคกี ้เครเวน ท่ีปรึกษาท่ีสอง (ขวา)

บราเดอร์สตีเฟน ดบัเบิลย.ู โอเวน ประธาน
เยาวชนชายสามญั (กลาง); บราเดอร์ดกัลาส 
ดี. โฮล์มส์ ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึง (ซ้าย);  
บราเดอร์เอม็. โจเซฟ บรัฟ ท่ีปรึกษาท่ีสอง 
(ขวา)

ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านกจ็ะ
ประพฤติตามบัญญติัของเรา 
ยอห์น 14:15
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[การใหข้อ้คดิทางวญิญาณทัว่โลก
ส�าหรบัเยาวชน, 3 มถินุายน 2018], 8, 
HopeOfIsrael .lds .org)

เมื่อท่านขวนขวายเช่ือฟังพระเจ้า
และศาสดาพยากรณ์ของพระองค ์
อ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
ท�าให้ท่านเป่ียมดว้ยความรกัของพระ
ผู้เป็นเจ้าและเป็นพยานตอ่ท่านถึง
อัตลักษณ์อันสูงส่งของท่านในฐานะ
บุตรหรอืธิดาของพระผู้เป็นเจ้า พร
เหล่าน้ันเพิ่มขึน้เมื่อท่านขวนขวาย
ด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม พระเจ้า
และศาสดาพยากรณ์วางใจท่าน และ
รกัท่าน เราสัญญาวา่ความเช่ือมั่น
อย่างมาก ความมั่นใจในตนเอง และ
ความอบอุ่นใจเกิดขึน้เมื่อท่านเช่ือ
ฟังและรกัษาพระบัญญัติ

ประพฤติตามบัญญติั
ของเรา
โดย ฝ่ายประธานเยาวชนชายสามญั

ท่านเคยคดิไหมวา่ “ฉันจะแสดงให้
พระบิดาบนสวรรคเ์ห็นไดอ้ย่างไร

วา่ฉันตอ้งการให้พระองคท์รงตอบ
ค�าสวดอ้อนวอนของฉันจรงิๆ และ
ประทานพรฉัน” พระผู้ช่วยให้รอด
พระเยซูครสิตป์ระทานกุญแจให้เรา
เมื่อพระองคต์รสัวา่ “ถ้าพวกท่านรกั

เรา ท่านก็จะประพฤตติามบัญญัติ
ของเรา” (ยอห์น 14:15)

กลา่วอีกนัยหน่ึงคอื เราแสดง
ความรกัตอ่พระบดิาบนสวรรค์ โดย
ประพฤตติามบญัญตัขิองพระอง

บางครัง้ค�าตอบไม่มาตามเวลาและ
วธิีที่เราคาดหวงั เราอาจถูกล่อลวง
ให้ถอดใจหรอืหยุดเช่ือฟัง แตถ่้า
เราอดทนและฟัง พระเจ้าจะทรง
ตอบในเวลาและวธิีของพระองคเ์อง 
พระองคท์รงตอบค�าสวดอ้อนวอน
ที่ชอบธรรมเสมอ พระองคป์ระทาน
พรการเช่ือฟังเสมอ (ด ูโมไซยาห์ 
2:21–24)

โลกสอนวา่ความรกัไม่มีความรบั
ผิดชอบรวมอยู่ดว้ย แตค่วามจรงิ
แล้วตรงกันข้าม ความเต็มใจและ
ความขยันหมั่นเพียรของเราใน
การประพฤตติามพระบัญญัตขิอง
พระผู้เป็นเจ้าแสดงให้เห็นวา่เรารกั
พระองค์

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
วา่ “สัจจะจะท�าให้ท่านเป็นไท” 
(ยอห์น 8:32)  ศาสดาพยากรณ์
แอลมาประกาศเพิ่มเตมิวา่ “ความ
ช่ัวรา้ยไม่เคยเป็นความสุขเลย” 
(แอลมา 41:10) และโดยผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระเจ้าทรง
สอนวา่ “มีกฎ, ประกาศิตไว้ ในสวรรค์

อย่างเปลี่ยนแปลงไม่ไดก้่อนการวาง
รากฐานของโลกน้ี, ซ่ึงในน้ันทรง
ก�าหนดพรไวทุ้กประการ—และเมื่อ
เราไดร้บัพรประการใดจากพระผู้
เป็นเจ้า, ย่อมเป็นไปเน่ืองจากการ
เช่ือฟังกฎน้ันซ่ึงในน้ันทรงก�าหนด
พรไว”้ (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
130:20–21)

ความสุข พร และการน�าทางมา
จากการเช่ือฟัง พระบิดาบนสวรรค์
ทรงตอ้งการให้ท่านมีความสุขและ
เป็นอิสระเพราะทรงรกัท่าน และน่ัน
คอืสาเหตทุี่พระองคป์ระทานพระ
บัญญัต ิเพื่อพบสันตสุิขที่ ไม่พบใน
โลกน้ี เราตอ้งเรยีนรูว้า่การยอมตาม 
พระประสงคข์องพระบิดาบนสวรรค์
เป็นหนทางเดยีวสู่ความสุข

พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการ
ให้ท่านพบความสุขนิรนัดร ์ศาสดา
พยากรณ์ของพระองคต์อ้งการ
ให้ท่านพบปีตเิหลือคณานับ เรา
ตอ้งการให้ท่านพบสันตสุิขที่เราพบ
ในการท�าตามพระผู้ช่วยให้รอด จง
เดนิตามเส้นทางน้ันที่พระองคท์รง
แสดงให้เห็น (ด ู“พระเจ้า ขอข้า
ตามพระองค”์ เพลงสวด บทเพลง
ที่ 106) เลือกเช่ือฟัง การเช่ือฟังดว้ย
ความเต็มใจจะน�าไปสู่เสรภีาพและ
ความสุขที่แท้จรงิ ◼
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ก ารใช้สัญลักษณ์ของศีลระลึก
แห่งพระกระยาหารของ
พระเจ้าช่างสวยงามชวนให้

ไตรต่รอง ขนมปังและน� ้าหมายถึง
พระมังสาและพระโลหิตของพระองค์
ผู้ทรงเป็นอาหารแห่งชีวติและน� ้า
ด�ารงชีวติ (ด ูยอห์น 4:10) เตอืนสติ
เราอย่างสะเทือนใจถึงราคาที่พระองค์
ทรงจ่ายเพื่อไถ่เรา เมื่อหักขนมปัง เรา
ระลึกถึงพระมังสาที่ฉีกขาดของพระ
ผู้ช่วยให้รอด ขณะที่เราดืม่น� ้า เรา
นึกถึงพระโลหิตที่พระองคท์รงหลั่งใน
เกทเสมนีและบนกางเขน และพลัง
อ�านาจในการช�าระให้บรสุิทธิ์ของพระ
โลหิตน้ัน (ด ูโมเสส 6:60)

ในเชิงภาพพจน์ การรบัประทาน
พระมังสาของพระองคแ์ละการดืม่
พระโลหิตของพระองคม์ีความหมาย
และความส�าคญักวา่น้ัน น่ันคอืการ
รบัเอาคณุสมบัตแิละพระอุปนิสัยของ
พระครสิต์ ไว้ ในตวัเรา . . . เมื่อเรารบั
ส่วนขนมปังและน� ้าศีลระลึกในแตล่ะ
สัปดาห์ เราจะไดป้ระโยชน์จากการ
พิจารณาวา่เราตอ้งรวมพระอุปนิสัย
และรปูแบบพระชนม์ชีพที่ ไรบ้าปของ
พระองค์ ไว้ ในชีวติของเราและในตวั
ตนของเราอย่างเต็มที่และครบถ้วน
อย่างไร พระเยซูไม่ทรงสามารถไถ่บาป
ให้ผู้อื่นไดเ้วน้แตพ่ระองคเ์องจะ

ศีลระลึกและการ
เป็นเหมือนพระ
คริสตม์ากข้ึน

โดย เอล็เดอร์ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ปัจฉิมวาทะ

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

ขอ
งต

าช
ัง่ 

แท่
น

พ
ดู 

ขน
มปั

ง 
แล

ะศี
รษ

ะโ
ดย

 แ
อน

ดรู
ว ์

โร
เบิ

ร์ต
ส์

ปราศจากบาป เน่ืองจากความยุตธิรรม
ไม่มีสิทธิ์เรยีกรอ้งจากพระองค ์
พระองคจ์ึงทรงสามารถเสนอพระองค์
เองสนองความยุตธิรรมแทนเรา จาก
น้ันจึงประทานพระเมตตา . . .

การรบัส่วนพระมังสาของพระผู้
ช่วยให้รอดและการดืม่พระโลหิต
ของพระองคห์มายถึงการน�าส่ิงที่ ไม่
สอดคล้องกับอุปนิสัยเหมือนพระ
ครสิตอ์อกไปจากชีวติเราและท�าให้
พระคณุลักษณะของพระองคเ์ป็น
ของเราเอง น่ีคอืความหมายที่กวา้ง
ขึน้ของการกลับใจ คอืไม่เพียงหัน
หลังให้บาปในอดตีเท่าน้ันแต ่“ทุ่มเท
ใจและความตัง้ใจให้พระผู้เป็นเจ้า” 
ตอ่จากน้ีดว้ย (ด ูBible Dictionary, 
“Repentance”) พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
แสดงให้เราเห็นข้อบกพรอ่งและข้อ
เสียของเรา แตพ่ระองคจ์ะทรงช่วย
เราเปลี่ยนความอ่อนแอเป็นความเข้ม
แข็งเช่นกัน (ด ูอีเธอร ์12:27) หาก
เราถามอย่างจรงิใจวา่ “ข้าพเจ้ายังขาด
อะไรอีกบ้าง?” (มัทธิว 19:20) พระองค์
จะไม่ทรงปล่อยให้เราเดาค�าตอบเอง 
แตด่ว้ยความรกัพระองคจ์ะทรงตอบ
เพื่อความสุขของเรา และพระองคจ์ะ
ประทานความหวงัแก่เรา ◼

จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
ตลุาคม 2017

แต่งงานกับ 
แคเธอรีน เจคอบ  

ในปี 1968 ใน  
พระวหิาร
ซอลท์เลค

ได้รับการสนับสนุน
เป็นสมาชิก  

โควรมัอัคร
สาวกสบิสอง  

ในเดือนเมษายน ปี 2008

มี บุตร 5 คน  
และ หลาน 16 คน

ท�างานเป็น  
ทนายความ

เม่ืออาย ุ13 ปี 
ท่านช่วย  

อบขนมปัง  
หลงัการผ่าตัด 

ของมารดาท่าน 

ท่านท�าเช่นน้ัน
จนท่านไปเรียน

วิทยาลยั

เกิดใน  
อเมรกัินฟอรก์  
รฐัยูทาห์  

วนัท่ี 21 มกราคม ปี 1945



ถ้าพวกท่านรักเรา  

ท่านกจ็ะประพฤติตาม

บัญญติัของเรา
ยอห์น 14:15



คนหนุ่มสาว

หนักใจกบัชีวติหรือไม่

หมวดของเดือนนีล้้วนเก่ียวข้อง
กับการช่วยท่านปรับปรุงความ

มัน่คงทางอารมณ์และจิตใจ

42

โจเซฟ สมิธ

บันทกึความจ�าเกีย่วกบัคุณ
งามความดแีละอุปนิสัยของ

ท่านศาสดาพยากรณ์

28
เยาวชน

ส่ีวธีิเป็นเหมอืน 
พระเยซูคริสต์

52
สาระส�าคญั 

สหกิจกรรมของปีน้ี

พระด�ารัสเช้ือเชิญจาก 
พระผู้ช่วยให้รอด

58



หมวดใหม่
ของเดก็
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พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิตม์าช่วยเรา  
ท่านสามารถมีพลังจากพระเยซูครสิตเ์มื่อท่านท�าส่ิงเหล่าน้ี

เรียนรูเ้กีย่วกบั พระเยซู
จากฝ่ายประธานสูงสุด

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

ไบ
รอ

นั
 บี

ช

โดย ประธาน 
รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

จาก “ดงึพลังของพระเยซูครสิตเ์ข้ามาในชีวติเรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2017, 39–42

พระเยซูคอืพระ
คริสต์! เดชานุภาพ
ของพระองค์มผีล

ต่อเราแต่ละคน

เรยีนรูเ้ก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอด  
หลายปีก่อนข้าพเจ้าอ่านและขีด
เส้นใต ้ทุกข้อ ในพระคมัภีรเ์กี่ยว

กับพระเยซูครสิต ์เมื่ออ่านจบ 
ข้าพเจ้าบอกภรรยาวา่  

“ผมเป็นคนใหม่!”

ศกึษา “พระครสิต์ผู้ทรงพระชนม์”  
น่ีเป็นประจักษ์พยานเกี่ยว

กับพระเยซูครสิตจ์ากศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวก

เต็มใจยืนหยัด  
กล้าพูด และแตกตา่ง

จากผู้คนของโลก

พยายามดูท่ีพระองค์  
ในความนึกคดิ ทุกอย่าง (ด ูหลักค�าสอน

และพันธสัญญา 6:36) เมื่อท�าเช่นน้ัน ความ
สงสัยและความกลัวของท่านจะหายไป

ท�าพันธสญัญาศกัด์ิสทิธ์ิ  
และรกัษาพันธสัญญาเหล่าน้ัน
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เมื่อพระเยซูประทับบนแผ่นดนิโลก พระองคท์รงเมตตา
ผู้อื่นเสมอ เมื่อเราเมตตา เราก�าลังท�าตามพระองค์

เช่นเดยีวกับตน้ไม้ ดอกไม้ และพืชผักนานาชนิดเจรญิ
งอกงามในสวน เราสามารถมีเมตตาในหลายๆ ดา้น

จงช่วยให้สวนของ

เราเจริญอกงาม!

ปีนีเ้ราจะปลูกสวนเมตตา! เม่ือท่านแสดงความเมตตาต่อบางคน 
ใหเ้ขียนส่ิงนั้นไวบ้นดอกไม ้ตะบองเพชร ใบไม ้ตน้ไม ้พืชผกั หรือ
แมแ้ต่แมลงท่ีเป็นประโยชนใ์นสวนท่ีท่านตดัออกมา! จากนั้นส่งมาให้
เรา ปกหลงัจะบอกท่านวา่ท�าอยา่งไร หรือท�าสวนเมตตาของท่านเอง
และส่งภาพถ่ายการ “ท�างาน” ในสวนมาใหเ้รา!

บัญญตัขิองเราคอื
ให้พวกท่านรักกนั

และกนัเหมอืนอย่าง
ทีเ่รารักท่าน”* 

*ยอห์น 15:12

เดก็ปฐมวยัจาก รัฐโอซุน ไนจเีรีย  
ท�าดอกไมเ้พื่อใส่ในสวนเมตตา!
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เ อลิซาเดนิเข้าไปใน
ปฐมวยัและน่ังข้างๆ 

อารม์ันโดเพื่อนของเธอ
“ยนิดตีอ้บรบัคะ่!” ซิส-

เตอรร์สัโซพดู “เราจะเริม่
ดว้ยการรอ้งเพลงนะคะ”

เอลิซารอ้งเพลงกับชัน้
เรยีนของเธอ “ศรทัธาเปรยีบ
ดงัเมล็ดเล็ก เป็นเด็กซ่ึงเตบิโต
ใหญ่” (หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 50)

ซิสเตอรร์สัโซแจกกระดาษกับสีเทียน 
“ลองนึกถึงเพลงที่เรารอ้งนะคะ” เธอพูด “เมื่อหนูหวา่น
เมล็ดแห่งศรทัธา ศรทัธาจะเตบิโตเป็นประจักษ์พยาน 
ตอนน้ีให้วาดประจักษ์พยานของหนูวา่จะเป็นอย่างไรถ้า
ประจักษ์พยานเป็นตน้ไม้”

เอลิซาจ้องกระดาษเปล่าของเธอ คนอื่นเริม่ลงมือวาด 
เอลิซาแอบดภูาพวาดของอารม์ันโด ตน้ไม้ของเขามี
ล�าตน้ตรงและใบเยอะมาก มันเหมือนตน้โหระพาที่ปลูก
อยู่บนระเบียงอพารต์เมนตข์องเธอ ประจักษ์พยานของ
เธออาจเป็นแบบน้ันเหมือนกัน! เธอหยิบสีเทียนมาวาด
เหมือนภาพของเขา

“ขอให้เปิดพระคมัภีร์ ไปที่ แอลมา 32 นะคะ” 
ซิสเตอรร์สัโซบอก

พวกเขาอ่านเรือ่งการเพาะเมล็ดในใจและรูสึ้กวา่เมล็ด
เตบิโต เอลิซามองดตูน้ประจักษ์พยานของเธอ เธอมี
ประจักษ์พยาน จรงิ หรอื น่ันหมายความวา่อย่างไร เธอ
อยากถามแตรู่สึ้กอายมาก

เมื่อจบชัน้เรยีน ซิสเตอรร์สัโซเดนิมาหาเอลิซา
“หนูดเูหม่อๆ นะ มีอะไรหรอืเปล่า” ซิสเตอรร์สัโซถาม
เอลิซาช�าเลืองมองภาพวาดของเธออีกครัง้ “หนูไม่

แน่ใจวา่หนูมีประจักษ์
พยาน หนูไม่ทราบ
จรงิๆ วา่ประจักษ์พยาน
หมายถึงอะไร”

ซิสเตอรร์สัโซยิม้ให้
เอลิซาอย่างอ่อนโยน “ ไม่

เป็นไรจ้ะ หนูจ�าได้ ไหมวา่
ศรทัธาคอือะไร”
เอลิซาพยักหน้า เช่ือในส่ิงที่เรา

มองไม่เห็นใช่ไหมคะ”
“ ใช่จะ้” ซิสเตอรร์สัโซพดู “หนูเช่ือในอะไรบา้ง”

ค�าถามน้ันงา่ยมาก “หนูเช่ือในพระบดิาบนสวรรคแ์ละ
พระเยซคูรสิต ์หนูรูว้า่พระองคท์รงรกัหนู”

ซิสเตอรร์สัโซยิม้ “หนูเพิง่แสดงประจกัษ์พยานของหนู!  
ประจกัษ์พยานคอืส่ิงทีห่นูเช่ือเกีย่วกบัพระกติตคิณุ”

เอลิซาตรกึตรอง “แสดงวา่หนูมีประจักษ์พยานแล้ว
“ ใช่จ้ะ!” ซิสเตอรร์สัโซชูพระคัมภีรข์องเธอ “และจ�า

ได้ ไหมวา่เราอ่านอะไรวนัน้ี หนูบ�ารงุเลีย้งเมล็ดโดยท�า
หลายอย่างเช่นมาโบสถ์ แล้วประจักษ์พยานของหนูจะ
เข้มแข็งขึน้”

เอลิซารูสึ้กเหมือนเธอเข้าใจ “เพราะเหตน้ีุเราจึงวาด
ประจักษ์พยานของเราเหมือนตน้ไม้หรอืคะ”

“ถกูตอ้งจะ้ เพราะตน้ไมเ้ตบิโตทลีะนิด” ซิสเตอรร์สัโซ 
กล่าว “ประจักษ์พยานก็เหมือนกัน ประจักษ์พยานไม่มา
ทัง้หมดในคราวเดยีว แตเ่ตบิโตทีละนิด”

เอลิซารูสึ้กดขีึน้เกี่ยวกับตน้ไม้ที่เธอวาด เมื่อกลับถึง
บ้าน เธอเขียนค�าวา่ “ตน้ประจักษ์พยาน” ข้างๆ ภาพ
วาด และแขวนภาพไวข้้างเตยีง เธอรูว้า่ประจักษ์พยาน
ของเธอเตบิโตแล้ว เธอตอ้งการตดิตามพระเยซูตอ่ไป
เพื่อให้ประจักษ์พยานเตบิโตขึน้! ●

ตน้ประจกัษพ์ยาน
การมีประจักษ์พยานหมายความวา่อย่างไร

โดย มาริสซา เดนนิส
นิตยสารศาสนจกัร
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง
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การท�าให้  
ประจกัษ์ 

พยานของท่าน  
เตบิโต 

ประจกัษพ์ยาน  
คือส่ิงท่ีท่านเช่ือวา่จริง เช่น “พระ

ผูเ้ป็นเจา้ทรงรักฉนั” หรือ “ฉนัเช่ือวา่
ครอบครัวอยูช่ัว่นิรันดร์”

ตน้ไมต้อ้งการ  
น�้ าและแสงแดดจึงจะเติบโต 

พระคมัภีร์ การสวดออ้นวอน และโบสถเ์หมือนน�้ าและแสงสวา่งส�าหรับ
ประจกัษพ์ยานของเรา

เหมือนตน้ไม ้ 

ประจกัษพ์ยานของทุกคนเติบโต

ชา้เร็วต่างกนั พระบิดาบนสวรรคท์รง

มีความสุขเม่ือความรู้ของท่านเพิม่ข้ึน

แมจ้ะเลก็นอ้ยกต็าม

ราก  

ท�าใหต้น้ไมแ้ขง็แรง ขอให้

เรารักษาประจกัษพ์ยานใหเ้ขม้

แขง็โดยระลึกถึงพระบิดาบนสวรรค์

และพระเยซูทุกวนั!
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จบัคู่ต้นพชื
ประจกัษพ์ยานของทุกคนเติบโตต่างกนั ท่านจะจบัคู่ตน้ไมแ้ต่ละตน้กบัเงาของมนัไดห้รือไม่

ศ าสดาพยากรณ์แอลมา
เปรยีบเทียบการท�าให้

ประจักษ์พยานเตบิโตกับการ
เพาะเมล็ด (ด ูแอลมา 32) 
เมื่อท่านสวดอ้อนวอน อ่านพระ
คมัภีร ์และช่วยเหลือผู้อื่น ศรทัธา
ของท่านจะเตบิโต! ลองท�าการ
ทดลองน้ีเพื่อดเูมล็ดงอก

เมล็ดแหง่ศรทัธา
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ส่ิงทีท่่านต้องใช้:

ถุงพลาสติกใส
ท่ีปิดผนึกได้

ถัว่แหง้ 
(ชนิดใด
กไ็ด)้

กระดาษเช็ด
หนา้หรือ
กระดาษเช็ดมือ

น�ากระดาษเช็ดหนา้หรือกระดาษเช็ดมือเปียกใส่ถุง
พลาสติก วางถัว่ไวบ้นกระดาษและปิดถุง

ปล่อยใหง้อกต่อไปสกัระยะหน่ึง เม่ือท่านเห็น
ราก ใหน้�าเมลด็งอกปลกูลงในดิน รดน�้าและให้
แสงแดดส่องถึง ดูวา่ตน้จะโตเท่าใด!

วางถุงไวใ้นท่ีแสงแดดส่องถึง หลงัจากนั้นราวหน่ึง
สปัดาห์ ถัว่จะเร่ิมงอก!

1 

2 

3 
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ประชากรราวหน่ึงร้อยลา้นคน
อาศยัอยูใ่นฟิลิปปินส์ พร้อม
กบัสตัวท่ี์น่าสนใจมากมาย!

ในฟิลิปปินส์มีภาษาพดู
หลกัแปดภาษา พระ
คมัภีร์มอรมอนเล่มน้ี
พิมพเ์ป็นภาษาท่ีเรียก

วา่เซบูอาโน

คุณมาโบสถอ์ยา่งไร ครอบครัวชาวฟิลิปปินส์บาง
ครอบครัวเดินทางดว้ยรถจ๊ิปนีย!์

สวสัดี  
จาก  

ฟิลิปปินส ์

ผมชือ่
เปาโลครบั 

ปีนีเ้รา
จะเดินทางไปรอบโลกเพ่ือ

เรียนรูเ้กีย่วกบัลกูๆ ของพระผูเ้ป็น
เจา้ เชญิรว่มเดินทางไปเยือน

ฟิลิปปินสก์บัเรา!

หนูชือ่ 
มาร ์โกคะ่ 
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น่ีคือแหวน ลสด ในภาษาฟิลิปปินส์
ท่ีเรียกวา่ตากาลอ็ก น่ีเป็นวธีิพดูวา่ 
“เลือกส่ิงดี”: piliin ang tama

น่ีเป็นพระวหิารในเซบูซิตีและมะนิลา คุณทราบ
อะไรไหม ศาสนจกัรจะสร้างพระวหิารแห่งท่ีสองใน

มะนิลา! และจะสร้างพระวหิารในอีกสองเมืองดว้ย 
ไดแ้ก่เมืองอร์ูดาเนตากบัเมืองกากายนัเดโอโร

พบเพือ่นบางคนของ
เราจากฟิลปิปินส์!

“หนูตั้งตารออ่านพระคมัภีร์กบั
ครอบครัวตอนเยน็ทุกวนั หนู
รู้สึกดีทุกคร้ังท่ีหนูอ่านพระ
คมัภีร์” 

ลานเนอาห์ ด.ี อายุ 10 ขวบ 
เซ็นทรัลลูซอน ฟิลปิปินส์

“เม่ือผมหดัอ่านคร้ังแรก ผมรู้สึก
เศร้าเพราะอ่านไม่เร็ว พอ่แม่
และพี่สาวช่วยผม ตอนน้ีผม
ต่ืนเตน้ท่ีไดอ่้านพระคมัภีร์” 

อคูเมน็ ด.ี อายุ 7 ขวบ 
เซ็นทรัลลูซอน ฟิลปิปินส์

ทา่นมาจากฟิลิปปินสห์รือไม่  
ชว่ยเขยีนบอกเราที!  

เราอยากฟังเร่ืองราวจากทา่น!

เดก็ชาวฟิลิปปินส์เล่นเกมหน่ึงเรียกวา่ 
luksong tinik หรือ “กระโดดขา้มส่ิง

กีดขวาง” เดก็หน่ึงหรือสองคนนัง่บนพื้น ตั้ง
เทา้และมือซอ้นกนัข้ึนไป จากนั้นเดก็ท่ีเหลือ

จะพยายามกระโดดขา้มโดยไม่ใหถ้กูมือ

ขอบคณุท่ีส�ารวจ
ฟิลิปปินสก์บัเรา! 
แลว้พบกนัใหม่!
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“พระเยซูตรสักับเขาวา่ จงเลีย้งดแูกะของเราเถิด”  
(ยอห์น 21:17)

จาเรด็เดนิฝ่าเปลวแดดกลับจากโบสถ์พรอ้มกับพ่อ
แม่ เขานึกถึงบทเรยีนปฐมวยัของเขา เน่ืองจาก

จาเรด็ไดย้ินไม่ชัด เขาจึงตอ้งเอาใจใส่รปูภาพที่ครใูห้ดู
และค�าที่ครูเขียนบนกระดาน

วนัน้ันพวกเขาเรยีนรูว้า่พระเยซทูรงขอใหเ้หลา่
สานุศิษยเ์ป็นผูส้อนศาสนา จาเรด็สงสัยวา่เขาจะท�าอะไรได้
บา้งเพือ่แบง่ปันพระกติตคิณุตามทีพ่ระเยซูทรงขอ เขารู้

วา่เขายงัรบัใช้งานเผยแผ่ไม่ได ้แตแ่ลว้เขาก็เกิดความคดิ
ดีๆ  ขึน้มาอยา่งหน่ึง เห็นทเีขาจะตอ้งเริม่ออมเงนิกอ่น!

เมื่อกลับถึงบ้าน จาเรด็วิง่ผ่านอัมเบอรแ์พะที่เขาเลีย้ง
ไวเ้ข้าไปในบ้าน เขาไดข้วดโหลพลาสตกิใบใหญ่มาใบ
หน่ึงและเจาะรดูา้นบนอย่างระมัดระวงั เขาเขียนข้าง
ขวดวา่ “เงินทุนเผยแผ่” จากน้ันเขาเข้าไปในห้องนอน
และหยิบเงินจากใตเ้ตยีงออกมา เขาหยอดลงขวดทีละ
เหรยีญ แตเ่หรยีญทัง้หมดที่เขามีก็ยังไม่เต็มก้นขวด เขา
จะมีเงินมากขึน้ไดอ้ย่างไร

จาเรด็คดิแล้วคดิอีก เขามองออกนอกหน้าตา่งเห็น
ดวงอาทิตย์เจิดจ้า ในฟิลิปปินส์เวลาน้ันอากาศรอ้นมาก 

เงินทนุเผยแผ่จาก  
ไอติมหวานเย็น

โดย แมค็เคนนา คลาร์ก
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง
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จาเรด็กับเพื่อนๆ กินไอตมิมะพรา้วหวานเย็นแทบทุก
บ่ายหลังเลิกเรยีน “ ใช่แล้ว!” เขาคดิ เขาอาจจะท�าไอตมิ
หวานเย็นขายให้คนที่อยากดบัรอ้น

จาเรด็วิง่ไปหาแม่ “แม่สอนผมท�าไอตมิหวานเย็นได้
ไหมครบั” จาเรด็ท�าสัญญาณมือ เขากับแม่ ใช้ภาษามือ 
ภาษาที่คณุใช้มือคยุกัน แม่ยิม้และพยักหน้า

วนัรุง่ขึน้ จาเรด็กับแม่เดนิไปตลาดใหญ่กลางแจ้งและ
ซือ้ของทุกอย่างที่ตอ้งใช้ เมื่อกลับถึงบ้าน จาเรด็หยิบ
ชามใบใหญ่ออกมาผสมน� ้ากะทิ นมข้นหวาน วานิลลา 
และมะพรา้วขูดเข้าดว้ยกัน แม่กับจาเรด็ใช้กรวยกรอก
ส่วนผสมลงในถุงใบเล็ก พวกเขาน�าถุงทัง้หมดใส่ ในช่อง
แข็ง “เยี่ยมเลย!” คณุแม่ท�าท่ามือ

ไอตมิหวานเย็นใช้เวลานานกวา่จะกลายเป็นน� ้าแข็ง 
แตว่นัรุง่ขึน้หลังเลิกเรยีน ไอตมิก็พรอ้มขาย! จาเรด็ปีน
ขึน้เก้าอีแ้ละยกกระตกิน� ้าแข็งสีขาวลงมาจากหลังตูเ้ย็น 
เขาวางผ้าขนหนูไวก้้นกระตกิและเรยีงไอตมิหวานเย็นไว้
บนผ้า เขาอยากขายเต็มที

จาเรด็วิง่ออกไปในถนนที่แห้งผาก เพื่อนๆ ก�าลังเล่น
วา่วที่ท�ากันเอง และใช้รองเท้าแตะของพวกเขาปา 
กระป๋องให้ล้ม

เขาตัง้โตะ๊ตวัหน่ึงรมิถนน พรอ้มกับป้ายขนาดใหญ่
เขียนวา่ “ ไอตมิหวานเย็น 5 เปโซ” โชเนลเพื่อนของเขา
วิง่มาชีท้ี่กระตกิ เขาให้เงินจาเรด็ห้าเปโซ และจาเรด็ยื่น
ไอตมิหวานเย็นให้เขา พวกเขาแปะมือกัน

ไม่นานเพื่อนๆ ของจาเรด็ก็มาซือ้ไอตมิหวานเย็นดว้ย 
ไม่กี่ช่ัวโมงหลังจากน้ันเมื่อแม่เรยีกจาเรด็ไปกินอาหาร
เย็น ไอตมิหวานเย็นเหลือไม่กี่ถุง

จาเรด็ยกกระตกิที่ ไอตมิเกือบหมดและหยิบเหรยีญ
เข้าบ้าน เขาน�าเงินส่วนสิบใส่กระเป๋ากางเกงข้างหน่ึง
ของเขา  ส่วนอีกข้างหน่ึงใส่เงินที่เหลือ เขาอดใจรอเห็น
เงินทุนเผยแผ่เต็มขวดโหลแทบไม่ไหว

ทีบ่า้นเขาหยอดเหรยีญเงนิทนุเผยแผล่งไปสมทบกบั
เงนิทีก่องอยูก้่นขวด ยงัมทีีว่า่งอีกมาก! แตจ่าเรด็รูสึ้ก
อบอุ่นในใจขณะนึกถงึการรบัใช้งานเผยแผ่ ในวนัขา้ง
หน้า  เขาตดัสินใจวา่จะขายไอตมิหวานเย็นทกุวนัจนกวา่
ขวดโหลจะเต็ม เขารูสึ้กดมีากทีม่รีายได ้เพราะเขาจะได้
เป็นผูส้อนศาสนาตามทีพ่ระเยซทูรงขอให้เขาท�า ●
ผู้เขียนเคยรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาในฟิลิปปินส์และปัจจุบันอาศยัอยู่
ในรฐัเวอรจ์ิเนีย สหรฐัอเมรกิา
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ปีน้ีท่านจะไดรู้้จกัพระเยซูมากยิง่ข้ึนเม่ือท่านอ่านพนัธสญัญาใหม่! แต่ละสปัดาห์
ท่านจะพร้อมเรียนบทเรียนปฐมวยัเม่ือท่านอ่านขอ้ท่ีระบุไวใ้นหนา้ พ14 ระบายสี

ลงในช่องวา่งหลงัจากท่านอ่านแลว้
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 1. มทัธิว 25:1–4, 8–13

 2. ลกูา 1:30–38

 3. ลกูา 2:40–49, 52

 4. ยอห์น 1:1–5

 5. มทัธิว 3:11–17

 6. มทัธิว 4:1–10

 7. ยอห์น 3:1–5, 14–17

 8. มทัธิว 5:14–16

 9. มทัธิว 6:5–8

 10. มาระโก 4:35–41

 11. มทัธิว 12:6–13

 12. มทัธิว 13:1–9

 13. มทัธิว 14:22– 31

 14. มทัธิว 16:13–19

 15. มทัธิว 17:14–20

 16. ยอห์น 20:10–18

 17. ลกูา 10:30–37

 18. ยอห์น 10:9–18

 19. ลกูา 17:11–19

 20. มาระโก 10:13–22

 21. มทัธิว 21:12–17

 22. มทัธิว 25:31–40

 23. ยอห์น 13:33–35

 24. มาระโก 14:22–24

 25. ลกูา 23:32–34, 39–43

 26. ยอห์น 20:24–29

แผนภูมกิารอ่านพนัธสัญญาใหม่

 27. กิจการของอคัรทูต 9:1–6, 18–20

 28. กิจการของอคัรทูต 3:1–10

 29. กิจการของอคัรทูต 12:5–11

 30. กิจการของอคัรทูต 17:22–31

 31. กิจการของอคัรทูต 26:12–20

 32. โรม 6:3–11

 33. โรม 10:13–17

 34. 1 โครินธ์ 2:11–14

 35. 1 โครินธ์ 13:1–8

 36. 1 โครินธ์ 15:13–22

 37. 2 โครินธ์ 1:3–7

 38. 2 โครินธ์ 9:6–9

 39. กาลาเทีย 6:1–10

 40. เอเฟซสั 2:4–10

 41. เอเฟซสั 6:10–18

 42. โคโลสี 2:2–7

 43. 2 เธสะโลนิกา 3:7–13

 44. 2 ทิโมธี 3:14–17

 45. ฮีบรู 1:2–10

 46. ฮีบรู 7:1–6

 47. ยากอบ 3:1–10

 48. 1 เปโตร 3:12–18

 49. 1 ยอห์น 5:2–5

 50. ววิรณ์ 5:1–10

 51. ลกูา 2:4–12

 52. ววิรณ์ 12:7–11

ขอ้พระคมัภีร์เหล่าน้ีมาคู่กบัการอ่านประจ�าสปัดาห์ส�าหรับหลกัสูตรปี 2019
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ฉันสามารถสวดออ้นวอนไดท้กุเวลา  
ทกุท่ี เกีย่วกบัทกุสิง่ทกุอยา่ง 

 

พระบิดาบนสวรรคท์รงฟังและทรง
ตอบค�าสวดออ้นวอนของฉัน
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เ มือ่พายลุกูใหญท่ีเ่รยีกวา่เฮอรร์เิคนฮารว์ยีถ์ลม่เมอืงฮิวสตนั รฐัเทกซัส  
สหรฐัอเมรกิา บ้านเรอืนของคนจ�านวนมากถูกน� ้าทว่มหรอืไมก็่พงัทลาย  

ประธานเอ็ม. รสัเซลล ์บัลลารด์บินไปทีน่ั่นเพือ่ช่วย!

ประธานบลัลารด์ไปเยือนรฐัเทกซสั 
สหรฐัอเมริกา

อคัรสาวกเดนิทางไปทัว่โลก

อัครสาวกเดนิทางไปทั่วโลกเพือ่ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่
ผู้คนและสอนพวกเขาเกีย่วกับพระเยซูครสิต์

1

2
33

ภา
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ถ่า
ยจ

าก
 CH

UR
CH
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EW

S

ทนัททีีเ่คร่ืองบินของท่านลงจอด ท่านตรงไปศูนย์บัญชาการ
ทีศ่าสนจกัรเกบ็เคร่ืองอุปโภคบริโภคและส่งอาสาสมคัร 
มอรมอนร่วมมอืร่วมใจออกไปให้ความช่วยเหลอื

จากน้ันท่านไปเยอืนละแวกทีบ้่านเรือนหลายหลงัถูกน�า้ท่วม ถนน
บางสายถูกปิดล้อม ท่านจงึเดนิจากบ้านหลงัหน่ึงไปอกีหลงัหน่ึง 
ท่านฟังผู้คนและบอกพวกเขาว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักพวกเขา

ท่านพบผู้สอนศาสนาและสมาชิก
ศาสนจกัรคนอืน่ๆ ทีก่�าลงัช่วยเหลอื
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ปฏิบัตศิาสนกจิหมาย
ถงึอะไร
พระเยซูคริสตท์รงปฏิบติัศาสนกิจ 
ต่อผูอ่ื้น และอคัรสาวกของ
พระองคก์เ็ช่นกนั จบัคู่ค �ากบัภาพ
ท่ีแสดงวธีิปฏิบติัศาสนกิจของ
ผูค้นในปัจจุบนั!

4

5
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เมือ่พบชายสูงวยัคนหน่ึงทีบ้่าน
ของเขาพงัเสียหาย ประธาน 
บัลลาร์ดพูดว่า

ท่านพูดในการให้ข้อคดิทางวญิญาณและการ
ประชุมศีลระลกึสามการประชุมเพือ่ท่านจะ
ได้บอกคนมากมายว่าพระบิดาบนสวรรค์
ทรงรักพวกเขา!

ช่วยเหลอื

ฟัง

ให้พร

แบ่งปัน

มเีมตตา

วนัน้ีท่านจะช่วยใครสกัคนไดอ้ยา่งไร

ผมเป็นอคัรสาวก 
คนหน่ึงของศาสนจกัรของพระเยซู

คริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย . . . เรา
ตอ้งการใหคุ้ณรู้วา่เรารักคุณ และเรา

อยูท่ี่น่ีเพราะพระเยซูคริสตท์รง
ตอ้งการใหเ้ราอยูท่ี่น่ี
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ใหแ้บง่ปัน
 ของล�า้คา่  

โดย อริีค บี. เมอร์ดอกค์

เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“พรุง่น้ีพิเศษมาก” ครขูองดเิอโกบอก 
“เราจะมีกิจกรรม Show and Tell!”

ดเิอโกยิม้ เขาชอบ Show and Tell เขา
อดใจรออวดของพิเศษบางอย่างกับเพื่อนๆ 
ไม่ไหว

หลังเลิกเรยีน ดเิอโกบอกข่าวใหญ่น้ีกับ
คณุแม่

“ผมควรจะเอาอะไรไปครบั” เขาถาม
“ของที่พิเศษส�าหรบัลูกไงจ๊ะ” คณุแม่

ตอบ
“ผมเอาโลโบไปก็ได!้”

“แม่คดิวา่เราพาหมาไปโรงเรยีนไม่ได้
หรอกลูก” คุณแม่บอก “แต่มีของพิเศษ
ล�า้คา่อย่างอื่นที่ลูกแบ่งปันได”้

ไม่นานการตามล่าหาของล�า้คา่ของดเิอโก
ก็เริม่ขึน้! เขาพบตุก๊ตาลิงตวัหน่ึง เขาควร
เอาไปหรอืไม่ แตด่เิอโกยังคงหาตอ่

เขาดหูลังเก้าอี ้ในครวั เขาดบูนชัน้หนังสือ 
เขาจะไม่หยุดหาจนกวา่จะพบของถูกใจ



 มกราคม 2019 พ19

จากน้ันเขาก็ดขู้างเตยีง เขาพบของ
ถูกใจแล้ว!

ดเิอโกวิง่เอาไปอวดแม่ เขาถือของล�า้คา่
ไวแ้น่น

“แม่ครบั!” เขาพูด “ดน่ีูสิ! ผมพบของที่
ดทีี่สุดแล้ว”

เขาชูภาพเล็กๆ ภาพหน่ึงให้คณุแม่ด ู
เป็นภาพพระเยซูขณะทรงพระเยาว ์
ดเิอโกรูสึ้กดเีมื่อดภูาพน้ัน เขา
อยากให้เพื่อนๆ ที่ โรงเรยีนรูสึ้กดี
ดว้ย

“น่ันเป็นของพเิศษส�าหรบั
กจิกรรม Show and Tell เลยนะลกู” 
คณุแมพ่ดู “ลกูจะบอกชัน้เรยีนของ

ลกูวา่อยา่งไรเกีย่วกบัพระเยซ”ู
“บอกวา่ทุกคนมีความสุขได”้ เขาตอบ 

“เพราะพระเยซูทรงรกัทุกคน!” ●
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พระเยซทูรงเรียนรูแ้ละเติบโต
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พระเยซูประสูตเิป็น
ทารกน้อย ฉันเองก็

เคยเป็นทารก!

มารยี์กับโยเซฟช่วยกันดแูล
พระเยซู ใครช่วยฉัน

พระเยซูทรงเตบิโตแบบเดยีวกับที่
ฉันก�าลังเตบิโต พระองคท์รงเตบิโต

ในดา้น สตปิัญญา หมายความวา่
พระองคท์รงเรยีนรูส่ิ้งใหม่ๆ

โดย มาริสซา วดิดสัิน
นิตยสารศาสนจกัร

ท�าตามพระเยซู
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พระองคท์รงเตบิโตในดา้น รา่งกาย 
หมายความวา่พระองคท์รงเตบิใหญ่

พระองคท์รงเตบิโตเป็นที่ชอบตอ่พระ
พักตร ์พระผู้เป็นเจ้า หมายความวา่
พระองคท์รงเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระบิดา
บนสวรรค ์พระองคท์รงเรยีนรูท้ี่จะสวด
อ้อนวอน พระองคท์รงอ่านพระคมัภีร์

พระเยซูทรงเตบิโตเป็นที่
ชอบตอ่หน้า คนทัง้หลาย 
หมายความวา่พระองคท์รงผูก
มิตรเพื่อนใหม่ ทรงมีเมตตา
ตอ่ผู้อื่น และทรงช่วยเหลือ
ครอบครวัของพระองค์
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ฉันสามารถช่วยให้ความคดิและรา่งกายของฉันเตบิโต เรยีนรูท้ี่จะท�าตามพระผู้
เป็นเจ้า ฉันเป็นเพื่อนที่ดี ได ้ฉันจะเตบิโตในดา้นดเีช่นเดยีวกับพระเยซู! ●

อ่านเรือ่งราวของพระเยซูขณะยังทรงพระเยาว์ ใน ลูกา 2:40–52
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หน้าระบายสี
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ฉันก�าลงัโต



Friend Worldwide   

Happy ethnic family reading the 

เรายินดทีี่จะน�าเสนอ เพือ่นเด็ก แนวใหม่! นิตยสารฉบับน้ีจะมาพรอ้ม 
เลียโฮนา ของท่าน ถ้าท่านไม่มีเด็กในบ้าน เราหวงัวา่ท่านจะแบ่งปันให้กับ
หลาน เพื่อนบ้าน หรอืเด็กปฐมวยั

ตอ่ไปน้ีเป็นส่ิงที่ท่านจะพบในนิตยสาร เพือ่นเด็ก แนวใหม่

•  เรือ่งราวตา่งๆ เพลง และกิจกรรมมากกวา่ 20 หน้า
•  กระดาษแบบใหม่ที่ระบายสี วาดภาพ และตดัไดง้่าย
•  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด
•  เรือ่งราวเกี่ยวกับการปฏิบัตศิาสนกิจทั่วโลกของโควรมัอัครสาวกสิบสอง
•  เรือ่งราวเกี่ยวกับเด็กจากทั่วโลก
•  แหล่งข้อมูลส�าหรบัการสังสรรค์ ในครอบครวัและการศึกษา

พระคมัภีรก์ับครอบครวั

เรายินดรีบัฟังความคดิเห็นของท่านเกี่ยวกับ:

•  ประสบการณ์การใช้ เพือ่นเด็ก แนวใหม่ของครอบครวัท่าน
•  ประสบการณ์ที่ท่านแบ่งปันกับผู้อื่น
•  ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรงุ

New Friend

50 E. North Temple Street, Room 2393
Salt Lake City, UT 84105 USA
liahona@ ldschurch .org

ดว้ยความรกั
เพือ่นเด็ก
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