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เข้าใจสันติสุขเพราะเรารู้สึกถึงความวุ่นวาย2

พระบิดาในสวรรค์ทรงทราบว่าเรื่องนี้จะ
เกิดขึ้นกับเรา  นี่คือแผนทั้งหมดแห่งความสุข 
อันสมบูรณ์แบบของพระองค์  พระองค์ทรง
เตรยีมทางผ่านพระชนม์ชพีของพระบตุร พระ- 
เยซูคริสต์  พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงเชื่อ
ฟังอย่างแท้จริง เพราะการชดใช้ของพระองค์
มีชัยชนะเหนือความยากลำาบากทุกอย่างท่ี
เราจะต้องประสบในความเป็นมรรตัยนี้  

เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งการทดลอง 
ข้าพเจ้าไม่จำาต้องให้รายละเอียดแหล่งของ
ความชั่วร้ายในโลกนี้  ไม่จำาต้องอธิบายถึง
สิ่งท้าทายและเรื่องปวดร้าวใจที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตมรรตัย เราแต่ละคนรู้ซึ้งถึงการต่อสู้
ดิ้นรนของตนเองที่มีทั้งการล่อลวง ความปวด
ร้าว และเศร้าโศก

ในโลกก่อนเกิดเราเรียนรู้ว่าจุดประสงค์ที ่
ลงมาอยู่ทีน่ี่คอืเพ่ือรบัการทดสอบ การทดลอง 
และสิง่ท้าทาย3 เรารูว่้าจะต้องเผชญิกับความ 
ชั่วร้ายของปฏิปักษ์  บางครั้งเราอาจรู้สึกถึง 
เรื่องทางลบในความเป็นมรรตัยมากกว่าเรื่อง 
ทางบวก ศาสดาพยากรณ์ลไีฮสอนว่า “เพราะ 
จำาเป็นต้อง, มีการตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง”4   
เนื่องจากสิ่งท้าทายทางลบทั้งหมดที่มีอยู่ใน 

โดยเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี สก็อตต์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เมื่ออาดัมและเอวาอาศัยอยู่ในสวนเอเดน 
ทั้งสองได้รับทุกสิ่งที่จำาเป็นต่อการดำารง
ชีวิตในแต่ละวันอย่างเหลือเฟือ  ไม่มี

เรื่องยากลำาบาก ไม่มีสิ่งท้าทาย หรือความ
เจ็บปวดใดๆ  เนื่องจากไม่เคยประสบกับ
ช่วงเวลายากลำาบากทั้งสองจึงไม่รู้ว่าตนเอง
สามารถมีความสุขได้ ทั้งไม่เคยรู้สึกวุ่นวาย
ใจ จึงไม่รู้ว่ามีสันติสุขได้

ในที่สุดอาดัมและเอวาก็ละเมิดพระบัญ- 
ญัติที่ห้ามไม่ให้กินผลของต้นไม้แห่งการรู้
ความดีและความชั่ว เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขา
จึงพ้นจากสภาพของความไร้เดียงสาเช่นที่
เคยเป็นมา พวกเขาเริ่มรู้หลักธรรมแห่งการ
ตรงกันข้าม พวกเขาเริ่มเผชิญกับความเจ็บ
ป่วยซึ่งทำาให้สุขภาพเสื่อมลง  พวกเขาเริ่ม
รู้สึกถึงความเศร้าโศกเท่ากับรู้สึกถึงปีติสุข

จากการที่อาดัมและเอวารับส่วนผลไม้
ต้องห้าม ความรู้เรื่องความดีและความชั่วจึง
เป็นที่รู้ในโลก  การเลือกของพวกเขาทำาให้
เราแต่ละคนสามารถมาในโลกนี้เพื่อรับการ 
ทดลองและการทดสอบ1  เราได้พรคือสิทธิ์
เสรีซึ่งเป็นความสามารถในการตัดสินใจและ 
รับภาระรับผิดชอบท่ีมาจากการตัดสินใจ
เหล่าน้ัน  การตกทำาให้ในชีวิตเราสามารถ
รู้สึกได้ท้ังความสุขและเศร้า  เราสามารถ

ทำ�ให้ก�รใช้ศรัทธ�เป็น 
สิ่งสำ�คัญอันดับแรก
เนื่องจากสิ่งท้าทายทางลบทั้งหมดที่มีอยู่ในชีวิตเรา เราจึงต้องใช้เวลาที่จะใช ้
ศรัทธาของเราอย่างแข็งขัน

ต้องเตม็ใจ “รบัภาระของกันและกัน และด้วย 
การกระทำาเช่นนีท่้านทัง้หลายก็ได้ปฏิบตัติาม 
ธรรมบญัญัตขิองพระครสิต์”13 ดังท่ีเปาโลสอน

การรับภาระของกันและกันได้แก่การช่วย
เหลือ สนับสนุน และเข้าใจทุกคน รวมทั้งคน
เจ็บป่วย คนอ่อนแอ คนยากจนในวิญญาณ 
และร่างกาย นกัแสวงหาและคนมทุีกข์ ตลอด 
จนสานุศิษย์สมาชิกคนอื่นๆ—รวมทั้งผู้นำา
ศาสนจกัรท่ีพระเจ้าทรงเรยีกให้รบัใช้ระยะหน่ึง

พี่น้องทั้งหลาย จงอยู่ในเรือ ใช้เสื้อชูชีพ
ของท่านและจับเรือให้แน่นทั้งสองมือ  หลีก
เลี่ยงสิ่งที่ทำาให้เขว! และถ้าพวกท่านคนใด 
ตกจากเรือ เราจะหาท่านให้พบ ช่วยเหลือ 
ท่าน และดึงท่านกลับขึ้นเรือเดินสมุทรไซอัน
อย่างปลอดภัย เรือที่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
และพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงคุมหางเสือ
และจะทรงนำาทางเราอย่างราบรื่น ข้าพเจ้า
เป็นพยานถึงสิ่งนี้อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ชีวิตเรา  เราจึงต้องใช้เวลาที่จะใช้ศรัทธาของ
เราอย่างแข็งขัน  การใช้ศรัทธาเช่นนั้นจะนำา
พลังในทางบวก ที่เปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์มาสู่ชีวิตเรา

พระบิดในสวรรค์ประทานเครื่องมือที่ช่วย 
ให้เรามาหาพระคริสต์และใช้ศรัทธาในการ 
ชดใช้ของพระองค์ เมื่อเครื่องมือเหล่านี้กลาย 
เป็นนิสัยที่หยั่งรากลึก เราจะมีหนทางสะดวก 
ที่สุดที่จะพบสันติสุขในสิ่งท้าทายแห่งมรรตัย  
วันนี้ข้าพเจ้าเลือกจะพูดถึงเครื่องมือสี่อย่าง  
ขณะข้าพเจ้าพูด ให้ท่านพิจารณาประเมินผล
การใช้เครื่องมือแต่ละอย่างของตนเอง  แล้ว
แสวงหาการนำาทางของพระเจ้าเพื่อพิจารณา
ว่าท่านจะพัฒนาการใช้เครื่องมือแต่ละอย่าง
ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

การสวดอ้อนวอน	
เครื่องมืออันดับแรกคือการสวดอ้อนวอน  

จงสนทนากับพระบิดาในสวรรค์บ่อยๆ จัดหา 
เวลาทูลพระองค์ทุกวันว่าท่านคิดอะไรและ 
รู้สึกอย่างไร  ทูลทุกเร่ืองเกี่ยวกับท่าน พระ- 
องค์สนพระทัยเรื่องที่สำาคัญท่ีสุดเท่าๆ กับ
เสี้ยวส่วนที่ธรรมดาที่สุดของชีวิตท่าน จงทูล 
พระองค์อย่างเตม็ท่ีถึงความรูส้กึและประสบ- 
การณ์ตัง้แต่เรือ่งเลก็ท่ีสดุจนถึงเรือ่งใหญ่ท่ีสดุ

เพราะทรงเคารพในสทิธ์ิเสรขีองท่าน พระ- 
บิดาในสวรรค์จะไม่ทรงบังคับให้ท่านสวด
อ้อนวอน แต่เมื่อท่านใช้สิทธ์ิเสรีน้ันโดยมี
พระองค์อยู่ในทุกแง่มุมของชีวิตประจำาวัน  
ใจท่านจะเร่ิมเพ่ิมพูนด้วยสันติสุขที่เต็มไป
ด้วยความเบิกบานใจ  สันติสุขดังกล่าวจะ
รวมแสงนิรันดร์ส่องบนความยากลำาบากของ
ท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านรับมือกับเรื่องท้าทาย
เหล่านั้นได้จากมุมมองนิรันดร์

บิดามารดา จงช่วยกันปกป้องลูกๆ โดย
ตดิยทุธภณัฑ์ให้พวกเขาทกุเช้าค�า่ด้วยอ�านาจ 
แห่งการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว ทุกวัน 
เดก็ๆ ถกูจูโ่จมด้วยความชัว่แห่งตณัหา ความ 
ละโมบ ความจองหอง พฤติกรรมบาปอื่นๆ 
อีกเป็นขบวน  จงปกป้องลูกๆ ของท่านจาก
อิทธิพลฝ่ายโลกในทุกๆ วันโดยเสริมก�าลัง
ป้องกันพวกเขาด้วยพรอันทรงพลังซึ่งเป็นผล
มาจากการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว  การ
สวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวควรเป็นล�าดับ
ความส�าคัญที่ไม่อาจต่อรองได้ในชีวิตประจ�า
วันของท่าน

การศึกษาพระคัมภีร์
เครื่องมืออันดับที่สองคือการศึกษาพระ- 

วจนะของพระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์และ
ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต  เรา
สนทนากับพระผู้เป็นเจ้าโดยสวดอ้อนวอน  
ส่วนใหญ่พระองค์ทรงสื่อสารกลับมาด้วย
พระวจนะที่เขียนไว้ เพื่อรู้ว่าเสียงจากสวรรค์
เป็นอย่างไรและให้ความรู้สึกเช่นไร จงอ่าน
พระวจนะของพระองค์ ศึกษาพระคัมภีร์และ
ไตร่ตรองถ้อยคำาเหล่าน้ัน  ให้สิ่งเหล่านี้เป็น
ส่วนสำาคัญในชีวิตทุกวัน  หากท่านต้องการ
ให้ลูกๆ รู้ เข้าใจและกระทำาตามการกระตุ้น
เตือนของพระวิญญาณท่านต้องศึกษาพระ-
คัมภีร์กับพวกเขา

อย่ายอมฟังคำาเท็จของซาตานที่หลอกว่า 
ท่านไม่มีเวลาศึกษาพระคัมภีร์ จงเลือกการ
ใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์ การดื่มดำ่าพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้าในแต่ละวันสำาคัญกว่าการ 
นอนหลบั การศกึษา การทำางาน การดโูทรทศัน์ 
วีดิโอเกมส์ หรือสังคมออนไลน์  ท่านอาจต้อง 
จดัลำาดบัความสำาคญัใหม่เพ่ือให้มเีวลาศกึษา 

พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้า ถ้าต้องทำาเช่นนัน้ 
จงทำา!

มีสัญญาจากศาสดาพยากรณ์หลายท่าน
ถึงพรจากการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน6  

ข้าพเจ้าขอพูดเพิ่มเติมด้วยคำาสัญญานี้:  
เมื่อท่านอุทิศเวลาทุกวันทั้งส่วนตัวและกับ
ครอบครัวเพื่อศึกษาพระวจนะของพระผู้เป็น-
เจ้า ชีวิตท่านจะเต็มไปด้วยสันติสุข  สันติสุข
ดงักล่าวไม่ได้มาจากโลกภายนอก แต่มาจาก 
ภายในบ้าน ภายในครอบครัว และจากภาย 
ในใจของท่านเอง  เป็นของประทานจาก
พระวิญญาณ  และจะขยายวงจากท่านเป็น
อิทธิพลดีต่อผู้อื่นในโลกรอบตัวท่าน  ท่าน
กำาลังทำาสิ่งสำาคัญมากซึ่งช่วยเพิ่มพูนสันติสุข
ที่สั่งสมไว้ในโลกอย่างต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าไม่ได้ประกาศว่าชีวิตท่านจะหมด
สิ้นสิ่งท้าทาย  จำาไว้ว่าเมื่ออาดัมและเอวาอยู ่
ในสวน พวกเขาปลอดจากสิง่ท้าทาย พวกเขา 
จงึไม่สามารถพบกับความสขุ ปีตแิละสนัตสิขุ7 

สิ่งท้าทายเป็นส่วนสำาคัญของสภาพมรรตัย 
ด้วยการศกึษาพระคมัภร์ีทกุวันอย่างสมำา่เสมอ 
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ท่านจะพบสันติสุขในความวุ่นวายรอบข้าง 
และพลงัทีจ่ะต่อต้านสิง่ล่อลวง ท่านจะพัฒนา 
ศรัทธาอันแรงกล้าในพระคุณของพระผู้เป็น-
เจ้าและรู้ว่าผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์
ทุกคนจะได้รับการรังสรรค์ให้ถูกต้องตาม
จังหวะเวลาของพระผู้เป็นเจ้า

การสังสรรค์ในครอบครัว
ขณะทำางานเพื่อเสริมสร้างครอบครัวและ

บำารุงเลี้ยงสันติสุข จงนึกถึงเครื่องมืออันดับที่
สามนี้: การสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์  
ระวังอย่าทำาให้การสังสรรค์ในครอบครัวเป็น
เพียงสิ่งที่เอาไว้คิดทีหลังในวันที่มีงานยุ่ง  จง
ตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าคืนวันจันทร์ครอบครัว 
ของท่านจะอยู่บ้านด้วยกันเพื่อการสังสรรค ์
นี้  อย่าปล่อยให้ข้อเรียกร้องของการทำางาน  
กีฬา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การบ้านหรือสิ่ง
อื่นใดสำาคัญกว่าช่วงเวลานี้ที่ท่านจะอยู่ด้วย
กันเป็นครอบครัวที่บ้าน

โครงสร้างของการสังสรรค์ของท่านไม่
สำาคัญเท่ากับเวลาที่ให้  ควรมีการสอนพระ- 
กิตติคุณทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทาง 
การ จงทำาให้การสังสรรค์นี้เป็นประสบการณ ์
ที่มีความหมายสำาหรับสมาชิกในครอบครัว
ทุกคน การสังสรรค์ในครอบครัวเป็นช่วงเวลา 
อนัลำา้ค่าในการแสดงประจกัษ์พยานในสภาพ 
แวดล้อมที่ปลอดภัย  ฝึกการสอน วางแผน
และทักษะในการวางระเบียบ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสัมพันธภาพในครอบครัว 
เพื่อพัฒนาธรรมเนียมของครอบครัว พูดคุย
กัน และที่สำาคัญกว่านั้น เพื่อมีเวลาพิเศษ
ร่วมกัน!

ในการประชุมใหญ่เดือนเมษายนท่ีผ่าน
มา  ซิสเตอร์ลินดา เอส. รีฟส์ประกาศอย่าง
อาจหาญว่า “ ดิฉันจึงต้องเป็นพยานถึงพร
ของการศึกษาพระคัมภีร์ประจำาวัน และการ
สวดอ้อนวอน และการสังสรรค์ในครอบครัว
ทุกสปัดาห์ ข้อปฏบิตัเิหล่าน้ีจะช่วยขจดัความ 
เครียด ชี้ทางชีวิตเราและเพิ่มความคุ้มครอง
แก่ครอบครัว”8  ซิสเตอร์ รีฟส์เป็นสตรีท่ี
ฉลาดมาก ขอกระตุ้นเตือนท่านให้แสวงหา
ประจักษ์พยานเกี่ยวกับนิสัยที่สำาคัญยิ่งทั้ง
สามประการนี้

การเข้าพระวิหาร
เครื่องมืออันดับที่สี่คือการไปพระวิหาร  

เราทุกคนทราบว่าไม่มีสถานที่ใดในโลกน้ีมี
สันติมากไปกว่าในพระวิหารของพระผู้เป็น-
เจ้า  ถ้าท่านยังไม่มีใบรับรองพระวิหาร จง
พิสูจน์ค่าควรเพ่ือที่จะได้รับ  เมื่อได้รับแล้ว
จงใช้บ่อยๆ9  กำาหนดการเข้าพระวิหารเป็น
ตารางเวลาประจำา  อย่ายอมให้ใครหรืออะไร
ขัดขวางท่านจากการไปอยู่ที่นั่น

ขณะอยู่ในพระวิหาร  จงฟังถ้อยคำาของ 
ศาสนพิธี ไตร่ตรอง สวดอ้อนวอนและพยายาม 
เข้าใจความหมายของถ้อยคำาเหล่านั้น พระ-
วิหารเป็นสถานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งที่จะไปเพื่อ 
เข้าใจถึงอำานาจการชดใช้ของพระเยซคูรสิต์ 
แสวงหา พระองค์  ท่ีนัน่ จำาไว้ว่าพรจะเพ่ิมพูน 
ขึ้นอีกมากมายจากการเตรียมรายชื่อครอบ- 
ครัวของท่านเองเพื่อใช้ในพระวิหาร

เครื่องมือสี่อย่างน้ีคือนิสัยพ้ืนฐานของ
ความมั่นคงแก่ชีวิตท่านในอำานาจการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์  จำาไว้ว่าพระผู้ช่วยให้รอด

คือเจ้าชายสันติ  สันติของชีวิตมรรตัยมาจาก 
การพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้ของพระ- 
องค์ เมื่อเราเสมอต้นเสมอปลายในการสวด
อ้อนวอนทุกเช้าคำ่า ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน 
สังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์  และเข้า
พระวิหารเป็นประจำา  เราตอบรับอย่างแข็ง
ขันต่อการเชื้อเชิญให้ “มาหาพระองค์” ยิ่งเรา
พัฒนานิสัยเหล่านี้ ซาตานก็ยิ่งมุ่งทำาร้ายเรา 
แต่ความสามารถในการทำาร้ายของเขาจะลด
ลง ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ เราใช้สิทธิ์เสรีที่จะ
ยอมรับของประทานแห่งการพลีพระชนม์ชีพ
เพื่อการชดใช้ของพระองค์อย่างสมบูรณ์

ข้าพเจ้าไม่ได้แนะนำาว่าขณะท่านทำาสิ่ง
เหล่านี้ความยากลำาบากในชีวิตจะสลายไป
สิ้น  ท่ีถูกต้องคือ เรามายังชีวิตมรรตัยเพ่ือ
เติบโตจากการทดลองและการทดสอบ ส่ิง
ท้าทายช่วยให้เราเป็นเหมือนพระบิดาใน
สวรรค์ย่ิงขึน้ และการชดใช้ของพระเยซคูริสต์ 
ทำาให้การอดทนต่อสิ่งท้าทายเหล่านี้เป็นไป
ได้10  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าขณะเรามาหา
พระองค์อย่างแข็งขัน  เราสามารถอดทนต่อ
การล่อลวง ความปวดร้าวใจ สิ่งท้าทายที่เรา
เผชิญได้ทุกอย่าง ในพระนามของพระเยซู-
คริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ดู	โมเสส	5:11.
2.	 ดู	โมเสส	4-5.
3.	 ดู	อับราฮัม	3:25.
4.	 2	นีไฟ	2:11.
5.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	18:36;	ดูข้อ	34-35	

ด้วย.
6.	 ตัวอย่างบางเรื่องได้แก่

ประธานโธมัน	เอส.	มอนสันกล่าวว่า	“เมื่อเรา 
อ่านและไตร่ตรองพระคัมภร์ี	เราจะพบเสียงกระซิบ 
อ่อนหวานของพระวิญญาณต่อจิตวิญญาณเรา	เรา
จะพบค�าตอบของค�าาถาม	เราเรียนรู้เกี่ยวกับพรซึ่ง 
มาจากการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า	เรา 
ได้รบัประจกัษ์พยานแน่นอนถงึพระบดิาบนสวรรค์ 
และพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์…เมื่อ
เราจดจ�าาการสวดอ้อนวอนและใช้เวลาอ่านพระ-
คัมภีร์	ชีวิตเราจะได้รับพรมากข้ึนโดยไม่สิ้นสุด
และภาระของเราจะเบาลง”	(“เราไม่มีวันเดินตาม
ล�าพัง,” เลียโฮนา,	พ.ย.	2013,	122)

ประธานกอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า	“ข้าพเจ้า
สัญญากับท่านโดยไม่ลังเลว่าหากแต่ละท่านจะ
ปฏิบัติตามโปรแกรมง่ายๆ	นี้	ไม่ว่าท่านจะอ่าน
พระคัมภีร์มอรมอนมาแล้วกี่ครั้ง	ท่านจะมีพระ-
วิญญาณของพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตและในบ้าน
ของท่าน		มีปณิธานแน่วแน่มากขึ้นว่าจะด�าเนินใน
การเชื่อฟังพระบัญญัติ		และมีประจักษ์พยานเข้ม- เกวาเตม็อก, เม็กซิโก
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แข็งมากขึ้นถึงการทรงพระชนม์อยู่จริงของพระ-
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า”	(“ประจักษ์พยานอันแน่ว
แน่และมีพลัง,”		เลียโฮนา,	ส.ค.	200,	6)

ประธานฮาเวิร์ด	ดับเบิลยู.	ฮันเตอร์กล่าวว่า 
“ครอบครัวได้รับพรมากมายเมื่อบิดามารดาผู้ฉลาด 
น�าลูกๆ	มาอยู่เคียงข้างแล้วอ่านเรื่องราวจากหน้า
หนังสือห้องสมุดพระคัมภีร์ด้วยกัน	จากนัน้พดูคยุ
กนัอย่างอสิระถงึเรือ่งราวและความคดิอันงดงาม
ตามความเข้าใจของทุกคน		บ่อยครั้งที่เยาวชน
และเด็กเล็กๆ	มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและซาบซึ้ง
ในวรรณกรรมศาสนาพื้นฐานได้อย่างไม่น่าเชื่อ”	
(“Reading	the	Scriptures,”	Ensign,	Nov.	1979,	
64).

ประธานเอสรา	แทฟท์		เบนสัน	กล่าวว่า 
“บ่อยครั้งที่เราท�างานหนักในความพยายามที่จะ
เพิ่มระดับกิจกรรมในสเตคของเรา		เราท�างานอย่าง
พากเพียรเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของจ�านวนผู้เข้าร่วม
การประชุมศีลระลึก		เราท�างานเพื่อมีเปอร์เซ็นต์
ของเยาวชนในคณะเผยแผ่ให้สูงขึ้น		เราพยายาม
ปรับจ�านวนผู้แต่งงานในพระวิหารให้มากขึ้น	ทุก
สิ่งที่กล่าวมาเป็นความพยายามที่น่าชื่นชมและ
ส�าคัญต่อการเติบโตของอาณาจักร		แต่เมื่อสมาชิก
แต่ละคน	ครอบครัวแต่ละครอบครัว	เอาใจใส่ใน
พระคัมภีร์เป็นประจ�าสม�่าเสมอ		กิจกรรมส่วน
อื่นๆ	ที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นโดยอตัโนมติั	ประจกัษ์
พยานจะเพิม่พนู		ค�ามัน่สญัญาจะแข็งแกร่ง		ครอบ- 
ครัวจะเพิ่มพลัง	การเปิดเผยส่วนบุคคลจะไหลหลั่ง
มา”	(“The	Power	of	the	Word,”	Ensign,	May	
1986,	81).

ประธานสเป็นเซอร์	ดับเบิลยู.	คิมบัลล์ประกาศ
ว่า	“ข้าพเจ้าพบว่าเมื่อข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์เพียง
ผิวเผินกับพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อดูเหมือนว่าไม่มี
พระกรรณคอยสดับฟังและไม่มีสุรเสียงรับสั่ง		
ข้าพเจ้าก็ก�าลังห่างไกลออกไปทุกที		ถ้าข้าพเจ้า

ใฝ่ใจศึกษาพระคัมภีร์ระยะทางจะแคบเข้าและ
ความเข้มแข็งทางวิญญาณจะกลับคืนมา		ข้าพเจ้า
พบว่าตนเองก�าลังรักคนที่พึงรักจริงจังมากขึ้น
ด้วยสุดใจ	ความคิด		และก�าลังของข้าพเจ้า		และ
รักพวกเขามากขึ้น	ข้าพเจ้าพบว่าข้าพเจ้าท�าตาม
ค�าแนะน�าของคนเหล่านั้นง่ายขึ้น”	(ค�าสอนของ
ประธานศาสนาจกัร: สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คมิบัลล์ 
[2006],	73).

ประธานแมเรียน	จี.	รอมนีย์กล่าวว่า	“ข้าพเจ้า
รู้สึกม่ันใจว่าถ้าในครอบครัวของเรา	บิดามารดา
จะอ่านพระคัมภีร์มอรมอนร่วมกับการสวดอ้อน- 
วอนอย่างสม�่าเสมอทั้งอ่านด้วยกันสองคนและ
อ่านกับลูกๆ	ของตน		วิญญาณแห่งพระคัมภีร์เล่ม
นี้จะซึมซาบในบ้านของเราและทุกคนที่อาศัยอยู่
ในนั้น		วิญญาณแห่งความคารวะจะเพิ่มขึ้น	ความ
เคารพนับถือกันและความเกรงใจต่อกันจะเติบโต		
วิญญาณแห่งความขัดแย้งจะจากไป		บิดามารดา
จะให้ค�าปรึกษาลูกๆ	ในความรักและปัญญาที่ยิ่ง
ใหญ่ขึ้น		ลูกๆ	จะตอบรับและยอมรับค�าปรึกษา
ของบิดามารดามากขึ้น		ความชอบธรรมจะเพิ่ม
ขึ้น		ศรัทธา	ความหวังและจิตกุศล—ความรักอัน
บริสุทธิ์ของพระคริสต์—จะเต็มเปี่ยมในบ้านเรา	
ชีวิตเรา	น�ามาซึ่งสันติสุขที่ตื่นตัว	ปีติและความ
สุข”	(“The	Book	of	Mormon,” Ensign,	May	
1980,	67)

ประธานบอยด	์เค.	แพคเกอร์กล่าวว่า	“ความ
เข้าใจในหลักค�าสอนที่แท้จริงเปลี่ยนเจตคติและ
พฤติกรรม		การศึกษาหลักค�าสอนพระกิตติคุณจะ 
ปรับปรุงพฤติกรรมได้เร็วกว่าการศึกษาพฤติกรรม
เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม”	(“อย่ากลัว,”	เลียโฮนา, 
พ.ค.	2004,	98).

เอ็ลเดอร์เดวิด	เอ.	เบดนาร์กล่าวว่า	“การสวด 
อ้อนวอนเป็นครอบครวัแต่ละครัง้	การศึกษาพระ- 
คัมภีร์เป็นครอบครัวแต่ละครั้ง	และการสังสรรค์

ในครอบครัวแต่ละครั้งคือการตวัดปลายภู่กัน 

ลงบนผืนผ้าใบของจิตวิญญาณเรา	อาจไม่มี

เหตุการณ์ครั้งใดน่าประทับใจหรือน่าจดจ�า		แต่
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