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พระองค์เท่ำน้ันทรง
สำมำรถเป็นพระผู้ช่วยให้
รอดของเรำได้, น. 8
เรำเรียนรู้ควำมจริงอะไรบ้ำงเกีย่วกบั
ร่ำงกำยจำกกำรฟ้ืนคนืพระชนม์ น. 14

พบควำมเป็นอสิระจำกภำระทั้งหลำยของ
กำรกระท�ำทำรุณกรรมทำงเพศ, น. 22

รู้จกัศัตรูของท่ำน: วธีิต้ำนยุทธวธีิทั้งส่ี
ของซำตำน, น. 30

ส�ำหรับคนหนุ่มสำว



คนงานต้ังป้าย ณ สถานท่ีก่อสร้างพระวิหารเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์  
พระวิหารได้รับการอุทิศในเดือนกันยายน ค.ศ. 1955 โดยประธานเดวิด โอ. 
แมคเคย์ น่ีเป็นพระวิหารแห่งแรกท่ีสร้างนอกอเมริกาเหนือและแห่งแรกท่ี
น�าเสนอศาสนพิธีเป็นภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

ภาพถ่ายเอ้ือเฟ้ือโดยหอสมุดประวติัศาสนจกัร
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28 อลับั้มเก่ำของครอบครัว:  
พลงัของเร่ืองรำวครอบครัว
โดย แอมเนริส ปัสกาสุ
เรือ่งราวและชีวติบรรพชนของดฉัินยัง
คงเพิ่มพลังให้ดฉัิน

30 สงครำมด�ำเนินต่อไป
โดย เอล็เดอร์แลร์รีย ์อาร์. ลอวเ์ร็นซ์
เอ็ลเดอรล์อวเ์รน็ซ์แบ่งปันยุทธวธิีสี่
อย่างของซาตานและวธิีตา้นยุทธวธิี
เหล่าน้ัน

ปกิณกะ
20 ดนตรี: มำหำพระองค์

โดย สตีเวน เค. โจนส์ และ 
ไมเคิล เอฟ. มูดีย์

38 ภำพแห่งศรัทธำ: สกำยไดรท์ โบคูมำ

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี:  
เดชำนุภำพของพระผู้เป็นเจ้ำ
โดย เอล็เดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี

เลียโฮนา เมษายน 2017

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด: คน

ชอบธรรมจะมชีีวติด�ำรงอยู่โดยศรัทธำ
โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ

7 ข่ำวเยีย่มสอน: ค�ำปฏิญำณและ 
พนัธสัญญำของฐำนะปุโรหิต

บทความพิเศษ
8 กำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด: 

รำกฐำนของคริสต์ศำสนำทีแ่ท้จริง
โดย เอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
เพราะพระองคท์รงพระชนม์ เราทุก
คนจะมีชีวติอีกครัง้

14 กำรฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซู
คริสต์และควำมจริงเกีย่วกบัร่ำงกำย
โดย เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์
การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซู
ครสิตส์อนความจรงิทีจ่�าเป็นเกีย่วกับ
ธรรมชาตนิิรนัดรแ์ละศกัดิสิ์ทธิ์ของ
รา่งกาย

22 สะพำนเช่ือมควำมหวงักบักำร
เยยีวยำ
โดย นานนั ทอลลีย์
ท่านหรอืคนทีท่่านรกัจะพบสันตสุิข 
ความหวงั และการเยียวยาหลังจาก
เกิดส่ิงช่ัวช้าและบอบช�า้ทางใจเช่น
การกระท�าทารณุกรรมทางเพศได้
อย่างไร

ภำพปก
มารยี์สามคนทีอุ่โมงค,์ โดยวลิเลียม-อดอล์ฟ  
บูเกโรวว์
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44 เข้ำใจปิตุพรของท่ำน
โดย อลัลี อาร์เนลลแ์ละมาร์กาเร็ต 
วลิเดน็
ปิตพุรเปรยีบเสมือนแผนทีถ่นน
ส่วนตวัของเรา เกรด็น่ารูบ้างประการ
ส�าหรบัส�ารวจปิตพุรของท่าน

48 เตรียมตวัเดนิทำงคร้ังใหม่
โดย คารินา มาร์ตินส์ ปีเรอิรา  
กอร์เรอิลา เดอ ลิมา
ความสงสัยและความกลัวเกีย่วกับการ
เริม่ครอบครวัตนเองท�าให้ดฉัินกังวล 
ดฉัินจะพบสันตสุิขไดอ้ย่างไร

คนหนุ่มสำว

50 ฉันจะศึกษำในควำมนึกคดิและด้วยใจ
ของฉันได้อย่ำงไร
พระเจ้าทรงมีวธิีอะไรในการหาค�าตอบ
ให้ค�าถามของฉันและเข้าใจพระคมัภีร์
ดขีึน้

52 ท�ำให้กำรศึกษำพระกติตคุิณของท่ำน
เป็นกำรส่วนตวั
เรยีนรูว้ธิีท�าให้การศกึษาพระกิตตคิณุ
ของท่านเกิดประโยชน์สูงสุด

56 ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร:  
วธีิพบสันตสุิขทีแ่ท้จริง
โดย เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก

57 หนังสือทีถู่กลมื ประจกัษ์พยำนทีก่ลบัจ�ำ
โดย อาบีเกล ดี. เฟอร์เรอร์
วนัทีค่รขูอให้แบ่งปันข้อมูลเกีย่วกับ
ศาสนจักรเป็นวนัเดยีวกันกับทีด่ฉัิน
ลืมหนังสือของศาสนจักร ค�าพูดทีเ่รยีบ
ง่ายของดฉัินจะเพียงพอหรอื

58 พวกท่ำนเห็นพระองค์
อ่านประจักษ์พยานเหล่าน้ีเกีย่วกับพระ
ผู้ช่วยให้รอดทีฟ้ื่นคนืพระชนม์และ
ดวูา่ท่านจะเป็นพยานถึงการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระองค์ ไดอ้ย่างไร

62 ห้องสนทนำ

63 โปสเตอร์: เหล่ำทหำรพระคริสต์เจ้ำ 
รีบเร็วเข้ำกระบวน

64 ค�ำถำมและค�ำตอบ
ฉันจะรู้ ไดอ้ย่างไรวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ฟังค�าสวดอ้อนวอนของฉัน

เยำวชน

66 แอนดรีและค�ำพูดไม่ดี
โดย จูลี ซี. โดนลัสนั
ค�าพูดไม่ดคี�าเดยีวไม่ท�ารา้ยจิตใจมาก
นักหรอก ใช่ไหม

68 ค�ำตอบจำกอคัรสำวก: ฉันจะช่วยให้
ครอบครัวเข้มแขง็ได้อย่ำงไร
โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์

69 เตรียมเข้ำพระวหิำรทุกวนั
โดย จอย ดี. โจนส์
เรยีนรูว้า่ซิสเตอร์ โจนส์ท�า 
เป้าหมายส�าคญัอย่างไร

70 สตำร์ส่องแสง
โดย เจน แมค็ไบรด์
สตารก์ังวลกับการไปปฐมวยัครัง้ 
แรก เธอจะมีเพือ่นไหม

72 จงเป็นแสงสว่ำง!
โดย เอลิซาเบธ พินบอรัฟ
การเป็นเพือ่นทีด่แีปดวธิี

73 บุคคลส�ำคญัในประวตัศิำสนจกัร: 
 เผยแพร่พระกติตคุิณ

74 นึกถงึพระเยซู
โดย ลินเซย ์แทนเนอร์
มีอาเรยีนรูเ้กีย่วกับศลีระลึก

76 เร่ืองรำวของพระเยซู:  
พระเยซูประทำนศีลระลกึแก่เรำ
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 ดอกลลิลีอ่สีเตอร์

เดก็

44 79

ดูวา่ท่านจะหา
เลียโฮนาท่ีซ่อน
อยู่ ในฉบับน้ีได้
หรอืไม่ ค�าใบ้: 

สอ่งแสงหรอืไม่

50

พูดคยุ

ฟัง

สวด 
ออ้นวอน

ศึกษา

ศึกษา

สวด
ออ้นวอน

ฟัง

ความอดทน
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แนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว

ออนไลนเ์พิ่มเติม
 เลียโฮนา และส่ือการเรียนการสอนอ่ืนๆ ของศาสนจกัรมีใหใ้นหลายภาษาท่ี 
languages. lds. org เขา้ไป facebook.com/liahona.magazine (มีในภาษาองักฤษ 
โปรตุเกส และสเปน) เพ่ือหาข่าวสารท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ แนวคิดส�าหรับการสงัสรรค์
ในครอบครัว และเน้ือหาท่ีท่านสามารถแบ่งปันกบัเพื่อนๆ และครอบครัวได้

หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
กล้าหาญ (ความ), 40, 57, 63
การกระท�าทารุณกรรมทาง

เพศ, 22
ครอบครัว, 28, 42, 48, 68
ความรู้, 50, 52
ชดใช้ (การ), 8, 22, 74, 76
ชีวตินิรันดร์, 8, 14
ฐานะปุโรหิต, 7, 80
นมัสการในพระวหิาร, 69
แบบอย่าง, 72
ประจกัษ์พยาน, 38, 50, 57, 58
ประวติัครอบครัว, 28

ประวติัศาสนจกัร, 73
ปิตุพร, 44
พระเยซูคริสต์, 8, 14, 30, 56, 

58, 74, 76, 79
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ, 50
พลงัทางวญิญาณ, 4, 30, 63, 80
พนัธสัญญา, 7
ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 8, 14, 58, 

76, 79
ภาษา, 40, 66
มิตรภาพ, 70, 72
รักษา, เยยีวยา (การ), 22

รับใช้ (การ), 4, 42, 68
ร่างกาย, 14
ล่อลวง (การ), 30, 63
ศรัทธา, 4, 38, 41, 48, 80
ศีลระลกึ, 74, 76
ศึกษาพระคมัภร์ี (การ), 43, 

52, 57
สงครามในสวรรค์, 30
สวดอ้อนวอน (การ), 41, 62, 64
สันติสุข, 48, 56, 62, 66
หวงั (ความ), 22, 48
อีสเตอร์, 14, 58, 76, 79

“พวกท่ำนเห็นพระองค์,” หนา้ 58: หลงั
จากอ่านบทความกบัครอบครัวแลว้ ท่าน
อาจจะสนทนาวธีิท่ีท่านสามารถเป็นพยาน
ของพระคริสตแ์มไ้ม่เคยเห็นพระองคด์ว้ย
ตา ท่านอาจจะคิดวธีิใกลชิ้ดพระผูช่้วยให้
รอดมากข้ึน เช่น หาโอกาสรับใชผู้ล้ี้ภยัใน
ชุมชนของท่าน เรียนรู้เก่ียวกบัพระชนมชี์พ
ของพระผูช่้วยใหร้อดระหวา่งศึกษาพระ
คมัภีร์ เป็นพ่ีเล้ียงดูแลลกูใหส้ามีภรรยา
เพ่ือพวกเขาจะเขา้พระวหิารได ้หรือยืน่มือ
ช่วยเหลือคนตกทุกขไ์ดย้าก ท่านอาจจะดู
วดิีทศันท่ี์ mormon.org/easter ไตร่ตรอง
ความส�าคญัของพระคริสตแ์ละการฟ้ืนคืน
พระชนมข์องพระองคใ์นชีวติเรา

“เตรียมเข้ำพระวหิำรทุกวนั,” หนา้ 69:  
ท่านอาจจะจดัใหมี้ “คืนพระวหิารและ
ประวติัครอบครัว” ส�าหรับการสงัสรรค์
ในครอบครัว ท่านอาจจะเรียนรู้วธีิท�าดชันี
รายช่ือและคน้หาบนัทึกครอบครัวหรือ
สนทนาความส�าคญัของศาสนพิธีพระ
วหิารและดูภาพพระวหิารทัว่โลก หาก
ท่านอยูใ่กลพ้ระวหิาร ท่านอาจจะไปเยอืน
บริเวณพระวหิารและสนทนาวา่พระวหิาร
จะท�าใหเ้ราใกลชิ้ดพระบิดาบนสวรรค์
มากข้ึนและช่วยใหเ้รารู้สึกถึงความรักของ
พระองคไ์ดอ้ยา่งไร

ฉบับนีมี้บทความและกิจกรรมท่ีสามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้  
ต่อไปนีคื้อตัวอย่างสองเร่ือง
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4 เลียโฮนา

พระในศำสนำยวิและคนท�ำสบู่

มี
นิทานเก่าแก่ของชาวยิวเกี่ยวกับคนท�าสบู่ที่ ไม่เช่ือ
ในพระผู้เป็นเจ้า วนัหน่ึงขณะที่เขาเดนิไปกับพระ
ในศาสนายิวรปูหน่ึง เขาพูดวา่ “มีบางอย่างที่ผมไม่

เข้าใจ เรามีศาสนามาหลายพันปี แตค่ณุดสิูทุกที่มีความช่ัว
รา้ย ความทุจรติ ความไม่ซ่ือสัตย์ ความอยุตธิรรม ความเจ็บ
ปวด ความหิวโหย และความรนุแรง ดเูหมือนศาสนาไม่ได้
ท�าให้ โลกดขีึน้เลย ผมขอถามท่านวา่ศาสนาดตีรงไหน”

พระในศาสนายิวไม่ตอบทันทีแตย่ังคงเดนิไปกับคนท�า
สบู่ ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงสนามเด็กเล่นที่เด็กๆ ก�าลังเล่น
สกปรกจนเน้ือตวัมอมแมม

“มีบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจ” พระในศาสนายิวพูด  
“ดเูด็กพวกน้ีสิ เรามีสบู่มาหลายพันปี แตเ่ด็กๆ ก็ยังสกปรก 
สบู่ดตีรงไหน”

คนท�าสบู่ตอบวา่ “แตท่่านครบั โทษสบู่เพราะเด็ก
สกปรกพวกน้ีก็ ไม่ยุตธิรรมสิครบั เราตอ้งใช้สบู่ก่อนจึงจะ
สามารถบรรลุจุดประสงคข์องมันได”้

พระท่านน้ันยิม้และพูดวา่ “ถูกตอ้ง”

เรำจะด�ำเนินชีวติอย่ำงไร
อัครสาวกเปาโลอ้างค�าพูดศาสดาพยากรณ์สมัยพันธ-

สัญญาเดมิและสรปุความหมายของการเป็นผู้เช่ือเมื่อเขา
เขียนวา่ “คนชอบธรรมจะมีชีวติด�ารงอยู่ โดย [ศรทัธา]” 
( โรม 1:17)

บางทีข้อความที่เรยีบง่ายน้ีอาจท�าให้เราเข้าใจความแตก
ตา่งระหวา่งศาสนาที่เปราะบางไรผ้ลกับศาสนาที่มีพลัง
เปลี่ยนชีวติ

แตเ่พื่อเข้าใจความหมายของการด�าเนินชีวติโดยศรทัธา
เราตอ้งเข้าใจวา่ศรทัธาคอือะไร

ศรทัธาเป็นมากกวา่ความเช่ือ คอืการวางใจในพระผู้เป็น
เจ้าอย่างสมบูรณ์ควบคูก่ับการกระท�า

เป็นมากกวา่การมุ่งหวงั
เป็นมากกวา่การเพียงแตน่ั่งเฉยๆ พยักหน้า และพูดวา่

เราเห็นดว้ย เมื่อเรากล่าววา่ “คนชอบธรรมจะ มีชีวติด�ารง
อยู่ โดย [ศรทัธา]” เราหมายความวา่ศรทัธาน�าทางและชีน้�า
เรา เรา กระท�า ในลักษณะที่สอดคล้องกับศรทัธาของเรา—
ไม่ ใช่จากความรูสึ้กของการเช่ือฟังอย่างงมงายแตจ่ากความ
รกัที่เช่ือมั่นจรงิใจตอ่พระผู้เป็นเจ้าและตอ่พระปรชีาญาณ
อันประมาณคา่มิไดท้ี่พระองคท์รงเปิดเผยตอ่บุตรธิดาของ
พระองค์

ศรทัธาตอ้งควบคูก่ับการกระท�า หาไม่แล้วย่อมไม่มีชีวติ 
(ด ูยากอบ 2:17) น่ันไม่ ใช่ศรทัธาเลย ไม่มีพลังเปลี่ยน
บุคคลแตล่ะคน นับประสาอะไรกับการเปลี่ยนโลก

ชายหญิงผู้มีศรทัธาวางใจในพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรง
เมตตาพวกเขา—แม้ ในช่วงเวลาของความไม่แน่นอน แม้
ในช่วงเวลาของความสงสัยและความยากล�าบากเมื่อพวก
เขาอาจมองเห็นไม่ชัดเจนหรอืเข้าใจไม่ถี่ถ้วน

ชายหญิงผู้มีศรทัธาตัง้ใจเดนิบนเส้นทางของการเป็น
สานุศิษย์และขวนขวายท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้
รอดที่รกั พระเยซูครสิตข์องพวกเขา ศรทัธาผลักดนัและ
ดลใจเราให้น้อมใจไปทางสวรรคแ์ละยื่นมือออกไปพยุงและ
เป็นพรแก่เพื่อนมนุษย์ของเรา

ศาสนาที่ปราศจากการกระท�าเป็นเหมือนสบู่ที่ยังอยู่
ในกล่อง อาจมีศักยภาพดเียี่ยม แต่ ในความเป็นจรงิมี
พลังสรา้งความแตกตา่งน้อยมากจนกวา่จะท�าให้บรรลุจุด
ประสงคท์ี่ตัง้ไว ้พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซู
ครสิตเ์ป็นพระกิตตคิณุแห่งการกระท�า ศาสนจักรของพระ
เยซูครสิตส์อนศาสนาที่แท้จรงิอันเป็นข่าวสารแห่งความ
หวงั ศรทัธา และจิตกุศล อีกทัง้ช่วยเพื่อนมนุษย์ดว้ยกัน 
ทัง้ทางโลกและทางวญิญาณ

ไม่กี่เดอืนก่อน ข้าพเจ้ากับแฮรเ์รยีตภรรยาเดนิทางเป็น
ครอบครวัไปแถบเมดเิตอรเ์รเนียนกับลูกๆ บางคนของเรา  

โดย ประธำนดเีทอร์  
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่าย
ประธานสูงสุด

คนชอบธรรมจะมีชีวติด�ารงอยู ่ 
โดยศรทัธา

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด
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ประธานอคุท์ดอร์ฟและแอนเจย์ บุตรสาวของเขาเยีย่มผู้อพยพในค่ายใกล้เอเธนส์ ประเทศกรีซ

เราไปเยี่ยมคา่ยผู้อพยพบางแห่ง 
และพบปะกับหลายครอบครวัจาก
ประเทศที่ประสบภัยสงคราม คนเหล่า
น้ีไม่ไดนั้บถือศาสนาเรา แตพ่วกเขา
เป็นพี่น้องของเราและตอ้งการความ
ช่วยเหลือเรง่ดว่น ใจเราตืน้ตนัอย่าง
ยิ่งเมื่อเราพบวา่ศรทัธาแรงกล้าของ
สมาชิกศาสนจักรน�าความช่วยเหลือ 
การบรรเทาทุกข์ และความหวงัไปให้
เพื่อนมนุษย์ที่เดอืดรอ้น โดยไม่ค�านึง
ถึงศาสนา สัญชาต ิหรอืการศึกษาของ
พวกเขา

ศรทัธาที่เทียมแอกคูก่ับการกระท�า 
ที่สอดคล้องกันจะเตมิความกรณุา 
ปรานีให้กับหัวใจ เตมิปัญญาและ 
ความเข้าใจให้กับจิตใจ เตมิสันตสุิข 
และความรกัให้กับจิตวญิญาณ

ศรทัธาของเราสามารถเป็นพรและ
เป็นอิทธิพลชอบธรรมทัง้ตอ่คนรอบ
ข้างและตวัเรา

ศรทัธาของเราสามารถเตมิความดี
และสันตสุิขให้กับโลก

ศรทัธาของเราสามารถเปลี่ยนความ
เกลียดชังเป็นความรกั เปลี่ยนศัตรู
เป็นมิตร

ดงัน้ันคนชอบธรรมจึงด�าเนินชีวติ

โดยกระท�าดว้ยศรทัธา พวกเขาด�าเนิน
ชีวติโดยวางใจพระผู้เป็นเจ้าและเดนิ
ในวถิีของพระองค์

ศรทัธาเช่นน้ันสามารถ
เปลี่ยนแปลงแตล่ะบุคคล ครอบครวั 
ประเทศชาต ิและโลก ◼

กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

ประธานอุคทด์อร์ฟอธิบายวา่ศรัทธาเป็นมากกวา่เพียงแสดงความเช่ือ  

ศรัทธาแทจ้ริงในพระบิดาบนสวรรคแ์ละในพระเยซูคริสตเ์รียกร้องการ 

กระท�า และการด�าเนินชีวติโดยศรัทธามีพลงัเปล่ียนชีวติและครอบครัว ท่าน

อาจเช้ือเชิญคนท่ีท่านสอนใหแ้บ่งปันช่วงเวลาท่ีพวกเขาเคยเห็นพรและพลงั

ของการด�าเนินชีวติโดยศรัทธา—จากตวัอยา่งของพวกเขาเองหรือการสงัเกต

ผูอ่ื้น กระตุน้ใหพ้วกเขาสวดออ้นวอนขอการน�าทางใหรู้้วธีิด�าเนินชีวติตาม 

พระกิตติคุณไดดี้ข้ึน
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รับใช้ผู้อืน่ด้วยศรัทธำ

ประธานอุคทด์อร์ฟบอกเราวา่ศรัทธาของเราในพระผูเ้ป็นเจา้  
ต้อง “ควบคู่กบัการกระท�า” เม่ือศรัทธาของเรา “เทียมแอกคู่ 

กบัการกระท�าท่ีสอดคลอ้งกนั” ท่านอธิบาย ศรัทธาจะ “เติม . . .  
สนัติสุขและความรักใหก้บัจิตวญิญาณ” พร้อมดว้ยค�าสญัญาใน 
พรน้ี เรา สามารถ สร้างสรรคส่ิ์งพิเศษได ้และเราจะเห็นส่ิงน้ีได ้
ในชีวติเราถา้เราใชเ้วลาท�าการรับใชอ้นัเป่ียมดว้ยศรัทธา ท่าน 
อาจจะสวดออ้นวอนทุกเชา้ทูลขอพระเจา้ใหท้รงช่วยท่านรับใช ้
ผูอ่ื้น ตวัอยา่งเช่น ทูลขอพระองคท์รงแสดงใหท่้านเห็นเม่ือพี ่
นอ้งตอ้งการใหท่้านช่วยงานบา้นหรือเม่ือเพื่อนตอ้งการค�าชม  
จากนั้นเม่ือท่านไดรั้บการกระตุน้เตือน จงท�าตาม หากท่านสวด 
ออ้นวอนดงัท่ีกล่าวมาน้ีและรับใชจ้นเป็นนิสยั เม่ือนั้นการกระท�า 
ท่ีสอดคลอ้งกนัและเป่ียมดว้ยศรัทธาจะเป็นพรแก่ชีวติท่าน 
และชีวติผูอ่ื้น ประธานอุคทด์อร์ฟสญัญาวา่ท่านจะ “สามารถ 
เปล่ียนแปลงแต่ละบุคคล ครอบครัว ประเทศชาติ และโลก” ได้

เยำวชน

เดก็

ควำมไว้วำงใจ

ลองท�ากิจกรรมน้ีกบัเพื่อน ท่านจะตอ้งไวว้างใจ
และท�าตามค�าแนะน�าของพวกเขาอยา่งละเอียด

ถ่ีถว้น
ถือปากกาหรือดินสอแท่งหน่ึง หลบัตา ใหเ้พื่อน

บอกท่านวา่จะวาดใบหนา้น้ีท่ีมีตา หู ปาก และผม
ตรงจุดไหน จากนั้นใหลื้มตา ภาพเป็นอยา่งไร  
ท่านสามารถระบายสีบนใบหนา้และวาดอีก
หนา้หน่ึงเพื่อลองเล่นอีกคร้ัง!

บางคร้ังเราท�าตามค�าแนะน�าไดย้าก แต่เม่ือ
เราพยายามท�าตามพระบิดาบนสวรรคโ์ดยฟัง
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระองคจ์ะทรงช่วยเรา  
เราวางใจพระองคไ์ดเ้สมอ

ใบ
ห

น
า้ 

©
 G

ET
TY

 IM
AG

ES



 เมษายน 2017 7

ข่ำวเยีย่มสอน

ค�าปฏิญาณและ
พนัธสญัญาของ
ฐานะปุโรหิต

ยิ่งเราเหล่าพี่น้องสตรเีข้าใจวา่
ค�าปฏิญาณและพันธสัญญาของ
ฐานะปุโรหิตประยุกต์ ใช้กับเรา
เป็นส่วนตวัได ้เราจะยิ่งน้อม
รบัพรและค�าสัญญาของฐานะ
ปุโรหิต

เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัล-
ลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองกล่าววา่ “ทุกคนที่ท�าพันธ-
สัญญาศักดิสิ์ทธิ์กับพระเจ้าและ
ให้เกียรตพิันธสัญญาเหล่าน้ัน
ย่อมมีสิทธิ์ ไดร้บัการเปิดเผย
ส่วนตวั ไดร้บัพรโดยการปฏิบัติ
ศาสนกิจของเหล่าเทพ ตดิตอ่
กับพระผู้เป็นเจ้า ไดร้บัความ
สมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุ และ
สุดท้ายไดเ้ป็นทายาทเคยีงข้าง
พระเยซูครสิตสื์บทอดทัง้หมดที่
พระบิดาทรงมี” 1

พรและค�าสัญญาของค�า
ปฏิญาณและพันธสัญญาของ
ฐานะปุโรหิตเกี่ยวข้องทัง้กับชาย
และหญงิ ซิสเตอรเ์ชอร ีแอล. ดวิ  
อดตีที่ปรกึษาในฝ่ายประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว
วา่ “ความสมบูรณ์ของฐานะ
ปุโรหิตที่มีอยู่ ในศาสนพิธีสูงสุด

แห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าจะ
รบัไดเ้ฉพาะชายกับหญิงดว้ยกัน
เท่าน้ัน” 2

ซิสเตอรล์ินดา เค. เบอรต์นั 
ประธานสมาคมสงเคราะห ์
สามัญเรยีกรอ้งวา่ “ดฉัินเชือ้เชิญ 
ให้ท่านท่องจ�าค�าปฏิญาณและ 
พันธสัญญาของฐานะปุโรหิต ซ่ึง 
มีอยู่ ใน หลักค�าสอนและพันธ -
สัญญา 84:33–44 โดยท�าเช่น 
น้ี ดฉัินสัญญากับท่านวา่พระ 
วญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงขยาย 
ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับ 
ฐานะปุโรหิตและจะทรงดลใจ 
และหนุนใจท่านในวธิีที่วเิศษท ี
เดยีว” 3

ค�าแนะน�าที่ โจเซฟ สมิธให้
กับสมาคมสงเคราะห์มุ่งหมาย
จะเตรยีมสตรี ให้พรอ้ม “ครอบ
ครองสิทธิพิเศษ พร และของ
ประทานของฐานะปุโรหิต” ส่ิงน้ี
จะบรรลุผลส�าเรจ็ผ่านศาสนพิธี
ของพระวหิาร

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอนและทูลขอให้รูว้า่จะแบ่ง
ปันอะไร การเข้าใจจุดประสงคข์อง
สมาคมสงเคราะห์จะเตรยีมธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้าให้พรอ้มรบัพรแห่งชีวติ
นิรนัดรอ์ย่างไร

พจิำรณำส่ิงนี้

ท่านจะท�า

อะไรไดบ้า้ง

เพื่อเขา้ใจ

และเขา้ถึง

พรท่ีสญัญา

ไวข้องค�า

ปฏิญาณและ

พนัธสญัญา

ของฐานะ

ปุโรหิตได้

ถ่องแทม้าก

ข้ึน

อ้ำงองิ
 1. เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “ชายและหญิง

กับอ�านาจฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา,  
ก.ย. 2014, 36.

 2. เชอร ีแอล. ดวิ, ใน Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of 
Relief Society (2011), 128.

 3. ลินดา เค. เบอรต์นั, “พลังอ�านาจฐานะ
ปุโรหิต—มี ให้ทุกคน,” เลียโฮนา,  
มิ.ย. 2014, 21.

 4. Gospel Topics, “Joseph Smith’s 
Teachings about Priesthood, 
Temple, and Women,” topics.lds.org.

“ศาสนพิธีพระวหิาร [เป็น] 
ศาสนพิธีฐานะปุโรหิต แต ่[ไม่] 
มอบต�าแหน่งผู้น�าทางศาสนา
ให้ชายหรอืหญิง [ศาสนพิธีเหล่า
น้ีท�าให้เกิดสัมฤทธิผล] ตาม
สัญญาของพระเจ้าที่วา่ผู้คนของ
พระองค—์หญิงและชาย—จะ 
‘ ไดร้บัการประสาทอ�านาจจาก
เบือ้งบน’ [คพ. 38:32]” 4

พระคมัภร์ีและข้อมูลเพิม่เตมิ
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 84:19–
40; 121:45–46; reliefsociety.lds.org
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มี
คนถามศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) วา่ “อะไรเป็นหลักธรรม
พืน้ฐานของศาสนาคณุ” โจเซฟ สมิธกล่าววา่ “หลักธรรมพืน้ฐานของศาสนา
เราคอืประจักษ์พยานของเหล่าอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับพระ

เยซูครสิต ์วา่พระองคสิ์น้พระชนม์ ทรงถูกฝัง ทรงคนืพระชนม์อีกครัง้ในวนัที่สาม 
และเสด็จขึน้สู่สวรรค ์เรือ่งอื่นทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเราล้วนเป็นเพียงส่วน
ประกอบของเรือ่งดงักล่าว” 1

ข้าพเจ้าตอ้งการเป็นพยานยืนยันค�ากล่าวของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ ศนูย์กลาง
ของทัง้หมดที่เราเช่ือคอืพระผู้ช่วยให้รอดของเราและการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการ
ชดใช้ของพระองค—์“พระจรยิวตัรอันอ่อนน้อมของพระผู้เป็นเจ้า” (1 นีไฟ 11:16) 
ดว้ยเหตน้ีุพระบิดาจึงทรงส่งพระบุตรมาแผ่นดนิโลกเพื่อท�าการชดใช้ ให้ส�าเรจ็ จุด
ประสงคห์ลักส�าหรบัพระชนม์ชีพของพระเยซูครสิตค์อืพลีพระชนม์ชีพเพื่อการ
ชดใช้ ให้สมบูรณ์ การชดใช้เป็นรากฐานของครสิตศ์าสนาที่แท้จรงิ

เหตใุดการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดจึงเป็นหลักธรรมพระกิตตคิณุศนูย์กลาง
ในศาสนจักรและในชีวติเรา

หลกัแห่งควำมเช่ือ 1:3
หลักแห่งความเช่ือข้อ 3 อ่านวา่ “เราเช่ือวา่โดยผ่านการชดใช้ของพระครสิต,์ 

มนุษยชาตทิัง้มวลจะรอดได,้ โดยการเช่ือฟังกฎและศาสนพิธีทัง้หลายของพระ
กิตตคิณุ.”

“รอด” ในบรบิทน้ีหมายถึงการบรรลุถึงรศัมีภาพระดบัสูงสุดในอาณาจักรซีเลส-
เชียล การฟ้ืนคนืชีวติมอบให้ทุกคนที่มาแผ่นดนิโลก แตเ่พื่อรบัชีวตินิรนัดร ์ซ่ึง 

เป็นพรอันสมบูรณ์ของความก้าวหน้านิรนัดร ์แตล่ะบุคคลตอ้งเช่ือฟังกฎ รบั 
ศาสนพิธี และท�าพันธสัญญาแห่งพระกิตตคิณุ

เหตใุดพระเยซูครสิต ์และพระองคเ์ดยีวเท่าน้ันจึงทรงชดใช้บาปของโลก 
พระองคท์รงถึงพรอ้มดว้ยคณุสมบัตทิัง้หมด

โดย เอล็เดอร์ 
โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์
แห่งโควรัมอคัรสาวก 
สิบสอง

การชดใช้ของ 
พระผู้ช่วยให้รอด:  

เราทุกคนจะฟ้ืนคนืชีวติและเป็นอมตะเพราะการพลี
พระชนม์ชีพเพือ่การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

รากฐานของคริสตศ์าสนาท่ีแทจ้ริง



10 เลียโฮนา

พระผู้เป็นเจ้ำทรงรักและทรงวำงใจพระองค์
พระเยซูประสูตจิากพระบิดามารดาบนสวรรค์ ในโลก

ก่อนเกิด พระองคท์รงเป็นพระบุตรหัวปีของพระบิดาบน
สวรรคข์องเรา พระองคท์รงไดร้บัเลือกตัง้แตต่น้ พระองค์
ทรงเช่ือฟังพระประสงคข์องพระบิดา พระคมัภีรก์ล่าวบ่อย
ครัง้ถึงปีตทิี่พระบิดาบนสวรรคท์รงมี ในพระบุตร

ในมัทธิวเราอ่านวา่ “และน่ีแน่ะ มีพระสุรเสียงตรสัจาก
ฟ้าสวรรคว์า่ ท่านผู้น้ีเป็นบุตรที่รกัของเรา เราชอบใจท่าน
มาก” (มัทธิว 3:17)

ลูกาบันทึกวา่ “แล้วมีพระสุรเสียงดงัออกมาจากเมฆน้ัน
วา่ ผู้น้ีเป็นบุตรของเรา เป็นผู้ที่เราเลือกสรรไว ้จงเช่ือฟัง
ท่านเถิด” (ลูกา 9:35)

และทีพ่ระวหิารในแผน่ดนิอุดมมัง่คัง่หลงัจากพระผูช่้วย
ใหร้อดฟ้ืนคนืพระชนม ์ผูค้นไดยิ้นสุรเสียงของพระบดิา
ดงัน้ี “จงดบูตุรท่ีรกัของเรา, ผูที้เ่ราพอใจมาก” (3 นีไฟ 11:7)

ทัง้หมดน้ันท�าให้ข้าพเจ้าซาบซึง้ใจอย่างยิ่งเมื่ออ่านวา่
ขณะพระเยซูทรงทนทุกข์ ในสวนเกทเสมนี เน่ืองดว้ย
ความรกัและเมตตาสงสารพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิด
ของพระองค ์พระบิดาจึงทรงส่งเทพมาปลอบโยนและช่วย
ชูก�าลังพระองค ์(ด ูลูกา 22:43)

พระเยซูทรงใช้สิทธ์ิเสรีเช่ือฟัง
พระเยซูครสิตท์รงสละพระชนม์ชีพของพระองคเ์พื่อ

เราดว้ยความเต็มพระทัย
ในสภาใหญ่ ในสวรรค ์ลูซิเฟอร ์“ โอรสแห่งรุง่อรณุ”  

(อิสยาห์ 14:12; คพ. 76:26–27) กล่าววา่
“ดเูถิด, ข้าพระองคอ์ยู่น่ี, ทรงส่งข้าพระองค์ ไปเถิด,  

ข้าพระองคจ์ะเป็นบุตรของพระองค,์ และ ข้าพระองคจ์ะ
ไถ่มนุษยชาตทิัง้ปวง, จนสักจติวญิญาณหน่ึงก็จะไมห่ายไป, 
และแน่นอนข้าพระองคจ์ะท�า; ดงัน้ันทรงให้เกียรตขิอง
พระองคแ์ก่ข้าพระองคเ์ถิด

“แต,่ ดเูถิด, บุตรที่รกัของเรา, ซ่ึงเป็นที่รกัและที่เลือก
แล้วของเรานับแตก่าลเริม่ตน้, กล่าวแก่เรา—พระบิดา,  
ขอให้บังเกิดขึน้ตามพระประสงคข์องพระองคเ์ถิด, และให้
รศัมีภาพเป็นของพระองคต์ลอดกาล” ( โมเสส 4:1–2;  
ด ูอับราฮัม 3:27 ดว้ย)

เพราะความรกัอันยิ่งใหญ่ที่พระบุตรทรงมีตอ่พระบิดา
และตอ่เราแตล่ะคน พระองคจ์ึงตรสัวา่ “ทรงส่งข้าพระองค์
ไปเถิด” เมื่อพระองคต์รสัวา่ “ทรงส่งข้าพระองค์ ไปเถิด” 
พระองคท์รงใช้สิทธิ์เสรขีองพระองค์

“เหมือนอย่างที่พระบิดาทรงรูจ้ักเราและเรารูจ้ักพระบิดา 
และเราสละชีวติเพื่อฝูงแกะ . . .

“เพราะเหตน้ีุพระบิดาจึงทรงรกัเรา เพราะเราสละชีวติ
ของเราเพื่อจะรบัชีวติน้ันคนืมาอีก

“ ไม่มี ใครชิงชีวติไปจากเราได ้แตเ่ราสละชีวติตามที่
เราตัง้ใจเอง เรามีสิทธิอ�านาจที่จะสละชีวติน้ันและมีสิทธิ
อ�านาจที่จะรบัคนืมาอีก ค�าก�าชับน้ีเราไดร้บัมาจากพระบิดา
ของเรา” (ยอห์น 10:15, 17–18)

หากพระผู้ช่วยให้รอดทรงปรารถนา เหล่าเทพคงจะรบั
พระองคจ์ากกางเขนกลับบ้านไปหาพระบิดาของพระองค ์
แตพ่ระองคท์รงใช้สิทธิ์เสรพีลีพระชนม์ชีพของพระองค์
เพื่อเรา เพื่อท�าให้พระพันธกิจในความเป็นมรรตยัของ
พระองคส์�าเรจ็ และทรงอดทนจนกวา่พระชนม์ชีพจะ
หาไม่ โดยพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ ให้ส�าเรจ็

พระเยซูทรงตอ้งการเสด็จมาแผ่นดนิโลก และพระองค์
ทรงมีคณุสมบัตคิูค่วร และเมื่อพระองคเ์สด็จมา พระองค์
ตรสัวา่ “เพราะวา่เราลงมาจากสวรรค์ ไม่ ใช่เพื่อท�าตาม
ความประสงคข์องเราเอง แตเ่พื่อท�าตามพระประสงคข์อง
ผู้ทรงใช้เรามา” (ยอห์น 6:38)

พระเยซูทรงรับกำรแต่งตั้งล่วงหน้ำ
เปโตรสอนวา่พระเยซู “ทรงถูกก�าหนดไวก้่อนทรงสรา้ง

โลก” (ด ู1 เปโตร 1:19–21)
ศาสดาพยากรณ์ในทุกสมัยการประทานท�านายการเสด็จ

มาของพระเยซูครสิตแ์ละบอกวา่พระพันธกิจของพระองค์
จะเป็นอะไร โดยผ่านศรทัธาอันยิ่งใหญ่ เอโนคเห็นนิมิตอัน
น่าอัศจรรย์ของการประสูต ิการสิน้พระชนม์ การเสด็จขึน้
สวรรค ์และการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด

“และดเูถิด, เอโนคมองเห็นวนัแห่งการเสด็จมาของบุตร
แห่งพระมหาบุรษุ, แม้ ในเน้ือหนัง; และจิตวญิญาณเขา
ช่ืนชมยินด,ี โดยกล่าววา่: พระผู้ชอบธรรมทรงถูกยกขึน้, 
และพระเมษโปดกทรงถูกประหารนับแตก่ารวางรากฐาน
ของโลก . . .
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“และพระเจ้าตรสักับเอโนค: จงมองดเูถิด, และเขามอง
ดแูละเห็นบุตรแห่งพระมหาบุรษุถูกยกขึน้บนกางเขน, 
ตามวธิีของมนุษย์;

“และเขาไดย้ินเสียงอุโฆษ; และฟ้าสวรรคถ์ูกม่านปิดไว;้ 
และงานสรา้งทัง้ปวงของพระผู้เป็นเจ้าโศกเศรา้; และแผ่น
ดนิโลกคร�า่ครวญ; และศิลาแยกเป็นเส่ียง ๆ; และวสุิทธิชน
ลุกขึน้, และรบัการสวมมงกุฎทางพระหัตถ์ขวาของบุตร
แห่งพระมหาบุรษุ, ดว้ยมงกุฎแห่งรศัมีภาพ . . .

“และเอโนคมองเห็นบุตรแห่งพระมหาบุรษุเสด็จขึน้ไป
เฝ้าพระบิดา . . .

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอื เอโนคมองเห็นวนัแห่ง
การเสด็จมาของบุตรแห่งพระมหาบุรษุ, ในวนัเวลาสุดท้าย, 
ที่จะทรงพ�านักบนแผ่นดนิโลกในความชอบธรรมเป็นระยะ
เวลาตอ่เน่ืองหน่ึงพันปี” ( โมเสส 7:47, 55–56, 59, 65)

ราว 75 ปีก่อนการประสูตขิองพระครสิต ์อมิวเล็คเป็น
พยานวา่ “ดเูถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, วา่ข้าพเจ้ารูว้า่พระ
ครสิตจ์ะเสด็จมาในบรรดาลูกหลานมนุษย์, เพื่อทรงรบั
เอาการล่วงละเมิดของผู้คนของพระองค์ ไวก้ับพระองค,์ 
และวา่พระองคจ์ะทรงชดใช้บาปของโลก; เพราะพระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้ารบัส่ังไว”้ (แอลมา 34:8)

พระเยซูทรงมคุีณสมบัตพิเิศษ
เฉพาะพระเยซูครสิตเ์ท่าน้ันที่ทรงสามารถพลี

พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้—โดยประสูตจิากมารยี์มารดา
มรรตยั และไดร้บัพลังแห่งชีวติจากพระบิดาของพระองค ์
(ด ูยอห์น 5:26) เพราะพลังแห่งชีวติน้ี พระองคจ์ึงทรง
เอาชนะความตาย พลังของหลุมศพไรผ้ล และพระองค์
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระผู้เป็นส่ือกลาง และองค์
ควบคมุการฟ้ืนคนืพระชนม์—หนทางที่ท�าให้เราทุกคนได้
รบัความรอดและความเป็นอมตะ เราทุกคนจะฟ้ืนคนืชีวติ
และเป็นอมตะเพราะการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้
ของพระเยซูครสิต์

พระเยซูทรงเตม็พระทยัชดใช้บำปดั้งเดมิ
หลักแห่งความเช่ือข้อสองกล่าววา่ “เราเช่ือวา่มนุษย์

จะไดร้บัโทษเพราะบาปของตน, และมิ ใช่เพราะการล่วง
ละเมิดของอาดมั.”

โดยผ่านการใช้สิทธิ์เสร ีเราเลือกใช้ศรทัธาของเรา ดว้ย
ความขยันหมั่นเพียรเราสามารถกลับใจ หากปราศจากการ
ชดใช้เรากลับใจไม่ได้

ในโมเสสเราเรยีนรูว้า่ “จากเหตน้ีุเองมีการกล่าวขวญัไป
ทั่วในบรรดาผู้คน, วา่พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงชดใช้
ความผิดดัง้เดมิ, ซ่ึงในน้ันบาปของบิดามารดาจะตอบไวบ้น
ศีรษะของลูกไม่ได”้ ( โมเสส 6:54)

ใน 2 นีไฟเราไดร้บัค�าสอนอันส�าคญัยิ่งวา่
“เพราะเน่ืองจากความตายมีแก่มนุษย์ทัง้ปวง, เพื่อให้

แผนซ่ึงเต็มไปดว้ยพระเมตตาของพระผู้สรา้งผู้ยิ่งใหญ่
เกิดสัมฤทธิผล, จึงจ�าเป็นตอ้งมีพลังแห่งการฟ้ืนคนืชีวติ, 
และการฟ้ืนคนืชีวติจ�าเป็นตอ้งมาสู่มนุษย์ โดยเหตขุองการ
ตก; และการตกมาโดยเหตขุองการล่วงละเมิด; และเพราะ
มนุษย์กลายเป็นคนตกพวกเขาจึงถูกตดัขาดจากที่ประทับ
ของพระเจ้า.

“ดงัน้ัน, จ�าเป็นตอ้งมีการชดใช้อันไม่มีขอบเขต—เวน้
แตจ่ะเป็นการชดใช้อันไม่มีขอบเขตความเน่าเป่ือยน้ีจะ
สวมใส่ความไม่เน่าเป่ือยไม่ได.้ ดว้ยเหตน้ีุ, การพิพากษา
แรกซ่ึงมาสู่มนุษย์จ�าเป็นตอ้งคงอยู่ตอ่ไปเป็นเวลาอันหาได้
สิน้สุดไม่. และหากเป็นดงัน้ัน, เน้ือหนังน้ีคงตอ้งนอนลง
เพื่อเน่าเป่ือยและสลายสู่แผ่นดนิแม่ของมัน, เพื่อจะไม่ลุก
ขึน้อีกตอ่ไป” (2 นีไฟ 9:6–7)

พระเยซูทรงเป็นองค์สัตภำวะทีด่พีร้อมพระองค์เดยีว
ในพระคมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญาพระผู้ช่วย

ให้รอดตรสัวา่ “พระบิดา, ขอพระองคท์อดพระเนตร
ความทุกขเวทนาและความตายของคนที่มิไดท้�าบาป, ผู้ที่
พระองคพ์อพระทัยมาก; ขอพระองคท์อดพระเนตรพระ
โลหิตของพระบุตรของพระองคซ่ึ์งหลั่งไว,้ พระโลหิตของ
คนที่พระองคท์รงมอบให้ เพื่อพระองคเ์องจะทรงไดร้บั
สรรเสรญิ” (คพ. 45:4)

พระเยซูทรงเป็นมนุษย์คนเดยีวที่ดพีรอ้ม ปราศจาก
บาป การพลีบูชาในพันธสัญญาเดมิหมายถึงการพลีบูชา
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ดว้ยเลือด—ชี้ไปที่การพลีบูชาพระเจ้าและพระผู้ ไถ่ของ
เราบนกางเขนเพื่อให้การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้
เกิดสัมฤทธิผล เมื่อท�าการพลีบูชาดว้ยเลือดในพระวหิาร
สมัยโบราณ ปุโรหิตบูชาลูกแกะไรต้�าหนิ สมบูรณ์แบบ
ทุกดา้น ในพระคมัภีรบ์่อยครัง้เรยีกพระผู้ช่วยให้รอดวา่ 
“พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า” เพราะความบรสุิทธิ์
ของพระองค ์(ดตูวัอย่างใน ยอห์น 1:29, 36; 1 นีไฟ 12:6; 
14:10; คพ. 88:106)

เปโตรสอนวา่เราไดร้บัการไถ่ “ดว้ยพระโลหิตล�า้คา่ของ
พระครสิต ์ดงัเลือดลูกแกะไรต้�าหนิและไรจุ้ดดา่งพรอ้ย” 
(1 เปโตร 1:19)

พระเยซูทรงน�ำเอำบำปของโลกออกไป
ข้อตอ่ไปน้ีท�าให้เห็นชัดเจนวา่โดยผ่านการชดใช้ของ

พระผู้ช่วยให้รอด พระองคท์รงจ่ายคา่บาปของเรา
“เราทัง้หลาย, ล้วนหลงทางไปแล้ว, ดจุดงัแกะ; เราทุก

คนหันไปตามทางของตนเอง; และพระเจ้าทรงวางความช่ัว
ช้าสามานย์ของเราทุกคนไวก้ับพระองค”์ ( โมไซยาห์ 14:6)

“แตพ่ระเจ้าทรงส�าแดงความรกัของพระองคแ์ก่เรา คอื
ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่น้ัน พระครสิตสิ์น้พระชนม์
เพื่อเรา . . .

“เพราะวา่ถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรตูอ่พระเจ้า เราไดก้ลับ
คนืดกีับพระองค์ โดยที่พระบุตรของพระองคสิ์น้พระชนม์ 
ยิ่งกวา่น้ันอีกเมื่อกลับคนืดแีล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์
ชีพของพระองค์

“ ไม่ ใช่เพียงเท่าน้ัน เรายังช่ืนชมยินดี ในพระเจ้า โดย
ทางพระเยซูครสิตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงเป็น
เหตใุห้เรากลับคนืดกีับพระเจ้า . . .

“เพราะวา่คนจ�านวนมากเป็นคนบาปเพราะคนคนเดยีว
ที่ ไม่เช่ือฟังอย่างไร คนจ�านวนมากก็เป็นคนชอบธรรม
เพราะพระองคผ์ู้เดยีวที่ ไดท้รงเช่ือฟังอย่างน้ัน” ( โรม 5:8, 
10–11, 19)

“ทัง้น้ีเพื่อจะให้ส�าเรจ็ตามพระวจนะที่ตรสัผ่านอิสยาห์ผู้
เผยพระวจนะที่วา่ ท่านแบกความเจ็บไข้ของเรา และหอบ
โรคของเราไป” (มัทธิว 8:17)

“แตพ่ระผู้เป็นเจ้ามิทรงยุตกิารเป็นพระผู้เป็นเจ้า, และ
ความเมตตาอ้างสิทธิ์ ในผู้ส�านึกผิด, และความเมตตาเกิด
เพราะการชดใช้; และการชดใช้ท�าให้เกิดการฟ้ืนคนืชีวติ
ของคนตาย; และการฟ้ืนคนืชีวติของคนตายน�ามนุษย์
กลับมายังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า; และดงัน้ันคนทัง้
หลายไดร้บัการน�ากลับคนืมายังที่ประทับของพระองค,์ 
เพื่อรบัการพิพากษาตามงานของพวกเขา, อันเป็นไปตาม
กฎและความยุตธิรรม . . .

“และดว้ยเหตน้ีุพระผู้เป็นเจ้าทรงน�ามาซ่ึงพระประสงค์

อันส�าคญัยิ่งและเป็นนิรนัดรข์องพระองค,์ ซ่ึงทรงเตรยีมไว้
นับแตก่ารวางรากฐานของโลก. และดว้ยเหตน้ีุจึงเกิดความ
รอดและการไถ่ของมนุษย์, และความพินาศและความเศรา้
หมองของพวกเขาดว้ย” (แอลมา 42:23, 26)

พระเยซูทรงอดทนจนกว่ำพระชนม์ชีพจะหำไม่
พระเยซูครสิตท์รงอดทนตอ่การทดลอง ความ

ทุกขเวทนา การพลีบูชา และความยากล�าบากของเกท-
เสมนี เช่นเดยีวกับความปวดรา้วแห่งกลโกธาบนกางเขน 
จากน้ันพระองคต์รสัในท้ายที่สุดวา่ “ส�าเรจ็แล้ว” (ยอห์น 
19:30) พระองคท์รงท�างานในความเป็นมรรตยัส�าเรจ็และ
ทรงอดทนจนกวา่พระชนม์ชีพจะหาไม่ ดว้ยเหตน้ีุจึงท�าให้
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้เสรจ็สมบูรณ์

ในสวนพระองคต์รสัวา่ “ โอพระบิดาของข้าพระองค ์
ถ้าเป็นไดข้อให้ถ้วยน้ีเลื่อนพ้นไปจากข้าพระองคเ์ถิด แต่
อย่างไรก็ด ีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค ์
แต่ ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค”์ (มัทธิว 26:39)

ในพระคมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญาสอนเราวา่
“ซ่ึงความทุกขเวทนาน้ีท�าให้ตวัเรา, แม้พระผู้เป็นเจ้า,  

ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาส่ิงทัง้ปวง, ตอ้งส่ันเพราะความเจ็บ
ปวด, และเลือดออกจากทุกขุมขน, และทนทุกข์ทัง้รา่งกาย
และวญิญาณ—และปรารถนาที่เราจะไม่ตอ้งดืม่ถ้วยอัน
ขมขื่น, และชะงักอยู่—

“กระน้ันก็ตาม, รศัมีภาพจงมีแดพ่ระบิดา, และเรารบั
ส่วนและท�าให้การเตรยีมของเราเสรจ็สิน้เพื่อลูกหลาน
มนุษย์.” (คพ. 19:18–19)

พระเยซูตรสักับพระบิดาของพระองคว์า่ “ข้าพระองค์
ถวายพระเกียรตแิดพ่ระองค์ ในโลก เพราะข้าพระองคท์�า
กิจที่ทรงให้ข้าพระองคท์�าน้ันส�าเรจ็แล้ว” (ยอห์น 17:4)
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จากน้ัน บนกางเขน “เมื่อพระเยซูทรงรบัเหล้าองุ่น
เปรีย้วแล้ว พระองคต์รสัวา่ ส�าเรจ็แล้ว และก้มพระเศียรลง
สิน้พระชนม์” (ยอห์น 19:30)

พระเยซูเสด็จมาแผ่นดนิโลก ทรงรกัษาความเป็น
พระเจ้าของพระองคท์ัง้น้ีเพื่อพระองคจ์ะทรงสามารถ
พลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ และทรงอดทนจนกวา่
พระชนม์ชีพจะหาไม่

ระลกึถงึพระองค์ผ่ำนศีลระลกึ
ปัจจุบันเราระลึกถึงการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้

ของพระผู้ช่วยให้รอดดว้ยเครือ่งหมายของขนมปังและน� ้า
—สัญลักษณ์แห่งพระวรกายและพระโลหิตของพระองค—์
ตามที่ก�าหนดไว ้ณ พระกระยาหารมือ้สุดท้ายกับอัครสาวก
ของพระองค์

“พระองคท์รงหยิบขนมปัง เมื่อขอบพระคณุแล้วก็
ทรงหักส่งให้แก่พวกเขาตรสัวา่ น่ีเป็นกายของเราซ่ึงให้ ไว้
ส�าหรบัท่านทัง้หลาย จงท�าอย่างน้ีเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา

“เมื่อรบัประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วยและทรงท�า
เหมือนกันตรสัวา่ ถ้วยน้ีที่เทออกเพื่อท่านทัง้หลาย  
เป็นพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา” (ลูกา 22:19–20)

ใน ยอห์น 11:25–26 เราอ่านวา่
“เราเป็นชีวติและการเป็นขึน้จากตาย คนที่วางใจในเรา

จะมีชีวติอีกแม้วา่เขาจะตายไป
“และทุกคนที่มีชีวติและวางใจในเราจะไม่ตายเลย”
เราอ่านดว้ยวา่ “เราเป็นอาหารด�ารงชีวติซ่ึงลงมาจาก

สวรรค ์ถ้าใครกินอาหารน้ี คนน้ันจะมีชีวตินิรนัดร ์และ
อาหารที่เราจะให้เพื่อชีวติของโลกน้ันก็คอืเลือดเน้ือของ
เรา” (ยอห์น 6:51)

“ชีวติของโลก” หมายถึงชีวตินิรนัดร์
เราตอ้งเตรยีมตวัเราและครอบครวัเราทุกสัปดาห์ ให้มี

คา่ควรรบัส่วนศีลระลึกและตอ่พันธสัญญาของเราดว้ยใจที่
กลับใจ

พระบิดำและพระบุตรทรงรักเรำ
พระบิดาทรงส่งพระบุตรมาแผ่นดนิโลก—พระจรยิวตัร

อันอ่อนน้อม—เพื่อยอมให้พระองคถ์ูกตรงึกางเขนและ
ประสบกับส่ิงทัง้ปวงที่พระองคต์อ้งประสบ ในยอห์นเรา
อ่านวา่

“พระเยซูตรสักับเขาวา่ เราเป็นทางน้ัน เป็นความจรงิ  
และเป็นชีวติ ไม่มี ใครมาถึงพระบิดาไดน้อกจากจะมา 
ทางเรา

“ถ้าพวกท่านรูจ้ักเราแล้ว ท่านก็จะรูจ้ักพระบิดาของเรา
ดว้ย ตัง้แตน้ี่ไปท่านก็จะรูจ้ักพระองคแ์ละไดเ้ห็นพระองค”์ 
(ยอห์น 14:6–7)

“ความรกัที่ข้าพเจ้าพูดถึงน้ีไม่ ใช่ที่เรารกัพระเจ้า แตท่ี่
พระองคท์รงรกัเราและทรงใช้พระบุตรของพระองคม์าเพื่อ
เป็นเครือ่งบูชาลบบาปของเรา” (1 ยอห์น 4:10)

เครือ่งบูชา หมายถึงการคนืดหีรอืการยอมสละ

สรุป
ทุกคนที่มาแผ่นดนิโลกและไดร้บัรา่งกายมรรตยัจะฟ้ืน

คนืชีวติ แตเ่ราตอ้งท�างานเพื่อให้ ไดร้บัพรแห่งความสูงส่ง
ผ่านความซ่ือสัตย์ สิทธิ์เสร ีการเช่ือฟัง และการกลับใจของ
เรา เมื่อเรากลับใจ เราจะไดร้บัความเมตตาพรอ้มกับความ
ยุตธิรรม

เพราะเราเลือกตดิตามและยอมรบัพระเยซูครสิตเ์ป็น 
พระผู้ ไถ่ของเรา เราจึงรบัพระนามของพระองคท์ี่บัพตศิมา  
เรายอมรบักฎแห่งการเช่ือฟัง เราสัญญาวา่เราจะระลึกถึง 
พระองคต์ลอดเวลาและรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์ 
เราตอ่พันธสัญญาของเราเมื่อเรารบัส่วนศีลระลึก

โดยตอ่พันธสัญญาของเรา เราไดร้บัสัญญาวา่จะมีพระ
วญิญาณของพระองคอ์ยู่กับเราตลอดเวลา หากเรายอมให้
พระวญิญาณของพระองคเ์ข้ามาในชีวติเราและน�าชีวติเรา 
เราจะสามารถกลับไปที่ประทับของพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์ซ่ึงเป็นแผนแห่ง
ความสุขของพระองคส์�าหรบัเรา—แผนแห่งความรอด
จากค�าปราศรยัเรือ่ง “การชดใช้” ระหวา่งการสัมมนาประธานคณะเผยแผ่คน
ใหม่ทีศ่นูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาโพรโวเมือ่วนัที ่24 มิถุนายน ค.ศ. 2008

อ้ำงองิ
 1. ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 52.
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โดย เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์
นิตยสารศาสนจกัร

“พระองคต์รสัวา่ ส�าเรจ็แล้ว และ
ก้มพระเศียรลงสิน้พระชนม์” 
(ยอห์น 19:30) วนิาทีน้ัน 

วญิญาณของพระเยซูครสิตอ์อกจากพระ
วรกายของพระองค—์พระวรกายที่อดทนตอ่
ความทุกขเวทนาเพื่อพระองคจ์ะทรงชดใช้
บาปของคนทัง้ปวงและทรงช่วยพวกเขาตาม
ความทุพพลภาพของพวกเขา (ด ูแอลมา  
7:12–13) พระวรกายน้ัน เวลาน้ีเป็นรา่งไร้
วญิญาณ ถูกน�าลงจากกางเขน ห่อดว้ยผ้า
ลินิน และวางไว้ ในอุโมงค ์ในวนัที่สาม สตรี
มาที่อุโมงคเ์พื่อด�าเนินการเตรยีมฝังพระ
วรกายน้ันให้ส�าเรจ็ลุล่วง

แตพ่ระวรกายไม่อยู่ที่น่ันแล้ว
การคน้พบอุโมงคว์า่งเปล่าเป็นเพียงจุด

เริม่ตน้ ตอ่มา มารยี์ ชาวมักดาลา เหล่าอัคร-
สาวก และอีกหลายคนเห็นส่ิงอัศจรรย์บาง
อย่างดว้ยตาคอืเห็นพระเยซูครสิตท์ี่ฟ้ืนคนื
พระชนม์และสมบูรณ์แบบในรา่งมนุษย์ที่จับ
ตอ้งได้

พระผู้ช่วยให้รอดทรงให้คนที่เห็นพระองค์
ด้วยตาหลังจากการฟ้ืนคืนพระชนม์ ได้
เข้าใจถ่องแท้วา่พระองค์ทรงมีพระวรกาย
แบบใด ตัวอย่างเช่น พระองค์ทรงเชือ้เชิญ
ให้เหล่าอัครสาวกมาจับพระวรกายทัง้น้ีเพื่อ
พวกเขาจะมั่นใจวา่พระองค์ทรงมีรา่งกาย
ไม่ ใช่วญิญาณลึกลับ (ดู ลูกา 24:36–40)1 ส่
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พระองค์เสวยกับพวกเขาด้วย  
(ดู ลูกา 24:42–43)

จากน้ันเมือ่เหลา่อคัรสาวกท�างานมอบ
หมายใหส่ั้งสอนพระกติตคิณุของพระเยซู
ครสิต์ ใหเ้กดิสัมฤทธผิล พวกเขาเผชิญการ
ตอ่ตา้นและการขม่เหง บา้งก็เกดิขึน้เพราะ
พวกเขาสอนวา่พระเยซคูรสิตท์รงฟ้ืนคนื
พระชนมแ์ละมวลมนุษยชาตจิะฟ้ืนคนืชีวติ
เน่ืองดว้ยเหตน้ีุ (ด ูกจิการของอคัรทตู 4:1–3)

ปัจจบุนั การฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระเยซ ู
ครสิตเ์ป็นศนูยก์ลางของขา่วสารทีศ่าสนจกัร 
ประกาศตอ่โลกเช่นทีเ่คยประกาศสมยัน้ัน  
ดงัทีศ่าสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิกลา่ว  
“หลกัธรรมพืน้ฐานของศาสนาเราคอื 
ประจกัษ์พยานของเหลา่อคัรสาวกและศาสดา 
พยากรณ์เกีย่วกบัพระเยซคูรสิต ์วา่พระองค ์
สิน้พระชนม ์ทรงถกูฝัง ทรงคนืพระชนมอ์กี 
ครัง้ในวนัทีส่าม และเสด็จขึน้สู่สวรรค ์เรือ่ง 
อืน่ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนาเราลว้นเป็น 
เพยีงส่วนประกอบของเรือ่งดงักลา่ว” 2

การฟ้ืนคนืพระชนม์ช่วยตอบค�าถามพืน้
ฐานเกี่ยวกับธรรมชาตขิองพระผู้เป็นเจ้า 
ธรรมชาตขิองเราและความสัมพันธ์ของเรา
กับพระผู้เป็นเจ้า จุดประสงคข์องชีวติน้ี และ
ความหวงัที่เรามี ในพระเยซูครสิต ์ตอ่ไปน้ี
เป็นความจรงิบางประการที่เน้นโดยการฟ้ืน
คนืพระชนม์ของพระเยซูครสิต์

โดยผ่านการฟ้ืน
คนืพระชนม์ของ
พระองค ์พระเยซู
ครสิตท์รงสอนเรา
ถึงความจรงิอัน
ส�าคญัยิ่งเกีย่วกับ
รา่งกาย

 การฟ้ืนคนืพระชนม ์ 

ของ พระเยซคูรสิต ์ 

และความจริงเก่ียวกบัร่างกาย
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พระบิดำบนสวรรค์ทรงมพีระวรกำยทีม่รัีศมภีำพ
ความคดิที่วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีรปูพรรณ

สัณฐานเดยีวกันกับมนุษย์พบในพระคมัภีร์
ไบเบิล 3 และคนส่วนใหญ่คดิแบบน้ัน แต่
ประเพณีมากมายทางศาสนาและปรชัญา
ปฏิเสธความคดิดงักล่าวโดยเห็นดว้ยวา่พระผู้
เป็นเจ้า “ปราศจากรา่งกาย อวยัวะ หรอือารมณ์
ความรูสึ้ก” 4 ดว้ยเหตน้ีุในทรรศนะดงักล่าว
รา่งกาย (และสสารโดยทั่วไป) จึงช่ัวรา้ยหรอืไม่
จรงิ ส่วนวญิญาณ จิตใจ หรอืความคดิคอืเน้ือ
แท้ของการด�ารงอยู่หรอืการเป็นอยู่

การเปิดเผยเกี่ยวกับธรรมชาตขิองพระผู้
เป็นเจ้าผ่านพระบุตรของพระองคพ์ระเยซู
ครสิตจ์ึงเป็นการเปิดเผยที่เรยีบง่ายและท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอันน่ายินดยีิ่ง

ในช่วงการปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วย
ให้รอด พระองคต์รสัวา่ “คนที่ ไดเ้ห็นเราก็ ได้
เห็นพระบิดา” (ยอห์น 14:9) น่ีเป็นจรงิยิ่งขึน้
หลังจากการฟ้ืนคนืพระชนม์ โดยมีพระวรกาย
อมตะที่สมบูรณ์แบบ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ “พระ
บิดาทรงมีพระวรกายเป็นเน้ือหนังและกระดกู, 
สัมผัสไดด้งัของมนุษย์; พระบุตรก็เช่นกัน” 
(คพ. 130:22)

ลักษณะทางกายของพระบิดาบนสวรรคจ์ึง
ไดร้บัการเปิดเผยดว้ยเหตน้ีุ ดงัที่ โจเซฟ สมิธ

อธิบายในเวลาตอ่มาวา่ “ส่ิงซ่ึงปราศจากรา่งกาย 
หรอือวยัวะตา่งๆ ย่อมไม่เป็นอะไรเลย ไม่มีพระ 
ผูเ้ป็นเจา้อืน่ใดในสวรรคน์อกจากพระผู้เป็นเจา้ 
ผู้ทรงมีเน้ือหนังและกระดกู” 5

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนดแ์หง่โควรมั 
อัครสาวกสิบสองกล่าวท�านองน้ี “หากการม ี
รา่งกายไม่เพียงไม่จ�าเป็นแต่ไม่เป็นที่ตอ้งการ 
ของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว เหตใุดพระผู้ ไถ่ของ 
มนุษยชาตจิึงไถ่พระวรกาย ของพระองค ์จาก 
เงือ้มมือแห่งความตายและหลุมศพโดยทรง 
รบัประกันวา่จะไม่มีวนัแยกจากกันอีกจากพระ 
วญิญาณของพระองค์ ในกาลเวลาหรอืนิรนัดร 
เล่า ผู้ ใดก็ตามทีป่ฏิเสธแนวคดิเรือ่งพระผู้เป็น 
เจ้าทรงมีพระวรกายก็ปฏิเสธทัง้พระครสิต ์
ผู้ทรงเป็นมรรตยัและผู้ทรงฟ้ืนคนืพระชนม”์ 6

พระบิดำบนสวรรค์ทรงมเีดชำนุภำพทั้งมวล 
ทรงรู้ทุกเร่ือง และทรงรักทุกคน

คณุลักษณะขัน้สูงสุดแห่งอุปนิสัยของ
พระบิดาบนสวรรคเ์ปิดเผยไวเ้ช่นกันในข้อ
เท็จจรงิเกี่ยวกับการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระ
เยซูครสิต ์ดงัที่เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟ-
เฟอรสั์นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว 
“เพราะความเป็นจรงิของการฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระครสิต ์ข้อสงสัยเรือ่งเดชานุภาพอัน
สมบูรณ์ ปรชีาญาณรอบรู ้และความเมตตา
ปรานีของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา—ผู้ประทาน
พระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดของพระองค์
เพื่อไถ่ โลก—จึงไรเ้หตผุลทัง้สิน้” 7

เดชานุภาพ ความรู ้และความเมตตาปราณี
ของพระผู้เป็นเจ้าพิสูจน์ให้เห็นในการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระเยซูครสิต ์ซ่ึงให้หลักฐานถึง
พระปรชีาญาณและความรกัในแผนของพระ
บิดาบนสวรรคแ์ละความสามารถของพระองค ์
(และของพระบุตร) ในการท�าให้แผนน้ันลุล่วง

เรำเป็นบุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ
ตามที่พระคมัภีร์ ไบเบิลสอนเรา พระผู้เป็น

เจ้าทรงสรา้งเรา “ตามพระฉายาของพระองค ์
. . . ชายและหญิง” (ปฐมกาล 1:27) การฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระเยซูครสิตเ์สรมิความจรงิน้ี 
อันที่จรงิ ในโมงแห่งการฟ้ืนคนืพระชนม์น้ัน
เอง พระเยซูครสิตท์รงเน้นความสัมพันธ์ของ
เรากับพระบิดาบนสวรรค์ โดยตรสัวา่  นิ
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“ผู้ใดก็ตามที่
ปฏิเสธแนวคดิ

เรือ่งพระผู้เป็นเจ้า
ทรงมีพระวรกายก็
ปฏิเสธทัง้พระครสิต์
ผู้ทรงเป็นมรรตยั
และผู้ทรงฟ้ืนคนื
พระชนม์”  
— เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ 

อาร.์ ฮอลแลนด์
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“เราก�าลังจะขึน้ไปหาพระบิดาของเรา และ
พระบิดาของพวกท่าน ไปหาพระเจ้าของเรา
และพระเจ้าของพวกท่าน” (ยอห์น 20:17; 
เน้นตวัเอน)

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปิดเผยวา่พระผู้เป็น
เจ้าและมนุษยชาติ ใช่วา่ไม่เหมือนกันโดย
สิน้เชิงในการด�ารงอยู่ที่จ�าเป็นของพวกเขา 
รปูแบบพืน้ฐานของรา่งกายเราคล้ายกับรา่ง
วญิญาณของเรา 8 และวญิญาณเราสรา้งตาม
รปูลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเพราะน่ันเป็น
ธรรมชาตขิองความสัมพันธ์ฉันพ่อแม่ลูก

ร่ำงกำยเป็นของประทำนอนัสูงส่งและสง่ำงำม
โดยผ่านการฟ้ืนคนืพระชนม์ พระผู้ช่วย 

ให้รอดทรงแสดงให้เราเห็นวา่การด�ารงอยู ่
ทางกายเป็นส่วนจ�าเป็นของการเป็นอยู ่
ช่ัวนิรนัดรข์องพระผูเ้ป็นเจา้และบตุรธดิาของ 
พระองค ์ดงัที่พระเจ้าทรงเปิดเผยตอ่โจเซฟ  
สมิธ “ธาตตุา่งๆ เป็นนิรนัดร,์ และวญิญาณ 
กับธาตสัุมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก, จะ 
ไดร้บัความสมบูรณ์แห่งปีต”ิ (คพ. 93:33)  
ความเช่ือมโยงที่แยกไม่ออกน้ีรวมวญิญาณ 
และสสารทางกายเข้าดว้ยกันทัง้น้ีเพื่อให ้
รา่งกายเป็นอมตะ ไม่เน่าเป่ือย มีรศัมีภาพ  
และสมบูรณ์แบบ—รา่งกายแบบน้ีเท่าน้ันที ่
สามารถรบัความบรบิูรณ์แห่งปีตทิี่พระผู้เป็น 
เจ้าทรงครอบครอง

ตรงกันข้าม หลังจากมีรา่งกายและจากน้ัน
ถูกแยกจากรา่งกายเข้าสู่ โลกวญิญาณ “คน
ตายมองวา่การที่วญิญาณของพวกเขาละจาก
รา่งกาย . . . เป็นพันธนาการ” (คพ. 138:50; 
ด ูคพ. 45:17 ดว้ย)

แม้แตร่า่งกายมรรตยัของเราก็ยังเป็นส่วน
จ�าเป็นในแผนแห่งความรอดของพระบิดา
บนสวรรคแ์ละเป็นของประทานอันสูงคา่ 
เมื่อวญิญาณก่อนมรรตยัของเรามาโลกน้ี 
วญิญาณเหล่าน้ันไดร้บัรา่งกาย “เพิ่มเตมิ” 
(อับราฮัม 3:26) ดงัที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธสอน “เรามายังโลกน้ีเพื่อเราจะมีรา่งกาย
และปรากฏกายอันบรสุิทธิ์ตอ่พระพักตรพ์ระ
ผู้เป็นเจ้าในอาณาจักรชัน้สูง หลักธรรมอันยิ่ง
ใหญ่ของความสุขประกอบดว้ยการมีรา่งกาย 
มารไม่มีรา่งกาย และการไม่มีรา่งกายคอืบท
ลงโทษส�าหรบัเขา” 9

ดงัทีเ่อ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์หง่โควรมั
อัครสาวกสิบสองสอน “รา่งกายของเราสรา้งขึน้
มาใหส้ามารถรองรบัประสบการณ์อนักวา้งใหญ่ 
ล�า้ลกึและลกึซึง้ซ่ึงไมส่ามารถรบัไดจ้ากการ
ด�ารงอยู่กอ่นเกดิของเรา ดงัน้ัน ความสัมพนัธ์
ของเรากบัผูอ้ืน่ ความสามารถในการจดจ�าและ
กระท�าตามความจรงิ ความสามารถในการเช่ือ
ฟังหลกัธรรมและศาสนพธิแีหง่พระกติตคิณุ
ของพระเยซคูรสิตจ์งึขยายผา่นรา่งกายของเรา 
ในโรงเรยีนของความเป็นมรรตยั เราประสบ
ความออ่นโยน ความรกั ความเมตตา ความสุข 
ความทุกข ์ความผิดหวงั ความเจ็บปวด และ
แมก้ระทัง่ปัญหาท้าทายของขอ้จ�ากดัทางกาย
ในดา้นตา่งๆ ทีเ่ตรยีมเราใหพ้รอ้มรบันิรนัดร 
กลา่วใหเ้ขา้ใจงา่ยคอืมบีทเรยีนทีเ่ราตอ้งเรยีน
รูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ราตอ้งม ีดงัท่ีพระคมัภรี์
เรยีกวา่ ‘ตามเน้ือหนัง’ (1 นีไฟ 19:6; แอลมา 
7:12–13)” 10

นอกจากน้ี ดงัที่ โจเซฟ สมิธสอนวา่  
“ทุกสัตภาวะที่มีรา่งกายมีอ�านาจเหนือ 
สัตภาวะที่ ไมม่รีา่งกาย” 11 ซาตานลอ่ลวงเราได ้ 
แตเ่ขาจะบังคบัไม่ได ้“มารไม่มีอ�านาจเหนือ 
เราเวน้แตเ่ราจะยอมเขา” 12

สุดทา้ยแลว้ ของประทานแหง่รา่งกายทีฟ้ื่น
คนืชีวติและสมบรูณ์แบบวางเราใหอ้ยูเ่หนือ
อ�านาจของซาตานตลอดไป หากไมม่กีารฟ้ืน
คนืชีวติ “วญิญาณของเรายอ่มตอ้งมาขึน้กบั 
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ร่ างกายมรรตยั
ของเราเป็นส่วน

จ�าเป็นในแผนแห่ง
ความรอดของพระ
บิดาบนสวรรคแ์ละ
เป็นของประทานอัน
สูงคา่ เมือ่วญิญาณ
เรามาโลกน้ี วญิญาณ
เหล่าน้ันไดร้บั
รา่งกาย “เพิ่มเตมิ”  
(อับราฮัม 3:26)



. . . มาร, เพือ่จะไมล่กุขึน้อีกตอ่ไป. และวญิญาณของเราตอ้ง
กลายเป็นเหมอืนกบัเขา, และเรากลายเป็นเหลา่มาร, เหลา่
เทพของมาร, ซ่ึงจะถกูกนัไวจ้ากทีป่ระทบัของพระผูเ้ป็น
เจ้าของเรา, และจะคงอยูก่บับดิาแหง่ความเท็จ, ในความ
เศรา้หมอง, เหมอืนกบัตวัเขา” (2 นีไฟ 9:8–9)

วญิญำณและร่ำงกำยไม่ใช่ศัตรูกนั
แม้จะตา่งกันแตว่ญิญาณและรา่งกายไม่ไดเ้ป็นความ

จรงิสองส่วนที่ตา่งกันและเข้ากันไม่ได ้ดงัที่ โจเซฟ สมิธ
เรยีนรู ้“ ไม่มีส่ิงที่เรยีกวา่สสารอันเป็นอรปู. วญิญาณทัง้ปวง
เป็นสสาร, แตล่ะเอียดหรอืบรสุิทธิ์กวา่, และจะมองเห็นได้
โดยดวงตาที่บรสุิทธิ์ยิ่งกวา่เท่าน้ัน; เราไม่สามารถมองเห็น
วญิญาณ; แตเ่มื่อรา่งกายของเราบรสุิทธิ์แล้ว เราจะเห็นวา่
วญิญาณเป็นสสารทัง้หมด” (คพ. 131:7–8)

ในสภาพที่ฟ้ืนคนืพระชนม์และมีรศัมีภาพ พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นตวัแทนของการรวมกันโดยสมบูรณ์ของ
วญิญาณและรา่งกาย โดยแสดงให้เราเห็นวา่ “วญิญาณกับ
รา่งกายเป็นจิตวญิญาณของมนุษย์” (คพ. 88:15) ในชีวติ
น้ีเราพยายามมี “จิตฝักใฝ่ฝ่ายวญิญาณ” แทนที่จะมี “จิต
ฝักใฝ่ในเน้ือหนัง” (2 นีไฟ 9:39) “[ทิง้] ความเป็นมนุษย์
ปุถุชน” ( โมไซยาห์ 3:19) และ “หักห้ามความลุ่มหลงทัง้
ปวง [ของเรา]” (แอลมา 38:12) แตน่ั่นไม่ไดห้มายความวา่
วญิญาณและรา่งกายเป็นศัตรกูัน ดงัที่พระเยซูครสิตท์รง
แสดงให้เราเห็น พระองค์ ไม่ทรงดถููกและอยู่เหนือรา่งกาย
แตท่รงควบคมุและเปลี่ยนแปลง

ชีวติในร่ำงกำยมรรตยัมจุีดประสงค์ทีเ่ตม็ไปด้วยควำมหมำย
ความคดิทีว่า่ชีวติน้ีเป็นการทดสอบมเีหตมุผีลมากขึน้

เมือ่เราพิจารณาส่ิงทีเ่รารูเ้กีย่วกับชีวติเราทัง้ก่อนและหลงั 
เรามชีีวติเป็นวญิญาณกอ่นเรามาแผน่ดนิโลก พระบดิาบน
สวรรคท์รงประสงค์ ให้เราเป็นเหมอืนพระองคแ์ละมชีีวติ
ตลอดกาลกบัรา่งกายอมตะ ความจรงิเหล่าน้ีหมายความวา่

เวลาของเราในการทดสอบรา่งกายมรรตยัเหลา่น้ีไม่ไดเ้กดิ
ขึน้อยา่งไรเ้หตผุลหากแตม่คีวามหมายและจดุประสงคจ์รงิๆ

ดงัที่เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นอธิบายไว ้“ โดยการเลือก 
ของเรา เราแสดงให้พระผู้เป็นเจ้า (และตวัเราเอง) เห็น 
ค�ามัน่สัญญาและวสัิยทีเ่ราจะด�าเนินชีวติตามกฎซีเลสเชียล 
ขณะอยู่นอกที่ประทับของพระองคแ์ละในรา่งกายทางโลก 
พรอ้มกับพลังอ�านาจ ความหิวกระหาย และความลุ่มหลง 
ของรา่งกาย เราควบคมุเน้ือหนังให้เป็นเครือ่งมือแทนที่จะ 
เป็นนายของวญิญาณได้ ไหม เราจะไดร้บัความไวว้างใจทัง้ 
ในกาลเวลาและนิรนัดรให้ดแูลพลังอ�านาจอย่างพระผู้เป็น 
เจ้า รวมถึงพลังอ�านาจในการสรา้งชีวติหรอืไม่ เราแตล่ะ 
คนจะเอาชนะความช่ัวรา้ยได้ ไหม ผู้ที่ท�าไดจ้ะ ‘มีรศัมีภาพ 
เพิ่มเตมิมาบนศีรษะพวกเขาตลอดกาลและตลอดไป’  
[อับราฮัม 3:26]—ส่วนที่ส�าคญัมากของรศัมีภาพน้ันคอื 
รา่งกายที่ฟ้ืนคนืชีวติ เป็นอมตะ และรุง่โรจน์” 13

ประสบการณ์ของเราในรา่งกายปัจจุบัน รวมถึงความ
สัมพันธ์ต่อกัน มีความหมายเพราะเป็นเหมือนกับ
ประสบการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ ดังที่ โจเซฟ สมิธเรยีนรู ้“ความ
เป็นสังคมอย่างเดียวกันน้ันซ่ึงมีอยู่ท่ามกลางพวกเราที่น่ี
จะมีอยู่ท่ามกลางพวกเราท่ีน่ัน, เพียงแต่จะควบคู่ ไปกับ
รศัมีภาพนิรนัดร,์ ซ่ึงรศัมีภาพน้ันเราไม่ ได้ช่ืนชมขณะน้ี” 
(คพ. 130:2)

เรำมคีวำมหวงัในพระเยซูคริสต์
นับตัง้แตภ่าพอโุมงคว์า่งเปลา่ การฟ้ืนคนืพระชนมข์อง

พระเยซคูรสิตท์�าใหเ้กดิความหวงัเพราะเราเห็นภาพอนาคต
ของเราเองในการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระองค ์ซ่ึง “การสูญ
เสียทัง้หมด [ของเรา] จะไดร้บัชดเชย [ ใหเ้รา] . . . หาก [เรา] 
ซ่ือสัตยต์อ่ไป” 14

อคัรสาวกรุน่แรกของพระผูช่้วยใหร้อดสามารถเป็นพยาน
ไดอ้ยา่งองอาจถงึการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระองคเ์พราะ
พวกทา่นเห็นและไดสั้มผสัพระวรกายของพระองค ์แตม่มีาก
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ใ นสภาพทีฟ้ื่นคนื
พระชนม์และมีรศัมีภาพ 

พระเยซูครสิตท์รงเป็น
ตวัแทนของการรวมกันโดย
สมบูรณ์ของวญิญาณและ
รา่งกาย โดยแสดงให้เราเห็น
วา่ “วญิญาณกับรา่งกายเป็น
จิตวญิญาณของมนุษย์” 
(คพ. 88:15)
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ยิง่กวา่น้ัน เฉกเช่นพระเยซคูรสิตท์รงรกัษาความทพุพลภาพ
ทางกายเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่พระองคท์รงมเีดชานุภาพใน
การให้อภยับาป (ด ูลกูา 5:23–25) การฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระองค—์หลกัฐานทีเ่ป็นรปูธรรมยืนยันเดชานุภาพ
ของพระองค์ ในการเอาชนะความตายทางรา่งกาย—กลาย
เป็นความเช่ือมัน่ของผูต้ดิตามพระองคว์า่เดชานุภาพของ
พระองคเ์อาชนะความตายทางวญิญาณ ค�าสัญญาทีพ่ระองค์
ประทานไว้ ในค�าสอนของพระองค—์การใหอ้ภยับาป สันตสุิข
ในชีวติน้ี ชีวตินิรนัดร์ ในอาณาจกัรของพระบดิา—กลายเป็น
จรงิและศรทัธาของพวกเขาไมส่ั่นคลอน

“ถ้าพระครสิต์ ไม่ไดท้รงถูกท�าให้เป็นขึน้มา [ศรทัธาของ
เรา] ก็ ไรป้ระโยชน์” (1 โครนิธ์ 15:17) แตเ่พราะพระองค ์
ทรง ลุกขึน้จากบรรดาคนตาย เราจึงสามารถ “มีความหวงั
โดยผ่านการชดใช้ของพระครสิตแ์ละเดชานุภาพแห่งการ
ฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค,์ เพื่อยกท่านขึน้สู่นิรนัดร

แห่งชีวติ, และน่ีเพราะศรทัธาของท่านในพระองคต์าม
สัญญา” ( โมโรไน 7:41)

ระหวา่งพระชนม์ชีพมรรตยั พระเยซูครสิตท์รงเชือ้
เชิญผู้คนให้ตดิตามพระองค ์หลังจากการสิน้พระชนม์
และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค ์จุดหมายชัดเจน
ขึน้ หากเรา โดยการเช่ือฟังกฎและศาสนพิธีของพระ
กิตตคิณุ ปลูกฝัง “วญิญาณซีเลสเชียล” ไว้ ในตวัเรา เรา
ย่อมสามารถ “ ไดร้บัรา่งกายเดยีวกันซ่ึงเคยเป็นรา่งกาย
ฝ่ายธรรมชาต”ิ และ “ ไดร้บัการชุบชีวติโดยส่วนหน่ึงของ
รศัมีภาพซีเลสเชียล [และ] เมื่อน้ันจะไดร้บัอย่างเดยีวกัน, 
แม้ความสมบูรณ์” (คพ. 88:28–29) พระองคท์รงแสดงให้
เห็นทางน้ัน พระองคท์รงเป็นทางน้ัน โดยเดชานุภาพของ
พระองค—์ผ่านการชดใช้และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระองค—์ความสมบูรณ์ซีเลสเชียลเป็นไปได ้ซ่ึงรวมถึง
ความบรบิูรณ์แห่งปีติ ในรา่งกายที่ฟ้ืนคนืชีวติ ◼
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นับตัง้แตภ่าพ
อุโมงคว์า่งเปล่า 

การฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระเยซูครสิต์
ท�าให้เกิดความหวงั
เพราะเราเห็นภาพ
ตวัเราเองในการฟ้ืน
คนืพระชนม์ของ
พระองค ์

อ้ำงองิ
 1. เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อผู้คน 

ในโลกใหม่ พระองค์ทรงขอให้พวกเขา—หลาย
พันคน—มา “ทีละคน” และสัมผัสพระหัตถ์ 
พระบาท และพระปรัศวข์องพระองค์เพื่อ
พวกเขาจะเป็นพยานได้ว่าได้สัมผัสและ
เห็นพระเจ้าที่ฟ้ืนคืนพระชนม์ (ดู 3 นีไฟ 
11:14–15; 18:25)

 2. ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ 
(2007), 52.
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จรงิน้ี เพราะแสดงให้เห็นวา่รา่งวญิญาณของ
พระองคอ์ยู่ ในรปูมนุษย์ (ด ูอีเธอร ์3:16)

 9. ค�าสอน: โจเซฟ สมิธ, 226.
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โดย นำนัน ทอลลย์ี
ศนูยใ์หค้ �าปรึกษาครอบครัวแอลดีเอส รัฐเทกซสั สหรัฐอเมริกา

สมมตวิา่ท่านยืนอยู่ตรงขอบหน้าผาและตอ้งการไปให้ถึงหุบผาชันอีกดา้น
หน่ึง ซ่ึงท่านทราบวา่ความสุขใหญ่หลวงรอท่านอยู่ ขณะหาทางข้าม ท่าน
พบวสัดกุองหน่ึงที่หากน�ามาประกอบกันอย่างถูกตอ้งจะสรา้งสะพานข้าม

หุบผาชันได้
หากท่านไม่รูว้ธิีสรา้งสะพาน วสัดเุหล่าน้ันก็ ไรป้ระโยชน์ ท่านจะรูสึ้กท้อแท้และ

สิน้หวงั แตห่ากท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์ในการสรา้งสะพาน 
ความรูแ้ละความเข้าใจของท่านจะเพิ่มขึน้และงานจะส�าเรจ็

ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา งานของดฉัินคอืจัดหาเครือ่งมือและการน�าทางไวช่้วยคน
ข้ามห้วงแห่งความทุกข์ทางอารมณ์หรอืทางใจ ทุกคนที่ดฉัินแนะน�า ไม่มีลูกคา้
คนใดบาดเจ็บมากเท่าคนที่เคยเป็นเหยื่อของการกระท�าทารณุกรรมทางเพศ 
ดฉัินเคยเห็นผลกระทบของความท้าทายน้ีตอ่ความสามารถของแตล่ะบุคคลใน
การอดทนดว้ยดจีนกวา่ชีวติจะหาไม่

อย่างไรก็ด ีดฉัินไดรู้เ้ช่นกันวา่การบรรเทาถาวรจากความทุกข์และการตอ่สู้
ดิน้รนของเราเกิดขึน้ไดผ้่านพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ความรกัของพระองคย์ก
ผู้คนออกจากความมืดเข้าสู่ความสวา่ง

ดว้ยความช่วยเหลือ
ทีเ่หมาะสม เหยือ่
ของการกระท�าทารณุ
กรรมทางเพศจะพบ
การเยียวยาทีพ่วกเขา
ปรารถนาอย่างยิ่ง
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สะพานเช่ือม  
ความหวงักบั  

การเยยีวยา



เหตุใดกำรกระท�ำทำรุณกรรมทำง 
เพศจงึท�ำให้เกดิควำมเสียหำยเช่นน้ัน

เหยื่อของการกระท�าทารณุกรรมบอกดิฉันวา่ชีวติพวก
เขาเต็มไปดว้ยความหดหูสิ่น้หวงั ความสงสัยตนเอง  
และความเจ็บปวดลึกๆ ทางอารมณ์ ประธานกอรด์อน บี.  
ฮิงคล์ีย์ (1910–2008) ช่วยให้เราเข้าใจวา่เหตใุดการกระท�า
ทารณุกรรมทางเพศจึงท�าให้เกิดการบาดเจ็บลึกเช่นน้ัน

“มีการปฏิบัตทิี่ช่ัวช้าน่ากลัวของการกระท�าทารณุกรรม
ทางเพศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความเข้าใจ เป็นการปรามาส
ศักดิศ์รทีี่ควรอยู่ ในชายหญิงทุกคน เป็น การฝ่าฝืนส่ิงซึง่
ศกัดิสิ์ทธิ์และสูงส่ง บ่อนท�าลายชีวติเด็ก เป็นเรือ่งน่าต�าหนิ
และ สมควรรบัการตดัสินโทษรนุแรงทีสุ่ด

“ชายหรอืหญิงที่กระท�าทารณุกรรมทางเพศเด็กช่างน่า
ละอายยิ่งนัก ในการท�าเช่นน้ัน ผู้กระท�าทารณุกรรมไม่
เพียง ท�าความเสียหายรนุแรงทีสุ่ด เท่าน้ัน แตเ่ขาตอ้งยืน
รบัการตดัสินโทษตอ่พระพักตรพ์ระเจ้าดว้ย” 1

พลงัของการใหก้�าเนิดเป็นพลงัศักดิสิ์ทธิแ์ละสูงส่งท่ีพระ
บดิาในสวรรคข์องเราประทานแก่บตุรธดิาของพระองค ์
เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร ์แหง่โควรมัอัครสาวกสิบสองสอน
วา่ “พลงัของการใหก้�าเนิดมคีวามส�าคญัทางวญิญาณ . . . 

พระบดิาบนสวรรคข์องเราและพระบุตรทีร่กัของพระองค์
ทรงเป็นพระผูส้รา้งและไดม้อบอ�านาจการสรา้งส่วนหน่ึง
ของพระองค์ ให้เราแตล่ะคน” 2 ดว้ยเหตน้ีุจงึไมแ่ปลกทีก่าร
ฝ่าฝืนอ�านาจศักดิสิ์ทธิน้ี์ “สมควรไดร้บัการตดัสินโทษรนุแรง
ทีสุ่ด” และกอ่ใหเ้กิด “ความเสียหายรนุแรงทีสุ่ด”

เข้ำใจกำรบำดเจบ็
การกระท�าทารณุกรรมทางเพศเป็นการปฏิสัมพันธ์ โดย 

การไม่เห็นดว้ยของอีกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับพฤตกิรรมแบบ 
สัมผัสหรอืไม่สัมผัสเพื่อใช้บุคคลหน่ึงสนองความพอใจทาง 
เพศของอีกบุคคลหน่ึง บ่อยกวา่น้ันคอืเหยื่อของการกระท�า
ทารณุกรรมทางเพศมักถูกทิง้ให้อยู่กับความคดิสับสน  
ความรูสึ้กไรค้า่และอับอายจนสุดจะทนได ้ความเจ็บปวด 
และความทุกข์ที่เหยื่อประสบมักจะรุนแรงขึน้ตามความ 
เห็นของผูอ้ืน่อนัเกดิจากความเขา้ใจผดิเรือ่งการกระท�า 
ทารณุกรรมทางเพศและผลของมัน เหยื่อบางรายถูกกล่าว 
หาวา่โกหกหรอืไม่ก็บอกวา่การกระท�าทารณุกรรมเป็นความ 
ผิดของพวกเขา หลายคนถูกชักน�าอย่างผิดๆ ให้เช่ือวา่พวก 
เขาตอ้งกลับใจประหน่ึงพวกเขาท�าบาปเพราะตกเป็นเหยื่อ

มีคนบอกลูกคา้หลายคนที่ดฉัินท�างานดว้ย ผู้ประสบ
การกระท�าทารณุกรรมทางเพศในวยัเด็กหรอืวยัเยาวว์า่ 
“ช่างมันเถอะ” “ปล่อยให้เป็นอดตี” หรอื “แค่ ให้อภัยและ
ลืม” ค�ากล่าวลักษณะน้ี—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาจาก
เพื่อนสนิท สมาชิกครอบครวัหรอืผู้น�าศาสนจักร—สามารถ
ท�าให้เหยื่อเก็บเป็นความลับมากขึน้และอายแทนที่จะรบั
การเยียวยาและมีสันตสุิข คล้ายกับบาดแผลรนุแรงหรอื
การตดิเชือ้ทางกาย บาดแผลทางอารมณ์เหล่าน้ีไม่ ใช่แค่
ท�าเฉยก็หาย แตค่วามสับสนที่เกิดขึน้ระหวา่งการกระท�า
ทารณุกรรมเพิ่มขึน้ รว่มกับอารมณ์ที่เจ็บปวดจากเหตน้ัุน 
อาจท�าให้ความคดิของบุคคลแปรเปลี่ยนจนกลายเป็น 
พฤตกิรรมที่เป็นภัย ไม่ ใช่เรือ่งแปลกถ้าเหยื่อของการกระท�า 
ทารณุกรรมไม่ยอมรบัวา่ส่ิงที่เกิดขึน้กับพวกเขาเป็นการ 
กระท�าทารณุกรรม แตพ่วกเขาอาจจะยังมีพฤตกิรรมที่เป็น 
ภัยและอารมณ์ที่เจ็บปวด

ฮันนาห์ (นามสมมต)ิ ประสบการกระท�าทารณุกรรมทาง
เพศในวยัเด็ก เหมือนเหยื่อรายอื่น เธอโตมากับความรูสึ้ก
เหมือนเธอเป็นคนแย่มาก เธอไม่มีคา่ เธอใช้ชีวติส่วนใหญ่
พยายามรบัใช้ผู้อื่นให้มากพอจะชดเชยความรูสึ้กวา่เธอไม่ 
“ดพีอ” จะให้พระบิดาบนสวรรคห์รอืคนอื่นๆ รกัในความ ภา
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สัมพันธ์ของเธอ เธอกลัววา่ถ้า
ใครรูจ้ักเธอจรงิ พวกเขาจะคดิ
วา่เธอแย่มากเท่าๆ ที่เธอเช่ือวา่
เธอแย่มาก เธอกลัวการปฏิเสธ
ขัน้รนุแรงจนท�าให้เธอไม่กล้า
ลองส่ิงใหม่ๆ ในชีวติหรอืท�า
เรือ่งง่ายๆ อย่างเช่นโทรศัพท์
ไปหาบางคน เธอมีพรสวรรค์
ดา้นงานศิลปะแตเ่ลิกพัฒนา
เพราะกลัวจะไม่สามารถรบัค�า
วพิากษ์วจิารณ์ ได้

เป็นเวลากวา่ 50 ปีที่ความรูสึ้กไร้
ประโยชน์ ความไม่สามารถ ความกลัว 
ความโกรธ ความสับสน ความอาย 
ความอ้างวา้ง และความโดดเดีย่วชีน้�า
การตดัสินใจประจ�าวนัของเธอ

แทนทีค่วำมเจบ็ปวดด้วยสันตสุิข
พระผู้ช่วยให้รอดทรงประสบ 

“ความเจ็บปวดและความทุกข์และ
การล่อลวงทุกอย่าง” พระองคท์รง
ประสบเช่นน้ีเพื่อพระองคจ์ะทรง  
“รูต้ามเน้ือหนังวา่จะทรงช่วยผู้คนของ
พระองค์ ไดอ้ย่างไร” (แอลมา 7:11–
12) ความทุกขเวทนาของพระองค์ ไม่
เพียงเพื่อบาปของเราเท่าน้ันแตเ่พื่อ
เยียวยาเราดว้ยเมื่อบาปของผู้อื่นท�าให้
เรามีความทุกข์

หากพระองคท์รงอยู่ที่น่ีวนัน้ี ดฉัิน
คดิวา่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงกันแสง
และทรงอวยพรคนที่ถูกกระท�าทารณุ-
กรรมทางเพศ เช่นเดยีวกับที่ทรง
กันแสงและทรงอวยพรชาวนีไฟ 
(ด ู3 นีไฟ 17) แม้พระองค์ ไม่ทรง
อยู่ที่น่ีทางกาย แตพ่ระวญิญาณของ
พระองคส์ามารถอยู่กับเราได ้และ
พระองคท์รงเตรยีมทางให้เราไดร้บั
การเยียวยา รูสึ้กสงบ และให้อภัย

ส�าหรบัหลายคนที่บาดเจ็บพวกเขา

แทบไม่เช่ือวา่พวกเขาสามารถแทนที่
ความเจ็บปวดน้ันดว้ยสันตสุิข บ่อย
ครัง้คนอื่นไม่ทันสังเกตบาดแผลของ
ผู้ถูกกระท�าทารณุกรรมและมองไม่
ออกเป็นเวลาหลายปี การบาดเจ็บถูก
ปกปิดไวด้ว้ยใบหน้ายิม้แย้ม ความ
เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น และการด�าเนิน
ชีวติประหน่ึงไม่มีอะไรผิด ทวา่ความ
เจ็บปวดยังอยู่ที่น่ันเสมอ

ขอให้เราเปรยีบเทียบกระบวนการ
เยียวยาทางอารมณ์กับการดแูลรกัษา
อาการบาดเจ็บทางกาย สมมตวิา่สมัย
ที่ท่านเป็นเด็ก ขาของท่านหัก แทนที่
จะไปให้แพทย์รกัษา ท่านกลับเดนิ
กระโผลกกระเผลกจนกวา่จะหายเจ็บ
ไปเอง แตท่่านมักจะเจ็บนิดๆ ทุกก้าว
ที่เดนิ หลายปีตอ่มาท่านตอ้งการให้
ความเจ็บปวดน้ันหายไป ท่านจึงไป
พบแพทย์ แพทย์ตอ้งจัดกระดกูใหม่ 
ขจัดหินปูนที่ก่อตวั ใส่เฝือก และส่ง
ท่านไปท�ากายภาพบ�าบัดเพื่อให้ขา
แข็งแรงขึน้

กระบวนการรกัษาการกระท�า
ทารณุกรรมก็คล้ายกันคอืเหยื่อตอ้ง
ยอมรบัก่อนวา่ความเจ็บปวดมีจรงิ
และสามารถท�าบางส่ิงได ้กระบวนการ
น้ีรวมถึงการยอมรบัส่ิงที่เกิดขึน้และ
ยอมให้ตนเองรูสึ้ก รบัรู ้และเห็นคา่

พฤตกิรรมทัว่ไปของเหยือ่

เหยือ่มกัมีปัญหาดา้นความสมัพนัธ์

และอาจขอความเห็นชอบจากผูอ่ื้นอยู่

เนืองๆ เป็นคนเฉยเฉ่ือย วางส่ิงกีดขวาง

กนัคนใหอ้ยูห่่างๆ เพื่อไม่ใหต้นเองถูก

ท�าร้าย ส�าส่อนทางเพศโดยสนใจท�าแต่

กิจกรรมทางเพศ (รวมถึงส่ือลามกและ

การกระตุน้ตนเอง) หรือท�าตรงขา้มโดย

ส้ินเชิงและหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเก่ียวกบัเพศ 

ความอบัอายเก่ียวกบัพฤติกรรมเหล่า

น้ีมกัขดัขวางบุคคลนั้นไม่ใหข้อความ

ช่วยเหลือจากพอ่แม่ ผูน้�าฐานะปุโรหิต 

หรือผูเ้ช่ียวชาญเพราะพวกเขาไม่เขา้ใจ

ความเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ีเกิดกบัพวก

เขากบัพฤติกรรมของพวกเขา

ในการด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณ 

เหยือ่มกัจะไปจนสุดโต่งดา้นหน่ึงหรือ

ในทางตรงกนัขา้ม บางคนกลายเป็น

คนเคร่งศาสนามากจนเกินเหตุ ในการ

พยายามปกปิดส่ิงท่ีพวกเขาคิดวา่เป็น

ความไร้ค่าของตน พวกเขาพยายามท�า

ทุกอยา่งใหถ้กูตอ้ง คนอ่ืนรู้สึกวา่พวก

เขาไม่มีวนัคู่ควรรับชีวตินิรันดร์และ

บางคร้ังเลิกพยายาม
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ของความรูสึ้กทุกข์ ใจ ความหวาดกลัว และ
ความเสียใจ บ่อยครัง้จะช่วยไดถ้้าท�างาน
กับผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ใน
กระบวนการเยียวยาน้ี (ตรวจสอบกับผู้น�า
ฐานะปุโรหิตของท่านเพื่อให้รูว้า่มีศนูย์ ให้
ค�าปรกึษาครอบครวัแอลดเีอสในเขตของ
ท่านหรอืไม่)

ไม่วา่เหยื่อจะเข้าถึงความช่วยเหลือจาก
ผู้เช่ียวชาญหรอืไม่ก็ตาม การสวดอ้อนวอน 
การศึกษาพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้
รอดและการชดใช้ของพระองค ์ตลอดจน
การพูดคยุกับผู้น�าฐานะปุโรหิตเป็นประจ�า
ถือวา่ดทีี่สุด เขาสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ
และรบัการดลใจให้ช่วยเหยื่อเข้าใจคณุคา่
อันสูงส่งของตนและความสัมพันธ์ของพวก
เขากับพระบิดาในสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้
รอด ดงัที่ซิสเตอรแ์คโรล เอ็ม. สตเีฟนส์ 
ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญสอนเมื่อเรว็ๆ น้ีวา่ “การ
เยียวยาอาจเป็นกระบวนการที่ยาวนาน จะ
เรยีกรอ้งให้ท่านแสวงหาการน�าทางและ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมรว่มกับการสวด
อ้อนวอน รวมถึงการปรกึษากับผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตที่ ไดร้บัแตง่ตัง้อย่างเหมาะสม ขณะ
ท่านเรยีนรูท้ี่จะส่ือสารอย่างตรงไปตรงมา 
จงก�าหนดขอบเขตที่เหมาะสม และอาจจะ

ตอ้งขอค�าปรกึษาจากผู้เช่ียวชาญ การรกัษา
สุขภาพทางวญิญาณตลอดกระบวนการ
ถือวา่ส�าคญัอย่างยิ่ง!” 3

ส�าหรบัฮันนาห์ ชีวติเธออึดอัดจนเธอ
แสวงหาความช่วยเหลือ เธอรูจ้ากประจักษ์
พยานของเธอวา่เธอสามารถรูสึ้กถึงสันตสุิข
และความพอใจในชีวติไดแ้ต่ไม่รูสึ้กตลอด
เวลา โดยผ่านการสวดอ้อนวอนและพูด
คยุกับอธิการ เธอไดร้บัการน�าทางให้ขอค�า
ปรกึษาเพื่อเธอจะไดเ้ครือ่งมือที่ตอ้งใช้น�า
ความจรงิออกจากความมืดและรว่มกันแบก
ภาระอันน่ากลัวที่เธอแบกตามล�าพังเรือ่ย
มา ในการท�าเช่นน้ัน เธอสามารถบรรเทา
ความเจ็บปวดและพบสันตสุิขที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงสัญญา (ด ูยอห์น 14:27) ความ
ปรารถนาและความสามารถในการให้อภัยมา
พรอ้มสันตสุิขและการปลอบโยนดงักล่าว

จ�ำเป็นต้องให้อภยั
แนวคดิเรือ่งการให้อภัยมักจะเป็นเรือ่ง

ที่เหยื่อของการกระท�าทารณุกรรมไม่อยาก
ไดย้ินและมักจะเข้าใจผิด หากพวกเขา
คดิวา่การให้อภัยคอืการปล่อยให้ผู้กระท�า
ทารณุกรรมลอยนวลหรอืพูดวา่ส่ิงที่เขาท�า
ไม่ส�าคญัอีกแล้ว เหยื่อจะรูสึ้กวา่ไม่สมเหตุ
สมผล แม้เราไดร้บับัญชาวา่ตอ้งให้อภัย 

บทเรียนจำก หลกัค�ำสอน
และพนัธสัญญำ 123

ขณะท่ีศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟ สมิธอยูใ่นเรือนจ�าท่ี 

ลิเบอร์ต้ี รัฐมิสซูรี ท่าน 

เขียนสาส์นถึงศาสนจกัร 

อนัประกอบดว้ยหลกั 

ค�าสอนและพนัธสญัญา 

ภาค 121–124 ซ่ึงรวม 

ถึง “หนา้ท่ีของวสุิทธิชน 

เก่ียวกบัผูข่้มเหงพวกเขา”  

(คพ. 123, หวัเร่ืองของ 

ภาค) ท่านไม่ไดบ้อกให ้

วสุิทธิชนผูเ้ผชิญการข่มเหง 

และการบาดเจบ็ทางกาย 

เกบ็ความทุกขน์ั้นไวก้บั 

ตวัและเสแสร้งเหมือน 

ไม่มีอะไรเกิดข้ึน ลอง 

พิจาณาวา่ค�าแนะน�าในภาค  

123 ประยกุตใ์ชก้บัปัญหา 

เร่ืองการกระท�าทารุณกรรม 

ไดอ้ยา่งไร
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(ด ูคพ. 64:10) แต่ ในสถานการณ์ที่
ความเสียหายฝังลึก การเยียวยาตอ้ง
เริม่ก่อน เหยื่อจึงจะสามารถให้อภัยผู้
กระท�าทารณุกรรมไดห้มดใจ

คนที่ก�าลังประสบความเจ็บปวดอัน 
เกิดจากการกระท�าทารณุกรรมจะพบ 
การปลอบโยนในค�าแนะน�าน้ีจากพระ 
คมัภีรม์อรมอน “ข้าพเจ้า, เจคอบ, จะ 
กล่าวแก่ท่านที่ ใจบรสุิทธิ์ จงมองพระ 
ผู้เป็นเจ้าดว้ยจิตใจมั่นคง, และสวด 
อ้อนวอนพระองคด์ว้ยศรทัธายิ่ง, และ 
พระองคจ์ะทรงปลอบประโลมท่าน
ในความทุกข์ของท่าน, และพระองค์
จะทรงวงิวอนแก้ตา่งให้ท่าน, และ
ทรงส่งความยุตธิรรมลงมาถึงคนที่
แสวงหาความพินาศให้ท่าน” (เจคอบ 
3:1) เราสามารถคนืความยุตธิรรมที่
เราตอ้งการและสิทธิ์ ในการชดใช้ ให้
พระเจ้าเพื่อพระองคจ์ะทรงสามารถ
แทนที่ความทุกข์ของเราดว้ยสันตสุิข

ในที่สุดฮันนาห์ก็พบวา่เธอสามารถ 
คนืความยุตธิรรมที่เธอตอ้งการให้พระ 
ผูช่้วยใหร้อดและพบความรูสึ้กสันตสุิข 
ในชีวติอย่างที่เธอไม่เคยรูสึ้กมาก่อน 
ก่อนหน้าน้ีเธอไม่กล้ารว่มงานชุมนุม
ครอบครวัที่ผู้กระท�าทารณุกรรมจะ
ปรากฏตวั แตเ่วลาน้ี เพราะเธอยินดี
เผชิญบาดแผลทางอารมณ์ระหวา่ง
การเยียวยา เธอจึงไม่กลัวการอยู่ตอ่
หน้าเขาอีกเลยและถึงกับมีเมตตา
สงสารเขาเมื่อเขาอยู่ ในวยัชรา

ปลอดภำระทีไ่ม่จ�ำเป็น
เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จ.ี สก็อตต ์(1928–

2015) แหง่โควรมัอคัรสาวกสิบสอง
กล่าววา่ “การเยียวยาจนหายขาดจะเกดิ
ขึน้ผา่นศรทัธาของท่านในพระเยซู
ครสิตแ์ละเดชานุภาพและพระปรชีา
สามารถของพระองค ์ผา่นการชดใช้

ของพระองค ์เพือ่รกัษารอยแผลเป็น
ซ่ึงไมยุ่ตธิรรมและไมค่วรเกดิขึน้ . . .

“พระองคท์รงรกัท่าน พระองคพ์ลี
พระชนม์ชีพเพื่อท่านจะปลอดภาระที่
ไม่จ�าเป็น พระองคจ์ะทรงช่วยท่านท�า
เช่นน้ัน ข้าพเจ้าทราบวา่พระองคท์รง
มีพลังเยียวยาท่าน” 4

ปฏิปักษ์ตอ้งการให้ผู้คนผูกตดิ
อยู่กับความเจ็บปวดและความทุกข์
เพราะเขาเศรา้หมอง (ด ู2 นีไฟ 2:27) 
ดว้ยความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้
รอดพระเยซูครสิต ์สันตสุิขจะแทนที่
ความเจ็บปวดไดจ้รงิก็ตอ่เมื่อพระผู้
ช่วยให้รอดประทานและเราสามารถ
ด�าเนินชีวติดว้ยปีต ิ“อาดมัตกเพื่อ
มนุษย์จะเป็นอยู่; และมนุษย์เป็นอยู่, 
เพื่อพวกเขาจะมีปีต”ิ (2 นีไฟ 2:25) 
การด�าเนินชีวติดว้ยปีตจิะช่วยให้เรา
อดทนตอ่ช่วงเวลาของการทดลองได้
มากขึน้และสามารถเรยีนรู ้เตบิโต 
และเป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค์
มากขึน้

ดฉัินเจียมตนกับพรที่ ไดร้บัในชีวติ
เมื่อน่ังกับผู้เสียหายจากการกระท�า
ทารณุกรรมและเห็นปาฏิหารยิ์แห่ง
การเยียวยาที่เกิดขึน้จรงิผ่านพระผู้
ช่วยให้รอดเท่าน้ัน ถ้าท่านมีความ
ทุกข์ โปรดหันไปขอความช่วยเหลือ
รว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านไม่ตอ้ง
แบกภาระหนักตามล�าพัง ดฉัินทราบ
วา่พระองคท์รงเยียวยา เพราะดฉัิน
เห็นมาแล้วนับครัง้ไม่ถ้วน ◼
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หำรือกบัผู้น�ำ ครอบครัว และเพือ่น

เม่ือเหยือ่วางใจท่านมากพอจะเล่า

ความทุกขแ์ละการกระท�าทารุณกรรม

ใหท่้านฟัง การสนทนากบัพวกเขา

ควรเร่ิมดว้ยความรักและความเห็นใจ

พวกเขา บ่อยเหลือเกินท่ีเหยือ่เล่าให้

ดิฉนัฟังวา่เม่ือพวกเขาขอความช่วย

เหลือจากอธิการ ส่ิงท่ีเนน้เป็นอนัดบั

แรกคือตอ้งใหอ้ภยัผูก้ระท�าความผดิ 

ซ่ึงท�าใหเ้หยือ่รู้สึกประหน่ึงวา่เร่ือง

ส�าคญัทั้งหมดคือผูก้ระท�าความผดิ 

เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงแทบไม่มีใครกลบั

ไปขอความช่วยเหลือจากอธิการและ

พลาดการเยยีวยาทางวญิญาณท่ีเกิด

ข้ึนไดด้ว้ยความรักและการสนบัสนุน

ของผูน้�า

การใหอ้ภยัเป็นช้ินส่วนส�าคญัใน

กระบวนการเยยีวยาและเป็นพระ

บญัญติั—แต่โปรดวางใจวา่การยอม

ใหบ้างคนรับรู้ความทุกขข์องพวกเขา 

รู้สึกอยา่งท่ีพวกเขารู้สึก และปรึกษา

เร่ืองของพวกเขากบัคนไวใ้จสุดทา้ย

จะน�าไปสู่การเยยีวยาท่ีมาจากการ

สามารถใหอ้ภยัผูก้ระท�าทารุณกรรม

ผูน้�าศาสนจกัรสามารถใช ้ 

ministering. lds. org หาขอ้มูลเพิ่มเติม

เร่ือง “Abuse: Help for the Victim”
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มรดกของบรรพชนสืบทอดกันมา
จนถึงดฉัินโดยมีอิทธิพลตอ่ชีวติ

ดฉัินให้ดขีึน้อย่างตอ่เน่ือง

โดย แอมเนริส ปัสกำสุ

เ เช้าวนัหน่ึงในฤดรูอ้นก่อนสงครามโลกครัง้ที ่2 คณุ
ตาทวดของดฉัินตืน่นอนก่อนดวงอาทติย์ขึน้เช่นเคย 
ทา่นออกจากบ้านขึน้ไปบนเนินทีม่องลงมาเห็นหุบเขา

เขยีวขจีและหมูบ่า้นของทา่นในโรมาเนีย ทา่นน่ังอยู่บนผนื
หญา้ทีม่นี� ้าคา้งยามเช้าปกคลมุ หมกมุน่กับความคดิของทา่น
—ความคดิเดมิๆ ทีอ่ยูกั่บทา่นมาพักใหญ่ ทกุคนในหมูบ่า้น
รกัและเคารพชายทีม่กีารศึกษา ใจกวา้ง และจติใฝ่รูค้นน้ี

หลงัจากดวงอาทติยข์ึน้ ทา่นกลบับา้นและสารภาพกบั
ภรรยาวา่ทา่นอยากเห็นวา่งานศพของทา่นจะเป็นอยา่งไร 

และทา่นตอ้งการใหซ้้อมจดังานศพแบบสวมชดุครบเครือ่ง  
ทา่นก�าหนดวนั ซือ้โลง จา้งนักบวชรวมทัง้คนส่งศพแบบ 
มอือาชีพ และจดัหาของทกุอยา่งทีต่อ้งใช้ตามประเพณี 
กรกีออร์ โธดอกซ์ จากน้ันก็ถงึวนัซ้อมจดังานศพแบบสวมชุด 
ครบเครือ่ง พวกเขาวางโตะ๊หลายตวักลางหมูบ่า้นส�าหรบัจดั 
งานเลีย้งแสดงความอาลยัผูต้าย ทกุคนในครอบครวัสวมชดุ 
ด�า พระมา คณุตาทวดของดฉัินนอนอยู่ ในโลง โดยจดัวาง 
หมอนใหท้า่นมองเห็นไดส้ะดวก และเริม่ขบวนแหศ่พ เมือ่ 
เสรจ็พธิ ีคนทัง้หมูบ่า้นไดร้บัเชิญใหม้างานเลีย้ง และคณุ 
ตาทวดของดฉัินท�าใหฝ้ันของทา่นเรือ่งการเตน้ร�าทีง่านศพ 
ของทา่นเป็นจรงิ ทา่นมชีีวติตอ่มาอกี 20 ปี โดยมกัจะตรวจ 
ดบูอ่ยๆ วา่โลงของทา่นยงัพอดกีบัตวัทา่นหรอืไม่

ไม่ใช่แค่ช่ือและวนัที่
ดฉัินไม่เคยพบคณุตาทวด แตเ่รือ่งราวของท่านกลาย

เป็นเรือ่งเล่าที่ดฉัินโปรดปรานโดยการส่งผ่านมาจากคณุ
ตาคณุยาย ทุกวนัคณุตาคณุยายจะเล่าเรือ่งบรรพชนของ
เราให้ดฉัินกับพี่ๆ น้องๆ ฟัง วา่พวกท่านมาจากไหน พวก
ท่านเป็นคนแบบใด คา่นิยม ความฝัน และความหวงัของ
พวกท่านคอือะไร หลังรบัประทานอาหารทุกวนัอาทิตย์ คณุ
ตาคณุยายจะหยิบอัลบัม้ครอบครวัออกมา และอัลบัม้ทุก
หน้ามีเรือ่งราวเข้ามาในชีวติและหัวใจจนถูกถักทอเข้าดว้ย

พลงัของเร่ืองราวครอบครัว

อลับัม้ 
เก่าของครอบครวั:  



กันเป็นผืนพรมแห่งความรกัที่ขยายออกไปหกรุน่ ภาพ
เหล่าน้ันไม่เพียงเป็นภาพถ่ายเก่าๆ ที่มีช่ือและวนัเดอืน
ปีเขียนหวดัๆ ไวด้า้นหลังเท่าน้ัน เบือ้งหลังใบหน้าของทุก
คนคอืพ่อหรอืแม่ ลูกชายหรอืลูกสาว พี่ชายหรอืน้องสาว 
และดว้ยเหตน้ีุมรดกของพวกเขาจึงส่งตอ่ให้ดฉัินพรอ้มกับ
ประเพณีอื่นของครอบครวั

พลงัในช่วงเวลำของกำรทดลอง
เมื่อดิฉันอายุ 19 ปี คุณพ่อคุณแม่กับครอบครวัใกล้ชิด 

ดฉัินส่วนใหญสิ่น้ชีวติแลว้ และสมบตัมิากมายทีด่ฉัินได้
รบัเป็นมรดกสูญหายไปหรอืไม่ก็ถูกขโมย แตม่ีส่ิงหน่ึงที่
เวลา ภัยธรรมชาต ิหรอืแม้แตค่วามตายไม่สามารถท�าลาย
ได ้น่ันคอืสะพานเช่ือมอดตี ปัจจุบัน และอนาคตที่สมาชิก
ครอบครวัแตล่ะคนของดฉัินสรา้งไว ้เพราะความพากเพียร
ของพวกเขา สายใยที่ผูกใจครอบครวัของดฉัินไวด้ว้ยกัน
ท�าให้ดฉัินมีพลังเอาชนะสภาวการณ์ยุ่งยากทัง้หลาย

เมือ่คณุพอ่คณุแมแ่ละคณุตาคณุยายของดฉัินสิน้ชีวติ 
ดฉัินรูสึ้กเศรา้มากถงึขนาดสงสัยวา่ดฉัินมพีลงัมากพอจะ
ด�าเนินชีวติตอ่ไปหรอืไม ่ดฉัินไดร้บัพรใหรู้สึ้กถงึอทิธพิล
จากหลงัมา่น และส่ิงน้ันช่วยใหด้ฉัินมปีระจกัษ์พยานทีเ่ขม้
แข็งเกีย่วกบัแผนแหง่ความรอด เกีย่วกบัชีวติหลงัความตาย 
และตอ่มาเกีย่วกบัศาสนพธิพีระวหิารทีจ่�าเป็นมากตอ่ความ

รอดของเรา ดฉัินไมเ่คยพบคณุตาทวดคณุยายทวดหรอืลงุ
ป้าน้าอาส่วนใหญ ่แตท่กุครัง้ทีห่ยบิอลับัม้เกา่ของครอบครวั
ขึน้มาดภูาพถา่ยของพวกทา่น ดฉัินเห็นตนเองในดวงตา
ของพวกทา่น ดฉัินเป็นคนแบบน้ีเพราะคนทัง้หมดน้ัน
ทีม่ากอ่นดฉัิน ประสบการณ์และปัญญาของทา่นเหลา่น้ัน
ช่วยหลอ่หลอมอปุนิสัยและน�าทางดฉัินในชีวติ

ของขวญัประเสรฐิสุดอย่างหน่ึงที่ครอบครวัดฉัินมอบ 
ใหต้ัง้แตต่น้วยัเด็กคอืความรูเ้กีย่วกบัประวตัคิรอบครวัของ 
ดฉัินและความเช่ือมั่นที่วา่ดฉัินเป็นห่วงเช่ือมระหวา่ง 
อดตีกบัอนาคต ดฉัินรูเ้ช่นกนัวา่ดฉัินมาแผน่ดนิโลก 
เพ่ือด�าเนินชีวติตามเรือ่งราวของตน—ส�ารวจ ประสบ  
และทะนุถนอมเรือ่งราวดงักล่าว ความรูเ้กี่ยวกับประวตั ิ
ครอบครวัประคบัประคองดฉัินผ่านการทดลองทัง้หมด 
ของชีวติ

ดฉัินมกัจะนึกถงึครอบครวัดฉัินทีอ่ยูอ่กีดา้นหน่ึงของ
มา่นและการเสียสละทีพ่วกท่านท�าเพือ่ใหด้ฉัินมชีีวติทีด่ขีึน้ 
ดฉัินนึกถงึศาสนพธิพีระวหิารท่ีเปิดทางใหเ้ราไดอ้ยูด่ว้ยกนั
เป็นครอบครวัอกีครัง้ และดฉัินนึกถงึการชดใช้ของพระผู้
ช่วยใหร้อดผูท้�าให้ทัง้หมดน้ีเกดิขึน้ได ้พระองคท์รงจา่ยราคา
เพือ่ใหเ้รามีชีวติ เพราะเหตน้ีุเราจงึรกัพระองคแ์ละนมัสการ
พระองคด์ว้ยความส�านึกคณุในวนัน้ีและตลอดไป ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา



โดย เอล็เดอร์แลร์รีย์ อำร์.  
ลอว์เร็นซ์
แห่งสาวกเจด็สิบ
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ใ ค รที่ตดิตามข่าวตา่งประเทศจะเห็นพ้องวา่เราอยู่ ในเวลาของ 
“สงครามและข่าวลือเรือ่งสงคราม” (คพ. 45:26) โชคดทีี่ทุกคน
บนแผ่นดนิโลกเป็นทหารผ่านศึก เราสู้รบกับไพรพ่ลของความช่ัว

รา้ยในสงครามตอ่เน่ืองที่เริม่ตน้ในโลกก่อนมรรตยัก่อนเราเกิด
เพราะเรายังไม่ไดร้บัรา่งกาย เราจึงท�าสงครามในสวรรค์ โดยไม่มีดาบ 

ปืน หรอืระเบิด แตก่ารตอ่สู้รนุแรงเท่ากับสงครามปัจจุบัน และมีผู้บาด
เจ็บล้มตายหลายพันล้าน

สงครามก่อนมรรตยัตอ่สู้ดว้ยค�าพูด แนวคดิ การถกเถียง และการ
พูดโน้มน้าว (ด ูววิรณ์ 12:7–9, 11) กลยุทธ์ของซาตานคอืท�าให้ผู้คน
หวาดกลัว เขารูว้า่ความกลัวเป็นวธิีท�าลายศรทัธาไดด้ทีี่สุด เขาอาจจะ
เคยใช้ข้อโตแ้ย้งอย่างเช่น “มันยากเกินไป” “ท�าให้สะอาดเหมือนเดมิ
ไม่ไดห้รอก” “มีความเส่ียงมากเกินไป” “คณุรู้ ไดอ้ย่างไรวา่คณุวางใจ
พระเยซูครสิต์ ได”้ เขาอิจฉาพระผู้ช่วยให้รอดมาก

ขอบพระทัยที่แผนของพระผู้เป็นเจ้ามีชัยเหนือค�าเท็จของซาตาน 
แผนของพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวข้องกับสิทธิ์เสรทีางศีลธรรมส�าหรบั
มนุษยชาตแิละการพลีพระชนม์ชีพครัง้ส�าคญั พระเยโฮวาห์ผู้ที่เรารูว้า่
คอืพระเยซูครสิตท์รงอาสาเป็นเครือ่งบูชา—ทนทุกข์เพื่อบาปทัง้หมด
ของเรา พระองคเ์ต็มพระทัยพลีพระชนม์ชีพเพื่อพี่น้องชายหญิงของ
พระองคท์ัง้น้ีเพื่อคนที่กลับใจจะไดก้ลับมาสะอาดอีกครัง้และเป็น
เหมือนพระบิดาบนสวรรคข์องพวกเขาในที่สุด (ด ูโมเสส 4:1–4;  
อับราฮัม 3:27)

สงครามด�าเนินตอ่ไป
สงครามทีเ่ริม่ตน้ในสวรรคด์�าเนินตอ่เน่ืองจนถึงทุก
วนัน้ี อันทีจ่รงิ การสู้รบดเุดอืดขึน้ขณะทีว่สุิทธิชน

เตรยีมรบัการเสด็จกลับของพระผู้ช่วยให้รอด
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ข้อไดเ้ปรยีบอีกอย่างหน่ึงที่ช่วยให ้
พระเยโฮวาห์ชนะใจบุตรธิดาของพระผู ้
เป็นเจ้าคอืประจักษ์พยานอันทรงพลัง 
จากผูส้นับสนุนพระองค ์น�าโดยมิคาเอล  
เทพาดเิทพ (ด ูววิรณ์ 12:7, 11;  
คพ. 107:54) ในชีวติก่อนมรรตยั อาดมั
มีช่ือวา่มิคาเอล และซาตานมีช่ือวา่ 
ลซิูเฟอร ์ซ่ึงหมายถงึ “ผูส่้องสวา่ง” 1 น่ัน 
อาจดเูหมือนเป็นช่ือแปลกส�าหรบัเจ้า 
ชายแห่งความมืด (ด ูโมเสส 7:26) แต ่
พระคมัภีรส์อนวา่ซาตานเป็น “เทพ 
องคห์น่ึงของพระผู้เป็นเจ้าผู้เคยมีสิทธ ิ
อ�านาจในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า” 
ก่อนเขาตก (ด ูคพ. 76:25–28)

วญิญาณทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์
มากขนาดน้ันจะตกไดอ้ย่างไร ตก
เพราะความจองหองของเขา ลูซิเฟอร์
กบฏตอ่พระบิดาในสวรรคเ์พราะเขา
ตอ้งการอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าให้
ตนเอง

ในถ้อยค�าอมตะของประธานเอสรา 
แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) เรือ่ง  
“จงระวงัความจองหอง” สอนวา่ลซิูเฟอร ์
“ประสงคจ์ะรบัเกียรตเิหนือคนอื่น
ทัง้หมด” และ “ความปรารถนาที่เต็ม
ไปดว้ยความจองหองของเขาคอืโคน่
บัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้า” 2 ท่านไดย้ิน
บ่อยมากวา่ซาตานตอ้งการท�าลายสิทธิ์
เสรขีองมนุษย์ แตน่ั่นไม่ ใช่เหตผุล

หลังจากต่อสู้กันอย่างดุเดือด มิคาเอลกับกองทัพของ
ท่านชนะ สองในสามของไพรพ่ลสวรรค์เลือกติดตามพระ
บิดา (ดู คพ. 29:36) ซาตานกับผู้ติดตามเขาถูกขับออก
จากสวรรค์แต่พวกเขาไม่ถูกส่งไปสู่ความมืดภายนอกทันท ี
พวกเขาถูกส่งมาโลกน้ีก่อน (ดู ววิรณ์ 12:7–9) ที่ซ่ึงพระ
เยซูครสิต์ประสูติและทรงด�าเนินการพลีพระชนม์ชีพเพื่อ
การชดใช้

เหตุใดจึงยอมให้ ไพรพ่ลของซาตานมาแผ่นดินโลก 
พวกเขามาเพื่อจัดเตรียมการตรงกันข้ามให้คนเหล่าน้ัน
ผู้รับการทดสอบที่น่ี (ดู 2 นีไฟ 2:11) สุดท้ายพวกเขา 
จะถูกขับไปสู่ความมืดภายนอกหรือไม่ ใช่ หลังจาก 

สงครามในสวรรค์ เรารักและสนับสนุนพระบิดาใน
สวรรค์ของเรา เราต้องการเป็นเหมือนพระองค์

เดยีวที่เขาไม่เป็นที่ โปรดปราน เขาถูกขับออกจากสวรรค์
เพราะกบฏตอ่พระบิดาและพระบุตร (ด ูคพ. 76:25; 
โมเสส 4:3)

เหตใุดท่านและข้าพเจ้าจึงตอ่สู้กับมาร เราตอ่สู้เพราะ 
ความจงรกัภักด ีเรารกัและสนับสนุนพระบิดาในสวรรค ์
ของเรา เราตอ้งการเป็นเหมือนพระองค ์ลูซิเฟอรม์ี 
เป้าหมายตา่งจากเรา เขาตอ้งการแทนทีพ่ระบดิา (ด ูอสิยาห์  
14:12–14; 2 นีไฟ 24:12–14) ลองนึกดวูา่การทรยศของ
ซาตานท�ารา้ยพระบิดาพระมารดาบนสวรรคข์องเรา
อย่างไร ในพระคมัภีร ์เราอ่านวา่ “สวรรคร์อ้งไห้เพราะเขา” 
(คพ. 76:26)
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มิลเลเนียม ซาตานกับไพร่พลของเขาจะถูกขับออกไป
ตลอดกาล

ซาตานรูว้า่วนัของเขาถูกจ�ากัดไว ้ที่การเสด็จมาครัง้ที่
สองของพระเยซูครสิต ์ซาตานกับเหล่าเทพของเขาจะถูก
มัดเป็นเวลา 1,000 ปี (ด ูววิรณ์ 20:1–3; 1 นีไฟ 22:26;  
คพ. 101:28) เมื่อใกล้ถึงก�าหนด กองก�าลังของความช่ัวรา้ย
ตอ่สู้อย่างสิน้หวงัเพื่อกุมจิตวญิญาณให้มากที่สุด

ยอห์นผู้เปิดเผยเห็นสงครามในสวรรค์ ในนิมิตครัง้
ใหญ่ เขาเห็นวา่ซาตานถูกขับลงมาแผ่นดนิโลกเพื่อล่อลวง
มนุษย์ น่ีคอืปฏิกิรยิาของยอห์น “วบิัตจิะมีแก่แผ่นดนิโลก
และทะเล เพราะวา่มารไดล้งมาหาเจ้าทัง้หลายดว้ยความ
เดอืดดาลอย่างยิ่ง เพราะมันรูว้า่เวลาของมันมีน้อย”  
(ววิรณ์ 12:12)

ฉะน้ันซาตานใช้วนัเวลาของเขาอย่างไรโดยรูว้า่เขาม ี
เวลาจ�ากัด อัครสาวกเปโตรเขียนวา่ “มาร ดจุสิงโตค�าราม
เดนิวนเวยีนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได”้  
(1 เปโตร 5:8)

อะไรผลักดนัซาตาน เขาจะไม่มีรา่งกาย เขาจะไม่มี
ภรรยาหรอืครอบครวั และเขาจะไม่มีความบรบิูรณ์แห่งปีต ิ
เขาจึงตอ้งการท�าให้ชายหญิงทุกคน “เศรา้หมองเหมือนตวั
เขา” (2 นีไฟ 2:27)

มารเล็งมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีแนวโน้ม
มากที่สุดวา่จะมีความสุขนิรนัดร ์เขาอิจฉาคนที่อยู่บนเส้น
ทางสู่ความสูงส่งอย่างออกนอกหน้า พระคมัภีรส์อนวา่
ซาตาน “ท�าสงครามกับวสุิทธิชนของพระผู้เป็นเจ้า, และ
ล้อมพวกเขาไวร้อบดา้น” (คพ. 76:29)

สงครามที่เริม่ตน้ในสวรรคด์�าเนินตอ่เน่ืองจนถึงทุกวนัน้ี 
อันที่จรงิ การสู้รบดเุดอืดขึน้ขณะที่วสุิทธิชนเตรยีมรบัการ
เสด็จกลับของพระผู้ช่วยให้รอด

ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) พยากรณ์  
“ว่าศาสนจักรจะแพร่หลาย รุ่งเรือง เติบโต และแผ่ขยาย  
และอ�านาจของซาตานจะเพิ่มขึน้ตามสัดส่วนการเผย
แพร่พระกิตติคุณในบรรดาประชาชาติต่างๆ ของแผ่นดิน
โลก” 3

ข้าพเจ้าคดิวา่เราทุกคนคงเห็นพ้องวา่ค�าพยากรณ์น้ี 
ก�าลังเกิดสัมฤทธิผลเมื่อเราเห็นความช่ัวแทรกซึมเข้าไปใน 
สังคมของโลก ประธานยังก์สอนวา่เราตอ้งศึกษากลยุทธ์
ของศัตรเูพื่อปราบเขา ข้าพเจ้าขอแบ่งปันยุทธวธิีส่ีอย่างที่
ซาตานใช้ ไดผ้ลและแนวคดิบางประการเกี่ยวกับวธิีตา้น
ยุทธวธิีเหล่าน้ัน

ยุทธวธีิของซำตำน
1. การล่อลวง มารบ้าบิ่นเมื่อตอ้งน�าแนวคดิที่ช่ัวรา้ย

ใส่ไว้ ในความนึกคดิของเรา พระคมัภีรม์อรมอนสอนวา่
ซาตานกระซิบความคดิที่ ไม่ด ีไม่สะอาด และหวา่นความ
สงสัยในความคดิ เขาเซ้าซี ้ให้เราท�าตามแรงกระตุน้ให้เสพ
และแฝงไวด้ว้ยความเห็นแก่ตวัและความละโมบ  
เขาไม่ตอ้งการให้เรารบัรูว้า่ความคดิเหล่าน้ีมาจากไหน  
เขาจึงกระซิบวา่ “ข้าพเจ้ามิ ใช่มาร, เพราะไม่มีมารเลย”  
(2 นีไฟ 28:22)

เราจะตอ่ตา้นการล่อลวงโดยตรงน้ีไดอ้ย่างไร เครือ่งมือที่
มีประสิทธิภาพมากสุดอย่างหน่ึงคอืไล่ซาตานออกไปทันที 
น่ันคอืส่ิงที่พระเยซูจะทรงท�า

เรือ่งราวในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด
บนภูเขาแห่งการล่อลวงเป็นเรือ่งที่ส่ังสอนเรา หลังจากการ
ล่อลวงแตล่ะครัง้ที่มารน�าเสนอ พระเยซูทรงใช้เทคนิค
ป้องกันตวัสองขัน้ ขัน้แรก พระองคท์รงส่ังให้ซาตานออก
ไป จากน้ันพระองคท์รงอ้างพระคมัภีร์

ข้าพเจ้าขอยกตวัอย่าง “จงไปให้พ้น เจ้าซาตาน” พระ
เยซูทรงบัญชา “เพราะพระคมัภีรม์ีเขียนไวว้า่ จงกราบ
นมัสการองคพ์ระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และ
ปรนนิบัตพิระองคแ์ตผู่้เดยีว” (มัทธิว 4:10) ข้อตอ่ไป
บันทึกวา่ “แล้วมารจึงไปจากพระองค ์และมีพวกทูตสวรรค์
มาปรนนิบัตพิระองค”์ (มัทธิว 4:11) วธิีป้องกันของพระผู้
ช่วยให้รอดไดผ้ลมาก!

ชีวประวตัขิองประธานฮีเบอร ์เจ. แกรนท์ (1856–1945) 
ให้ความเข้าใจอันลึกซึง้วา่ประธานแกรนท์สมัยหนุ่มตอ่
ตา้นมารอย่างไร เมื่อประธานแกรนท์รบัรูว้า่ซาตานก�าลัง
กระซิบบอกท่าน โดยพยายามหวา่นความสงสัยในใจท่าน 
ท่านพูดออกเสียงทันทีวา่ “คณุมาร หุบปาก” 4

ท่านมีสิทธิ์บอกซาตานให้ออกไปเมื่อท่านเผชิญกับการ
ล่อลวง พระคมัภีรส์อนวา่ “จงตอ่สู้กับมาร แล้วมันจะหนี
ท่านไป” (ยากอบ 4:7)

วธิีป้องกันอีกส่วนหน่ึงของพระผู้ช่วยให้รอดคอือ้างพระ
คมัภีร ์มีพลังยิ่งใหญ่ ในการท่องจ�าพระคมัภีรเ์ฉกเช่นพระ
เยซูทรงท�า ข้อพระคมัภีรส์ามารถเป็นคลังสรรพาวธุของวธิี
ตอบโตท้างวญิญาณ

เมื่อท่านถูกล่อลวง ท่านสามารถท่องพระบัญญัตเิช่น 
“จงระลึกถึงวนัสะบาโต ถือเป็นวนับรสุิทธิ์” “จงรกัศัตรขูอง
ท่าน” หรอื “ ให้คณุธรรมประดบัความนึกคดิของท่านไม่
เส่ือมคลาย” (อพยพ 20:8; ลูกา 6:27; คพ. 121:45) พลัง
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พระคมัภีร์ ไม่เพียงท�าให้ซาตานกลัว แตน่�าพระวญิญาณ
เข้ามาในใจท่าน ขจัดความหวาดระแวง และท�าให้ท่านมี
พลังตา้นการล่อลวงดว้ย

2. ความเท็จและการหลอกลวง พระคมัภีรเ์ปิดเผย
วา่ซาตานเป็น “บิดาแห่งความเท็จ” (2 นีไฟ 9:9) อย่าเช่ือ
เขาเมื่อเขากระซิบข่าวสารเช่น “คณุไม่มีวนัท�าส่ิงถูกตอ้ง” 
“คณุท�าบาปเกินกวา่จะให้อภัย” “คณุจะไม่มีวนัเปลี่ยน” 
“ ไม่มี ใครสนใจคณุหรอก” และ “คณุไม่มีพรสวรรค”์

ความเท็จอีกประการหน่ึงที่เขาใช้บ่อยคอื “คณุตอ้งลอง
ทุกอย่างสักครัง้—แคร่บัประสบการณ์ ครัง้เดยีวไม่เสียหาย
หรอก” ความลับอันไม่น่าพึงใจที่เขาไม่ตอ้งการให้ท่านรูค้อื
บาปท�าให้ตดิ

ความเท็จที่ ไดผ้ลอีกอย่างหน่ึงที่ซาตานจะลองใจท่านคอื 
“ ใครๆ เขาก็ท�า ไม่เป็นไรหรอก” เป็นสิ! ฉะน้ันจงบอกมาร

วา่ท่านไม่ตอ้งการไปอาณาจักรทีเลสเชียล—แม้ทุกคนจะ
ไปที่น่ันก็ตาม

ถึงแม้ซาตานจะโกหกท่าน แตท่่านพึ่งพระวญิญาณให้
บอกความจรงิท่านได ้น่ันคอืสาเหตทุี่ของประทานแห่ง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จ�าเป็นอย่างยิ่ง

มารไดช่ื้อวา่เป็น “นักหลอกลวงตวัยง” 5 เขาพยายาม
ปลอมหลักธรรมแท้จรงิทุกข้อที่พระเจ้าทรงเสนอ

จ�าไวว้า่ส่ิงปลอมแปลงของเขาไม่เหมือนส่ิงตรงข้าม ส่ิง
ตรงข้ามกับขาวคอืด�า แตส่ิ่งปลอมแปลงส�าหรบัขาวอาจจะ
เป็นขาวนวลหรอืเทา ส่ิงปลอมแปลงแสดงตวัคล้ายของจรงิ
เพื่อหลอกคนพาซ่ือ ส่ิงปลอมแปลงเป็นรปูแบบที่บิดเบือน
จากส่ิงด ีแคเ่หมือนเงินปลอม คอืไรค้า่ ข้าพเจ้าขออธิบาย

ส่ิงปลอมแปลงศรทัธาอย่างหน่ึงของซาตานคอืความเช่ือ
ถือโชคลาง ส่ิงปลอมแปลงความรกัของเขาคอืตณัหา เขา
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ปลอมแปลงฐานะปุโรหิตโดยน�าการฉ้อฉลในอ�านาจปุโรหิต
มาใช้ และเขาเลียนแบบปาฏิหารยิ์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยใช้
วทิยาคม

การแตง่งานระหวา่งชายหญิงไดร้บัแตง่ตัง้จากพระผู้
เป็นเจ้า แตก่ารแตง่งานกับเพศเดยีวกันเป็นเพียงส่ิงปลอม
แปลง ไม่ท�าให้เกิดลูกหลานทัง้ไม่ไดค้วามสูงส่ง ถึงแม้การ
เลียนแบบของเขาหลอกคนไดม้ากมาย แตน่ั่นไม่ ใช่เรือ่ง
จรงิ ไมส่ามารถท�าใหเ้กดิความสุขอนัยัง่ยนื

พระผู้เป็นเจ้าทรงเตอืนเราเรือ่งส่ิงปลอมแปลงในพระ 
คมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญา พระองคต์รสัวา่ “ส่ิงซ่ึง 
ไม่จรรโลงใจมิไดม้าจากพระผู้เป็นเจ้า, และเป็นความมืด”  
(คพ. 50:23)

3. ความขัดแย้ง ซาตานเป็นบิดาของความขัดแย้ง  
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่ “เขายั่วยุใจมนุษย์ ให้ขัดแย้ง 

ดว้ยความโกรธ, ตอ่กัน” (3 นีไฟ 11:29)
มารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์หลายศตวรรษวา่ที่ ใดมี

ความขัดแย้ง พระวญิญาณพระเจ้าจะจากไป ตัง้แตซ่าตาน
ชักจูงคาอินให้ฆ่าอาเบล เขาโน้มน้าวให้พี่น้องทะเลาะ
กัน เขายั่วยุให้เกิดปัญหาในชีวติแตง่งาน ในหมู่สมาชิก
วอรด์ และระหวา่งคูผู่้สอนศาสนาดว้ย เขาดี ใจที่เห็นคน
ดีโตเ้ถียงกัน เขาพยายามท�าให้ครอบครวัโตเ้ถียงกันก่อน
ไปโบสถ์ ในวนัอาทิตย์ ก่อนการสังสรรค์ ในครอบครวัคนื
วนัจันทร ์และเมื่อใดก็ตามที่คูส่ามีภรรยาวางแผนเข้าพระ
วหิาร การเลือกเวลาของเขาพอจะท�านายได้

เมื่อมีความขัดแย้งในบ้านหรอืที่ท�างาน จงหยุดทันทีไม่
วา่ท่านท�าอะไรอยู่และพยายามสรา้งสันต ิไม่ส�าคญัวา่ใคร
เริม่ก่อน

ความขัดแย้งมักเริม่จากการจับผิด โจเซฟ สมิธสอนวา่ 
“มารป้อยอเราวา่เราเป็นคนชอบธรรมมากเมื่อเราก�าลังจ้อง
จับผิดผู้อื่น” 6 เมื่อท่านตรองเรือ่งน้ี การคดิวา่ตนเองชอบ
ธรรมกวา่คนอื่นเป็นแคส่ิ่งปลอมแปลงส�าหรบัความ 
ชอบธรรมจรงิๆ

ซาตานชอบแพรค่วามขัดแย้งในศาสนจักร เขา 
เช่ียวชาญการชีค้วามผิดของผู้น�าศาสนจักร โจเซฟ สมิธ 
เตือนวสุิทธิชนวา่ขัน้แรกของการละทิง้ความเช่ือคือขาด 
ความเช่ือมัน่ในผูน้�าของศาสนจกัร 7

วรรณกรรมตอ่ตา้นมอรมอนแทบทัง้หมดมีพืน้ฐานบน
ความเท็จเกี่ยวกับอุปนิสัยของโจเซฟ สมิธ ศัตรทู�างานหนัก
เพื่อท�าลายความน่าเช่ือถือของโจเซฟเพราะข่าวสารแห่ง
การฟ้ืนฟูขึน้อยู่กับเรือ่งราวของท่านศาสดาพยากรณ์เกี่ยว
กับส่ิงที่เกิดขึน้ในป่าศักดิสิ์ทธิ์ ปัจจุบันมารท�างานหนัก
มากกวา่แตก่่อนเพื่อท�าให้สมาชิกสงสัยประจักษ์พยานของ
ตนเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู

ในยุคแรกของสมัยการประทานของเรา น่าเสียดายที่
พี่น้องชายที่ด�ารงฐานะปุโรหิตหลายคนไม่ภักดตีอ่ท่าน
ศาสดาพยากรณ์ หน่ึงในน้ันคอืไลมัน อี. จอห์นสันผู้ถูกขับ
ออกจากศาสนจักรเพราะความประพฤตมิิชอบ ตอ่มาเขา
คร�า่ครวญเรือ่งการออกจากศาสนจักรวา่ “ผมจะยอมให้ตดั
มือขวา ถ้าผมไดเ้ช่ืออีกครัง้ ช่วงน้ันผมเป่ียมดว้ยปีตแิละ
ความยินด ีความฝันของผมน่าพอใจ เมื่อตืน่นอนตอน
เช้าจิตใจผมแช่มช่ืน ผมมีความสุขทัง้วนัคนื เป่ียมดว้ย
สันตสุิข ปีต ิและความขอบคณุ แตต่อนน้ีเป็นความมืด 
ความเจ็บปวด โทมนัส ความเศรา้หมองสุดขีด ผมไม่เคยมี
ความสุขเลยนับแตน้ั่น” 8

ท่านสามารถพึง่พระวญิญาณให้บอกความ
จริงแก่ท่านได้ น่ันคอืสาเหตุทีข่องประทาน
แห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิจ�าเป็นอย่างยิง่



36 เลียโฮนา

ลองนึกถึงค�าพูดเหล่าน้ัน น่ันเป็นค�า
เตอืนถึงสมาชิกทุกคนของศาสนจักร

ข้าพเจ้าเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ศาสนจักร ข้าพเจ้ารบับัพตศิมา
เมื่อเป็นหนุ่มโสดอายุ 23 ปีก�าลัง
เรยีนโรงเรยีนแพทย์ ในรฐัแอริโซนา 
สหรฐัอเมรกิา ข้าพเจ้ารูด้ว้ยตนเองวา่
ซาตานท�างานกับผู้สนใจเพื่อท�าให้พวก
เขาสับสนและท้อแท้เมื่อพวกเขาก�าลัง
แสวงหาความจรงิ

ตลอดช่วงวยัเยาว ์ข้าพเจ้าเฝ้าดแูบบ
อย่างของเพื่อนวสุิทธิชนยุคสุดท้าย 
ข้าพเจ้าประทับใจกับวธิีด�าเนินชีวติของ
พวกเขา ข้าพเจ้าตดัสินใจจะเรยีนรูม้าก
ขึน้เกี่ยวกับศาสนจักร แต่ไม่ตอ้งการ
บอกใครวา่ก�าลังศึกษาความเช่ือของ
ชาวมอรมอน เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดนั
จากเพื่อนๆ ข้าพเจ้าตดัสินใจคน้หาดว้ย
ตนเอง

เหตกุารณ์น้ีเกดิขึน้กอ่นอินเทอรเ์น็ต
หลายปี ขา้พเจ้าจึงไปหอ้งสมดุสาธารณะ 
ข้าพเจา้พบหนังสือพระคมัภรีม์อรมอน
และหนังสือเลม่หน่ึงช่ือ ปาฏหิารย์ิและ
ส่ิงอัศจรรย ์ โดยเอ็ลเดอรเ์ลอรแ์กรนด ์
รชิารด์ส์ (1886–1983) แหง่โควรมัอัคร-
สาวกสิบสอง ขา้พเจา้เริม่อา่นหนังสือ
เหล่าน้ีดว้ยความปรารถนาแรงกลา้ และ
พบแรงบนัดาลใจ

จากเพื่อนมัธยมปลายที่ก�าลังเรยีนมหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ 
เธอชวนข้าพเจ้ามาเยี่ยมเธอในยูทาห์ โดยสัญญาวา่ข้าพเจ้า
จะชอบทิวทัศน์ที่น่ัน เธอไม่ทราบวา่ข้าพเจ้าแอบศึกษา
ศาสนจักรของเธอ

ข้าพเจ้ายอมรบัค�าชวน เพื่อนเสนอให้เราไปซอลท์เลค
ซิตีเ้พื่อเยี่ยมชมเทมเปิลสแควร ์เธอประหลาดใจกับการ
ตอบรบัอย่างกระตอืรอืรน้ของข้าพเจ้า เธอไม่ทราบวา่
ข้าพเจ้าสนใจจะเรยีนรูค้วามจรงิเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธและ
การฟ้ืนฟู

ซิสเตอรผ์ู้สอนศาสนาที่เทมเปิลสแควรช่์วยไดม้าก พวก
เธอตอบค�าถามหลายข้อของข้าพเจ้าโดยไม่รูต้วั ประจักษ์
พยานของพวกเขาส่งผลให้ข้าพเจ้า “สงสัยความสงสัย 

แม้จิตใจข้าพเจ้าปรารถนาจะเรยีนรูม้ากขึน้ แตซ่าตาน
เริม่กระซิบใส่หูข้าพเจ้า เขาบอกวา่เพื่อไม่ ให้เกิดความ
ล�าเอียง ข้าพเจ้าตอ้งอ่านส่ิงที่นักวจิารณ์ศาสนจักรเขียน
ดว้ย ข้าพเจ้ากลับไปห้องสมุดสาธารณะและเริม่คน้หา 
ข้าพเจ้าพบเล่มหน่ึงที่ท�าลายความน่าเช่ือถือของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ

การอ่านหนังสือตอ่ตา้นมอรมอนท�าให้ข้าพเจ้าสับสน 
ข้าพเจ้าสูญเสียวญิญาณและอิทธิพลอันหอมหวานน้ันที่
ชีน้� าการคน้หาความจรงิของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเริม่ท้อแท้
และก�าลังจะเลิกแสวงหาความจรงิ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
ขอค�าตอบขณะอ่านวรรณกรรมตอ่ตา้นมอรมอน!

ยังความประหลาดใจแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไดร้บัโทรศัพท์ ภา
พ
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[ของตน]” 9 และศรทัธาของข้าพเจ้าเริม่เตบิโต เราจะ
ดแูคลนพลังของประจักษ์พยานที่มาจากใจไม่ได้

เพื่อนข้าพเจ้าแบ่งปันประจักษ์พยานของเธอกับข้าพเจ้า
และเชือ้เชิญให้ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนและทูลถามพระผู้
เป็นเจ้าวา่ศาสนจักรจรงิหรอืไม่ ระหวา่งขับรถทางไกลกลับ
มาแอริโซนา ข้าพเจ้าเริม่สวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธา—“ดว้ย
ใจจรงิ, ดว้ยเจตนาแท้จรงิ” ( โมโรไน 10:4) เป็นครัง้แรก 
ณ จุดหน่ึงระหวา่งการเดนิทางครัง้น้ัน ดเูหมือนรถทัง้คนั
สวา่งไสว ข้าพเจ้าเรยีนรูด้ว้ยตนเองวา่ความสวา่งสามารถ
ขับความมืดออกไปได้

หลังจากตดัสินใจรบับัพตศิมา มารลงมือครัง้สุดท้าย  
เขาท�างานกับครอบครวัข้าพเจ้าผู้ท�าทุกอย่างในอ�านาจของ
พวกเขาเพื่อให้ข้าพเจ้าท้อใจและพวกเขาไม่ยอมเข้ารว่ม
พิธีบัพตศิมาของข้าพเจ้า

แตข่้าพเจ้าก็รบับัพตศิมา และใจพวกเขาอ่อนลงทีละ
นิด พวกเขาเริม่ช่วยข้าพเจ้าคน้ควา้ประวตัคิรอบครวั ไม่กี่
ปีตอ่มา ข้าพเจ้าให้บัพตศิมาน้องชาย เพื่อนที่ชวนข้าพเจ้า
ไปเยี่ยมเธอในยูทาห์เวลาน้ีเป็นภรรยาของข้าพเจ้า

4. ความท้อใจ ซาตานใช้วธิีน้ีไดผ้ลกับวสุิทธิชนที่
ซ่ือสัตย์ส่วนใหญ่เมื่อวธิีอื่นล้มเหลว ส�าหรบัข้าพเจ้าแล้ว
เมื่อข้าพเจ้าเริม่รูสึ้กท้อใจ น่ันช่วยให้ข้าพเจ้ารูต้วัวา่ใคร
ก�าลังพยายามท�าให้ข้าพเจ้าล้ม น่ีท�าให้ข้าพเจ้าบ้าพอจะ
ฮึกเหิม—แคเ่ย้ยมาร

หลายปีก่อน ประธานเบ็นสันกล่าวปราศรัยเรื่อง “อย่า 
สิน้หวัง” ในค�าพูดที่เต็มไปด้วยข้อคิดน้ัน ท่านเตือน 
ว่า “ซาตานพยายามมากขึน้ทุกวันเพื่อเอาชนะวิสุทธิชน 
ด้วยความสิน้หวัง ความท้อใจ ความหมดหวัง และ 
ความหดหู่” 10 ประธานเบ็นสันกระตุ้นสมาชิกศาสนจักร 
ให้ระวัง ท่านให้ค�าแนะน�าที่ปฏิบัติ ได้จริง 12 ข้อไว้สู้กับ 
ความท้อใจ

ค�าแนะน�าของท่านไดแ้ก่ รบัใช้ผู้อื่น ท�างานขยันขันแข็ง
และหลีกเลี่ยงความเกียจครา้น ฝึกนิสัยให้มีสุขภาพด ีซ่ึง
รวมถึงการออกก�าลังกายและกินอาหารในสภาพธรรมชาต ิ
ขอพรฐานะปุโรหิต ฟังเพลงที่สรา้งแรงบันดาลใจ นับพร
ของท่าน และตัง้เป้าหมาย และเหนือส่ิงอื่นใด ดงัที่พระ
คมัภีรส์อน เราพึงสวดอ้อนวอนเสมอเพื่อเราจะชนะซาตาน 
(ด ูคพ. 10:5).11

ซาตานตวัส่ันเมือ่เขาเห็น
วสุิทธิชนทีอ่่อนแอทีสุ่ดคกุเข่า 12

ส�าคัญที่ต้องรู้ว่าอ�านาจของมารมีขีดจ�ากัด พระผู้เป็น
เจ้าสามพระองค์ทรงก�าหนดขีดจ�ากัดเหล่าน้ัน และ
ซาตานไม่ ได้รับอนุญาตให้ล�า้เส้น ตัวอย่างเช่น พระคัมภีร์
รับรองกับเราว่า “มิได้ ให้อ�านาจซาตานล่อลวงเด็กเล็ก” 
(คพ. 29:47)

ขีดจ�ากัดส�าคญัอีกอย่างหน่ึงคอืซาตานไม่รูค้วามคดิของ
เราเวน้แตเ่ราจะบอกเขา พระเจ้าทรงอธิบายวา่ “ ไม่มี ใคร
อีกเลยนอกจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรูค้วามนึกคดิเจ้าและ
เจตนาของใจเจ้า” (คพ. 6:16)

บางทีน่ีอาจเป็นสาเหตใุห้พระเจ้าประทานพระบัญญัติ
เช่น “อย่าพร�า่บ่น” (คพ. 9:6) และ “เจ้าจะไม่พูดให้รา้ย
เพื่อนบ้านเจ้า” (คพ. 42:27) หากท่านสามารถฝึกควบคมุ
ลิน้ได ้(ด ูยากอบ 1:26) ท่านจะไม่จบลงดว้ยการให้ข้อมูล
แก่มารมากเกินไป เมื่อเขาไดย้ินค�าพร�า่บ่นและค�าวพิากษ์
วจิารณ์ เขาจะจดอย่างละเอียด ค�าพูดลบๆ ของท่านเผยให้
ศัตรเูห็นความอ่อนแอของท่าน

ข้าพเจ้ามีข่าวดสี�าหรบัท่าน กองทัพของพระผู้เป็นเจ้า 
ใหญ่กวา่กองทัพของลูซิเฟอร ์ท่านอาจมองไปรอบๆ และ 
นึกในใจวา่ “ โลกช่ัวรา้ยขึน้ทุกวนั ซาตานตอ้งชนะสงคราม 
แน่” อย่าถูกหลอก ความจรงิคอืเรามีจ�านวนมากกวา่ศัตร ู 
จ�าไวว้า่บุตรธิดาสองในสามของพระผู้เป็นเจ้าเลือกแผน
ของพระบิดา

พี่น้องทัง้หลาย พึงแน่ใจวา่ท่านก�าลังสู้อยู่ ในฝ่ายพระเจ้า 
พึงแน่ใจวา่ท่านก�าลังถือดาบแห่งพระวญิญาณ

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้บัน้ปลายชีวติท่าน ท่าน
สามารถพูดพรอ้มกับอัครสาวกเปาโลไดว้า่ “ข้าพเจ้าไดต้อ่สู้
อย่างเต็มก�าลัง ข้าพเจ้าไดว้ิง่แข่งจนครบถ้วน ข้าพเจ้าได้
รกัษาความเช่ือไวแ้ล้ว” (2 ทิโมธี 4:7) ◼
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โน้มมากทีสุ่ดว่าจะมีความสุขนิรันดร์
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ภำพแห่งศรัทธำ

สกายไดรท์ โบคมูา
เมืองเลียปายา ประเทศลัตเวยี

สกายไดรท์เป็นคนมีความสุขมากทีสุ่ดคน 
หน่ึงทีข่้าพเจ้าเคยพบ ชีวติเธอดเูหมือน 
สมบูรณ์แบบ แตส่มัยเด็กเธออาศยัอยู่กับ 
มารดาทีต่ดิสุราผู้ ไม่สามารถดแูลเธอกับน้อง 
สาวได ้สกายไดรท์กุมมือน้องสาวขณะทีเ่ธอ 
เสียชีวติเพราะความอดอยาก สกายไดรท์อยู่
ในสถานเลีย้งเด็กก�าพรา้ตัง้แตอ่ายุ 8 ขวบ 
เธอถูกเตะ ถูกต ีและถูกห้ามสวดอ้อนวอน 
เธอถูกปฏิบัตเิยีย่งทาส ตลอดหลายปีน้ันเธอ
คดิจะฆ่าตวัตาย 

หลายปีตอ่มาสกายไดรท์เข้าไปในอาคาร
ประชุมแอลดเีอสเพือ่คน้หาความหวงั
เลสล ีนิลส์สัน ช่ำงภำพ

“ซิสเตอร์ผูส้อนศาสนาทกัทาย 
ดิฉนัและยิม้ ดิฉนัคิดวา่เธอเป็น 
เทพ ชีวติดิฉนัเปล่ียนไปตั้งแต่ 
วนันั้น เวลาน้ี 17 ปีแลว้ และ 
ดิฉนัไม่คิดจะจบชีวติตนเองอีก  
ปัจจุบนั ดิฉนัเป็นคนคิดบวก  
เม่ือดิฉนัมีภาระ ดิฉนัวางภาระ 
ไวก้บัพระผูเ้ป็นเจา้ ดิฉนัเรียน 
รู้วา่ตอ้งวางใจพระองคทุ์กเร่ือง  
ชีวติสวยงามส�าหรับดิฉนั”

เรียนรู้วธีิท่ีจะทราบวา่ใครอาจคิดฆ่าตวัตายและช่วย
เหลือพวกเขา ไดท่ี้ lds. org/ go/ 41739
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เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

น านมาแล้ว ดฉัินกับครอบครวั
อยู่ ในเมืองเวรากรซุ ประเทศ

เม็กซิโก ลูกๆ ของดฉัินเรยีนโรงเรยีน
ประถมที่น่ัน ทุกเช้าขณะช่วยลูกสาม
คนเตรยีมตวัไปโรงเรยีน เราจะฟัง
วทิยุ—สถานียอดนิยมในเมือง— 
มีรายการน่าฟังมากและด�าเนิน
รายการโดยโฆษกวทิยุวยัหนุ่ม

เราเริม่ไดย้ินเพลงที่ฟังแล้วตดิ
หู เมื่อดฉัินตัง้ใจฟังเน้ือรอ้งมากขึน้ 
ดฉัินรูเ้ลยวา่เน้ือรอ้งแม้ ไม่หยาบโลน
แตส่่อไปทางเพศและหยาบคาย

ดฉัินพดูกบัลกูๆ อยา่งหนักแน่นวา่  
“เราจะฟังเพลงแบบน้ีไม่ได”้ บางที
พวกเขาอาจจะยงัไม่ ใส่ ใจเน้ือรอ้งมาก
นัก แตพ่วกเขาใส่ ใจมากพอจะฮัมตาม

ไดโ้ปรดอยา่เปิดเพลงนั้น
พวกเขาเห็นดฉัินปิดเสียงระบบ

สเตอริโอและถามวา่ดฉัินก�าลังท�า
อะไร “แม่จะบอกโฆษกวทิยุให้เอา
เพลงน้ันออกจากรายการ” ความ
ประหลาดใจของพวกเขากระตุน้ให้
ดฉัินด�าเนินการตอ่

พวกเขาไม่อยากเช่ือและไม่เช่ือ 
แตด่ฉัินหยิบโทรศัพท์ โทรไปที่สถานี
วทิยุ ดฉัินไม่คดิวา่จะมีคนรบัสาย แต่
ยังความประหลาดใจแก่ดฉัิน โฆษก
วทิยุคนน้ันที่เราเพิ่งฟังรายการรบั
โทรศัพท์เกือบจะทันที

ดฉัินบอกเขาวา่ดฉัินไม่เห็นดว้ย
กับการฟังเพลงน้ัน เน่ืองจากหลาย
ครอบครวัเปิดวทิยุเวลาน้ันตอนเช้า 
เขาถามวา่ดฉัินมีอะไรอยากแนะน�า

ให้เขาท�าแทนการเปิดเพลง แตเ่ขามี
มารยาทมากจนดฉัินขอเพียงวา่อย่า
เปิดเพลงน้ันช่วงที่เด็กๆ อยู่บ้าน

ดฉัินไม่ทราบวา่ค�าพูดทางโทรศัพท์
ของดฉัินออกอากาศหรอืไม่ แตด่ฉัิน
ขอบคณุมากที่ โฆษกวทิยุรบัฟัง และ
สองสามวนัตอ่มา ดฉัินบอกไดว้า่ค�าขอ
ของดฉัินไดผ้ล

ประสบการณ์น้ันยืนยันกับดิฉัน
ว่าเราควรกล้าเมื่อการตัดสินใจอยู่ ใน
มือเราและท�าส่ิงจ�าเป็นเพื่อปกป้อง
ลูกๆ ของเราจากอิทธิพลในทางลบ 
ขณะท�าเช่นน้ันพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
สามารถเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของเราต่อ
ไป ◼
มาเรีย เฮอร์นนัเดซ, รัฐเทกซสั สหรัฐอเมริกา

เ ม่ือเราไดย้นิเพลงทางวทิยท่ีุฟัง
แลว้ติดหู ดิฉนัเร่ิมตั้งใจฟังเน้ือ

ร้องมากข้ึน
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เ มือ่ไมน่านมาน้ีผมยา้ยมาอยูบ่า้นใหม่
และขอใหส้มาชิกศาสนจกัร

บางคนมาช่วยท�าโครงการ
หน่ึงทีบ่า้นของผม 
ระหวา่งท�าโครงการน้ัน 
ผมออกไปซือ้วสัดบุาง
อยา่งท่ีตอ้งใช้ หลงัจาก
ท�าโครงการเสรจ็ ผมพบ
วา่ผมไมม่กีระเป๋าเงนิ ผม
ตกใจมากเพราะในกระเป๋า
มเีอกสารส่วนตวัทัง้หมดพรอ้มเงนิที่
เพิง่ไดร้บัจากลกูคา้เช้าวนัน้ัน ผมกลบั
ไปรา้นทีผ่มซือ้ของแต่ไมม่ ีผมกลบั
บา้นและคน้ดวูา่ผมท�าหลน่ที่ ไหนหรอื
ไม ่แตก็่ยงัหาไมพ่บ ผมเริม่คดิวา่อาจ
จะตอ้งท�าเอกสารทัง้หมดใหม ่กอ่น
ออกจากบา้น เพือ่นคนหน่ึงถามวา่ 
“คณุสวดออ้นวอนหรอืยงั”

ผมคดิทันทีวา่ “ผมสวดอ้อนวอน
แล้วแน่นอน!”

แต่ ในความเป็นจรงิแล้วผมไม่ได้
สวดอ้อนวอนดว้ยเจตนาแท้จรงิ แต่
ผมตอ้งการยัดเยียดความประสงค์
ของผมให้พระบิดาบนสวรรคแ์ละ
ถือวา่พระองคม์ีหน้าที่ช่วยให้ผมพบ
กระเป๋าเงิน แตจ่ากน้ันผมนึกถึงพระ
คมัภีร์ ใน อิสยาห์ 55:8: “เพราะความ
คดิของเราไม่ ใช่ความคดิของเจ้า และ
ทางของพวกเจ้าก็ ไม่ ใช่ทางของเรา 
พระยาห์เวห์ตรสัดงัน้ีแหละ”

วนัอาทติยผ์มไปโบสถ ์และสมาชิก
คนหน่ึงทีอ่ยูก่บัผมวนักอ่นบอกวา่เขา
สวดอ้อนวอนพระบดิาบนสวรรคด์ว้ย
ศรทัธาแรงกลา้ขอใหผ้มพบกระเป๋า
เงนิ เขาบอกวา่เขารูสึ้กวา่ผมจะพบ 

กระเป๋าเงินหาย

ตอ่มา ขณะน่ังศึกษาสวนตวั ผมเริม่
อ่านเรือ่ง การไดร้บัค�าตอบการสวด
อ้อนวอนของเรา โดย เอ็ลเดอรจ์นี อาร.์ 
คกุ สมาชิกเกยีรตคิณุแหง่สาวกเจ็ด
สิบ หน้าแรกเลา่เรือ่งทีม่ปีัญหาเหมอืน
ผม คอื ลกูชายของเอ็ลเดอรค์กุท�า
กระเป๋าเงนิหาย ครอบครวัจงึมารวม
กนัสวดออ้นวอนพระเจา้ขอใหห้าเจอ

หลังจากอ่านประสบการณ์น้ันผม
น�าส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูม้าปฏิบัตแิละให้
ภรรยากับลูกๆ มาอยู่พรอ้มหน้า เรา
น่ังเป็นวงกลม และแตล่ะคนกล่าว
ค�าสวดอ้อนวอนทูลขอพระเจ้าให้ทรง
ช่วยเราพบกระเป๋าเงินถ้าน่ันเป็นพระ
ประสงคข์องพระองค์

ผมเคยเห็นพลังของการสวด

อ้อนวอนมาแล้ว แตห่ลังจากน้ันขณะ
สวดอ้อนวอนเป็นส่วนตวั ผมทูลขอ
ให้พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบค�าสวด
อ้อนวอนของเราเพื่อให้ศรทัธาของ
ภรรยาและลูกๆ ของผมเข้มแข็งขึน้

วนัรุง่ขึน้มีชายคนหน่ึงโทรมาหาผม 
เขาบอกวา่เขาพบกระเป๋าเงินของผม 
มีเงินอยู่ ในน้ันดว้ย ผมรอ้งไห้เหมือน
เด็กเพราะค�าสวดอ้อนวอนของผมได้
รบัตอบและศรทัธาของครอบครวัผม
เข้มแข็งขึน้

ผมรูว้า่พระบิดาบนสวรรค ์แม้จะ
ทรงมีบุตรธิดามากมายให้ดแูล แตท่รง
ตอบเราแตล่ะคนตามเวลาและวธิีของ
พระองค ์◼
หลุยซ์ มาร์เซลิโน, เมืองกอยยาส บราซิล

ผมทูลขอใหพ้ระบิดาบนสวรรคท์รงตอบ
ค�าสวดออ้นวอนของเราเพื่อใหศ้รัทธา

ของภรรยาและลกูๆ ของผมเขม้แขง็ข้ึน
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ส ามีดฉัินตอ้งท�างานวนัอาทิตย์
บ่อยๆ ดฉัินจึงตอ้งรบัหน้าที่พา

ลูกชายส่ีคนของเราไปโบสถ์ตามล�าพัง 
วนัอาทิตย์วนัหน่ึงระหวา่งการประชุม
ศีลระลึก ลูกวยัหัดเดนิสองคนของ
เราทะเลาะกัน ถ้าดฉัินท�าให้ลูกชาย
คนหน่ึงสนใจหนังสือ ลูกชายอีกคน
ก็อยากจะสนใจบ้าง ดฉัินลองใช้ขนม
ขบเคีย้ว ของเล่น และการระบายสี 
แต่ไม่ไดผ้ล ดฉัินหนักใจกับลูกชายที่
ดเูหมือนจะน่ังน่ิงๆ ได้ ไม่ถึงช่ัวโมง

ดฉัินดงึของเล่นชิน้เล็กออกจาก 
กระเป๋ายืน่ใหล้กูชายวยัหน่ึงขวบ ไทสัน 
ลูกชายวยัสามขวบรอ้งโวยวายทันท ี
ขณะทุบน้องชายเพื่อพยายามแย่ง 
ของเล่น ดฉัินรูสึ้กขายหน้าขณะพา 
ลูกชายตวัน้อยสองคนที่ก�าลังทะเลาะ 
กันและรอ้งโวยวายออกนอกห้องเข้าไป 
ในห้องโถง

ใบหน้าของดฉัินเปียกน� ้าตาอุ่นๆ 
ทันที ท�าไมถึงยากขนาดน้ี ดฉัิน
ก�าลังท�าส่ิงที่พระบิดาบนสวรรคท์รง
ตอ้งการให้ดฉัินท�าโดยพาครอบครวั
มาโบสถ์ ไม่ ใช่หรอื แตด่ฉัินท�าไม่ไหว
อีกแล้ว ดฉัินเหน่ือยใจและอับอายที่
ตอ้งพยายามควบคมุลูกชายตลอดการ
ประชุมศีลระลึกตามล�าพังทุกสัปดาห์ 
ดฉัินไม่อยากกลับมาอีก

ดฉัินน่ังคดิอยู่อย่างน้ีราว 15 วนิาที 
จากน้ันซิสเตอรค์นหน่ึงที่ดฉัินแทบ
ไม่รูจ้ักเดนิตามดฉัินเข้ามาในห้อง
โถง เธอช่ือซิสเตอรบ์ูส์ เธอมักจะน่ัง
คนเดยีวเพราะสามีเธอรบัใช้ ในฝ่าย
อธิการและลูกๆ ของเธอโตแล้ว เธอ

ไดรั้บความช่วยเหลือในหอ้งโถง

ดิฉนัหนกัใจ
กบัลกูชายท่ีดู

เหมือนจะนัง่น่ิงๆ 
ไดไ้ม่ถึงชัว่โมง
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ร ะหวา่งการสัมภาษณ์ในฐานะ
อธิการช่วงบ่ายวนัอาทิตย์วนัหน่ึง 

ผมมีโอกาสน่ังคยุกบัเพื่อนที่ดคีนหน่ึง
เกี่ยวกับความท้าทายบางอย่างที่เขา
ก�าลังประสบ หลังจากฟังข้อกังวลของ
เขาได้ ไม่กี่นาที ผมรูสึ้กวา่ส่ิงที่เขาตอ้ง
มีคอืความสม�่าเสมอในการอ่านพระ
คมัภีร ์เรือ่งดงักล่าวเตอืนสตผิมใน
ฐานะอธิการของเขาเช่นกันวา่ผมเองก็
ควรศึกษาพระคมัภีร์ ให้สม�่าเสมอมาก
ขึน้ ซ่ึงเป็นส่ิงผมพยายามท�าอยู่ ผมจึง
แนะน�าให้เราเป็น “คูหู่ดแูลกัน” ขณะ
พยายามศึกษาสม�่าเสมอมากขึน้

ทุกวนัหลังจากเราอ่านพระคมัภีรจ์บ 
เราจะส่งข้อความให้กันวา่ อ่านแล้ว! 
การรูว้า่มีคนรอฟังวา่อีกฝ่ายอ่านวนัน้ัน
แล้วหรอืไม่เป็นแรงจูงใจอย่างดเียี่ยม
ส�าหรบัเราทัง้สอง ถ้าคนหน่ึงลืม การ
ไดร้บัข้อความจะเตอืนเขา ถ้าอีกคน
ไม่ส่งข้อความ เขาจะไม่ถูกจ้องจับผิด
เรือ่งน้ี เราปล่อยให้ตา่งฝ่ายตา่งรบัการ
ท้าทายน้ีโดยไม่ท�าให้อีกฝ่ายรูสึ้กผิด

เราเริม่มาไดห้กเดอืนแล้ว และ
ผมจ�าไดว้า่ไม่มีสักวนัที่เราไม่ไดอ้่าน
พระคมัภีรข์องเรา บราเดอรค์นน้ียืน
ขึน้ระหวา่งการประชุมอดอาหารและ
แสดงประจักษ์พยานเมื่อสองเดอืน

ก่อนและแบ่งปัน
ประจักษ์พยานเกี่ยว
กับผลดทีี่การศึกษาพระ
คมัภีรท์ุกวนัมีตอ่เขาและ
ครอบครวั

ผมรูสึ้กขอบคณุบราเดอรค์น
น้ีและมิตรภาพของเขา เช่นเดยีว
กับข้อความที่เขาส่งให้ผมทุกวนั ผม
เห็นวา่เทคโนโลยียกระดบัชีวติเราได้
เมื่อใช้อย่างถูกตอ้ง ผมขอบพระทัย
เช่นกันส�าหรบัพระคมัภีรแ์ละวธิีที่
พระคมัภีรเ์ป็นพยานถึงพระครสิต ์
ผมรูว้า่การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดจะท�าให้
เราแตล่ะคนไดก้ลับไปอยู่กับพระองค์
ในวนัหน้า ◼
อเลก็ซ์ วบิลีย,์ บริติชโคลมัเบีย แคนาดา

อ่านแลว้!
พูดวา่ “คณุมาคนเดยีวตลอดเลยนะ 
คะ! ดฉัินเห็นวา่คณุพยายามมาก  
ไทสันจะน่ังกับดฉัินได้ ไหมคะ” ดฉัิน 
คดิค�าตอบไม่ออก! ดฉัินแคพ่ยักหน้า 
ขณะที่เธอจูงเขาซ่ึงตอนน้ีมีความ 
สุขและสงบลงแล้วกลับเข้าไปในห้อง 
นมัสการ

ดฉัินเช็ดน� ้าตา อุ้มลูกน้อย และ
เดนิกลับเข้าไปในห้องนมัสการเพื่อรบั
ฟังการประชุมที่เหลือดว้ยความสงบ

วนัอาทิตย์ตอ่มาขณะที่เราเดนิ
เข้าไปในการประชุมศีลระลึก ไทสัน
มองหาเพื่อนคนใหม่ของเขา ตอน
กลางคนืเขาจะสวดอ้อนวอนวา่  
“ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์
ส�าหรบัซิสเตอรบ์ูส์ ข้าพระองคร์กัเธอ
มาก!”

ตลอดสามปีน้ันไทสันยังคงมองหา 
ซิสเตอรบ์ูส์ ในห้องนมัสการ ปีที่แล้ว 
ดฉัินไดร้บัเรยีกเป็นครปูฐมวยัของ 
ไทสัน เขาเป็นเด็กชายทีม่คีวามสุขทีสุ่ด

ดฉัินซาบซึง้ใจมากกับซิสเตอรบ์ูส์
และการที่เธอเต็มใจรกัและรบัใช้ผู้อื่น 
ดฉัินรูว้า่เราสามารถเป็นพรแก่ชีวติผู้
อื่นไดเ้มื่อเรารบัใช้ดงัที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงรบัใช้ ◼
คริสตี ลอิูส, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

เ รากลายเป็น “คู่หูดูแลกนั” 
ขณะพยายามศึกษาพระ

คมัภีร์สม�่าเสมอมากข้ึน

อ่านแล้ว!

อ่านแล้ว!
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เลยีโฮนำส่วนตวัของท่ำน

“ท่านจะไม่พบัพรเกบ็ไว ้ไม่น�าไป 
ใส่กรอบหรือตีพิมพ ์แต่ท่านจะอ่าน  
ท่านจะรัก ท่านจะท�าตาม ปิตุพรของ 
ท่านจะท�าใหท่้านผา่นคืนมืดมิดท่ีสุด 
ไปได ้จะน�าทางท่านฟันฝ่าอนัตราย 
ของชีวติ . . . ปิตุพรของท่านเป็น 
เลียโฮนาส่วนตวัท่ีจะวางผงัเสน้ทาง 
และน�าทางท่าน”
ประธำนโธมสั เอส. มอนสัน, “Your Patriarchal 
Blessing: A Liahona of Light,” Ensign,  
Nov. 1986, 66.
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เขา้ใจ  
ปิตุพรของท่ำน
โดย อลัล ีอำร์เนลล์และมำร์กำเร็ต วลิเดน็

ชี
วติเต็มไปด้วยผืนน� ้าที่ ไม่คุ้น
เคย: ฉันควรไปเรยีนที่ ไหน ฉัน
ควรศกึษาอะไร ฉันควรท�างาน

เผยแผ่หรอืไม่ ฉันควรแต่งงานกับ
ใคร ถ้าท่านได้รบัแผนที่ส่วนตัวน�า
ทางการตัดสินใจของชีวติ ท่านจะท�า
ตามหรอืไม่

พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู
ครสิตป์ระทานแผนที่เช่นน้ันแก่เรา
แล้ว—น่ันคอืปิตพุร—เพื่อให้การ
น�าทางในชีวติเรา ถึงแม้เราไดร้บัของ
ประทานแห่งสิทธิ์เสรเีพื่อตดัสินใจ
ตามเจตจ�านงของเรา แตปิ่ตพุรท�าให้
เราเห็นชัดแจ้งวา่เส้นทางใดจะน�าไปสู่
ความสุขใหญ่หลวงที่สุด

แตก่ารมีแผนที่เท่าน้ันไม่พอ เรา
ตอ้งศึกษา ท�าความเข้าใจ และปรบัใช้
ความหมายในแผนที่ ท�านองเดยีวกัน 
เมื่อท่านเข้าใจภาษาที่ ใช้ ในปิตพุร
ของท่าน—เครือ่งน�าทางชีวติส่วนตวั
ของท่าน—ท่านสามารถมองออกวา่
ท่านเป็นใครในสายพระเนตรของพระ
ผู้เป็นเจ้าและท่านสามารถเป็นอะไร

ค้นพบเช้ือสำยของท่ำน
อันดบัแรกและส�าคญัทีสุ่ดคอืปิตพุร

ประกาศเชือ้สายของท่าน หรอืเผา่หน่ึง
ในสิบสองเผา่ของยาโคบ (ผูม้ช่ืีอในเวลา
ตอ่มาวา่อสิราเอล) ทีท่า่นเป็นสมาชิก 
แมเ้ราทกุคนไม่ใช่ผูสื้บตระกลูจรงิของ
ยาโคบ แตพ่ระคมัภรีส์อนเราวา่สมาชิก
ศาสนจกัรถกูรบัเขา้มาในเชือ้สายแหง่
อิสราเอล “เพราะมากเทา่ที่ ไดร้บัพระ
กิตตคิณุน้ีจะไดร้บัเรยีกตามช่ือของเจา้, 
และจะนับไวเ้ป็นพงศ์พนัธุข์องเจา้, 
และจะลกุขึน้และอวยพรเจา้, เป็นบดิา
พวกเขา” (อบัราฮัม 2:10)

เชลิซา ชรอ็พเพลจากยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิากล่าววา่ “การรูว้า่
ดฉัินมาจากเชือ้สายของยาโคบช่วย
ให้ดฉัินเข้าใจจุดประสงค์ ในชีวติ
น้ีและเหตทุี่ดฉัินไดร้บัการเรยีก
ตา่งๆ ในศาสนจักร”

ปิตพุรของท่านอาจพูดถึงพรที่
เกี่ยวข้องกับเผ่าของท่านดว้ย ตวัอย่าง
เช่น สมาชิกจ�านวนมากของศาสนจักร
เป็นของเผ่าเอฟราอิม เผ่าที่มีความรบั
ผิดชอบเฉพาะในการเผยแพรข่่าวสาร

ของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูตอ่
โลก (ด ูเฉลยธรรมบัญญัต ิ33:13–17; 
คพ. 133:26–34)

พบค�ำแนะน�ำส่วนตวั
เมื่อใช้อย่างถูกตอ้ง แผนที่จะช่วย

ป้องกันไม่ ให้นักเดนิทางหลงทาง 
ท�านองเดยีวกัน ระหวา่งการเดนิทาง
บนโลกน้ี ปิตพุรของท่านจะให้ค�า
แนะน�าและการน�าทางส�าหรบัชีวติM
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กำรระบุถงึส่วน
ต่ำงๆ ของพร 
จะช่วยให้ท่ำน 
พบกำรน�ำทำง

ส�ำหรับชีวติท่ำน
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ท่าน ปิตพุรของท่านไม่เพียงบอกท่าน
วา่ตอ้งท�าอะไร แตส่ามารถให้ข้อคดิ
ที่น�ามาใช้กับตวัท่านไดว้า่เส้นทาง
ใด—หากเดนิตามดว้ยศรทัธา—จะ
สามารถช่วยให้ท่านรูเ้มื่อก�าลังท�าให้
ชีวติสอดคล้องกับพระประสงคข์อง
พระบิดาบนสวรรค ์ขณะศึกษาปิตพุร
ของท่านและพยายามด�าเนินชีวติใน
รปูแบบที่อัญเชิญพระวญิญาณของ
พระเจ้า ท่านจะพบความปลอดภัย 
ปีต ิและการน�าทาง

กาเบรยีล พาเรเดสจากลิมา เปรู
กล่าววา่ “ค�าแนะน�าบางอย่างที่ผมได้
รบัในปิตพุร ผมสามารถน�ามาใช้กับ
ครอบครวัไดเ้ต็มที่หลังจากรบัการ
ผนึกกับภรรยาเท่าน้ัน

“เมื่อเรว็ๆ น้ีเราสงสัยวา่เราจะท�า
อะไรไดบ้้างเพื่อเพิ่มพลังและสรา้ง
ครอบครวัใหม่ของเรา ค�าถามของเรา
ไดร้บัค�าตอบผ่านปิตพุรของเรา  
ในน้ันผมไดร้บัค�าแนะน�าให้มีความ
เคารพ ความอดกลัน้ และความรกัใน
ครอบครวัก่อน เพราะน่ีเป็นรากฐาน
ส�าคญับางอย่างในพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต์

“เมื่อเราเน้นเรือ่งน้ี ผมกับภรรยา
จึงสามารถเอาชนะปัญหาได ้เรายังมี
ปัญหาครอบครวัเป็นครัง้คราว แตเ่รา
มีความสุข ผมรูสึ้กเหมือนพระเจ้าทรง
ก�าลังเตอืนผมวา่ผมจะมีครอบครวัที่
พระองคท์รงสัญญากับผมไดอ้ย่างไร 
ผมรูว้า่พระเจ้าตรสัผ่านปิตพุรและ
ตอ้งใช้ค�าแนะน�าน้ันในชีวติเรา”

เอำใจใส่ค�ำตกัเตอืน
แผนที่จะไม่ท�าเครือ่งหมายบอก

อันตรายทุกอย่างระหวา่งทางแน่นอน 
แต่ โชคดทีี่ปิตพุรมักบอกค�าเตอืนเพื่อ

คุม้ครองเราระหวา่งทาง ค�าตกัเตอืน
เหล่าน้ีบางอย่างช่วยคุม้ครองเราจาก
อิทธิพลของซาตาน หลายอย่างท�าให้
เรารูชั้ดวา่เราจะเอาชนะความเป็น
มนุษย์ปุถุชนในตวัเราไดอ้ย่างไร

ส�าหรบัเคทลิน คารจ์ากยูทาห์ ค�า
ตกัเตอืนบางอย่างในปิตพุรไม่ชัดเจน
ทันที แตก่ารศึกษาพรของเธอในเวลา
ตอ่มาท�าให้เกิดข้อคดิใหม่ๆ

“เมื่อดฉัินไดร้บัปิตพุร ดฉัินไดร้บั
การเตอืนเกี่ยวกับคนที่จะพยายาม
ชักจูงดฉัินออกจากความจรงิดว้ยค�า
พูดไพเราะ ดฉัินไม่ไดค้ดิอะไรมาก
เรือ่งน้ี ดฉัินมีความเช่ืออันมั่นคงใน
หลักค�าสอนที่เรยีนรูม้า

“แตปี่ตอ่มาดฉัินพบกับแนวคดิ
และปรชัญาที่มองเผินๆ เหมือนหยั่ง
รากในความดงีามและความรกัแต่
ไม่ ใช่ ข่าวสารเหล่าน้ีดเูหมือนจะมา
จากทุกแห่ง ทัง้ส่ือ โรงเรยีน แม้แต่
เพื่อนสนิท ถึงแม้ดฉัินรูว้า่ปรชัญา
เหล่าน้ีขัดกับแผนของพระผู้เป็น
เจ้า แตด่ฉัินพบวา่ตนก�าลังตอ้งการ
สนับสนุนทัง้แนวคดิใหม่ๆ ทางโลก
เหล่าน้ี และ ศาสนจักร ไม่นานดฉัินก็
ส�านึกวา่ ‘ ไม่มี ใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าว
สองนายได’้ (มัทธิว 6:24) และดฉัิน
ไม่ควรพึ่งปัญญาของมนุษย์ พระบิดา
บนสวรรคท์รงไขความสงสัยของดฉัิน
ผ่านพระคมัภีรแ์ละพูดให้ความสงบ
แก่ความนึกคดิและใจของดฉัิน ดว้ย
เหตน้ีุประจักษ์พยานของดฉัินจึงเข้ม
แข็งขึน้และดฉัินมั่นคงขึน้ในการ
ปกป้องส่ิงที่รูว้า่เป็นความจรงิ”

พฒันำของประทำนและพรสวรรค์
ปิตพุรของท่านสามารถกล่าว

ถึงของประทานฝ่ายวญิญาณและ

เคลด็ลบัส�ำหรับกำร
ศึกษำปิตุพร

•  พินิจพิเคราะห์ค�าแนะน�า  
ค �าเตือน พรสวรรค ์และค�า
สญัญาในปิตุพรของท่าน สวด
ออ้นวอนทูลถามวา่จะน�าพร
เหล่านั้นมาปรับใชก้บัสภาพ
ชีวติปัจจุบนัของท่านไดอ้ยา่งไร

•  ศึกษาพรของท่านอยา่งละเอียด
และศึกษาบ่อยๆ ตลอดชีวติ
ท่าน ประโยคเดียวกนัอาจมี
ความหมายหลายอยา่งต่อท่าน
ในเวลาต่างกนั

•  จ�าไวว้า่ปิตุพรไม่ไดก้ล่าวถึงชีวติ
ทุกดา้นของท่าน แมเ้ป้าหมาย
ส�าคญัไม่ไดก้ล่าวไวใ้นปิตุพร 
แต่ยงัคงเป็นส่ิงส�าคญัท่ีท่านจะ
พยายามท�าใหบ้รรลุเป้าหมาย

•  จงเช่ือฟังพระกิตติคุณ พรใน 
ปิตุพรของท่านข้ึนอยูก่บัความ
ชอบธรรมของท่าน

•  ตั้งเป้าหมายแสวงหาของ
ประทานและพฒันาพรสวรรคท่ี์
กล่าวไวใ้นพรของท่าน

•  ใคร่ครวญวา่ท่านมุ่งหนา้ไปทาง
ใดในชีวติและสุดทา้ยแลว้ท่าน
ตอ้งการจะอยูท่ี่ใด เป้าหมาย
ของท่านสอดคลอ้งอยา่งไรกบั
ปิตุพรของท่าน

•  ท่านอาจจะท�าส�าเนาปิตุพรไวใ้ช ้
ศึกษา ท่านสามารถเขียนขอ้คิด  
ใชป้ากกาเนน้ขอ้ความท่ีโดดเด่น  
และหมายเหตุพระคมัภีร์ท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัพรของท่าน
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พรสวรรคท์ี่พระเจ้าประทานแก่ท่าน
เพื่อเสรมิสรา้งอาณาจักรของพระองค์
เช่นกัน หากพรของท่านกล่าวถึง
พรสวรรคท์ี่ท่านไม่คุน้เคย น่ีอาจ
เป็นเพราะท่านอาจจะยังไม่มี โอกาส
คน้พบหรอืพัฒนาพรสวรรคน้ี์ โดย
ผ่านการแสวงหาอย่างขยันหมั่นเพียร
และความช่วยเหลือจากพระเจ้า ท่าน
สามารถพัฒนาจนมีพรสวรรคน้ี์และ
อีกมากมายในตวัท่าน

การพัฒนาพรสวรรคจ์ะช่วยให้ท่าน
เห็นคณุคา่ส่ิงพิเศษที่ท่านเอือ้ตอ่งาน
ของพระเจ้าได ้โจฮันนา แบล็คเวลล์
จากแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา
ไตรต่รองของประทานและพรสวรรค์
ในพรของเธอเมื่อเธอรูสึ้กถูกล่อลวง
ให้เปรยีบเทียบตวัเธอกับคนอื่นๆ 
“เมื่อดฉัินอ่านถ้อยค�าในปิตพุรอย่าง
ละเอียด ดฉัินนึกขึน้ไดว้า่ดฉัินไดร้บั
พรดว้ยของประทานที่ตวัดฉัินตอ้งมี
เพื่อเอาชนะการทดลองและมีส่วนใน
การเรง่งานของพระเจ้า

“พรบอกดฉัินวา่ดฉัินสามารถรกั  
ให้อภัย และกล้าสมาคมกับคนรอบ

ข้าง เมื่อดฉัินฝึกใช้ของประทาน 
เหล่าน้ี พระเจ้าประทานพรให้ดฉัิน 
ปรารถนาจะพบเจอและเช่ือมสัมพันธ ์
กับคนใหม่และวฒันธรรมใหม่ๆ  
มากขึน้ ดว้ยเหตน้ีุดฉัินจึงมีประจักษ์ 
พยานเพิ่มขึน้วา่เราทุกคนเป็นบุตร 
ธิดาของพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรง 
รกัเรา และดฉัินสามารถรบัใช้ผู้อื่น 
ไดข้ณะที่เราแตล่ะคนหมายมั่นเป็น 
เหมือนพระครสิตม์ากขึน้”

แสวงหำพรทีสั่ญญำไว้
สุดท้าย ปิตพุรของเราเปิดเผยพรที่

พระบิดาบนสวรรคท์รงสัญญาไวก้ับเรา
หากเรายังคงซ่ือสัตย์ตอ่พระองค ์ไม่มี
หลักประกันวา่ค�าสัญญาเหล่าน้ีจะเกิด
สัมฤทธิผลเมื่อใด แตเ่รารู้ ไดว้า่ตราบ
ใดที่เราด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ
อย่างเช่ือฟัง พรจะเกิดขึน้ไม่วา่ในชีวติ
น้ีหรอืชีวติหน้า

เซอร์จิ โอ กูติเออเรซจากรัฐ
เนวาดา สหรัฐอเมริกาพึ่งค�าสัญญา
ในปิตุพรของเขาเมื่อเขารู้สึกกังวล
กับแผนอาชีพในอนาคต “บางครัง้

ผมรู้สึกวิตกกับความไม่แน่นอนใน 
อนาคตของผม แต่มีค�าสัญญาใน 
ปิตุพรท่ีท�าให้ผมคลายกังวลเสมอ ค�า
สัญญาน้ีช่วยให้ผมรู้ว่าตราบใดที่ผม
ท�างานขยันขันแข็งและยังคงซ่ือสัตย์ 
ผมจะมีหนทางให้สามารถดูแล
ครอบครัวและเสริมสร้างศาสนจักร
ได้ ผมไม่รู้แน่ชัดว่าเส้นทางอาชีพท่ี
ผมต้องการท�าคืออะไร แต่การมีค�า
สัญญาน้ีท�าให้ผมมีศรัทธาและความ
เช่ือมั่น”

หากท่านเคยสงสัยว่าพระบิดา
บนสวรรค์ทรงมีพระประสงค์อะไร
ส�าหรับท่าน ไม่ ใช่ท่านคนเดียวท่ี
สงสัย พระเจ้าเข้าพระทัยว่าท่านจะ
พบเจอเส้นทางต่างกันมากมายที่
ท่านเดินได้ ในชีวติท่าน ด้วยเหตุน้ี
พระองค์จึงทรงจัดหาแผนที่ส่วนตัว
เพื่อประคองชีวิตท่านให้อยู่ ในแนว
เดียวกับพระกิตติคุณของพระองค ์
ปิตุพรไม่สามารถตัดสินใจแทนเรา 
แต่สามารถน�าเราให้ ได้รับการเปิด
เผยส่วนตัว โดยผ่านปิตุพร เราจะ
เห็นวธิีท�าตัวเราให้สอดคล้องกับแผน
ของพระเจ้าในการรวมอิสราเอลโดย
เรียนรู้จากเผ่าของเรา เราได้รบัค�า
แนะน�าส่วนตัว ค�าตักเตือน และ
ค�าสัญญา และเราได้รับการสอน
เกี่ยวกับของประทานและพรสวรรค์
พิเศษเฉพาะตัวที่พระบิดาบน
สวรรค์ประทานให้เรารับใช้พระองค ์
ตราบใดที่ท่านพยายามด�าเนินชีวิต
สอดคล้องกับองค์ประกอบทัง้หมดน้ี
ของปิตุพร ท่านจะรู้ว่าการตัดสินใจ
ของท่านอยู่ภายในพระประสงค์ของ
พระเจ้าส�าหรับชีวิตท่าน ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัอลิลินอยส์ สหรฐัอเมรกิา 
และรฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา ตามล�าดบั

พระเจ้าทรงจดัเตรียมแผนทีส่่วนตัวไว้ประคองชีวติท่านให้อยู่ในแนวเดยีวกนักบัพระกติติคณุ
ของพระองค์



โดย คำรินำ มำร์ตนิส์ ปีเรอริำ  
กอร์เรอลิำ เดอ ลมิำ

ช่
วงหลายสัปดาห์ก่อนการ
แตง่งานและการผนึกในพระ
วหิาร ดฉัินเริม่กังวลเล็กน้อยกับ

ทุกอย่างที่ตอ้งท�าก่อนเริม่ครอบครวั
ใหม่ แม้จะมีปิติ ในขณะน้ัน แตด่ฉัิน
รูสึ้กเครยีดกับการจัดกิจวตัรใหม่  
จัดระเบียบการเงิน หาที่เก็บข้าวของ 
และความรบัผิดชอบใหม่ทัง้หมดใน
ฐานะภรรยา ดฉัินตอ้งการให้แน่ใจวา่
เราเริม่ชีวติแตง่งานอย่างถูกตอ้งโดย
จัดสรรเวลาในกิจกรรมของเราท�าส่ิง
ส�าคญัๆ เช่นรกัษาพระบัญญัตแิละใช้
เวลาดว้ยกันฉันสามีภรรยาแม้ชีวติจะ
ยุ่งวุน่วาย

เมื่อใกล้ถึงวนัแตง่งาน ดฉัิน
ประหลาดใจกับฝันรา้ยตดิตอ่กัน
เกี่ยวกับความยุ่งยากสารพัดที่อาจ
มีผลตอ่ครอบครวั เพราะดฉัินมา
จากครอบครวัที่รกักันแตอ่ยู่ดว้ยกัน
แล้วทุกข์ ทุกข์จากการโตเ้ถียงกัน
อย่างรนุแรงเป็นประจ�าและใจที่แตก

สลาย ฝันรา้ยมีผลตอ่ดฉัินมากกวา่ที่
ควร คนืหน่ึง หลังจากฝันรา้ยแบบน้ี
หลายคนื ดฉัินสะดุง้ตืน่ เหงื่อชุ่มไป
ทัง้ตวั และตดัสินใจท�าตามค�าแนะน�า
ที่ซิสเตอรนี์ลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต ์ที่
ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชน
หญิงสามัญให้ ไว้ ในค�าพูดของเธอเรือ่ง 
“การยอมถวายใจของเราตอ่พระผู้เป็น
เจ้า” (เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 30–32) 
ดฉัินหลับตาและสวดอ้อนวอนวา่ 
“พระบิดาบนสวรรคท์ี่รกั ข้าพระองค์
จะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อไม่ ให้ส่ิงไม่ดี
เหล่าน้ีเกิดขึน้กับครอบครวัของข้า
พระองค”์

ค�าตอบมาอย่างรวดเรว็และรนุ 
แรงประหน่ึงมีคนเปิดประตใูส่ความ
คดิเข้ามาในสมองของดฉัิน สุรเสียง
สงบแผ่วเบากระตุน้เตอืนดฉัินวา่ 
“แคท่�าส่ิงที่เจ้าคดิจะท�า จงซ่ือสัตย์ ใน
แตล่ะก้าว” พระวญิญาณทรงกระซิบ
บอกค�าแนะน�าบางอย่าง และดฉัิน
รูสึ้กวา่ถ้าดฉัินท�าส่ิงเหล่าน้ันทุกอย่าง
จะดี

ดฉัินยิม้และรูสึ้กวา่ทรวงอกเต็ม
ไปดว้ยความอบอุ่น ดฉัินลืมความ
กังวลทัง้หมดทันที เพราะดฉัินรูว้า่น่ี
เป็นความจรงิ ดฉัินเคยรูสึ้กถึงพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์มาก่อน แต่ไม่เคย
แรงกล้าเท่าคนืน้ัน ดฉัินรูสึ้กวา่ความ
รกัของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระ
ผู้ช่วยให้รอดห้อมล้อมดฉัิน ดฉัินรู้

ดฉัินต้องใช้ศรัทธำ
ในพระเจ้ำเกีย่วกบั

กำรเร่ิมต้นครอบครัว
เหมอืนนีไฟล่องเรือไป

ในดนิแดนทีไ่ม่รู้จกั

เดินทางคร้ังใหม่
เตรียมตวั  
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วา่ความอบอุ่นใจและความรอดของ
ครอบครวัดฉัินส�าคญัตอ่พระองค์
เท่าๆ กับส�าคญัตอ่ดฉัิน

เรือ่งหน่ึงจากพระคมัภีรเ์ข้ามาใน
ความทรงจ�าและเสรมิความมั่นใจ 
ของดฉัิน—ช่วงที่พระเจ้าทรงส่ังนีไฟ
ให้ตอ่เรอื “และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิด
ขึน้คอืพระเจ้ารบัส่ังแก่ข้าพเจ้า,  
มีความวา่: เจ้าจงตอ่เรอื, ตามวธิีทีเ่รา
จะแสดงแก่เจ้า, เพื่อเราจะพาผู้คน
ของเจ้าข้ามผืนน� ้าน้ีไป” (1 นีไฟ 17:8; 
เน้นตวัเอน)

นีไฟกับครอบครวัอยู่ ในแดน 
ทุรกันดารหลายปี อดทนตอ่ความ 
ทุกข์ยากล�าบากสารพัด เขาจะรูสึ้ก 
กลัวไม่กล้าเริม่เดนิทางข้ามทะเล 
และปล่อยให้ความกลัวมีพลังมากกวา่ 
ศรทัธาของเขาก็ ได ้แตเ่ขาไม่ท�าเช่น 
น้ัน เขายอมรบัและเช่ือฟังค�าแนะน�า 
ของพระผู้เป็นเจ้า เขามีศรทัธาวา่ค�า 
สัญญาของพระองคจ์ะเกิดสัมฤทธิผล  
พระเจ้าไม่เคยรบัส่ังกับนีไฟวา่จะ 
ไม่เกิดพายุหรอืคลื่นจะไม่ซัดเรอื แต ่
พระองคร์บัส่ังกับนีไฟวา่หากเขาท�า 
ตามการน�าทางของพระองค ์เขาจะ 
สามารถพาครอบครวัข้ามมหาสมุทร 
ไปถึงแผ่นดนิที่สัญญาไวอ้ย่าง 
ปลอดภัย

ดฉัินตระหนักวา่ดฉัินเดนิทางผ่าน
แดนทุรกันดารนานหลายปีเช่นกัน 
แตเ่วลาน้ีดฉัินอยู่ตรงหน้าทะเลก�าลัง
เตรยีมตวัเดนิทางครัง้ใหม่ น่ันคอื การ
แตง่งาน ดฉัินไดร้บัเรยีก—และดฉัิน
คดิวา่ครอบครวัวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ทุกคนไดร้บัเรยีกเช่นกัน—ให้ตอ่เรอื
ตามค�าแนะน�าของพระผู้เป็นเจ้า

ทนัทท่ีีดฉัินกบัสามแีตง่งานกนั 
ปัญหาก็เกดิ ดฉัินป่วย และเราพยายาม
รกัษาสมดลุเรือ่งเงนิและฝึกนิสัยดีๆ  
ทัง้หลายทีเ่ราตดัสินใจจะท�าตาม

แตค่�าแนะน�าที่ดฉัินไดร้บัคนืน้ัน
ยังอยู่ ในใจดฉัิน เราพยายามทุกวนั
เพื่อเรยีนรูแ้ละส่ังสมพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าไว้ ในใจเรา ท�าตามแบบ
อย่างที่ดขีองผู้น�าที่เรารกั—รวมทัง้
พระครสิต—์และปรบัปรงุพฤตกิรรม
ของเราเอง ดฉัินมีประจักษ์พยานเข้ม
แข็งขึน้เกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนและ
ลิม้รสความรกัที่พระบิดาทรงมีตอ่เรา 
ดฉัินเริม่วางใจมากขึน้และกลัวน้อย
ลง เราตระหนักวา่ความยุ่งยากที่เรา
ประสบกลายเป็นขัน้บันไดสู่การ
ปรบัปรงุแก้ ไข เวลาน้ีบ้านของเรา
เหมือนสวรรคน้์อยๆ 

เรายังอยู่ ในช่วงเริม่ตน้การ
เดนิทาง แตก่ารแตง่งานและ

การเริม่ครอบครวัเป็นส่วนดทีี่สุดที่
ดฉัินเลือกท�า ใจดฉัินเป่ียมดว้ยปีติ
เมื่อนึกถึงศาสนพิธีพระวหิารที่เรา
ไดร้บัและรูว้า่สิทธิอ�านาจของพระผู้
เป็นเจ้าผนึกศาสนพิธีน้ัน ยิ่งดฉัิน
เข้าใจความส�าคญัของครอบครวัใน
แผนของพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
ความศักดิสิ์ทธิข์องพนัธสัญญาทีเ่ราท�า 
ดฉัินยิ่งตอ้งการช่วยให้ครอบครวัอื่น
ไดร้บัศาสนพิธีเดยีวกัน

ดิฉันเรยีนรูว้า่เราไม่ต้องกังวลกับ 
ส่ิงท่ีเกิดขึน้ เพราะ “พระเจ้าไม่ ได ้
ประทานใจท่ีขลาดกลัวแก่เรา แต ่
ประทานใจที่ประกอบดว้ยฤทธานุภาพ  
ความรกั และการบังคับตนเอง 
แก่เรา” (2 ทิโมธี 1:7) เราเพียงแต ่
ต้องเช่ือฟัง ท�าตามค�าแนะน�าที ่
ประทานผ่านพระคัมภีรแ์ละถ้อยค�า 
ของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน  
และทูลขอค�าแนะน�าส่วนตัวเพ่ิม 

เติมในการสวดอ้อนวอน หากเรา 
ท�าส่ิงเหล่าน้ี เราสามารถข้าม 
มหาสมุทรของวนัเวลาสุดท้าย 

เหล่าน้ีไปได้ด้วยความมั่นใจ 
วา่ไม่วา่จะเกิดปัญหาแบบใด  
คนท่ีเรารกัจะปลอดภัย ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเมือง 
ปารานา บราซิล
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ท่ านควรท�าอะไรเมื่อมีค�าถามเกี่ยวกับหลักค�าสอน ประวตัศิาสตร ์หรอืเรือ่งส่วนตวั
บางอย่าง ท่านหาค�าตอบอย่างไร พระเจ้าทรงสัญญาวา่ “เราจะบอกเจ้าในความ
นึกคดิเจ้าและในใจเจ้า โดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์” (คพ. 8:2) ท่านใช้ความนึกคดิ 

และ ใจของทา่นรบัรูก้ารดลใจอย่างไร ตอ่ไปน้ีเป็นแนวคดิบางประการ

ฉันจะศึกษาใน ความนึกคิด  
และด้วย ใจของฉนัได้อย่างไร
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ศึกษา
สวด

ออ้นวอน

ฟัง

พูดคยุ

ความนึกคิด

ศึกษา สวดออ้นวอน ฟัง
เอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสองกล่าววา่เม่ือเราก�าลงั 
“ตดัสินใจคร้ังส�าคญัในชีวติ . . . พระบิดาบนสวรรคท์รงคาดหวงัใหเ้ราใชสิ้ทธ์ิ
เสรี ศึกษาสถานการณ์ในความนึกคิดของเราตามหลกัธรรมพระกิตติคุณ และ
น�าการตดัสินใจทูลพระองคใ์นการสวดออ้นวอน” (“พระวญิญาณบริสุทธ์ิ,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 105)

ค�าถามอ่ืนกเ็หมือนกนั ขณะท่ีท่านศึกษา จงสวดออ้นวอนอยา่งจริงใจเก่ียว
กบัค�าตอบท่ีท่านหาระหวา่งทาง พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะประทานการกระตุน้
เตือนแก่ท่าน—ไม่วา่โดยความคิด ค�าพดูในความนึกคิด หรือส่ิงเตือนใจอ่ืนๆ—
เพื่อน�าทางท่านใหไ้ดค้ �าตอบเพิ่มเติมท่ีท่านตอ้งการ

ใชแ้หล่งชว่ย
คน้ควา้พระคมัภีร์ รวมทั้งคู่มือพระคมัภีร์และส่ิงช่วยศึกษาอ่ืนๆ ท่านสามารถ
คน้ควา้แหล่งช่วยแอลดีเอสอ่ืนๆ ไดด้ว้ย เช่น ค�าพดูการประชุมใหญ่สามญั 
Gospel Topics บน LDS.org นิตยสารศาสนจกัร Joseph Smith Papers Project  
และอ่ืนๆ (ดูรายช่ือแหล่งช่วยศาสนจกัรหนา้ 54)

พูดคยุเกีย่วกบัเร่ืองน้ี
อยา่กลวัเม่ือตอ้งขอความช่วยเหลือ เอล็เดอร์โรนลัด ์เอ. ราสแบนดแ์ห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
กระตุน้ดงัน้ี “ขา้พเจา้จะทา้ทายท่านเร่ืองหน่ึง . . . ท่านตอ้งนึกถึงคนบางคน [ท่ีสามารถช่วยให้
ท่านพบค�าตอบ]—เพ่ือนท่ีท่านไวใ้จ พอ่หรือแม่หรือทั้งพอ่และแม่ ปู่ยา่ตายาย ครู ฝ่ายอธิการ 
[หรือ] ผูใ้หค้ �าปรึกษา . . . —และท่านตอ้งไดค้ �าตอบของค�าถามเหล่าน้ี” (Face to Face broadcast, 
Jan. 20, 2016) ลองดู! พดูคุยกบัคนท่ีท่านไวใ้จเก่ียวกบัค�าถามของท่านและหาค�าตอบดว้ยกนั
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เยาวชนตรวจสอบว่าท่านจะท�าอะไร 
ได้บ้างเม่ือมีค�าถาม

ค�ำตอบจำกพระผู้เป็นเจ้ำ
“การพยายามตอบค�าถามท่ีจริงใจเป็น
ส่วนส�าคญัของการสร้างศรัทธา เราใชท้ั้ง
สติปัญญาและความรู้สึกของเรา พระเจา้
ตรัสวา่ ‘เราจะบอกเจา้ในความนึกคิด
และในใจเจา้’ (คพ. 8:2) ใช่วา่ค �าตอบ

ทั้งหมดจะมาทนัที แต่ค�าถามส�าคญัท่ีสุดจะไดค้ �าตอบผา่น
การศึกษาท่ีจริงใจและการขอค�าตอบจากพระผูเ้ป็นเจา้”
เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “ศรัทธำไม่เกดิ
ขึน้โดยบังเอญิ แต่โดยกำรเลอืก,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2015, 66.

ศึกษา

ศึกษา

สวด
ออ้นวอน

ฟัง

ความอดทน 

ใจ

ศึกษา สวดออ้นวอน ฟัง
ต่อไปน้ีเป็นขั้นตอนส�าคญัส�าหรับไตร่ตรองทั้งดว้ยความนึกคิด และ ใจท่าน  
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว 
ดงัน้ี “ถา้ท่านตอ้งการรับรู้ความจริงทางวญิญาณ ท่านตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีถูก 
ตอ้ง ท่านไม่สามารถเขา้ใจความจริงทางวญิญาณดว้ยเคร่ืองมือท่ีไม่สามารถ 
ตรวจจบัความจริงทางวญิญาณ” (“การไดรั้บประจกัษพ์ยานถึงแสงสวา่งและ 
ความจริง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 22) พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นเคร่ืองมือท่ี 
เราเรียนรู้เร่ืองทางวิญญาณผา่นพระองค ์ฉะนั้นเม่ือท่านสวดออ้นวอนและฟัง 
พระวญิญาณ สกัวนัหน่ึงท่านจะสามารถพบค�าตอบ

จงอดทน
ประธานอุคทด์อร์ฟอธิบายวา่ “ยิง่เรามีใจและความคิดเอนเอียงไปทางพระเจา้มากเท่าใด 

แสงจากสวรรคจ์ะกลัน่ลงมาในจิตวญิญาณเรามากเท่านั้น ส่ิงต่างๆ ท่ีก่อนหนา้น้ีดูเหมือน
เลือนราง มืดมน และห่างไกลจะค่อยๆ กระจ่าง สวา่ง และคุน้กบัเรา” (“การไดรั้บประจกัษพ์ยาน

ถึงแสงสวา่งและความจริง,” 22) การคน้หาค�าตอบอาจเป็นกระบวนการท่ียาวนาน แต่หากท่าน
เตม็ใจฟังค�าตอบ แมต้อ้งใชเ้วลา ท่านจะพบค�าตอบ

ฝึกพินิจพิเคราะหก์ารกระตุน้เตือน
ยิง่ท่านพินิจพิเคราะห์การกระตุน้เตือนและเตม็ใจท�าตามเม่ือพระวญิญาณทรงกระซิบต่อใจท่าน ท่านจะ
ยิง่รับรู้การกระตุน้เตือนเพิ่มเติมในอนาคตง่ายข้ึน ท่านอาจ “รู้สึกวา่มนัถกูตอ้ง” หรือประสบ “อาการเงียบ
งนัของความคิด” ถา้ไม่ถกูตอ้ง (ดู คพ. 9:8–9) ท่านอาจจะนึกถึงค�าพดูเตือนสติท่ีอ่อนโยน ความรู้สึกสงบ 
หรือความรู้สึกอีกอยา่งหน่ึงท่ีเกิดกบัท่าน พระเจา้ทรงรู้จกัท่าน พระองคท์รงทราบวา่ท่านจะเขา้ใจพระ
วญิญาณไดอ้ยา่งไร พระองคจ์ะประทานการน�าทางดว้ยความรักส�าหรับท่านโดยเฉพาะ ฉะนั้นจงฟัง
และปฏิบติัต่อไป ◼



ตรวจสอบเกร็ดน่ารู้ต่อไปนี้
ส�าหรับการศึกษาพระกิตติคุณ
และหาค�าตอบให้ค�าถามทาง
วิญญาณของท่าน

ท�าให ้การศึกษาพระกิตติคุณ  

ของทา่น เป็นการส่วนตวั

ท่
 านศึกษาอย่างไรเมื่อท่าน
ก�าลังคน้หาค�าตอบให้ค�าถาม
ทางวญิญาณหรอืแม้แตเ่พียง

พยายามเข้าใจพระคมัภีรม์ากขึน้ 
ดฉัินหมายถึงท่าน—เป็นการส่วนตวั 
ทุกคนมีนิสัยในการศึกษาตา่งกัน แต่
บางครัง้เราลืมไปวา่เราสามารถท�าให้
การศึกษาพระกิตตคิณุเป็นการส่วน
ตวัไดด้ว้ย คราวหน้าถ้าท่านมีค�าถาม
ทางวญิญาณหรอืหลักค�าสอน ลองใช้
เกรด็น่ารูต้อ่ไปน้ีตรวจสอบวา่อะไรได้
ผลกับท่านมากที่สุด

โดย เบธำนี บำร์โธโลมวิ
นิตยสารศาสนจกัร
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เยาวชนท�าให ้การศึกษาพระกิตติคุณ  

สร้ำงรำยกำร แผนภูม ิหรือแผนที่

บ างคร้ังจะเป็นประโยชนถ์า้จดัระเบียบความคิดออกมาเป็นภาพระหวา่งศึกษา
พระกิตติคุณโดยเขียนเป็นขอ้ๆ สร้างแผนภมิู หรือแผนท่ีแบบใดแบบหน่ึง 

ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งแผนภมิูท่ีอาจจะสร้างข้ึนเม่ือศึกษาสาส์นของเปาโลในพนัธ-
สญัญาใหม่ ท่านสามารถสร้างรายการ แผนภมิู หรือแผนท่ีของท่านเองโดยใชรู้ป
แบบท่ีช่วยท่านมากท่ีสุด จงสร้างสรรค!์ หาวธีิสนุกๆ จดัระเบียบการศึกษาพระ
กิตติคุณของท่าน

สำส์น กบัคู่? เขยีนจำก . . . ? หัวข้อหลกัของสำส์น

ตวัอยา่ง: 
1 ทิโมธี

ไม่กล่าวถึง เมืองเลาดีเซีย  
(ดูหมายเหตุทา้ย 
1 ทิโมธี 6)

หลกัค�าสอนท่ีแทจ้ริง พระผูช่้วยใหร้อด การ
สวดออ้นวอน ศรัทธาและจิตกศุล คุณสมบติั
ของผูน้�า การละท้ิงความเช่ือ การดูแลคนจน 
ซ่ือสตัยเ์สมอ หลีกเล่ียงความร�่ ารวยทางโลก

ของทา่น เป็นการส่วนตวั

2. เขยีน

บันทึกความคดิและความประทับใจ
ที่ท่านไดร้บัระหวา่งศึกษาพระคมัภีร์
ลงในสมุดบันทึกการศึกษาของท่าน
และทบทวนความคดิเหล่าน้ันบ่อยๆ

จดความคดิและความประทับ
ใจหลังจากท่านสวดอ้อนวอน ถึง
แม้ความประทับใจอาจไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับหัวข้อที่ท่านก�าลังศึกษา  
ดวูา่พระวญิญาณก�าลังสอนอะไรท่าน
ระหวา่งน้ัน

จดค�าถามของท่านลงในสมุดจด 
บนโทรศัพท์ หรอืบนกระดาษจด
ข้างเตยีงเพื่อเตอืนท่านและช่วย
ให้ท่านนึกถึงส่ิงที่ท่านก�าลังเรยีน
รูทุ้กวนั

1 สรา้ง

ท�ารายการ แผนภูมิ หรอืแผนที่ 
(ดตูวัอย่างดา้นล่าง)

สรา้งเครอืข่ายศึกษา จดค�าและ
แนวคดิ จากน้ันให้ลากเส้นโยงและ
วงค�าเหล่าน้ันเพื่อแสดงให้เห็นวา่
เกี่ยวข้องกันอย่างไร

สาส์นของเปาโล
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4. คน้ควา้

คน้หาส่ิงช่วยศึกษาในพระคมัภีร์
และออนไลน์ (ดรูายช่ือแหล่ง
ข้อมูลแอลดเีอสดา้นล่าง)

คน้หาวดีทิัศน์และเพลงเกี่ยว
กับส่ิงที่ท่านก�าลังศึกษาบน 
LDS.org

ศึกษาบรบิท คน้ควา้ประวตัหิรอื
บทก่อนหรอืหลังหัวข้อหรอืพระ
คมัภีรท์ี่ท่านก�าลังศึกษา

3. ฟังและสนทนา

พูดคยุกับพ่อแม่หรอืผู้น�าที่ท่าน
ไว้ ใจ ท�าความเข้าใจดว้ยกัน อาจใช้
เวลาสักระยะหน่ึง แตท่่านทัง้คูจ่ะ
เตบิโตในกระบวนการน้ัน

สอนคนบางคน ผลัดกันแบ่งปัน
ส่ิงที่ท่าน รู ้สนทนาส่ิงที่ท่านเรยีนรู้
จากกัน

ฟังพระคมัภีรห์รอืเรือ่งราวและ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ของแอลดเีอส

จงให้ส่ิงช่วยศึกษำช่วยท่ำน

มีแหล่งขอ้มูลล�้าค่ามากมายในพระ
คมัภีร์และออนไลนไ์วช่้วยท่านเม่ือ

ท่านศึกษาหวัขอ้ส�าคญัๆ ต่อไปน้ีเป็น
รายช่ือแหล่งขอ้มูลท่ีมีใหท่้านและแหล่ง
ท่ีมา

ในพระคมัภร์ี
•  คู่มือพระคมัภีร์
•  ล �าดบัเหตุการณ์ในพระคมัภีร์ไบเบิล 

(เหตุการณ์จากพนัธสญัญาเดิมและ
พนัธสญัญาใหม่เรียงล�าดบัวนัเดือนปี
โดยประมาณ)

•  ความสอดคลอ้งของกิตติคุณ (เร่ืองราว
เก่ียวกบัพระผูช่้วยใหร้อดจากกิตติคุณ
ของมทัธิว มาระโก ลกูา และยอห์น
เรียงตามเหตุการณ์ สถานท่ี และวนั
เดือนปีโดยประมาณ)

•  งานแปลพระคมัภีร์ไบเบิลของโจเซฟ 
สมิธ

•  แผนท่ีและภาพถ่าย
•  คู่มืออธิบายค�ายอ่

บน LDS.org
•  พระคมัภีร์ (scriptures. lds. org)
•  การประชุมใหญ่สามญั  

(conference. lds. org)
•  หวัขอ้พระกิตติคุณ (topics. lds. org)
•  นิตยสาร (liahona. lds. org)
•  ประวติัศาสนจกัร (history. lds. org)
•  ส่ิงช่วยศึกษา (scriptures. lds. org)
•  บทเรียนและแหล่งขอ้มูลการสอน  

(lds. org/ go/ 41754a)
•  LDS Media Library 

(lds. org/ media -library)
•  ความช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหา  

(lds. org/ go/ 41754b)

แหล่งข้อมูลออนไลน์อืน่ๆ
•  ประวติัครอบครัว (familysearch. org)
•  Mormon Channel (mormonchannel. org)
•  พระคมัภีร์อา้งอิงในการประชุมใหญ่

สามญั (scriptures. byu. edu)
•  Mormon Newsroom  

(mormonnewsroom. org)
•  งานเผยแผศ่าสนาและการแบ่งปัน 

พระกิตติคุณ (mormon. org)
•  งานเขียนของโจเซฟ สมิธ  

(josephsmithpapers. org)
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5. ท�า

แสดงเรือ่งราวจากพระคมัภีรห์รอื
แหล่งข้อมูลอื่นๆ การน�าตวัท่าน
เข้าไปในสถานการณ์ของบุคคลน้ัน
ช่วยให้ท่านเข้าใจส่ิงที่ท่านก�าลัง
ศึกษาอย่างไร สถานการณ์คล้ายกัน
จะมีผลอย่างไรในชีวติท่าน

ท�าห่วงโซ่พระคมัภีรเ์ช่ือมโยงค�า
ตอบที่ท่านพบในพระคมัภีร ์ 
(ดตูวัอย่างดา้นล่าง)

ห่วงโซ่ศึกษำพระคัมภีร์

ข้อพระคัมภีร์เก่ียวกับความหวงั

ท�ำห่วงโซ่ศึกษำพระคมัภร์ี

บ างคร้ังการจดพระคมัภีร์หลายๆ 
ขอ้ท่ีครอบคลุมหวัขอ้เดียวกนั

จะช่วยได ้ตรวจสอบคู่มือพระคมัภีร์
เพื่อหาขอ้พระคมัภีร์เก่ียวกบัหวัขอ้
ท่ีท่านก�าลงัศึกษา จากนั้นใหใ้ช้
เชิงอรรถและบริบทโยงกบัขอ้พระ 
คมัภีร์ท่ีมีขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ือง 
เดียวกนั เขียนขอ้พระคมัภีร์ขอ้ถดัไป 
ในห่วงโซ่ไวต้รงช่องวา่งริมขอ้พระ 
คมัภีร์ก่อนหนา้น้ีและท�าต่อไปเร่ือยๆ  
ท่านสามารถคน้หาค�าพดูการประชุม 
ใหญ่เก่ียวกบัหวัขอ้เฉพาะเจาะจงเพื่อ 
ช่วยท่านในการคน้ควา้ (ดูรายช่ือหวั 
ขอ้ท่ี conference.lds.org) ยกตวัอยา่ง
เช่นห่วงโซ่ศึกษาพระคมัภีร์เก่ียวกบั
หวัขอ้เร่ืองความหวงั

ค�าพูดเก่ียวกับความหวงั
•  อธิการดีน เอม็. เดวสี, “พรของการ

นมสัการ,” การประชุมใหญ่สามญั
เดือนตุลาคม 2016 

•  เอล็เดอร์พอล ว.ี จอห์นสนั, “และ
ความตายจะไม่มีอีกต่อไป,” การ
ประชุมใหญ่สามญัเดือนเมษายน 2016

•  ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, 
“พระองคจ์ะทรงแบกท่านไวแ้ละ
พาท่านกลบับา้น,” การประชุมใหญ่
สามญัเดือนเมษายน 2016

•  เอล็เดอร์แอล. วทินีย ์เคลยต์นั, 
“เลือกท่ีจะเช่ือ” การประชุมใหญ่
สามญัเดือนเมษายน 2015

•  ประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์ 
(1924–2015), “เหตุผลเพื่อความหวงั
ของเรา,” การประชุมใหญ่สามญั
เดือนตุลาคม 2014

•  ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก,์ “มรดก
แห่งความหวงัอนัหาค่ามิได,้” การ
ประชุมใหญ่สามญัเดือนเมษายน 
2014 ◼

เร่ิม: โมโรไน 7:40

โมโรไน 7:3

อีเธอร์ 12:4

หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 138:14

โมโรไน 7:41

จบ: แอลมา 46:39 (เขียน  
โมโรไน 7:40 ไวต้รงช่องวา่งขา้งๆ 

พระคมัภีร์ขอ้น้ี)
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ความปรารถนาอันชอบธรรม
ของคนดทีุกหนแห่งคอืมี
สันตสุิขในโลกตลอดไป เรา

ตอ้งไม่หยุดไขวค่วา้เป้าหมายน้ี แต่
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838–
1918) สอนวา่ “วญิญาณแห่งสันตแิละ
ความรกัจะไม่มีวนัมาสู่โลกเลย . . . 
จนกวา่มนุษยชาตจิะไดร้บัความจรงิ
ของพระผู้เป็นเจ้าและข่าวสารของ
พระผู้เป็นเจ้า . . . ยอมรบัพลังและ
อ�านาจของพระองคซ่ึ์งศักดิสิ์ทธิ์”

เราหวงัและสวดอ้อนวอนอย่าง
ตัง้ใจจรงิขอให้มีสันตสุิขทั่วโลก ทวา่
แตล่ะคนและครอบครวัตอ้งท�าให้ ได้
สันตสุิขอย่างที่สัญญาไวว้า่เป็น รางวลั
ของความชอบธรรม สันตสุิขดงักล่าว
เป็นของประทานที่สัญญาไวเ้น่ืองดว้ย
พระพันธกิจและการพลีพระชนม์ชีพ
เพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

สันตสุิขไม่เพียงเป็นความปลอดภัย
หรอืไม่มีสงคราม ความรนุแรง ข้อ
พิพาท และความขัดแย้งเท่าน้ัน 
สันตสุิขมาจาก การรู้วา่พระผูช่้วยให้
รอดทรงทราบวา่เราเป็นใคร และรูว้า่
เรา มีศรัทธาในพระองค ์ รักพระองค ์
และ รักษาพระบญัญติัของพระองค ์
แม้เมื่ออยู่ท่ามกลางการทดลองและ
โศกนาฏกรรมอันรนุแรงของชีวติ 
(ด ูคพ. 121:7–8)

“หาสันติไดท้ี่ ใด การปลอบโยนอยู่

วธีิ
  

พบสันตสุิขทีแ่ท้จริง

โดย เอล็เดอร์ 
เควนทนิ แอล. คุก
แห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง

ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร

ไหนเมื่อแหล่งอื่นไม่ช่วยฉันสุขสันต์
เต็มที่ (“หาสันติไดท้ี่ ใด” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 54) ค�าตอบคือพระผูช่้วย
ใหร้อด ผู้ทรงเป็นแหล่งก�าเนิดและผู้
ลิขิตสันตสุิข พระองคท์รงเป็น “เจ้า
ชายแห่งสันต”ิ (อิสยาห์ 9:6)

ความอ่อนนอ้มถ่อมตน ตอ่
พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า การสวด
ออ้นวอน เสมอ การกลบัใจ จากบาป 
การเข้าสู่น� ้าแห่ง บพัติศมา ดว้ย  
ใจท่ีชอกช�้า และ วญิญาณท่ีส�านึกผดิ 
และ การเป็นสานุศิษยท่ี์แทจ้ริง ของ
พระเยซูครสิตล์้วนเป็นตวัอย่างอันลึก
ซึง้ของความชอบธรรมที่มีสันตสุิขอัน
ยั่งยืนเป็นรางวลั

ศาสนจักรเป็นแหล่งพักพิงที่ผู้
ตดิตามพระครสิต์ ไดร้บัสันตสุิข หนุ่ม
สาวบางคนในโลกกล่าววา่พวกเขา
เช่ือเรือ่งทางวญิญาณแต่ไม่เลื่อมใส
ศาสนา ความรูสึ้กทางวญิญาณเป็น
ก้าวแรกที่ด ีแต่ ในศาสนจักรเราไดร้บั 
การผกูมิตร การสอน และ การบ�ารุง
เล้ียงดว้ยพระวจนะอนัประเสริฐ 
ของพระผู้เป็นเจ้า ที่ส�าคญักวา่น้ันคอื
สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตในศาสนจักร
จัดเตรยีม ศาสนพิธีและพนัธสญัญา
ศกัด์ิสิทธ์ิ ที่ผูกมัดครอบครวัเข้า
ดว้ยกัน และท�าให้เราแตล่ะคนมี
คณุสมบัตคิูค่วรกลับไปหาพระผู้เป็น
เจ้าพระบิดาและพระเยซูครสิต์ ใน

อาณาจักรซีเลสเชียล ศาสนพิธีเหล่า 
น้ีท�าให้เกิดสันตสุิขเพราะเป็น 
พันธสัญญากับพระเจ้า

พระวหิารเป็นสถานที่ประกอบ
ศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ีอีกทัง้เป็น
แหล่งพักพิงอันสงบสุขจากโลก  
คนที่ ไปเยอืนพระวหิาร ดา้นนอก
หรอืมีส่วนรว่มในโอเพ่นเฮาส์พระ
วหิารรูสึ้กถึงสันตสุิขน้ีเช่นกัน

พระผูช่้วยใหร้อดทรงเป็นตน้
ก�าเนิดแหง่สันตสุิขทีแ่ทจ้รงิ แม้มี
ความยากล�าบากของชีวติ แตเ่น่ืองดว้ย
การชดใช้ของพระผูช่้วยใหร้อดและ
พระคณุของพระองค ์การด�าเนินชีวติ
อยา่งชอบธรรมจะไดร้บัสันตสุิขส่วน
ตวัเป็นรางวลั (ด ูยอหน์ 14:26–27; 
16:33) ◼

จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
เมษายน 2013
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โดย อำบีเกล ด.ี เฟอร์เรอร์

ใ 
นปีหน่ึงดฉัินมีเป้าหมายปรบัปรงุ
การเรยีนรูท้างวญิญาณของ
ตนเอง ดฉัินจะน�าหนังสือ จุลสาร 

คูม่ือ และพระคมัภีรข์องศาสนจักรไป
ดว้ยทุกที่ รวมถึงน�าไปโรงเรยีนดว้ย 
เน่ืองจากดฉัินหิวโหยพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า แตด่ฉัินเฉ่ือยลงเมื่อ
ตอ้งอ่านหนังสือเตรยีมสอบจนไม่มี
เวลาวา่ง

วนัหน่ึงครขูองเราน�าการสนทนา
ซ่ึงเธอขอให้นักเรยีนทุกคนในห้องที่
ไม่ ใช่คาทอลิกยืนขึน้ ดฉัินเป็นวสุิทธิ-
ชนยุคสุดท้ายคนเดยีวในชัน้ นักเรยีน
อีกหกคนยืนเช่นกัน

จากน้ันเธอถามวา่ คณุนับถือ
ศาสนาอะไร ใครเป็นผู้ก่อตัง้ ศาสนา
ของคณุจัดตัง้อย่างไร

ดฉัินเป็นคนสุดท้ายที่ตอ้งตอบ 
ดฉัินกังวลมากเมื่อนึกขึน้ไดว้า่ไม่ได้
น�าหนังสือศาสนจักรมาดว้ย แตด่ฉัิน
พยายามนึกถึงส่ิงที่เคยศึกษา ข้อหน่ึง
ในพระคมัภีร์ ไบเบิลเข้ามาในความ
นึกคดิ

“จงวางใจในพระยาห์เวห์ดว้ยสุดใจ
ของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรูข้อง
ตนเอง

“จงยอมรบัรูพ้ระองค์ ในทุกทางของ
เจ้า แล้วพระองคจ์ะทรงท�าให้วถิีของ
เจ้าราบรืน่” (สุภาษิต 3:5–6)

ดฉัินยืนหน้าชัน้ดว้ยความกล้าหาญ 
และลืมความกลัว ดฉัินกล่าววา่ ภา

พ
ป

ระ
กอ

บ
โด

ย 
บ

รูค
 ส

มา
ร์ท

ดฉัินเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระ 
เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย  
ดฉัินเล่าเรือ่งราวของเด็กหนุ่มโจเซฟ 
สมิธผู้เห็นพระผู้เป็นเจ้า ดฉัิน 
รูสึ้กถึงการเผาไหม้ ในทรวงอก และ 
น� ้าตาไหล ดฉัินแบ่งปันวา่ศาสนจักร 
จัดตัง้เมื่อวนัที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1830  
ดฉัินเป็นพยานวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
เรยีกศาสดาพยากรณ์และฟ้ืนฟูฐานะ 
ปุโรหิต ดฉัินเป็นพยานวา่ดฉัินรูว้า่ 
ทัง้หมดน้ีเป็นความจรงิ

หลายช่ัวโมงของการศึกษาพระ
กิตตคิณุคุม้คา่มาก ส่ิงน้ันช่วยดฉัิน
ปกป้องศรทัธาและแบ่งปันพระ
กิตตคิณุ ดฉัินภูมิ ใจเมื่อเพื่อนรว่ม
ชัน้ส่ีคนมาโบสถ์กับดฉัินในอีกหลาย
สัปดาห์ตอ่มา

ประสบการณ์น้ันสอนดฉัินให้รู้
ความส�าคญัของประจักษ์พยาน ตอน
แรกดฉัินสงสัยวา่ท�าไมพระเจ้าไม่ทรง
กระตุน้เตอืนดฉัินให้น�าหนังสือไป
ดว้ยวนัน้ัน เพราะหนังสือจะช่วยให้
ดฉัินตอบค�าถามไดอ้ย่างครบถ้วน แต่
ดฉัินตระหนักหลังจากน้ันวา่เราตอ้ง
ไม่ท่องจ�าทุกอย่างเกี่ยวกับศาสนจักร
หรอือาศัยหนังสืออ้างอิง—เราควร
ศึกษา ด�าเนินชีวติ และแบ่งปันพระ
กิตตคิณุโดยพึ่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
ดฉัินอาจไม่มีหนังสือ แตด่ฉัินมี
ประจักษ์พยาน ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเมืองกากายัน ฟิลิปปินส์

หนังสือท่ีถกูลืม 
ประจักษ์พยานท่ีกลบัจ�า
สายตาทุกคู่จ้องมองดิฉัน ดิฉันจะปกป้องศาสนจักรด้วย
ประจักษ์พยานอันเรียบง่ายของดิฉันเท่าน้ันหรือ
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ท่ านคดิวา่การเห็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ฟ้ืนคนืพระชนม์ดว้ย 
ตาตนเองเป็นอย่างไร ส�าหรบัผู้คนหลายรอ้ยคนในสมัย 
ของพระเยซู พวกเขาไม่ตอ้งนึกภาพพระองค—์พวก 

เขาอยู่กับพระองค ์พระคมัภีรพ์ูดถึงตวัอย่างที่บันทึกไว้ ในพันธ-
สัญญาใหม่อย่างน้อยสิบสองตวัอย่างและอีกหลายตวัอย่างใน 
พระคมัภีรม์อรมอนเมื่อพระเจ้าที่ฟ้ืนคนืพระชนม์ทรงปรากฏ 
ตอ่ผู้คน บุคคลเหล่าน้ีเห็นปาฏิหารยิ์ครัง้ใหญ่ที่สุดครัง้หน่ึงใน 
ประวตัศิาสตรด์ว้ยตาตนเอง น่ันคอื พระเยซูครสิตท์รงเอาชนะ 
ความตายและทรงท�าให้เราแตล่ะคนไดม้ีชีวติอีกครัง้ เหลือเช่ือ 
อย่างยิ่ง ใช่ไหม

การเป็นพยานของพระครสิตจ์รงิๆ แล้วหมายความวา่อย่างไร  
ขอให้เราส�ารวจช่วงเวลาเหล่าน้ีในพระคมัภีรแ์ละคดิวา่เรา แม้ ไม ่
ไดเ้ห็นพระองคท์างกาย จะเป็นพยานของพระครสิต์ ไดอ้ย่างไร

||||||||
||||||||

พวกทา่นเห็น 

พระองค์

PENNANT © ISTOCK/GETTY IMAGES

บคุคลเหล่านีเ้ห็นพระผู้ช่วยให้รอดท่ีฟ้ืน
คืนพระชนม์จริงๆ แต่ท่านสามารถเป็น
พยานของพระคริสต์ในวิธีของท่านเอง

มำรีย์ชำวมกัดำลำ
มารียช์าวมกัดาลาเป็นพยานคนแรก เชา้วนัอาทิตยห์ลงัจาก 

การตรึงกางเขน เธอมาท่ีอุโมงคก์บัสตรีอีกสองสามคนเพ่ือ 
ชโลมพระศพของพระเจา้ เม่ือมารียพ์บอุโมงคว์า่งเปล่า เธอ 
ร้องไห ้มีคนเดินจากดา้นหลงัมาหาเธอและถามวา่ “หญิงเอ๋ย  
ร้องไหท้�าไม?” ลองนึกภาพความประหลาดใจของเธอเม่ือ 
ทราบวา่นัน่คือพระเยซูผูคื้นพระชนม ์(ดู ยอห์น 20:1–18)
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พระองค์ทรงฟ้ืนโดย เกรก เค. โอลเซ็น ไม่อนุญาตใหท้�าส�าเนา
ถนนไปเอมมาอูส โดย จอน แมค็นอตนั
จงดมืูอและเท้าของเรา โดย แฮร์รีย ์แอนเดอร์สนั 

สำวกสองคนบนถนนไปเอมมำอูส
เคลโอปัสและสาวกอีกคนหน่ึงก�าลงัเดินบนถนน 

ไปเอมมาอสูเม่ือมีคนแปลกหนา้มาร่วมทางดว้ย พวก 
เขาไม่รู้จกัเพื่อนใหม่คนน้ี แต่ระหวา่งรับประทาน 
อาหารค�่าดว้ยกนั คนแปลกหนา้หกัขนมปัง จากนั้น 
ดวงตาของเขาทั้งสองกเ็ปิดออกและตระหนกัวา่พวก 
เขาเดินกบัพระผูช่้วยใหร้อดมาตลอดทาง “ใจเรารุ่ม 
ร้อนภายใน . . . ไม่ใช่หรือ?” พวกเขาถามกนัพลาง 
ไตร่ตรองการยนืยนัท่ีพวกเขารู้สึกวา่พระองคท์รงอยู ่
กบัพวกเขาจริงๆ (ดู ลกูา 24:13–34)

คนโรคเร้ือนสิบคน
สาวกสองคนท่ีเดิน 

ทางไปเอมมาอสูกบัพระ 
คริสตก์ลบัมาเยรูซาเลม็ 
และเล่าประสบการณ์นั้น 
ใหอ้คัรสาวกสิบคนฟัง  
ขณะพวกเขาสนทนากนั 
อยูน่ั้น พระผูช่้วยใหร้อด 
ทรงปรากฏต่อพวกเขาตรัส 

วา่ “จงดูท่ีมือและเทา้ของเราวา่เป็นเราเอง จงคล�าตวัเราดู 
เพราะวา่ผไีม่มีเน้ือและกระดูกเหมือนอยา่งท่ีพวกท่านเห็น 
วา่เรามี” (ดู ลูกา 24:36–41, 44–49)
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อคัรสำวกโธมสั
อคัรสาวกโธมสัไม่อยูเ่ม่ือพระผูช่้วย 

ใหร้อดทรงปรากฏคร้ังแรกต่ออคัรสาวก 
คนอ่ืนๆ เขาจึงไม่เช่ือวา่พระคริสตฟ้ื์น 
คืนพระชนมแ์ลว้ หน่ึงสปัดาห์ต่อมา พระ 
คริสตท์รงปรากฏต่อเหล่าอคัรสาวกอีก 
คร้ัง คราวน้ีโธมสั อยู่ ท่ีนัน่ และเพราะ 
เขาเห็นพระคริสต ์เขาจึงเช่ือวา่พระองค ์
คืนพระชนม ์พระผูช่้วยใหร้อดทรงเตือน 
โธมสัวา่อยา่เช่ือหลงัจากเห็นเท่านั้น  
“เพราะท่านเห็นเราท่านจึงเช่ือหรือ?  
คนท่ีไม่เห็นเราแต่เช่ือกเ็ป็นสุข”  
(ดู ยอห์น 20:24–29)

อคัรสำวกสิบเอด็คนทีท่ะเล 
ทเิบเรียส

วนัหน่ึงไม่นานหลงัจากการ 
ฟ้ืนคืนพระชนม ์อคัรสาวกหลาย 
คนไปจบัปลาในทะเลทิเบเรียส 
แต่จบัไม่ไดเ้ลย เชา้วนัรุ่งข้ึน พระ 
ผูช่้วยใหร้อดทรงปรากฏและทรง 
แนะน�าใหพ้วกเขาทอดอวนลง 
ทางดา้นขวาเรือ เม่ือพวกเขาท�า 
ตาม อวนติดปลามากจนพวกเขา 
ลากไม่ไหว! หลงัจากรับประทาน 
ดว้ยกนั พระผูช่้วยใหร้อดทรง 
สอนเก่ียวกบัความส�าคญัของการ 
ปฏิบติัศาสนกิจต่อผูอ่ื้นโดยตรัส 
วา่ “จงดูแลแกะของเราเถิด” เหล่า 
อคัรสาวกจึงใชชี้วติท่ีเหลือท�า 
เช่นนั้น—สอนผูค้นเก่ียวกบัพระ 
คริสต—์และในบางกรณีพวกเขา 
ถึงกบัสละชีวติเพื่ออุดมการณ์น้ี  
(ดู ยอห์น 21:1–22)
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ชำวนีไฟในทวปีอเมริกำ
ระหวา่งการตรึงกางเขน แผน่ดินในอเมริกาเสียหายจากแผน่ดินไหว เพลิง 

ไหม ้ภยัธรรมชาติอ่ืนๆ และสามวนัแห่งความมืดอนัเป็นเคร่ืองหมายการ 
ส้ินพระชนมข์องพระผูช่้วยใหร้อด ต่อมาพระคริสตเ์สดจ็ลงมาจากสวรรค ์
และเสดจ็เยอืนฝงูชน 2,500 คนท่ีมาชุมนุมกนัใกลพ้ระวหิารท่ีเมืองอุดมมัง่คัง่  
พระองคท์รงเช้ือเชิญใหผู้ค้นคล�ารอยแผลในพระหตัถ ์พระบาท และพระปรัศว ์ 
ตรัสเทศนา และทรงอวยพรเดก็ๆ ของชาวนีไฟทีละคน วนัรุ่งข้ึนมีคน 
มารวมกนัมากข้ึน พระผูช่้วยใหร้อดเสดจ็เยอืนและทรงสอนพวกเขา ในท่ีสุด 
เหล่าสาวกก่อตั้งศาสนจกัรของพระคริสต ์และชาวนีไฟไดรั้บพยานทรงพลงั 
มากถึงขนาดพวกเขากบัชาวเลมนัเปล่ียนใจเล่ือมใสพระเจา้ (ดู 3 นีไฟ 11–18;  
ดู 3 นีไฟ 8–10; 4 นีไฟ 1)

พยำนสมยัน้ันและสมยันี้
พระครสิตท์รงปรากฏตอ่คนอีกมากมายเช่นกัน อาทิ สตรหีลายคน

ที่มายังอุโมงคเ์พื่อช่วยมารยี์มักดาลาชโลมพระศพของพระครสิต ์กลุ่ม
คนกวา่ 500 คน ยากอบ และเปาโล (ด ูมัทธิว 28:9; กิจการของอัครทูต 
9:4–19; 1 โครนิธ์ 15:6–7; ด ู3 นีไฟ 19; 26:13ดว้ย)

เราอาจไม่มี โอกาสเห็นพระผู้ช่วยให้รอดเช่นพยานเหล่าน้ี แตท่่าน
ยังคงสามารถเป็นพยานของพระครสิต์ ได ้ท่านสามารถแสวงหาพระ
ผู้ช่วยให้รอดเหมือนมารยี์เมื่อเธอไปถึงอุโมงค์ โดยเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยว
กับพระองค ์หรอืท่านอาจจะใช้ศรทัธาของท่านในพระองค์ โดยรกัษา
พระบัญญัตแิละท�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ หรอืท่านอาจ
จะนึกถึงพรของพระผู้ช่วยให้รอดในชีวติท่านเฉกเช่นสาวกสองคนที่
เดนิไปเอมมาอูส เทศกาลอีสเตอรปี์น้ี จงตรองวา่การเป็นพยานของพระ
ครสิตห์มายความวา่อย่างไร คนเหล่าน้ีเป็นพยานผู้เห็นพระครสิตท์ี่ฟ้ืน
คนืพระชนม์จรงิๆ—แตน่ั่นไม่ ใช่วธิีเดยีวที่ท่านสามารถเป็นพยานถึง
พระองค์ ในชีวติท่าน ◼

เรียนรู้จำกพระองค์
“เม่ือท่านรู้สึกวา่การเป็นพยานของพระวญิญาณ
ศกัด์ิสิทธ์ิถึง [พระคริสต]์ ยนืยนัต่อวญิญาณท่าน
หลายต่อหลายคร้ังในประสบการณ์และสภาพ
แวดลอ้มต่างๆ เม่ือท่านพยายามชูความสวา่งจาก
แบบอยา่งของพระองคใ์นชีวติท่านทุกวนั และ

เม่ือท่านแสดงประจกัษพ์ยานต่อคนอ่ืนๆ ช่วยใหพ้วกเขาเรียนรู้จาก
พระองคแ์ละท�าตาม ท่านกคื็อพยานของพระเยซูคริสต”์
เอล็เดอร์ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “กำรเป็นพยำนของพระ
คริสต์,” เลยีโฮนา, ม.ีค. 2008, 63.
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หอ้งสนทนา

พระผู้เป็นเจ้ำประทำนเคร่ืองมอืแก่เรำ

คุณลุงของดฉัินเป็นช่างฝีมือและตอ่เรอืไม้ล�าเล็กใส่ขวดแก้ว 
งานน้ีใช้เวลา สมาธิ และความพยายามมาก
วนัหน่ึงดฉัินเห็นเครือ่งมือทัง้หมดของท่านและสังเกตวธิีที่

ท่านใช้เครือ่งมือแตล่ะชิน้ท�ารายละเอียดหรอืสรา้งแบบเรอื ขณะ
ดทู่านท�างาน ดฉัินประหลาดใจกับวธิีที่ท่านใช้เครือ่งมือตอ่เรอื
เหล่าน้ี น่ันท�าให้ดฉัินนึกถึงเรือ่งนีไฟตอ่เรอื (ด ู1 นีไฟ 17–18) 
ท่านตอ่เรอืตามวธิีของพระเจ้า ไม่ ใช่วธิีของมนุษย์ พระผู้เป็นเจ้า
ประทานเครือ่งมือให้เราตอ่เรอืของเราเองตามวธิีของพระองค ์พระ
คมัภีร ์ศรทัธา และความรกัของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเครือ่งมือที่ดฉัิน
ตอ้งใช้ ในชีวติตนเองเพื่อตอ่เรอือย่างพิถีพิถันโดยไม่มีรอยแตกรา้วใดๆ 
ดฉัินก�าลังเรยีนรูก้ารเป็นสานุศิษย์ของพระเจ้าทุกวนั ◼

มาเรีย เมอร์ซีเดส จี., โมนากสั เวเนซุเอลา
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รู้สึกโดดเดีย่ว

ช่วงน้ันเป็นฤดใูบไม้ผลทิีอ่ากาศ
หนาวในเดนมารก์ ผมเพ่ิงเริม่งาน

เผยแผเ่ต็มเวลา และประจกัษ์พยาน
ยงัอ่อนแอ ผมเป็นผูเ้ปลีย่นใจเลือ่มใส
เพยีง 19 เดอืนและรูสึ้กไมแ่น่ใจกับการ
อยูต่า่งประเทศ ภาษาท่ีผมพูดไม่ได ้
และความวกวนของถนนท่ีผมนึกภาพ
ไมอ่อก ค�าสวดออ้นวอนทีเ่คยเป่ียมดว้ย
ความกตญัญขูองผมกลายเป็นค�าต�าหนิ
อยา่งรนุแรง “พระผูเ้ป็นเจา้ ไฉนทรง
ปล่อยขา้พระองค์ ไวต้ามล�าพัง”

เช้าวนัหน่ึงผมรอ้งทูลพระองค์ ใน
การสวดอ้อนวอน แตแ่ทนที่จะถาม
ดว้ยความโกรธในใจวา่ “ท�าไม” ผม
กลับขอพยานยืนยันความจรงิของ

ถงึครำวของท่ำน

 เ  ลีย โฮ นา ยนิดีรับประสบการณ์และ 
 ขอ้คิดของท่านในการด�าเนินชีวติตาม 

พระกิตติคุณ ส่งเร่ืองราวของท่านมาท่ี  
liahona. lds. org หรืออีเมลมาท่ี liahona@  
ldschurch. org โปรดระบุช่ือนามสกลุ สเตค 
หรือทอ้งถ่ิน และค�าอนุญาตของผูป้กครอง

พระกิตตคิณุและระงับความสงสัย
ของผม

หลังจากสวดอ้อนวอน ผมเปิดพระ
คมัภีรอ์ีกครัง้ ผมอ่าน เฉลยธรรม
บัญญัต ิ31:6: “จงเข้มแข็งและกล้า
หาญเถิด อย่ากลัวหรอืครัน่ครา้มเขา
เลย เพราะวา่ผู้ที่ ไปกับท่านคอืพระยา-
เวห์พระเจ้าของท่าน พระองคจ์ะไม่
ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรอืทอดทิง้
ท่าน”

ใจผมเป่ียมดว้ยปีตขิณะรูซึ้ง้ถึง
ค�าตอบการสวดอ้อนวอนของผม น่ัน
คอื พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่น่ันตลอด 
พระองคเ์พียงรอค�าสวดอ้อนวอนที่
จรงิใจไม่ ใช่ค�าต�าหนิวา่ทอดทิง้

พระผู้เป็นเจ้าจะไม่มีวนัทิง้เรา 
แม้เมื่อทุกคนดเูหมือนสิน้หวงั เรา
สามารถรูสึ้กถึงแสงอาทิตย์ของ
พระองคผ์่านการสวดอ้อนวอนและ
พระคมัภีรข์องพระองค ์◼

เคลยต์นั อี., รัฐเทกซสั สหรัฐอเมริกา



เหล่าทหารพระคริสตเ์จา้ 

ถ่ายภาพประกอบโดย เดวดิ สโตเกอร์

“ชายและหญิงผูป้รารถนาจะไดรั้บท่ีนัง่ในอาณาจกัรซีเลสเชียลจะพบ
วา่เขาตอ้งพยายามเอาชนะความอ่อนแอและบาปทุกวนั”

(ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: บริคัม ยงั (1997), 329)

รีบเร็วเข้ำกระบวน
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“ฉนัจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงฟังค�า
สวดออ้นวอนของฉนั”

ก ารสวดออ้นวอนเป็นพรอนัยิง่ใหญแ่ละเราไดร้บั
สัญญาวา่พระบดิาบนสวรรคท์รงฟังเสมอ แตบ่อ่ย
ครัง้เราตอ้งท�าบางอยา่งจงึจะรูค้�าตอบของพระองค์ 1

ลองคดิดวูา่ พระผู้เป็นเจ้าอาจทรงไดย้ินท่าน
หรอืไม่ไดย้ิน หากไม่ไดย้ิน การสวดอ้อนวอนย่อม

เปล่าประโยชน์ แตห่ากไดย้ิน (และพระองคท์รงไดย้ิน!) เราตอ้ง
คดิหาวธิีส่ือสารกับพระองค ์จรงิๆ ในการสวดอ้อนวอน รบัรูค้�า
ตอบ และเดนิหน้าอย่างซ่ือสัตย์

เมื่อเรารูสึ้กวา่พระองค์ ไม่ทรงฟัง เราอาจตอ้งประสบการ
เตบิโตส่วนตวับางอย่าง ท่านอาจถามตนเองวา่ ฉันสะอาดหรอื
ไม่ แรงจูงใจของฉันน่ายกย่องหรอืไม่ ฉันเต็มใจท�าส่ิงที่พระองค์
ทรงขอหรอืไม่ 2 หากค�าตอบของค�าถามแตล่ะข้อน้ีคอืใช่ ท่าน
วางใจไดว้า่ “พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจะทรง . . . ให้ค�าตอบ
ค�าสวดอ้อนวอนของเจ้าแก่เจ้า” (คพ. 112:10) จ�าไวว้า่ บางครัง้
ค�าตอบมาอย่างคาดไม่ถึงหรอืเป็นนัย

หากท่านตอบวา่ไม่ส�าหรบัค�าถามบางข้อ ยังไม่สายเกินไป! จง
เปลี่ยนแปลงส่ิงที่จ�าเป็นในชีวติท่านเพื่อท่านจะมีพระวญิญาณ 
จงเต็มใจท�าตามการกระตุน้เตอืนที่ท่านไดร้บั

และอย่าลืมวา่ทุกคนไดร้บัค�าตอบตา่งกัน จงสวดอ้อนวอน
ขอให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์สอนท่านวา่ ท่าน จะรบัรูค้�าตอบได้
อย่างไร การรบัรูค้�าตอบอาจไม่ง่ายในตอนแรก แตก่ารฝึกฝน
ท�าให้เก่งไดเ้หมือนทักษะอื่น จงมีศรทัธาและวางใจวา่พระบิดา
บนสวรรคท์รงฟัง เสมอ 

จงฟังพระวญิญาณ 
พยายามฟังพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ คน
เราไดย้ินพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ตา่งกัน ดว้ยเหตุ

น้ีคณุจึงอาจจะก�าลังฟังสุรเสียงสงบ
แผ่วเบาขณะที่การกระตุน้เตอืนมา
เป็นความรูสึ้ก ดฉัินรูว้า่พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์จะทรงบอกคณุทุกอย่างที่คณุ
ตอ้งรู—้คณุแคต่อ้งฟัง
เอลิซ จี., อาย ุ13 ปี, แอลเบอร์ตา แคนาดา

ค�าตอบในศาสนจกัร
ครัง้หน่ึงดฉัินมคีวามสงสัยมากวา่จะ
ออกเดทกบัคนไมเ่ป็นสมาชิกตอ่ไปหรอื
ไม ่วนัอาทิตยว์นัหน่ึงในการประชมุ
ศีลระลกึ ซิสเตอรค์นหน่ึงพดูเรือ่งทีดู่
เหมอืนจะตรงมาทีด่ฉัินเป็นการส่วน
ตวั ขณะน้ันดฉัินไดร้บัความมัน่ใจวา่
พระเจา้ทรงตอบค�าสวดออ้นวอนของ
ดฉัิน กอ่นหน้าน้ีดฉัินสับสนวา่ตอ้ง
ท�าอะไร แตห่ลงัจากน้ันดฉัินไดร้บัการ
ปลอบโยนจากพระวญิญาณบรสุิทธิผ์ู้
ท�าให้ ใจดฉัินเป่ียมดว้ยปีตแิละความ
กลา้หาญ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอบเรา
ผา่นความรูสึ้ก ความคดิ พระคมัภรี ์
และแมแ้ตผู่พู้ดที่ โบสถ์
แคเร็น วี. อาย ุ19 ปี, มีนัส เจเรียส บราซิล

จ�าไวว้า่คุณเป็นใคร
ดฉัินรูว้า่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงไดย้ินเราเพราะค�า
สวดอ้อนวอนท�าให้เกิด
ความรูสึ้กสงบ สบายใจ 

และความรกัในใจดฉัิน ดฉัินเห็น
วา่พระองคท์รงท�าให้ดฉัินพ้นจาก
อันตรายมากมายวนัแล้ววนัเล่าและ
พระองคท์รงคุม้ครองครอบครวัของ
ดฉัิน และดฉัินรูสึ้กถึงความรกัของ
พระองค ์ก่อนไปโรงเรยีน ดฉัินจะพูด
สาระส�าคญัเยาวชนหญิงเสมอ น่ัน

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

ค�ำถำม & ค�ำตอบ

อ้ำงองิ
 1. ด ูมัทธิว 7:7; ยากอบ 1:5–6; แอลมา 33:4–11; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 8:1–2
 2. ด ูรชิารด์ จี. สก็อตต ์“Learning to Recognize Answers to Prayer,” Ensign,  

Nov. 1989, 32.



เยาวชน

ช่วยให้ดฉัินจดจ�าวา่ดฉัินเป็นธิดาของ
พระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัดฉัิน
นิโคล เอม็. อาย ุ19 ปี, ลิมา เปรู

สวดออ้นวอนอยา่งจริงใจ
หลังจากสวดอ้อนวอน คณุสามารถฟัง
ความรูสึ้กและเจตนาที่เข้ามาในใจคณุ 
หน่ึงในน้ันอาจเป็นค�าตอบการสวด
อ้อนวอนของคณุ เมื่อเราสวดอ้อนวอน
ดว้ยเจตนาแท้จรงิและจรงิใจ พระ
บิดาบนสวรรคท์รงตอบตามศรทัธาที่
เรามี ในพระองค ์พระองค์ ไม่ทรงตอบ
เพียงเพื่อสนองความอยากรูข้องเรา
จีน-เคลาดี เอน็. อาย ุ16 ปี, กาไซ-เซ็นทรัล 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ขอและเจา้จะไดรั้บ
พระคมัภรีส์อนเราวา่พระผู้เป็นเจา้จะ
ทรงฟังค�าสวดออ้นวอนของเราเสมอ
และจะทรงตอบถา้เราทลูพระองคด์ว้ย
ศรทัธาและเจตนาแท้จรงิ เราจะรูสึ้กถงึ
การยนืยนัในใจเราวา่พระองคท์รงไดยิ้น
เรา รูสึ้กสันตแิละสงบ เรารูสึ้กไดว้า่ทุก
อยา่งจะดเีมือ่เราท�าตามพระประสงค์
ของพระบดิา ถา้เราสงสัยวา่พระองค์
ทรงฟังเราหรอืไม ่เราควรแสวงหา
การน�าทางในพระคมัภรีแ์ลว้ทลูถามวา่
ส่ิงเหลา่น้ันทีเ่ราอา่นจรงิหรอืไม่
คอนสแตนซา แอล. อาย ุ20 ปี, บีโอ-บีโอ ชิลี

วางใจพระองค์
พระบิดาบนสวรรค์ทรงฟังค�าสวด 
อ้อนวอนของเราเสมอ แต่บางครัง้ด ู
เหมือนพระองค์ ไม่ทรงตอบเพราะ 
อาจจะไม่ทรงตอบเราในวิธีหรือเวลา 
ที่เราต้องการ เราต้องเต็มใจยอมให ้
ความประสงค์ของเราเป็นไปตามพระ 
ประสงค์ของพระองค์และมีศรัทธา 
ว่าพระองค์ทรงทราบว่าอะไรดีที่สุด 
ส�าหรับเรา พระบิดาบนสวรรค์ทรง 
รักเรา พระองค์จะพยายามช่วยให ้

อย่ำยอมแพ้
“จงเช่ือฟัง จง
นึกถึงเวลาท่ี
ท่านรู้สึกถึงพระ
วญิญาณในอดีต 

และทูลขอดว้ยศรัทธา ค�าตอบ
ของท่านจะมา และท่านจะรู้สึก
ถึงความรักและสนัติสุขจากพระ
ผูช่้วยใหร้อด ค�าตอบอาจจะไม่
มาอยา่งรวดเร็วหรือในรูปแบบ
ท่ีท่านปรารถนา แต่ค�าตอบจะ
มา อยา่ยอมแพ!้”
เอล็เดอร์เจมส์ บี. มำร์ตโิน, “หันไปหำพระองค์
แล้วค�ำตอบจะมำ,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2015, 59

ค�ำถำมคร้ังต่อไป

เราเรียนรู้และเติบโตเสมอขณะทรง
ตอบค�าสวดอ้อนวอนของเรา
โมไซยาห์ เอม็. อาย ุ17 ปี, รัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกา

คน้หา
ผมเคยสงสัยวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ไดย้ินค�าสวดอ้อนวอนของผมไหม 
จากน้ันผมรูสึ้กถึงค�าตอบในใจผม ผม
ไดย้ินบางคนแสดงประจักษ์พยาน
เกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน และผมรูสึ้ก
ถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ค�าแนะน�า
อีกอย่างหน่ึงของผมคอื ถามพ่อแม่ 
อธิการ หรอืสมาชิกวอรด์คนอื่นๆ  
คณุอาจจะสวดอ้อนวอนขอความช่วย
เหลือในเรือ่งน้ีได!้
โจชัว เอส. อาย ุ13 ปี, รัฐออริกอน 
สหรัฐอเมริกา

ค�าสวดออ้นวอนของ
เดก็
ดฉัินรูว้า่พระบดิาบน
สวรรคท์รงไดย้นิค�า
สวดออ้นวอนของดฉัิน

เพราะเน้ือรอ้งในเพลงปฐมวยั “การ
สวดออ้นวอนของเด็กๆ” (หนังสือ
เพลงส�าหรบัเด็ก, 6) ทีว่า่ “พระบดิา
บนสวรรค ์ทรงอยูที่น่ั่นไหม? พระ
ทรงไดย้นิและตอบค�าสวดของเด็ก

“ฉนัจะขอใหเ้พื่อนๆ 
ไม่พดูใหร้้ายหรือไม่
เหมาะสมเก่ียวกบัคน
อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งไร”

ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียดสูงตาม 
ความประสงคข์องท่านมาก่อน 15 พฤษภาคม 2017  
ท่ี liahona.lds.org (คลิก “Submit an Article”) หรือ 
ส่งทางอีเมลท่ี liahona@ ldschurch. org

โปรดระบุ (1) ช่ือนามสกลุ (2) วนัเดือนปีเกิด  
(3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือทอ้งถ่ิน (5) ค �า 
อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรของท่าน และถา้ท่าน 
อายุต �่ากว่า 18 ปีตอ้งมีค�าอนุญาตเป็นลายลกัษณ์ 
อกัษรของผูป้กครองใหพ้ิมพค์ �าตอบและรูปถ่าย  
(ส่งทางอีเมลได)้

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจนของค�า
ตอบท่ีส่งมา

เด็กไหม? บางคนพดูวา่สวรรคน้ั์น
อยู่ ไกล แตฉั่นรูสึ้กวา่ใกลเ้มือ่ฉันสวด
ออ้นวอน” เมือ่ดฉัินนึกถงึเพลงน้ี 
ดฉัินรูว้า่พระองคท์รงฟังเพราะดฉัิน
รูสึ้กถงึพระวญิญาณและความรกัที่
ทรงมี ใหด้ฉัินไมสิ่น้สุด เมือ่ดฉัินจ�า
ไดว้า่พระองคท์รงรกัดฉัิน ดฉัินรูสึ้ก
อบอุน่ใจและรูว้า่พระองคท์รงไดยิ้นค�า
สวดออ้นวอนของดฉัิน
เอเลน บี. อาย ุ16 ปี, นอร์ทแคโรไลนา 
สหรัฐอเมริกา
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โดย จูล ีบี. โดนัลด์สัน

เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“ฉันจะพยายามกลับใจ ท�าให้ดขีึน้ สวดอ้อนวอน” 
(Children’s Songbook, 98)
“น ายคดิวา่นายดกีวา่คนอื่นเพราะนายไม่สบถ”  

นิโคไลพูดช่วงพักกลางวนั
“ ไม่จรงิเลย” แอนดรบีอก
“แล้วท�าไมนายไม่สบถสักค�า 

แคค่�าเดยีว มันไม่ฆ่านายหรอก 
ใครๆ ก็สบถ”

แอนดรยีักไหล่ “ฉันแค่ไม่
อยากพูด”

แอนดรรีูว้า่การสบถไม่
ดแีละท�าให้พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์จากไป แอนดรี
ตอ้งการให้พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์อยู่กับเขา เขาจึง
ไม่สบถ

แอนดรเีป็นนักเรยีน
ใหม่ที่ โรงเรยีน 
และนิโคไลเป็น
คนเดยีวในชัน้
ประถมหกที่
ตอ้งการเป็น
เพื่อนกับเขา 
แตนิ่โคไล
คอ่นแคะเขา
ทุกวนัเรือ่ง
การสบถ และ
แอนดรเีบื่อ
มากขึน้ทุกวนั
ที่ตอ้งตอบวา่ไม่ 
นอกจากน้ี แอนดร ี

ยังกลัววา่นิโคไลจะเลิกเป็นเพื่อน
เขา ถึงตอนน้ันเขาจะโดดเดีย่ว

แน่นอน
“แคส่บถค�า
เดยีว” นิโคไล

บอกหลังเลิก
เรยีน “แล้ว
จากน้ันฉันจะ
ไม่ยุ่งกับนาย

อีก” 
ในที่สุด 

แอนดรก็ี
เหน่ือยหน่าย

กับการถูกเซ้าซี ้
เขาจึงสบถออกมาหน่ึงค�า

—ค�าที่ ไม่แย่ เกินไป 
นิโคไลพยักหน้า “ดแีล้ว 

ตอนน้ีนายเป็นพวกเดยีวกับ
เราแล้ว”

หลังจากน้ัน เพื่อนคนอื่นๆ 
ของนิโคไลก็พูดกับแอนดรี

ดว้ย พวกเขากินอาหาร

แอนดรี  
และ 

ค�าพูดไม่ดี
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เดก็

กลางวนักับแอนดรแีละเล่นฟุตบอลดว้ยกันช่วงพักกลาง
วนั แตก่ารอยู่ ในกลุ่มเพื่อนของนิโคไลเหมือนการเดนิลง
ไปในทรายดดู ยิ่งแอนดรอียู่กับพวกเขา เขายิ่งพูดและท�า
เหมือนคนกลุ่มน้ัน และทุกคนสบถ มาก พวกเขาหัวเราะ
เยาะและแดกดนักัน พวกเขาพูดไม่สุภาพเกี่ยวกับครขูอง
พวกเขา พวกเขาโมโหและท�าตวัหยาบคายบ่อยๆ แอนดรี
เริม่รูสึ้กโกรธบ่อยขึน้และพบเหตผุลให้สบถมากขึน้เรือ่ยๆ

คนืหน่ึงเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่ แอนดรกีับคทัยาพี่สาวเถียงกัน
เรือ่งรายการที่จะด ูค�าสบถหลุดออกจากปากแอนดรกี่อนที่
เขาจะทันคดิ

คทัยามองดว้ยความตกใจ “พี่จะบอกแม่”
แอนดรวีิง่เข้าห้องนอนและปิดประตดูงัปัง ทุกคนเป็น

อะไรกันไปหมด ท�าไมพวกเขาท�าให้ โกรธตลอดเวลา เมื่อ
พ่อแม่กลับถึงบ้าน แอนดรแีง้มประตแูละไดย้ินคทัยาพูด
วา่ “แม่คะ แอนดรดีา่หนู”

“อะไรนะ” คุณแม่ท�าเสียงแปลกใจ “แอนดรีไม่เคยด่า
น่ีนา”

แอนดรปิีดประตแูละกระแทกตวัน่ังลงบนเตยีง เขาคดิ
วา่เขาเปลี่ยนไปมากตัง้แตเ่ขาเริม่สบถ นานมากแล้วตัง้แต่
เขารูสึ้กถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์

แอนดรคีกุเข่าข้างเตยีงและสวดอ้อนวอน “พระบิดาบน
สวรรคท์ี่รกั ข้าพระองคเ์สียใจที่ข้าพระองคห์ยาบคายและ
โกรธ ข้าพระองคเ์สียใจที่เริม่สบถ ข้าพระองคจ์ะท�าให้ดี
ขึน้”

ขณะที่แอนดรสีวดอ้อนวอน เขารูสึ้กอบอุ่นในใจ เป็น 
ครัง้แรกทีเ่ขารูสึ้กมคีวามสุขจรงิๆ ตัง้แตเ่ขาเริม่สบถ เขา 
รูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัเขา และเขารูสึ้กถึงพระวญิญาณ 
บรสุิทธิ์ เขารูสึ้กไดร้บัการให้อภัยและรูว้า่เขาเปลี่ยนเป็นคน 
ดขีึน้ได้

หลังจากสวดอ้อนวอน เขาเล่าความจรงิให้แม่ฟังและขอ
โทษคทัยา แอนดรรีูสึ้กดขีึน้หลังจากน้ัน รูสึ้กดทีี่ ไดก้ลับใจ

วนัรุง่ขึน้ที่ โรงเรยีน แอนดรีไม่กินอาหารกลางวนักับกลุ่ม
ของนิโคไล แตเ่ขาน่ังใกล้กับเด็กบางคนที่เขาไม่รูจ้ัก น่ันใช้
เวลา แตแ่อนดรรีูว้า่เขาจะพบเพื่อนที่ด ีเพื่อนที่มีความสุข
และไม่สบถ เหมือนเขา ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

ค�ำท้ำให้เลอืกส่ิงดี

เขียนหรือวาดวา่ค�าพดูท่ีดีท�าใหท่้านรู้สึกอยา่งไร

ไวบ้นแผน่กระดาษดา้นหน่ึง อีกดา้นหน่ึงใหเ้ขียน

หรือวาดวา่ค�าพดูไม่ดีท�าใหท่้านรู้สึกอยา่งไร

อ่าน เลวนิีติ 19:12 เหตุใดการเอ่ยพระนามของ

พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูคริสตด์ว้ยความ

เคารพจึงส�าคญั

ถามพอ่แม่หรือผูน้�าวา่เหตุใดเราจึงควรใชภ้าษา

ท่ีดีและนัน่เป็นพรแก่พวกเขาอยา่งไร

ฉนัทา้ทายตนเองให ้. . .

“ฉนัจะเอ่ยพระนามของพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูคริสตด์ว้ยความคารวะ 

ฉนัจะไม่สบถสาบานหรือใชว้าจาหยาบคาย” 
(มาตรฐานพระกิตติคุณของฉนั)
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ฉันจะชว่ยให ้
ครอบครวัเขม้แขง็

ไดอ้ยา่งไร

ค�ำตอบจำกอคัรสำวก
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โดย เอล็เดอร์
เดวดิ เอ.  
เบดนำร์

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

บอกครอบครัววา่ท่านรักพวกเขาและ
แสดงความรักโดยการกระท�า

เตม็ใจร่วมสวดออ้นวอนและศึกษาพระคมัภีร์
กบัครอบครัว มีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้น
ในการสงัสรรคค์รอบครัวและท�าใหส้นุก

แสดงประจกัษพ์ยานถึงส่ิงท่ีรู้วา่เป็นความจริง 
โดยการเป็นพยานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ  

แบ่งปันประจกัษพ์ยานกบัคนท่ีท่านรักมากท่ีสุด

ซ่ือสตัยใ์นการเรียนรู้ ด�าเนินชีวติ และรักพระ
กิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟขูองพระเยซูคริสต์
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เ มื่ อดฉัินอายุเก้าขวบ ดฉัินมีครปูฐมวยัที่ยอดเยี่ยมช่ือ
ซิสเตอร์ โคห์เลอร ์ดฉัินเป็นเด็กเขินอายมาก และเธอ

ใจดจีนดฉัินชอบอยู่กับเธอ วนัหน่ึงเธอแจกกระดาษให้เรา
คนละแผ่น เราทุกคนจดส่ิงที่เราอยากท�าเมื่อโตขึน้ ดฉัิน
เขียนวา่ “ ไปมหาวทิยาลัยและแตง่งานในพระวหิาร” ดฉัิน
ตดิกระดาษแผ่นน้ีไวท้ี่ประตตููเ้สือ้ผ้า ตอนกลางคนื แสง
จากไฟถนนส่องเข้ามาทางหน้าตา่ง ดฉัินเงยหน้ามอง
กระดาษแผ่นน้ัน น่ันเตอืนดฉัินวา่ดฉัินตอ้งไปพระวหิาร

สมัยน้ันมีพระวหิารเพียง 12 แห่งในโลก ดฉัินอยากไป
ทุกแห่ง

เมื่อคณุพ่อคณุแม่วางแผนวนัหยุด พวกท่านมักจะ
พาครอบครวัไปพระวหิารเสมอ เราอยู่ ในรฐัออรกิอน 
สหรฐัอเมรกิา พระวหิารใกล้ที่สุดอยู่ ไกลออกไป 600 
ไมล์ (965 กิโลเมตร) ในเมืองคารส์ตนั รฐัแอลเบอรต์า 
แคนาดา รถยนตข์องเราไม่มีเครือ่งปรบัอากาศ ดฉัินกับ
พี่ชายและน้องสาวน่ังเบาะหลัง เราจะห้อยผ้าเช็ดหน้า
เปียกไวน้อกหน้าตา่งรถ จากน้ันก็เอามาพันคอเพื่อให้
เย็นขึน้

เราตืน่เตน้มากเมื่อเราเห็นพระวหิาร ดฉัินไม่คอ่ย
ทราบอะไรมากนักวา่เกิดอะไรขึน้ที่น่ัน แตพ่่อแม่มีความ
สุขเสมอเมื่อพวกท่านออกมา ดฉัินรูว้า่พระวหิารส�าคญั
มาก ดฉัินรูว้า่ที่น่ันเป็นบ้านของพระเจ้า ( ในรปูถ่าย 
ดฉัินคอืคนที่ ใส่เสือ้สีขาว)

หลังจากครบ 12 ขวบ ดฉัินไปท�าพิธีบัพตศิมาในพระ
วหิารหลายแห่ง จากน้ันเมื่อพบสามี ในอนาคต ดฉัินพบ
วา่เขารกัพระวหิารเหมือนดฉัิน! เราแตง่งานในพระวหิาร
แมนไท ยูทาห์

ท่านสามารถเตรยีมเข้าพระวหิารไดทุ้กวนั ไปพระ
วหิารเมื่อไปได ้แตะผนังพระวหิาร เมื่อจารเ์รต็หลาน
ชายของดฉัินอายุ 11 ขวบ เขาท�าประวตัคิรอบครวัทุกวนั
อาทิตย์กับพ่อของเขา เขาพบช่ือบรรพชนมากมาย ขณะ
น้ีเขาอายุครบ 12 ขวบ เขาท�าบัพตศิมาในพระวหิารให้
บรรพชนเหล่าน้ี

เมื่อท่านอยู่ ในพระวหิาร ท่านจะไดเ้ดนิในที่ซ่ึงพระ
เยซูทรงด�าเนิน น่ีคอืพระนิเวศน์ของพระองค ์ดฉัินหวงั
วา่ท่านจะสวดอ้อนวอนทุกวนัขอให้พระบิดาบนสวรรค์
ทรงช่วยท่านเตรยีมเข้าพระวหิารและรูสึ้กถึงความรกั
ของพระองค ์◼

เตรียมเขา้  
พระวิหาร  

ทกุวนั
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โดย จอย ด.ี โจนส์
ประธาน 

ปฐมวยัสามญั
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“ดทีี่ ไดอ้ยู่ดว้ยกันใน
ปฐมวยั” (Children’s 

Songbook, 254)

สตารจ์ดัชดุทีเ่ธอสวม 
เธอยงัรูสึ้กแปลกๆ เมือ่

ตอ้งสวมชดุกระโปรงไปโบสถ์ 
ในโบสถเ์ดมิของเธอเด็กผู้
หญงิสวมกางกางขายาวหรอื
ขาสัน้วนัอาทิตย ์แต่ ในโบสถ์
ใหมข่องเธอไม่ ใช่ เธอกบั
คณุแมเ่พิง่รบับัพตศิมา
เขา้ในศาสนจกัรของพระ
เยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชิน
ยคุสุดทา้ย

สตารถ์อนหายใจ
ขณะส่องกระจก เธอ
ตืน่เตน้ที่จะได้ ไปโบสถ์ครัง้
แรกในฐานะสมาชิกอย่าง
เป็นทางการ แตเ่ธอกังวล
ดว้ย ก่อนหน้าน้ีเธออยู่กับ
คณุแม่ตลอดเวลาที่ โบสถ์ 
แตค่ราวน้ีเธอจะไปปฐมวยั

สตารต์ะลึงกับภาพที่เห็น
ในกระจก จะเป็นอย่างไรถ้าเธอเข้ากับคนอื่นไม่ได ้จะ
เป็นอย่างไรถ้าเด็กคนอื่นไม่ชอบเธอ

“สตาร ์เสรจ็รยึัง” คณุแม่เรยีก

สตารเ์ดนิลงบันได
มาชัน้ล่าง “หนูดดูี
ไหมคะ” เธอถาม

คณุแม่ยิม้ “สวยจะ้”
สตารท์�าหน้าเหยเก 

“คณุแม่ตอ้งพูดแบบ
น้ัน เพราะคณุแม่
เป็นแม่ของหนู”

“ลูกพูดถูก แม่ 
ตอ้ง พูดอย่างน้ัน 
เพราะมันจรงิ”

สตารย์ิม้นิดๆ คณุ
แม่มีวธิีท�าให้เธอรูสึ้ก
ดขีึน้เสมอ แตเ่ธอก็ยัง
รูสึ้กท้องไส้ป่ันป่วน จะ
เป็นอย่างไรถ้าไม่มี ใคร

อยากคยุกับเธอ เธอมีเพื่อนที่ โรงเรยีน แตพ่วกเขาไม่ได้
เป็นสมาชิกในโบสถ์ ใหม่ของเธอ เธออยากมีเพื่อนสักคน
ไปโบสถ์กับเธอ

“หนูแคนึ่กถึงส่ิงที่ตอ้งท�า” เธอบอกคณุแม่
เธอวิง่กลับขึน้ข้างบนและคกุเข่าข้างเตยีง “พระบิดา

บนสวรรค ์โปรดช่วยให้ข้าพระองคม์ีเพื่อนดว้ยเถิด  
ข้าพระองคเ์ช่ือวา่ส่ิงที่ผู้สอนศาสนาสอนเป็นความจรงิ 
แตข่้าพระองคก์ลัว”

สตารย์ังคงคกุเข่าและฟัง ครูห่น่ึงหลังจากน้ันเธอรูสึ้ก
ดแีละสงบ เธอไม่กังวลอีกเลย ภา
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โดย เจน แมค็ไบรด์ 

เรียบเรียงตามเร่ืองจริง
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ที่ โบสถ์สตารก์ับคณุแม่น่ัง
ข้างครอบครวัหน่ึงที่มีลูกสาวตวั
เล็กๆ สามคน พ่อแม่ของพวกเขา
แนะน�าตวัและเริม่พูดคยุกับคณุ
แม่ก่อนการประชุมเริม่ สตาร์
ช่วยเด็กผู้หญิงระบายสีภาพ
พระเยซู

อธิการแอนดรวูส์เดนิมา
หาพวกเธอ “ซิสเตอรค์นันิง-
แฮม! สตาร!์ ดจีังที่ ไดพ้บ
พวกคณุวนัน้ี” เขายิม้และจับ
มือทักทายพวกเธอย่างอบอุ่น 
สตารล์ืมไปวา่ทุกคนที่ โบสถ์
น่ารกัมาก ยังไงเสียเธอก็น่าจะมีเพื่อน

หลังการประชุมศีลระลึกสตาร์ ไปปฐมวยั เธอช�าเลือง
มองเด็กคนอื่นๆ อย่างประหม่าขณะน่ังลง พวกเขาคยุ
กันและดเูหมือนไม่เห็นเธอ หัวใจของสตารห์ล่นวบู  
เธอตอ้งอยู่คนเดยีวเสียแล้ว

ทันใดน้ันเด็กผู้หญิงอายุเท่าสตารเ์ดนิเข้ามาในห้อง 
“เธอดกูังวลเหมือนกัน” สตารค์ดิ “ฉันจะไปคยุกับเธอ”

สตารสู์ดลมหายใจลึกๆ แล้วเดนิไปหาเธอ “สวสัดคีะ่ 
ฉันช่ือสตาร ์ฉันเพิ่งมาใหม่ เธออยากน่ังข้างฉันไหม”  
สตารก์ลัน้หายใจ เด็กผู้หญิงคนน้ันอยากเป็นเพื่อนเธอ
หรอืเปล่า

เด็กผู้หญิงยิม้น้อยๆ “ฉันช่ือซาราห์ ฉันมาใหม่เหมือน
กัน ครอบครวัของฉันเพิ่งย้ายมาจากออนแทริโอ”

“ฉันกบัคณุแมร่บับพัตศิมาเมือ่
สองอาทติย์กอ่น” สตารบ์อก  

“ฉันไมรู่ว้า่ควรจะท�าอะไรด”ี
ซาราห์ยิม้กวา้งขึน้ “เราจะ

คดิหาทางออกดว้ยกัน”
สตารก์ับซาราห์น่ังกับชัน้ 

เรยีนของพวกเธอ บางครัง้ 
สตารก็์จ้องตาซาราห์และยิม้  
ซาราห์ยิม้ตอบ สตารร์ูสึ้กสงบ
และมีความสุข เธอรูว้า่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงตอบค�า
สวดอ้อนวอนของเธอและ

ช่วยให้เธอพบเพื่อน
ในชัน้ครขูอให้สตารก์ับซาราห์แนะน�าตวั

สตารล์ุกขึน้ยืน “หนูช่ือสตาร ์คนันิงแฮมคะ่ หนูกับ
คณุแม่รบับัพตศิมาเมื่อสองอาทิตย์ก่อน” เธอหยุดครู่
หน่ึง และยิม้กวา้งขึน้ขณะมองดเูพื่อนใหม่ของเธอ 
“และน่ีซาราห์เพื่อนหนู” ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัโคโลราโด สหรฐัอเมรกิา

สตำร์ส่องแสง

ทา่นจะตอ้นรบัคนมาใหม่ท่ีโบสถไ์ดอ้ยา่งไร

ใคร่ครวญให้ดี
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“จงชูแสงสวา่งของเจ้าขึน้เพือ่มันจะส่องโลก ดเูถิดเราเป็น
แสงสวา่งซึง่เจ้าจะชูขึน้” (3 นีไฟ 18:24)

เ ราเป็นแสงสวา่งให้ผู้อื่นได้ โดยเป็นเพื่อนแท้ อ่านแนวคดิ
ดา้นล่างและเพิ่มแนวคดิบางอย่างของท่าน ทุกครัง้ที่ท่าน

เขียนช่ือคนที่ท่านตอ้งการแสดงความรกัตอ่เขา ให้ระบายสี 

ดวงอาทิตย์เพิ่ม

เป็น 
แสงสวา่ง!

เป็นเพื่อน

ชวน

สนบัสนุน

อยา่
นินทา

ฟัง

กระตุน้

ใหอ้ภยั

รัก

โดย เอลซิำเบธ พนิบอรัฟ

1.  รักผู้อืน่: ท่านสามารถสร้างสรรคส่ิ์งพิเศษในชีวติพวกเขา! พระ
คริสตท์รงรักพวกเขา จงพยายามแสดงใหพ้วกเขาเห็นความรักนั้น

ใคร: ________________________________________

2.  ให้อภยั: ถา้มีคนท�าร้ายท่าน ใหพ้ยายามมองจากมุมของพวกเขา 
ท่านสามารถช่วยใหใ้จพวกเขาอ่อนลงไดถ้า้ท่านใหอ้ภยั

ใคร: ________________________________________

3.  ให้ก�ำลงัใจ: ชมเชยขอ้ดีของเพื่อน มองส่วนดีท่ีสุดในพวกเขา
แมพ้วกเขายงัตอ้งปรับปรุง การเป็นคนดีท่ีสุดของท่านช่วย
พวกเขาเช่นกนั!

ใคร: ________________________________________

4.  ฟังพระวญิญำณบริสุทธ์ิ: ค �าพดูของท่านสามารถเปล่ียน
สถานการณ์ไม่ดีใหเ้ป็นดีได ้พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงสามารถ
ช่วยใหท่้านรู้วา่จะพดูอะไรและแสดงความเมตตาอยา่งไร

ใคร: ________________________________________

5.  อย่ำนินทำ: ค �าพดูใหร้้ายสามารถท�าร้ายจิตใจได ้สนันิษฐาน 
ไวก่้อนวา่คนอ่ืนไม่ผดิและมองขา้มความคิดในทางลบ 

ใคร: ________________________________________

6.  สนับสนุนเพือ่นของท่ำน: แค่ปรากฏตวัท่ีการแข่งกีฬาของ
เพื่อนหรืองานละครโรงเรียนกช่็วยใหพ้วกเขารู้สึกถึงความรัก
ของท่านได้

ใคร: ________________________________________

7.  ชวนผู้อืน่เรียนพระกติตคุิณ: ถึงแมพ้วกเขาไม่ยอมรับส่ิง 
ท่ีท่านพดู แต่ท่านแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านใส่ใจมากพอจะ 

แบ่งปัน

ใคร: ________________________________________

8.  เป็นเพือ่นกบัคนหลำยประเภท: คนอ่ืนมีความดีมากมายให้
แบ่งปัน พระคริสตท์รงช่วยและทรงรักทุกคนไม่วา่อะไรกต็าม

ใคร: ________________________________________
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แซมิวเอล สมิธ

เผยแพรพ่ระกิตติคณุ
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ผู้คนในประวตัศิำสนจกัร

ใช้บุคคลเหล่าน้ีแบ่งปันเรือ่งราวประวตัศิาสนจักร!

หาบุคคลส�าคญัในประวติัศาสนจกัรเพิ่มเติมไดท่ี้ liahona. lds. org

หลงัจากจดัต้ังศาสนจกัร พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ทุกคนได้ยนิพระกติติคณุ ผู้สอนศาสนาคนแรกคอืแซมิวเอลน้องชายของ 

โจเซฟ สมิธ ไฮรัมพีช่ายของโจเซฟสอนพระกติติคณุให้คนอ่ืนๆ เช่นกนั วนัหน่ึงชายช่ือพาร์ลย์ี พ.ี แพรทท์บอกไฮรัมว่าเขาใช้เวลาอ่านพระ 

คมัภร์ีมอรมอนทัง้วนั ไฮรัมสอนเขามากขึน้เกีย่วกบัศาสนจกัรและเขารับบัพติศมา หลงัจากน้ันพาร์ลย์ีไปรับใช้งานเผยแผ่! เขากลายเป็น 

ผู้น�าคนหน่ึงในศาสนจกัร

พาร์ลีย ์พี. แพรทท์ไฮรัม สมิธ
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โดย ลนิเซย์ แทนเนอร์
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

มีอาตืน่เตน้ เธออยู่ที่ โบสถ์ครัง้แรก 
ผู้สอนศาสนาบอกครอบครวัเธอ

เกี่ยวกับศาสนจักรน้ี พวกเขาจึงตดัสิน
ใจมา

มีอามองไปรอบๆ เธอเห็นผ้าขาวบน
โตะ๊ มีบางอย่างอยู่ ใตผ้้าขาว

“อะไรอยู่ ใตผ้้าผืนน้ันคะ” มีอาถามผู้
สอนศาสนาคนหน่ึง

ซิสเตอรแ์ฮนสันยิม้ “ศีลระลึกคะ่”
ศลีระลึก ค�าน้ีเข้าใจยาก มีอาไดย้ินผู้

สอนศาสนาก�าลังบอกพ่อแม่เรือ่งน้ี แต่

เธอไม่แน่ใจวา่คอือะไร
ทุกคนรอ้งเพลง ชายสองคนเปิดผ้าสี

ขาว ถาดขนมปังอยู่ ใตผ้้า! มีอาดพูวก
เขาฉีกขนมปังเป็นชิน้ๆ

หลังจากรอ้งเพลง ชายคนหน่ึงกล่าว
ค�าสวดอ้อนวอน ชายอีกหลายคนส่ง
ผ่านขนมปังให้ทุกคน

“ขนมปังช่วยใหเ้ราระลกึถงึพระวรกาย
ของพระเยซ”ู ซิสเตอรก์ารเ์ซียกระซิบ

มีอาหยิบขนมปังหน่ึงชิน้ เธอนึก
ภาพพระเยซูยืนตรงหน้าเธอ

นึกถึง  
พระเยซู
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จากน้ันมีอีกคนหน่ึงสวดอ้อนวอน 
ชายหลายคนส่งผ่านถาดที่มีถ้วยน� ้า
เล็กๆ

“น� ้าช่วยให้เราระลึกถึงพระโลหิต
ของพระเยซู” ซิสเตอรก์ารเ์ซียกระซิบ 
“พระองคสิ์น้พระชนม์เพื่อเราเพราะ
ทรงรกัเรา”

มีอาหยิบถ้วยน� ้า เธอคดิวา่พระ
เยซูทรงรกัเธอมาก เธอรูสึ้กเหมือน
พระองคก์�าลังกอดเธอแน่น

ต่อมาซิสเตอร์แฮนสันมอบภาพ
เล็กๆ ของพระเยซูให้มีอา “เรากิน
ขนมปังและดื่มน� ้าเพื่อระลึกถึง
พระเยซูและสัญญาว่าจะติดตาม
พระองค์” เธอยิม้ “หนูคิดอย่างไรกับ
ศีลระลึก”

มีอาดภูาพพระเยซู เธอนึกถึงความ
รูสึ้กอบอุ่นที่มี เธอยิม้ “ดมีากคะ่!  
หนูรกัพระเยซู” ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา

พระเยซู
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พระเยซปูระทานศีลระลึกแกเ่รา
เร่ืองรำวของพระเยซู
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โดย คมิ เวบ็บ์ รีด

พระเยซูเสด็จไปสวดอ้อนวอนในสวน 
พระองคท์รงเจ็บปวดเพราะบาปและ
เรือ่งเศรา้ทัง้หลายในชีวติทุกคน จาก
น้ันพระองคสิ์น้พระชนม์บนกางเขน  
มีผู้น�าพระศพของพระองค์ ไปวางไว้
ในอุโมงค์

พระเยซูทรงทราบวา่เวลาของพระองคบ์นแผ่นดนิโลกใกล้สิน้สุดแล้ว พระองค์
ทรงให้เหล่าอัครสาวกมารว่มรบัประทานพระกระยาหารมือ้สุุดท้าย พระองค์
ประทานศีลระลึกแก่พวกเขาและทรงขอให้พวกเขาระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา
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พระองคท์รงพระชนม์อีกครัง้! มารยี์ชาวมักดาลาเห็นพระเยซู 
พระองคเ์สด็จเยือนอัครสาวกเพื่อพวกเขาจะพรอ้มสอนพระ
กิตตคิณุหลังจากพระองคเ์สด็จกลับสวรรค์

เช้าวนัอาทิตย์หลังจากพระ 
เยซูสิน้พระชนม์ สตรบีางคน 
มาที่อุโมงค ์ก้อนหินที่ประต ู
ถูกกลิง้ออกไปแล้ว และ 
อุโมงคว์า่งเปล่า! พระ 
เยซูอยู่ที่ ไหน
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เมื่อผมรบัศีลระลึก ผมระลึกถึงพระเยซู ผมระลึกวา่พระองค์
ทรงพระชนม์ สิน้พระชนม์ และฟ้ืนคนืพระชนม์เพื่อผม  
ดงัน้ันผมจะมีชีวติไดอ้ีกครัง้! ◼



 เมษายน 2017 79

เดก็ดอกลิลลีอี่สเตอร ์

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เอ
พ

ริล
 ส

ตอ
ตต

์

ดอกลิลลี่อีสเตอรสี์ขาวสวยเตอืนให้เรานึกถึงวนัอัศจรรย์น้ันเมื่อพระเยซูฟ้ืนคนืพระชนม์  

ดอกลิลลี่สีขาวห้าดอกซ่อนอยู่ ในภาพน้ี ทุกครัง้ที่ท่านพบดอกหน่ึง  

ให้บอกส่ิงหน่ึงที่ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระเยซู
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พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้เป็น
เจ้าเพราะพระองคท์รงเป็นศนูย์

รวมของศรทัธาทัง้หมด พลังอ�านาจ
ทัง้หมด และฐานะปุโรหิตทัง้หมด 
ชีวติที่พระองคท์รงพระชนม์เรยีกวา่
ชีวตินิรนัดร์

ระดบัการเป็นเหมือนพระองคค์อื 
ระดบัที่เรามีศรทัธาของพระองค ์ได ้
เดชานุภาพของพระองค ์และใช้ฐานะ 
ปุโรหิตของพระองค ์และเมื่อใดที่เรา 
เป็นเหมือนพระองคท์ั่วทุกดา้นจรงิๆ 
 เมื่อน้ันเราจะมีชีวตินิรนัดรเ์ช่นกัน

ศรทัธาและฐานะปุโรหิตไปดว้ยกัน 
ศรทัธาคอืพลังอ�านาจและพลังอ�านาจ
คอืฐานะปุโรหิต หลังจากเรามีศรทัธา 
เราไดร้บัฐานะปุโรหิต จากน้ันโดย
ผ่านฐานะปุโรหิต เราเตบิโตในศรทัธา
จนเรามีพลังอ�านาจทัง้หมดเหมือน
พระเจ้าของเรา

เวลาของเราที่น่ีในความเป็นมรรตยั
สงวนไว้ ให้เป็นเวลาของการทดสอบ
และการทดลอง สิทธิพิเศษของเรา
ขณะอยู่ที่น่ีคอืท�าให้ศรทัธาของเรา
สมบูรณ์และเตบิโตในพลังอ�านาจ
ฐานะปุโรหิต . . .

ฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ท�าให้มนุษย์
ดพีรอ้มในสมัยของเอโนคมากกวา่

สมัยอื่น ระเบียบของเอโนค (ด ูคพ. 
76:57) ที่รูก้ันในสมัยน้ันคอืพลัง
อ�านาจที่แปรสภาพของเอโนคกับผู้คน
ของเขา พวกเขาไดร้บัการแปรสภาพ
เพราะพวกเขามีศรทัธาและใช้พลัง
อ�านาจของฐานะปุโรหิต

พระเจ้าทรงท�าพันธสัญญากับ 
เอโนควา่โดยผา่นศรทัธาทกุคนที่ ไดร้บั 
ฐานะปุโรหิตจะมีพลังอ�านาจปกครอง 
และควบคมุทุกส่ิงบนแผ่นดนิโลก ไม ่
หวัน่กองทหารของนานาประเทศ ยืน 
ในรศัมีภาพและความสูงส่งตอ่พระ 
พักตรพ์ระเจ้า

เมลคเีซเดคเป็นชายผู้มีศรทัธาเช่น
น้ัน “และผู้คนของเขากระท�าความ
ชอบธรรม และไดร้บัสวรรค,์ และ
แสวงหานครแห่งเอโนค” (งานแปล
ของโจเซฟ สมิธ, ปฐมกาล 14:34) . . .

แล้วหลักค�าสอนของฐานะปุโรหิต
คอือะไร เราจะด�าเนินชีวติอย่างไรใน
ฐานะผู้รบัใช้ของพระเจ้า

เดชานุภาพของ
พระผูเ้ป็นเจา้
ศรัทธาคือพลงัอ�านาจและพลงั
อ�านาจคือฐานะปุโรหิต

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

หลักค�าสอนน้ีคอืพระผู้เป็นเจ้าพระ
บิดาของเราทรงเป็นองคสั์ตภาวะที่มี
รศัมีภาพ ดพีรอ้ม และสูงส่ง ผู้มีฤทธา-
นุภาพทัง้มวล เดชานุภาพทัง้มวล 
และอ�านาจการปกครองทัง้มวล ผู้ทรง
รูทุ้กส่ิงและไม่มีขอบเขตในพระคณุ
ลักษณะทัง้มวลของพระองค ์และ
ผู้ทรงพระชนม์ ในหน่วยครอบครวั

พระบิดานิรนัดรข์องเราน่ันเองที่
ไดร้บัสถานะอันสูงส่งน้ีของรศัมีภาพ 
ความดพีรอ้ม และเดชานุภาพเพราะ
ศรทัธาของพระองคส์มบูรณ์แบบและ
ฐานะปุโรหิตของพระองค์ ไรข้ีดจ�ากัด

ฐานะปุโรหิตน่ีเองที่เป็นช่ือ
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า และ
ถ้าเราอยากเป็นเหมือนพระองค ์เรา
ตอ้งไดร้บัและใช้ฐานะปุโรหิตหรอื
เดชานุภาพของพระองคเ์ช่นที่
พระองคท์รงใช้ . . .

โดยศรทัธาเรามพีลงัอ�านาจปกครอง
และควบคมุทกุส่ิง ทัง้ฝ่ายโลกและฝ่าย
วญิญาณ ท�างานปาฏหิารยิแ์ละท�าชีวติ
ใหด้พีรอ้ม ยนืในทีป่ระทบัของพระ
ผูเ้ป็นเจา้และเป็นเหมอืนพระองค์
เพราะเรามศีรทัธาของพระองค ์ความ
ดพีรอ้มของพระองค ์และเดชานุภาพ
ของพระองค ์หรอือกีนัยหน่ึงคอืมี
ความบรบิรูณ์แหง่ฐานะปุโรหิตของ
พระองค์

น่ีคอืหลักค�าสอนของฐานะปุโรหิต 
ไม่มีส่ิงใดยิ่งใหญ่กวา่น้ีได ้น่ีคอืพลัง
อ�านาจที่เราไดร้บัผ่านศรทัธาและ
ความชอบธรรม . . .

มีพลังอ�านาจในฐานะปุโรหิตจรงิๆ
—พลังอ�านาจที่เรามุ่งหมายจะไดม้า
ใช้ พลังอ�านาจที่เราสวดอ้อนวอนอย่าง
จรงิใจขอให้อยู่บนเราและบนลูกหลาน
ของเราตลอดไป ◼

จากค�าปราศรยัภาคฐานะปุโรหติสามญัเรือ่ง “The 

Doctrine of the Priesthood,” Ensign, May 1982, 32–34; 
ปรบัตวัเขยีนตามมาตรฐานที่ใช้อยู่ ในปัจจุบนั น
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โดย เอล็เดอร์ 
บรูซ อำร์. แมคคองก ี
(1915–1985)

แห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง



พระเจ้าผู้คืนพระชนม์เสดจ็เยือน “แกะอ่ืน” ของพระองค์ (3 นีไฟ 15:21) ในอเมริกา
และท่ีอ่ืน ชาวนีไฟ “สัมผสัรอยตะปูท่ีพระหัตถ์ของพระองค์และท่ีพระบาทของ
พระองค์; และการนีพ้วกเขาท�า, โดยออกไปทีละคนจนพวกเขาท้ังหมดได้ออกไป, 
และเห็นด้วยตาของตนและสัมผสัด้วยมือของตน, และรู้แน่แก่ใจและเป็นพยาน,  
ว่าคือพระองค์, ผู้ ซ่ึงศาสดาพยากรณ์เขียนไว้, ว่าจะเสดจ็มา” (3 นีไฟ 11:15)

แกะอ่ืนทีเ่รามี  
โดย เอลส์เพธ ยงัก์



อ่ืน ๆ ในฉบบัน้ี
ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

ส�ำหรับเยำวชน

ส�ำหรับเดก็

น. 44

น. 58

น. 76

เขา้ใจ  

ปิตุพรไม่ไดบ้อกเราทุกอยา่งท่ีจะเกิดข้ึนในชีวติเรา 
แต่ใหแ้ผนท่ีถนนส่วนตวัท่ีสามารถน�าเราไปพบความ
สุขใหญ่หลวงท่ีพระบิดาบนสวรรคท์รงเตรียมไวใ้ห้
เราแต่ละคน

พวกท่านเห็น  

พวกท่านเป็นพยานถึงพระคริสต์
ผูคื้นพระชนม ์วธีิท่ีเราสามารถ

ยนืเป็นพยานในปัจจุบนั

พระเยซปูระทานศีลระลึกแกเ่รา
เรารับศีลระลึกทุก
สปัดาห์ แต่ลกูๆ  
ของท่านรู้หรือ 
ไม่วา่เพราะอะไร

ปิตุพร ของท่าน

พระองค์


