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บทความดจิทิลัเท่าน้ันของเดอืนเมษายน

ตดิต่อเรา

อีเมลค�าถามและค�าติชมของท่านมาท่ี  
liahona@ChurchofJesusChrist.org
ส่งเร่ืองราวของท่านมาท่ี liahona.ChurchofJesus
Christ.org หรือส่งไปรษณียม์าท่ี: 
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

เลยีโฮนาดจิทิลั

ค้นหาเพิม่เตมิ

ในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณและท่ี  
liahona .ChurchofJesusChrist .org ท่านสามารถ:

• หาฉบบัปัจจุบนั

• คน้พบเน้ือหาดิจิทลัเท่านั้น

• คน้หาฉบบัท่ีผา่นมา

• ส่งเร่ืองราวและค�าติชมของท่าน

• บอกรับเป็นสมาชิกหรือบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อ
เป็นของขวญั

• ยกระดบัการศึกษาดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั

• แบ่งปันบทความและวดิีทศันท่ี์ช่ืนชอบ

• ดาวนโ์หลดหรือพิมพบ์ทความ

• ฟังบทความท่ีท่านช่ืนชอบ

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona แอปพลเิคชันคลงัค้นคว้าพระกติตคุิณ

ค้นพบปีตใินการท�างานของพระเจ้า
คนหนุ่มสาวทัว่โลกแบ่งปันวธีิท่ีพวกเขามี
ส่วนร่วมในการฟ้ืนฟตู่อเน่ือง

อดตีร้ังคุณไว้หรือเปล่า?

โดย เจฟฟ์ เบทส์

คนหนุ่มสาวคนหน่ึงแบ่งปันวธีิท่ี 
การเชิญพระเยซูคริสตเ์ขา้มาในชีวติ 
สามารถช่วยใหเ้รามุ่งไปขา้งหนา้

การใช้ช่ือเตม็ของศาสนจกัรรู้สึก
เคอะเขนิแต่คุ้มค่า

โดย ลอรี อโฮลา

คนหนุ่มสาวคนหน่ึงแบ่งปันวธีิท่ีการท�า
ตามค�าแนะน�าของประธานเนลสนัช่วย
ใหเ้ขาแบ่งปันพระกิตติคุณไดดี้ข้ึน
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เพื่อคน้หาค�าพดูจาก 

การประชุมใหญ่สามญัทั้ง

ปัจจุบนัและในอดีตใหไ้ป

ท่ี gc .ChurchofJesusChrist 
.org หรือหมวด “การ

ประชุมใหญ่สามญั” ใน

แอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้

พระกิตติคุณ

ขณะน้ีอยูใ่นปีท่ี 190 การประชุมใหญ่สามญัเป็นประเพณีท่ีคงอยูม่ายาว 
นานทุกเดือนเมษายนและตุลาคม แต่มีการเปล่ียนแปลงบางอยา่งท่ี 

น่าสนใจในหลายปีท่ีผา่นมา:

1967
การประชุมใหญ่สามญั
ถ่ายทอดดว้ยโทรทศัน์
สี คณะนกัร้องประสาน
เสียงแทเบอร์นาเคิล
ชายสวมเส้ือชั้นนอกสี
ฟ้า และหญิงสวมเส้ือ
สีชมพอูมสม้

1949
โดยใชก้ลอ้งในอาคาร 
แทเบอร์นาเคิล มีการ
ถ่ายทอดการประชุม
ใหญ่ทางโทรทศันเ์ป็น
คร้ังแรก

ภา
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A
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1924
ใชไ้มโครโฟนเป็นคร้ัง
แรกท่ีแท่นพดูในอาคาร 
แทเบอร์นาเคิล ก่อน
หนา้นั้น ผูพ้ดูตอ้งพึ่งพา
พลงัเสียงของตนเองเพื่อ
ใหผู้ฟั้งไดย้นิ

1962
แปลค�าพดูเป็นภาษา
อ่ืนๆ—เยอรมนั ดทัช ์
และสเปน—เป็นคร้ัง
แรกในอาคารแทเบอร์-
นาเคิล ปัจจุบนัแปลค�า
พดูมากกวา่ 90 ภาษา!

1977
การประชุมใหญ่เปล่ียน
จากสามวนัและหกภาค
การประชุม เป็นสอง
วนัและมีหา้ภาคการ
ประชุม

2000
ศนูยก์ารประชุมใหญ่
แห่งใหม่ในซอลทเ์ลค-
ซิต้ี พร้อมท่ีนัง่ส�าหรับ 
21,000 คน เปิดใชเ้ป็น
คร้ังแรกส�าหรับการ
ประชุมใหญ่สามญั

1830
สองเดือนหลงัจากการ
จดัตั้งศาสนจกัร โจเซฟ 
สมิธควบคุมการประชุม
ใหญ่สามญัคร้ังแรก
ในเฟเยทท ์นิวยอร์ก มี
สมาชิกและคนอ่ืนๆ อีก
หลายคนเขา้ร่วมประชุม
ประมาณ 30 คน

1850
Deseret News (ส�านักข่าว
เดเซเรท) พิมพเ์ผยแพร่
รายงานการประชุมใหญ่
ฉบบัครบถว้นเป็นคร้ัง
แรกเพราะนกัข่าวหนุ่ม 
จอร์จ ดี. วตัตส์ามารถ
จดชวเลขบนัทึกค�าพดู
ทั้งหมดไวไ้ด้

1867
การประชุมใหญ่สามญั
นานส่ีวนัแทนท่ีจะเป็น
สามวนัตามปกติเพราะท่ี
ประชุมออกเสียงใหอ้ยู่
ต่ออีกหน่ึงวนั

การประชุมใหญ่สามญัตลอดหลายปีทีผ่่านมา



6 เลียโฮนา

ศาสนจักรของ 
พระเยซูครสิต ์
แห่งวสุิทธิชน 
ยุคสุดท้าย 
ก�าลังเตรยีม 
โลกส�าหรบั 
วนัที่ “แผ่นดนิ 
โลกจะเต็ม 
ดว้ยความรู ้
ในเรือ่งของ 
พระยาห์เวห์”  
(อิสยาห์ 11:9)
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ท่
 านและข้าพเจ้าไดม้ีส่วนรว่มในการฟ้ืนฟูตอ่เน่ืองของพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต ์นับวา่ล�า้เลิศยิ่ง! ส่ิงน้ีไม่ไดท้�าดว้ยมือมนุษย์! ส่ิง
น้ีมาจากพระเจ้าซ่ึงตรสัวา่ “เราจะเรง่งานของเราเมื่อถึงเวลา” (หลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา 88:73) งานน้ีไดร้บัพลังโดยข้อประกาศจาก

สวรรคท์ี่มีขึน้เมื่อ 200 ปีก่อน ข้อประกาศที่มีเพียงสิบค�า: “น่ีคอืบุตรที่รกัของ
เรา จงฟังท่าน!” (ด ูโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:17)

ตรสัโดยพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ข้อประกาศน้ีน�าเด็กหนุ่มโจเซฟ 
สมิธมาพบกับพระเจ้าพระเยซูครสิต ์ค�าสิบค�าน้ันคอืจุดเริม่ตน้ของการฟ้ืนฟู
พระกิตตคิณุของพระองค ์เพราะเหตใุด? เพราะพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์
ของเราคอืพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรกัเรา! พระองคท์รงประสงค์ ให้บุตรธิดาของ
พระองค์ ไดร้บัความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดร!์ งานยุคสุดท้ายอันยิ่งใหญ่ซ่ึง
เราเป็นส่วนหน่ึงไดร้บัการสถาปนาตามก�าหนดการ เพื่อเป็นพรแก่ โลกที่รอ 

คอยและร�า่ไห้
ข้าพเจ้าไม่อาจพูดถึงการฟ้ืนฟูดว้ยน� ้าเสียงธรรมดา ความจรงิของ

ประวตัศิาสตรข์้อน้ีน่าทึ่งที่สุด! เหลือเช่ือยิ่งนัก! น่าตืน่เตน้เหลือเกิน! น่าพิศวง
เพียงใดที่มีผู้ส่งสารจากสวรรคล์งมามอบสิทธิอ�านาจและพลังอ�านาจแก่งานน้ี?

วนัน้ีงานของพระเจ้าในศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายก�าลังรดุหน้าดว้ยฝีเท้าที่เรง่เรว็ขึน้ ศาสนจักรจะมีอนาคตอย่างที่ ไม่
เคยปรากฏมาก่อน และไม่มีส่ิงใดเทียบได ้“ส่ิงที่ตาไม่เห็น หูไม่ไดย้ิน . . . ส่ิง
ที่พระเจ้าทรงจัดเตรยีมไวส้�าหรบัคนทัง้หลายที่รกัพระองค”์ (1 โครนิธ์ 2:9; 
ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 76:10 ดว้ย)

โดย ประธาน 
รัสเซลล์ เอม็.  
เนลสัน

อย
ู่ใน

วิสั
ยที่
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อนาคตของ
ศาสนจักร  

การเตรียมโลกเพือ่รับการเสดจ็มา 
คร้ังทีส่องของพระผู้ช่วยให้รอด

20
0 ปี แห่ง ความสว่าง

1820-  2020
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จ�าไวว้า่ความสมบูรณ์ของการปฏิบัตศิาสนกิจ
ของพระครสิตร์ออยู่ ในอนาคต ค�าพยากรณ์ถึงการ
เสด็จมาครัง้ที่สองของพระองคย์ังไม่ส�าเรจ็ เราเพียง
ก�าลังวางรากฐานเพื่อขึน้ไปสู่จุดสูงสุดของสมัยการ
ประทานสุดท้ายน้ี—เมื่อการเสด็จมาของพระผู้ช่วย
ให้รอดกลายเป็นจรงิ

การรวบรวมอสิราเอลทั้งสองด้านของม่าน
ส่ิงทีจ่�าเป็นตอ้งมากอ่นการเสด็จมาครัง้ทีส่องคอื

การรวบรวมอสิราเอลทีก่ระจดักระจายซ่ึงรอคอยมา
นาน (ด ู1 นีไฟ 15:18; ดหูน้าช่ือเรือ่งของพระคมัภรี์
มอรมอนดว้ย) หลกัค�าสอนเรือ่งการรวบรวมน้ีเป็น
ค�าสอนส�าคญัเรือ่งหน่ึงของศาสนจกัรของพระเยซู
ครสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทา้ย  พระเจา้ทรงประกาศ
วา่ “เราใหเ้ครือ่งหมายแกเ่จา้ . . . เมือ่เราจะรวม, 
ผูค้นของเรา, จากการกระจดักระจายอนัยาวนานของ
พวกเขา, โอเ้ชือ้สายแหง่อสิราเอล, และจะสถาปนา
ไซอนัของเราในบรรดาพวกเขาอกี” (3 นีไฟ 21:1)

เราไม่เพียงสอนหลักค�าสอนน้ีเท่าน้ัน แตเ่รา
มีส่วนรว่มดว้ย เราท�าเช่นน้ันขณะช่วยรวมผู้ที่

พระเจ้าทรงเลือกทัง้สองดา้นของม่าน ในฐานะส่วน
หน่ึงของจุดหมายที่วางแผนไวแ้ล้วของแผ่นดนิ
โลกและผู้อยู่อาศัยในน้ัน เครอืญาตผิู้ล่วงลับของเรา
ตอ้งไดร้บัการไถ่ (ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 
128:15) ดว้ยพระเมตตา ค�าเชือ้เชิญให้ “มาหาพระ
ครสิต”์ (เจคอบ 1:7; โมโรไน 10:32; หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 20:59) ยังสามารถขยายไปถึงผู้ที่
ล่วงลับไปโดยปราศจากความรูเ้รือ่งพระกิตตคิณุ
อีกดว้ย (ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 137:6- 8) 
อย่างไรก็ตาม ส่วนหน่ึงของการเตรยีมจ�าเป็นตอ้ง
อาศัยความพยายามของผู้อื่นบนแผ่นดนิโลก เรา
รวบรวมแผนภูมิล�าดบัเชือ้สาย กรอกบันทึกกลุ่ม
ครอบครวั  และท�างานพระวหิารแทนคนตายเพื่อ
รวมผู้คนมาหาพระเจ้าและครอบครวัของพวกเขา 
1 โครนิธ์ 15:29; 1 เปโตร 4:6)

เราตอ้งผนึกครอบครวัเข้าดว้ยกันช่ัวนิรนัดร (ด ู
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 2:2- 3; 49:7; 138:48; 
โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:39) ตอ้งหล่อหลอมให้มี
ห่วงเช่ือมระหวา่งบรรพบุรษุกับลูกหลาน ในยุคของ
เรา การรวมกันอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนและดพีรอ้ม

จ�ำไวว้ำ่ควำม
สมบูรณ์ของกำร
ปฏิบัตศิำสนกิจ
ของพระครสิตร์อ
อยู่ ในอนำคต
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ของทุกสมัยการประทาน กุญแจ และอ�านาจจะตอ้ง
เช่ือมเข้าดว้ยกัน (ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 
128:18) เพื่อจุดประสงคอ์ันศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ี ขณะ
น้ีพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์กระจายอยู่ทั่วแผ่นดนิโลก 
ข้าพเจ้าขอย�า้อีกครัง้วา่การก่อสรา้งพระวหิารเหล่าน้ี
อาจไม่เปลี่ยนชีวติของท่าน แตก่ารรบัใช้ของท่านใน
พระวหิารจะเปลี่ยนชีวติท่านแน่นอน

เวลาน้ันก�าลังมาถึงเมื่อผู้ ไม่เช่ือฟังพระเจ้าจะ 
ถกูแยกออกจากผูเ้ช่ือฟัง (ด ู หลกัค�าสอนและพนัธ
สัญญา 86:1 7 ) หลกัประกนัทีป่ลอดภัยัทีสุ่ดของเรา
คอืมคีา่ควรตอ่ไปทีจ่ะเขา้พระนิเวศน์อนัศักดิสิ์ทธิ์
ของพระองค ์ของขวญัอนัประเสรฐิสุดทีท่า่นจะ
ถวายแดพ่ระเจา้ไดค้อืการรกัษาตนใหห้มดจดจาก
โลก มคีา่ควรตอ่การเขา้พระนิเวศน์อนัศักดิสิ์ทธิ์
ของพระองค ์ของขวญัทีพ่ระองคจ์ะประทานแก่
ทา่นคอืสันตสุิขและความมัน่คงทีรู่ว้า่ทา่นมคีา่ควร
ทีจ่ะเขา้เฝ้้าพระองค ์ไมว่า่เวลาจะมาถงึเมือ่ใด

นอกจากงานพระวหิาร การออกมาของพระคมัภัรี ์
มอรมอนเป็นเครือ่งหมายตอ่ทัง้โลกวา่พระเจา้ได ้

ทรงเริม่รวมอสิราเอลแลว้และท�าใหพ้นัธสัญญาทีท่รงท�าไวก้บัอบัราฮัม อิสอัค 
และยาโคบเกดิสัมฤทธผิล (ด ูปฐมกาล 12:2–3; 3 นีไฟ 21; 29) พระคมัภัรี ์
มอรมอนประกาศหลกัค�าสอนของการรวม (ด ู1 นีไฟ 10:14 เป็นตวัอยา่ง) 
ท�าใหผู้ค้นเรยีนรูเ้กีย่วกบัพระเยซคูรสิต ์เช่ือพระกติตคิณุของพระองค ์และ
เขา้รว่มศาสนจกัรของพระองค ์
อนัทีจ่รงิ หากไมม่พีระคมัภัรี์
มอรมอน การรวบรวมอสิราเอล
ทีสั่ญญาไวจ้ะไมเ่กดิขึน้

งานเผยแผ่ศาสนาส�าคญั
ตอ่การรวบรวมน้ันอย่างยิ่ง
เช่นกัน ผู้รบัใช้ของพระเจ้า
ออกไปประกาศการฟ้ืนฟู ใน
หลายประชาชาตสิมาชิกและผู้
สอนศาสนาของเราคน้หาเหล่า
อิสราเอลที่กระจัดกระจายไป 
พวกเขาสืบหาคนเหล่าน้ัน “ตามซอกหิน” (เยเรมีย์ 16:16) และพวกเขาจับ
คนเหล่าน้ันดงัจับปลาเหมือนในสมัยโบราณ

งานเผยแผ่ศาสนาเช่ือมโยงผู้คนกับพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงท�ากับ 
อับราฮัมแต่โบราณกาล:

“เจ้าจะเป็นพรแก่พงศ์พันธุ์ของเจ้าตอ่จากเจ้า, กระทั่งในมือพวกเขา พวก
เขาจะน�าการปฏิบัตศิาสนกิจและฐานะปุโรหิตน้ีสู่ประชาชาตทิัง้ปวง;

“และเราจะอวยพรพวกเขาโดยผ่านช่ือของเจ้า; เพราะมากเท่าที่ ไดร้บัพระ
กิตตคิณุน้ีจะไดร้บัเรยีกตามช่ือของเจ้า, และจะนับไวเ้ป็นพงศ์พันธุ์ของเจ้า, 
และจะลุกขึน้และอวยพรเจ้า, เป็นบิดาพวกเขา” (อับราฮัม 2:9–10)

งานเผยแผ่ศาสนาเป็นเพียงการเริม่ตน้ของพรดงักล่าว สัมฤทธิผล ความ
สมบูรณ์ครบถ้วนของพรเหล่าน้ันจะเกิดขึน้เมื่อผู้ที่เข้าสู่น� ้าบัพตศิมาท�าให้
ชีวติของตนดพีรอ้มถึงระดบัที่พวกเขาอาจเข้าพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ ได ้การรบั
เอ็นดาวเม้นท์ที่น่ันผนึกสมาชิกของศาสนจักรเข้ากับพันธสัญญาของอับราฮัม

การเลือกที่จะมาหาพระครสิต์ ไม่ ใช่เรือ่งของที่ตัง้ทางกายภัาพ แตเ่ป็น
เรือ่งของความมุ่งมั่นของแตล่ะคน สมาชิกศาสนจักรทุกคนเข้าถึงหลักค�า
สอน ศาสนพิธี กุญแจฐานะปุโรหิตและพรของพระกิตตคิณุได้ ไม่วา่พวกเขา
จะอยู่ที่ ใด เราสามารถน�าผู้คน “มาสู่ความรูเ้รือ่งพระเจ้า” (3 นีไฟ 20:13)  
โดยพวกเขาไม่ตอ้งจากบ้านเกิดเมืองนอน

จรงิที่วา่ในยุคแรกของศาสนจักร การเปลี่ยนใจเลื่อมใสมักหมายถึงการ
โยกย้ายถิ่นฐานดว้ย แตข่ณะน้ีงานการรวบรวมเกิดขึน้ในแตล่ะประชาชาต ิ
พระเจ้าทรงประกาศิตการสถาปนาไซอัน (ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 6:6; 
11:6) ในแตล่ะเขตแดนที่พระองคป์ระทานการถือก�าเนิดและการถือสัญชาติ
แก่วสุิทธิชนของพระองค ์สถานที่รวบรวมวสุิทธิชนชาวบราซิลอยู่ ในบราซิล 
สถานที่รวบรวมวสุิทธิชนชาวไนจีเรยีอยู่ ในไนจีเรยี สถานที่รวบรวมวสุิทธิชน

ของขวญัอันประเสรฐิสุดทีท่่าน
จะถวายแดพ่ระเจ้าไดค้อื 
การรกัษาตนให้หมดจดจากโลก  
มีคา่ควรตอ่การเข้าพระนิเวศน์ 
อันศกัดิสิ์ทธิ์ของพระองค์
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ชาวเกาหลีอยู่ ในเกาหลี ไซอันคอื“ผู้มี ใจบรสุิทธิ์” 
(หลักค�าสอนและพันธสัญญา 97:21) คอืที่ ใดก็ตาม
ที่วสุิทธิชนผู้ชอบธรรมอยู่

ความมั่นคงทางวญิญาณจะขึน้อยู่กับ วธิ ีที่เขา
ด�าเนินชีวติเสมอ ไม่ ใช่ สถำนที ่ที่เขาด�าเนินชีวติ 
ข้าพเจ้าสัญญาวา่ถ้าเราท�าสุดความสามารถที่จะใช้
ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละเข้าถึงพลังแห่งการ
ชดใช้ของพระองคผ์่านการกลับใจ เราจะมีความรู้
และพลังอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้าในการช่วยเราน�า
พรแห่งพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซู
ครสิต์ ไปยังทุกประชาชาต ิตระกูล ภาษา และผู้คน 
และเพื่อเตรยีมโลกให้พรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ที่
สองของพระเจ้า

การเสดจ็มาคร้ังทีส่อง
พระเจ้าจะเสด็จกลับสู่ดนิแดนที่พระองคท์รง

ท�าให้ศักดิสิ์ทธิ์ โดยพระพันธกิจของพระองคท์ี่
น่ันในความเป็นมรรตยั พระองคจ์ะเสด็จมาสู่
เยรซูาเล็มอีกครัง้ ในชัยชนะ โดยทรงเสือ้คลุมอย่าง
กษัตรยิ์สีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของพระโลหิต
ซ่ึงไหลจากทุกขุมขน พระองคจ์ะเสด็จกลับมาสู่
นครศักดิสิ์ทธิ์ (ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 
133:46–48) ที่น่ันและที่อื่นๆ “พระสิรขิองพระ

ยาห์เวห์จะปรากฏ แล้วมนุษย์ทุกคนจะมองเห็น
ดว้ยกัน” (อิสยาห์ 40:5; ด ูหลักค�าสอนและพันธ-
สัญญา 101:23 ดว้ย) “เขาจะขนานนามของท่านวา่ 
ที่ปรกึษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระ
บิดานิรนัดร ์และองคสั์นตริาช” (อิสยาห์ 9:6)

พระองค์จะทรงปกครองจากเมืองหลวงสอง
แห่งในโลก: หน่ึงคือในนครเยรซูาเล็มเก่า (ด ู
เศคารยิาห์ 14) และอีกแห่งหน่ึงในนครเยรซูาเล็ม
ใหม่ “สรา้งขึน้ในทวปีอเมรกิา” (หลักแห่งความเช่ือ 
1:10) จากศูนย์กลางทัง้สองแห่ง พระองค์จะทรง
ก�ากับดูแลเรือ่งต่างๆ ในศาสนจักรและอาณาจักร
ของพระองค์ จะสรา้งพระวหิารขึน้อีกแห่งหน่ึงใน
เยรซูาเล็ม จากพระวหิารแห่งน้ันพระองค์จะทรง 
ครองบัลลังก์ตลอดกาลอย่างจอมเจ้านาย น� ้าจะออก 
มาจากใต้พระวหิาร ผืนน� ้าแห่งทะเลตายจะจืด  
(ดู เอเสเคียล 47:1- 8)

ในวนัน้ันพระองคจ์ะทรงมีพระนามใหม่และราย
รอบไปดว้ยวสุิทธิชนกลุ่มพิเศษ พระองคจ์ะทรง
เป็นที่รูจ้ักในฐานะ “เจ้านายเหนือเจ้านายทัง้หลาย 
และทรงเป็นกษัตรยิ์เหนือกษัตรยิ์ทัง้หลาย: และ
พวกที่ [จะอยู่] กับพระองคน้ั์นก็ [จะเป็นพวกที่] ได้
รบัการทรงเรยีกและไดร้บัการทรงเลือก และเป็น
พวกที่ซ่ือสัตย์” (ววิรณ์ 17:14) ตอ่ความวางใจของ

อย่ำงไรก็ตำม 
ข้ำพเจ้ำสัญญำกับ
ท่ำนวำ่เมือ่ท่ำน
ตดิตำมพระเยซู
ครสิต ์ท่ำนจะพบ
สันตสุิขทีย่ั่งยืน
และปีตทิีแ่ท้จรงิ
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พวกเขาที่น่ีในความเป็นมรรตยั แล้วพระองค ์“จะ
ทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์” (ววิรณ์ 11:15)

แผ่นดนิโลกจะกลับสู่สภาพคล้ายสวรรคแ์ละถูก
ท�าใหม่ จะมีฟ้าสวรรค์ ใหม่และแผ่นดนิโลกใหม่  
(ด ูววิรณ์ 21:1; อีเธอร ์13:9; หลักค�าสอนและ 
พันธสัญญา 29:23–24)

น่ีคอืหน้าที่ของเรา—น่ีคอืสิทธิพิเศษของเรา— 

ที่จะช่วยเตรยีมโลกส�าหรบัวนัน้ัน

เผชิญอนาคตด้วยศรัทธา
ขณะเดยีวกันน้ี ที่น่ีและเดีย๋วน้ี เราอาศัยอยู่ ใน

ยุคของความวุน่วาย แผ่นดนิไหวและสึนามิก่อให้
เกิดหายนะ รฐับาลล่มสลาย เศรษฐกิจฝืดเคอืงอย่าง
หนัก ครอบครวัถูกโจมต ีและอัตราการหย่ารา้งเพิ่ม
สูงขึน้  เรามีเหตผุลเพียงพออย่างมากให้ห่วงกังวล 
แตเ่ราไม่จ�าเป็นตอ้งปล่อยให้ความกลัวเข้าแทนที่
ศรทัธา เราตอ่สู้กับความกลัวเหล่าน้ันได้ โดยเสรมิ
สรา้งศรทัธาของเรา

เหตุใดเราจึงต้องมีศรทัธามั่นคงเช่นน้ัน? 
เพราะมีอุปสรรครออยู่ข้างหน้า การเป็นวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายที่ซ่ือสัตย์ ในอนาคตไม่ง่ายหรือไม่เป็นที่
ช่ืนชอบมากนัก เราแต่ละคนจะได้รับการทดสอบ 
อัครสาวกเปาโลเตือนว่าในยุคสุดท้ายผู้พากเพียร
ท�าตามพระเจ้า “จะถูกกดขี่ข่มเหง” (2 ทิ โมธี 
3:12) การข่มเหงเช่นน้ันสามารถเบียดท่านเข้าไป
ในความอ่อนแอแบบเงียบๆ หรือกระตุ้นท่าน
ให้เป็นแบบอย่างและกล้าหาญมากขึน้ในชีวิต
ประจ�าวัน

วธีิ ที่ท่านรบัมือกับการทดลองของชีวติเป็นส่วน 
หน่ึงของการพัฒนาศรทัธา ความเข้มแข็งเกิดขึน้ 
เมื่อท่านจดจ�าวา่ท่านมีธรรมชาตแิห่งสวรรค ์น่ัน 
คอืมรดกอันประมาณคา่มิได ้พระเจ้าทรงเตอืน 
ท่าน และบุตรหลานของท่านวา่ท่านเป็นทายาท 
ตามกฎ พระองคท์รงสงวนท่านไว้ ในสวรรค์ ให้เกิด 
มาในเวลาและสถานที่พิเศษจ�าเพาะเพื่อให้เตบิโต 
เป็นผู้ถือธงสัญญาณและเป็นผู้คนแห่งพันธสัญญา 
ของพระองค ์เมื่อท่านเดนิในเส้นทางแห่งความ 
ชอบธรรมของพระเจ้า ท่านจะไดร้บัพรให้ด�าเนิน 
ตอ่ไปในพระมหากรณุาธิคณุของพระองค ์เป็น 

ความสวา่งและเป็นผู้ช่วยผู้คนของพระองค์ ให้รอด (ด ูหลักค�าสอนและ 
พันธสัญญา 86:8- 11)

ขอให้ท่านท�าทุกอย่างเพื่อเสรมิสรา้งศรทัธาของท่านในพระเยซูครสิต ์และ
เพิ่มพูนความเข้าใจเรือ่งหลักค�าสอนที่สอนในศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู และ
แสวงหาความจรงิอย่างไม่ย่อท้อ  โดยมีรากฐานมั่นคงในหลักค�าสอนบรสุิทธิ์ 
ท่านจะสามารถก้าวไปข้างหน้าดว้ยศรทัธา ท�าทุกอย่างที่อยู่ ในอ�านาจของท่าน
อย่างรา่เรงิและไม่ลดละเพื่อให้จุดประสงคข์องพระเจ้าเกิดสัมฤทธิผล

จะมีบางวนัที่ท่านจะท้อแท้อย่างยิ่ง ดงัน้ันจงสวดอ้อนวอนขอความ 
กล้าหาญไม่ ให้ยอมแพ้! น่าเศรา้เมื่อคนที่ท่านคดิวา่เป็นเพื่อนจะทรยศท่าน  

และบางอย่างจะดเูหมือนไม่ยุตธิรรม
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าสัญญากับท่านวา่เมื่อท่านตดิตามพระเยซูครสิต ์

ท่านจะพบสันตสุิขที่ยั่งยืนและปีตทิี่แท้จรงิ เมื่อท่านรกัษาพันธสัญญาอย่าง
เครง่ครดัมากขึน้ เมื่อท่านปกป้องศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าบนแผ่นดนิโลกวนัน้ี พระเจ้าจะประทานพรให้ท่านมีพลังและปัญญาเพื่อ
ประสบผลส�าเรจ็ในส่ิงที่สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายเท่าน้ันที่ท�าได้

เราตอ้งเป็นผู้สรา้งศรทัธา
ส่วนบุคคลในพระผู้เป็น
เจ้า ศรทัธาในพระเจ้าพระ
เยซูครสิต ์และศรทัธาใน
ศาสนจักรของพระองค ์เรา
ตอ้งสรา้งครอบครวัและ
ผนึกในพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ 
เราตอ้งสรา้งศาสนจักรและ
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
บนแผ่นดนิโลก (ด ูมัทธิว 
6:33) เราตอ้งเตรยีมตวัเพื่อ
จุดหมายอันสูงส่งของเราเอง: 
รศัมีภาพ ความเป็นอมตะ 
และชีวตินิรนัดร ์(ด ูโรม 2:7; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 75:5)

ข้าพเจ้าเป็นพยานตอ่ท่านดว้ยความอ่อนน้อมวา่—ดงัที่ศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธประกาศไว—้พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต ์
“จะออกไปอย่างองอาจ มีเกียรต ิและเป็นอิสระ จนกวา่จะเข้าไปสู่ทุกทวปี ไป
เยือนทุกถิ่น ไปยังทั่วทุกประเทศ และก้องอยู่ ในทุกหู จนกวา่จุดประสงคข์อง
พระผู้เป็นเจ้าจะส�าเรจ็ และพระเยโฮวาห์ผู้ทรงฤทธานุภาพจะตรสัวา่งาน
ส�าเรจ็แล้ว”—(เลียโฮนำ, มกรำคม 2014, “เผชิญอนำคตดว้ยศรทัธำ & ควำม
หวงั,” เอ็ม รสัเซลล์ บัลลำรด์, หน้ำ 20)

เรารว่มงานของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้
พระพรของพระองคอ์ยู่กับพวกท่านแตล่ะคนและทุกคน ◼
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ควำมเข้มแข็งเกิดขึน้เมือ่
ท่ำนจดจ�ำวำ่ท่ำนมีธรรมชำติ
แห่งสวรรค ์น่ันคอืมรดกอัน
ประมำณคำ่มิได้
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เบร์กลนิด์ กนูนาซอน
อาร์เนสซิสลา ไอซ์แลนด์

เบรก์ลินด ์(ซ้ำย) กับน้องสำวของเธอ เอียลิน 
(ขวำ) เมือ่เบรก์ลินดอ์ยู่ ในภำวะซึมเศรำ้อย่ำง
หนักทีสุ่ดเท่ำทีเ่คยประสบมำ เธอรูสึ้กวำ่ไปตอ่
ไม่ไหว โดยเปิดใจถึงควำมยำกล�ำบำกของเธอ
กับครอบครวัและเพือ่นๆ เธอพบกำรรกัษำทำง
วญิญำณและอำรมณ์ผ่ำนเครือ่งมือทีพ่ระบิดำ
บนสวรรคป์ระทำนให้
มนิด ีเซลู, ช่างภาพ

ภาพแห่งศรัทธา

การสนทนากบัครอบครัวและเพื่อนๆ เก่ียวกบั
ภาวะซึมเศร้าช่วยไดม้าก และยงัน�าความช่วย
เหลือท่ีมากกวา่นั้นมาอีก ดิฉนัไม่ตอ้งการกิน
ยาหรือไปรับการบ�าบดั ดิฉนัเฝ้าบอกตนเองวา่ 
“ฉนัมีพระผูเ้ป็นเจา้” แต่พระผูเ้ป็นเจา้ประทาน
เคร่ืองมืออ่ืนๆ หลายอยา่ง เช่น การกินยา การ
บ�าบดั เพื่อใหเ้ราใชน้อกเหนือจากเร่ืองทาง
วญิญาณ

เม่ือดิฉนัอยูใ่นภาวะซึมเศร้าท่ีเลวร้ายท่ีสุด 
จะมีคนบอกวา่ “เด๋ียวกดี็ข้ึน” ดิฉนัเหน่ือยลา้ท่ี
จะฟังค�าพดูนั้น แต่แมว้า่จะฟังดูแปลกๆ กต็าม 
มนักเ็ป็นความจริง

ดิฉนัไม่คิดเลยวา่จะมีความสุขไดข้นาดน้ี 
บางวนักย็งัตอ้งด้ินรนต่อสู ้แต่ดว้ยเคร่ืองมือท่ี
พระบิดาบนสวรรคป์ระทานให ้ดิฉนัรับมือได ้
เวลาน้ีเม่ือใดท่ีดิฉนัรู้สึกตนเองก�าลงัตกไปสู่
ภาวะซึมเศร้า ดิฉนับอกตนเองวา่มีคนรักดิฉนั 
ดิฉนัมีคนท่ีดิฉนัคุยดว้ยได ้และทุกอยา่งจะดีข้ึน

ค้นคว้าเพิม่เตมิ
ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเสน้
ทางแห่งศรัทธาของเบร์กลินด์
และภาพถ่ายเพิ่มเติมในคลงั
คน้ควา้พระกิตติคุณหรือฉบบั
ออนไลนข์องบทความน้ีท่ี 
ChurchofJesusChrist .org/  
go/ 42013
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ใ 
นฐานะครชัูน้เรยีนเตรยีมตวัเป็นผู้สอนศาสนา ซูซีและทอม มัลเลนท้าทายสมาชิกชัน้
เรยีนของพวกเขาเป็นประจ�าให้เชิญใครสักคนดกูารประชุมใหญ่สามัญ

“การเชิญใครสักคนให้ท�าบางส่ิงเป็นส่วนส�าคญัของงานเผยแผ่ศาสนา และประยุกต์
ใช้กับการปฏิบัตศิาสนกิจไดด้ว้ย” เธอกล่าว “นักเรยีนของเรากลับมารายงานสม�่าเสมอวา่ผลที่
ไดร้บัดเีพียงใดทัง้กับตวัพวกเขาเองและผู้รบัค�าเชิญ”

ตอ่ไปน้ีเป็นบางวธิีที่นักเรยีนรายงานเกี่ยวกับการเอือ้มออกไป:

•  “เราปฏิบัตศิาสนกิจกับเพื่อนคนหน่ึงที่มีเรือ่งยากล�าบาก เราเชิญให้เขาฟังการประชุม
ใหญ่สามัญเพื่อหาค�าตอบ เมื่อเราไปเยี่ยมเขาหลังการประชุมใหญ่ เขาบอกวา่ไดย้ิน
แนวคดิมากมายที่ช่วยได”้

•  “เราจัดงานเลีย้งประชุมใหญ่สามัญและทุกคนน�าอาหารมาแบ่งปันกัน งานเลีย้งสนุก
มากจนเราตดัสินใจจัดอีก”

•  “ฉันชวนเพื่อนมาดูการประชุมใหญ่สามัญด้วยกัน ขณะคุยกันเรื่องน้ี เราตัดสินใจขับ
รถไปอาคารประชุมเพื่อดูว่าจะดูที่น่ันได้ ไหม เราดู และเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่
ได้อยู่ที่น้่ัน”

ขณะที่ครอบครวัมัลเลนและนักเรยีนของพวกเขาไดเ้รยีนรู ้ยังมีอีกหลายวธิีที่จะใช้การ
ประชุมใหญ่สามัญปฏิบัตศิาสนกิจ เป็นวธิีที่ยอดเยี่ยมที่จะแบ่งปันข้อความที่ยกมาที่ช่วย 

หนุนใจ ประเพณีครอบครวั การสนทนาที่มีความหมาย และค�าสอนจากผู้รบัใช้ของพระเจ้า!

หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ

โดยมีข้อความท่ียกมาทุกข้อท่ีช่วยหนุนใจ ประเพณีครอบครัว และค�าสอน
จากผู้รับใช้ของพระเจ้า การประชุมใหญ่สามญัท�าให้เรามีวิธีมากมายในการ
ปฏิบัติศาสนกิจ—ก่อน ระหว่าง และภายหลงัสุดสัปดาห์ประชุมใหญ่สามญั!

ใช ้การประชุมใหญ่สามญั 
ปฏิบติัศาสนกิจ
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“สังเกต”
พระผูช่้วยใหร้อดทรงใชเ้วลาดว้ยความรัก
ในการดูความตอ้งการของผูอ่ื้นและทรง
ลงมือท�าเพื่อรองรับความตอ้งการเหล่านั้น  
(ดู  มทัธิว 9:35- 36; ยอห์น 6:5; 19:26- 27)  
เราสามารถท�าไดเ้ช่นกนั

“ได้รับเชิญทนัท”ี
หลงัจากสงัเกตเห็นความตอ้งการของผูท่ี้เรา
ปฏิบติัศาสนกิจ ขั้นต่อไปคือลงมือท�า

“การฟังถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์”
เราควร “ประชุมกนับ่อย” (โมโรไน 6:5) เพื่อ
เรียนรู้ดว้ยกนั เติบโตดว้ยกนั และสนทนากนั
ในเร่ืองทางวญิญาณท่ีส�าคญัมากท่ีสุดต่อจิต
วญิญาณของเรา
“มาฟังค�าของศาสดา สดบัวาทะของพระเจา้” 2  
อาจเป็นค�าเชิญท่ีส�าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงท่ีเรา
ควรมอบใหผู้ท่ี้เราปฏิบติัศาสนกิจ

“ความรักและมติรภาพ”
เพื่อช่วยเหลือและเป็นอิทธิพลดีอยา่งแทจ้ริง
ต่อผูอ่ื้น เราตอ้งสร้างความสมัพนัธ์ดว้ยความ
เห็นใจและ “ความรักท่ีไม่เสแสร้ง” (ดู หลกั
ค�าสอนและพนัธสญัญา 121:41)

เช้ือเชิญให้ผู้อืน่มาทีบ้่านท่าน
“พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชำให้ผู้ตดิตำมพระองค ์‘รกัซึง่กันและกัน 
เรำรกัพวกท่ำนมำแล้วอย่ำงไร ท่ำนก็จงรกักันและกันดว้ยอย่ำงน้ัน’ 
(ยอห์น 13:34) ดว้ยเหตน้ีุเรำจึงดวูำ่พระองคท์รงรกัเรำอย่ำงไร . . .  ถ้ำ
เรำท�ำให้พระองคท์รงเป็นตน้แบบของเรำ เรำควรพยำยำมเอือ้มไปรวม
ทุกคนเข้ำมำในกลุ่มเสมอ” —ประธำนดลัลิน เอช. โอ๊คส์ 1

หลายปีก่อนไมค ์ผู้สอนประจ�าบ้านที่ยอดเยี่ยมของเรา สังเกตเห็น วา่
ดฉัินและลูกสามคนใช้แล็ปท็อปเครือ่งเล็กๆ ดกูารประชุมใหญ่สามัญ 
เขา เชิญเราทนัท ีให้ ไปดกูารประชุมใหญ่ที่บ้านกับเขาและแจ็คกี ภรรยา
ของเขา  โดยยืนยันวา่ทัง้สองชอบที่ ไดด้ดูว้ยกัน ลูกๆ ดฉัินตืน่เตน้ยินดี
ที่จะไดด้กูารประชุมใหญ่ ในจอทีวจีรงิ ดฉัินรูสึ้กซาบซึง้อย่างยิ่งส�าหรบั
การสนับสนุนน้ี และเราทุกคนชอบเวลาที่อยู่ดว้ยกันมาก

หลังจากน้ันการดกูารประชุมใหญ่สามัญดว้ยกันก็เป็นประเพณี แม้
เมื่อเรามีทีวขีองตนเองแล้ว เราก็ยังหอบหมอน สมุดจดและของกิน
เล่นมุ่งตรงไปบ้านไมคก์ับแจ็คกีอย่างมีความสุขเพื่อดกูารประชุมใหญ่
สามัญ การฟังถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ ดว้ยกันท�าให้รูสึ้กพิเศษมาก
ขึน้ เรากลายเป็นเหมือนครอบครวั ไมคก์ับแจ็คกีกลายเป็นเพื่อนที่ดี
ที่สุดและเป็นตายายคูท่ี่สองของลูกๆ ดฉัิน ความรักและมติรภาพ ของ
พวกเขาเป็นพรยิ่งใหญ่ของครอบครวัดฉัิน ดฉัินส�านึกคณุอย่างยิ่งที่
พวกเขาเต็มใจเปิดบ้านและเปิดใจให้เรา
ซูซานน์ เอร์ิด แคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
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“แบ่งปันพระกติตคุิณ”
เรามีพนัธสญัญาวา่จะ “ยนืเป็นพยานเก่ียวกบั
พระผูเ้ป็นเจา้ทุกเวลาและในทุกส่ิง, และใน
ทุกแห่ง” (โมไซยาห์ 18:9)

“สร้างสรรค์การสนทนา”
ข่าวสารจากการประชุมใหญ่สามญัสามารถ
เป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กิดการสนทนาท่ีน่า
พิศวง สอดคลอ้ง และเป็นการน�าทางวญิญาณ 
การสนทนาแบบน้ีสามารถเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัความสมัพนัธ์ของท่าน ช่วย 
ใหป้ระจกัษพ์ยานของท่านเติบโต และน�า 
ปีติมาสู่ท่าน! (ดู หลกัค�าสอนและ 
พนัธสญัญา 50:22)

“ใช้ค�าถาม”
“ค�าถามท่ีดีจะช่วยใหเ้ขา้ใจถึงความสนใจ ขอ้
กงัวล หรือค�าถามท่ีผูอ่ื้นมี ค �าถามจะช่วยเสริม
สร้างการสอนของท่าน เช้ือเชิญพระวญิญาณ 
และช่วยใหผู้ค้นเรียนรู้” 4

แบ่งปันทางอนิเทอร์เน็ต
“ช่องทำงสือ่สังคมเป็นเครือ่งมือที่ ใช้กันทั่วโลกซึง่จะส่งผลเป็นส่วนตวั
และในดำ้นดตีอ่บุคคลและครอบครวัเป็นจ�ำนวนมำก และข้ำพเจ้ำเชือ่
วำ่ถึงเวลำแล้วทีเ่รำเหล่ำสำนุศษิย์ของพระครสิตจ์ะใช้เครือ่งมือที่ ได้
รบักำรดลใจเหล่ำน้ีอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกขึน้เพือ่เป็น
พยำนถึงพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำนิรนัดร ์แผนแห่งควำมสุขของพระองค์
ส�ำหรบับุตรธิดำของพระองค ์และพระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์
ในฐำนะพระผู้ช่วยให้รอดของโลก” —เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนำร์ 3

อินเทอรเ์น็ตช่วยให้เรา แบ่งปันพระกติตคุิณ กับโลกทัง้โลก ดฉัินชอบ
มาก! ดฉัินท�าเวบ็ไซตท์ี่พยายามจัดหาแหล่งข้อมูลพระกิตตคิณุที่ยก
ระดบัจิตใจส�าหรบัครแูละครอบครวั ซ่ึงมีหมวดการประชุมใหญ่สามัญ
ซ่ึงดฉัินแบ่งปันกิจกรรมสองสามอย่างส�าหรบัการประชุมใหญ่สามัญดว้ย 
แตส่่วนใหญ่ดฉัินพยายามช่วยให้คนอื่นๆ สร้างสรรค์การสนทนา จากค�า
ปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญ การดคู�าถามจากคนอื่นๆ มักช่วยให้เรา
เห็นส่ิงตา่งๆ ในมุมมองใหม่และเป็นจุดเริม่ตน้ให้เราตัง้ค�าถามเพื่อการ
สนทนาหัวข้อที่ดี ไดด้ว้ย

ดฉัินพบวา่ขณะที่ท่าน ใช้ค�าถาม เพื่อสนทนาเกี่ยวกับค�าพูดในการ
ประชุมใหญ่สามัญกับครอบครวัที่ท่านปฏิบัตศิาสนกิจ ส่ิงน้ีจะช่วยให้
ท่านเห็นทัง้ความเข้มแข็งและความตอ้งการของพวกเขา ค�าถามโปรด
ข้อหน่ึงของดฉัินคอื คณุรูสึ้กวา่อะไรคอืสาระส�าคญัจากภาคการประชุม
ล่าสุดของการประชุมใหญ่สามัญ?

เกือบทุกครัง้ค�าตอบท�าให้ท่านเห็นวา่อะไรก�าลังเกิดขึน้ในชีวติพวก
เขาและอะไรส�าคญัตอ่พวกเขา ส่ิงน้ีช่วยให้ท่านกลายเป็นบราเดอรห์รอื
ซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจที่ดขีึน้เพราะท่านเห็นพวกเขาชัดเจนขึน้ ◼
คามลิล์ กลิล์แฮม โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
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โดย เอล็เดอร์ 
เลอแกรนด์ อาร์.  
เคอร์ตสิ จูเนียร์

สาวกเจด็สิบเจา้
หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ 
และผูบ้นัทึกและ
ผูเ้ขียนประวติั
ศาสนจกัร

การฟ้ืนฟูเริม่ตน้ในป่าศักดิสิ์ทธิ์
เมื่อ 200 ปีก่อนและด�าเนินตอ่มา
จนถึงทุกวนัน้ี—ท่านและข้าพเจ้า
เป็นส่วนหน่ึงของเรือ่งน้ีได้

กำรฟ้ืนฟู  

ต่อเน่ือง
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คอืช่วงเวลาอันน่าอัศจรรย์และน่าตืน่เตน้
บนแผ่นดนิโลก เราไดร้บัพรของการมีส่วน
รว่มในเหตกุารณ์ส�าคญัที่เกิดขึน้ในสมัย

การประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา เตรยีมรบัการ
เสด็จมาครัง้ที่สองของพระเจ้า 1 เราไม่เพียงเฝ้าดู
เหตกุารณ์ยิ่งใหญ่เหล่าน้ีเผยออกมาแตเ่ราไดเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของเหตกุารณ์ดว้ย 2

บางครัง้เราพูดถึงการฟ้ืนฟูพระกิตติคุณราวกับ
ว่าเป็นส่ิงที่เกิดขึน้ทัง้หมดในครัง้เดียว นิมิตแรก
เริ่มกระบวนการน้ีเมื่อสองร้อยปีก่อน แต่แน่นอน
ว่าการฟ้ืนฟูไม่ได้สิน้สุดที่น่ัน งานของพระเจ้า
ที่ท�างานผ่านโจเซฟ สมิธและเพื่อนร่วมงานของ
ท่านเริ่มด้วยการแปลพระคัมภีร์มอรมอน ฟ้ืนฟู
ฐานะปุโรหิต จัดตัง้ศาสนจักร ส่งผู้สอนศาสนา
ออกไป สร้างพระวิหาร จัดตัง้สมาคมสงเคราะห์
และอื่นๆ เหตุการณ์เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูเหล่าน้ีเริ่ม
ต้นในปี 1820 และด�าเนินต่อมาตลอดชีวิตของ 
โจเซฟ สมิธ

แม้มีส่ิงอัศจรรย์ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผย
ผ่านโจเซฟ สมิธ การฟ้ืนฟูไม่ไดเ้สรจ็สมบูรณ์ใน
ช่วงชีวติของท่าน โดยผ่านศาสดาพยากรณ์หลังจาก
ท่านเราไดร้บัส่ิงตา่งๆ เช่น การพัฒนางานพระวหิาร
อย่างตอ่เน่ือง พระคมัภีรเ์พิ่มเตมิ การแปลพระ
คมัภีรเ์ป็นภาษาตา่งๆ มากมาย การน�าพระกิตตคิณุ
ไปทั่วโลก การจัดตัง้โรงเรยีนวนัอาทิตย์ เยาวชน
หญิง ปฐมวยั และโควรมัฐานะปุโรหิต การปรบั
เปลี่ยนมากมายในเรือ่งการจัดระเบียบและระเบียบ
ปฏิบัตขิองศาสนจักร

“เราเป็นพยานถึงกระบวนการฟ้ืนฟู” ประธาน 
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าว “ถ้าท่านคดิวา่ศาสนจักร
ฟ้ืนฟูอย่างสมบูรณ์แล้ว ท่านเพิ่งเห็นการเริม่ตน้ ยัง
มีอีกมากที่จะตามมา . . . รอให้ถึงปีหน้า และปีตอ่ไป 
กินวติามินของท่าน พักผ่อนให้เพียงพอ อนาคตจะ
น่าตืน่เตน้แน่นอน” 3

โดยสอดคลอ้งกบัทีป่ระธานเนลสันประกาศวา่การ
ฟ้ืนฟูเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง เราไดเ้ห็นการปรบัเปลีย่น
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ทีส่�าคญัมากมายในศาสนจกัรตัง้แตท่า่นเป็นประธาน 
ในบรรดาส่ิงเหลา่น้ันคอื การปรบัโครงสรา้งใหม่ของ
โควรมัฐานะปุโรหติ การปฏบิตัศิาสนกิจแทนการ
สอนประจ�าบา้นและการเยีย่มสอน และการสถาปนา
วธิศึีกษาพระกติตคิณุโดยมบีา้นเป็นศนูยก์ลาง  
ศาสนจกัรสนับสนุน 4 จากจุดน้ันมกีารปรบัเปลีย่น
เพิม่ขึน้ และทีม่ากกวา่น้ันก�าลงัจะเกดิขึน้

ตวัอย่างในแอฟริกาตะวนัตก
ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าเกี่ยวกับลักษณะอัน

ตอ่เน่ืองของการฟ้ืนฟูไดร้บัผลจากระยะเวลาห้า
ปีที่รบัใช้เป็นฝ่ายประธานภาคแอฟรกิาตะวนัตก 
ข้าพเจ้ามีประจักษ์พยานในพระกิตตคิณุตัง้แตว่ยั
หนุ่ม แตข่ณะอาศัยอยู่ ในแอฟรกิา ข้าพเจ้าไดรู้จ้ัก
กับชาวแอฟรกิาตะวนัตกที่ยอมรบัพระกิตตคิณุ
เป็นกลุ่มแรก ข้าพเจ้าเห็นอีกวา่ศาสนจักรขยายไป
ทั่วทวปีน้ีอย่างรวดเรว็ โดยมีการจัดตัง้วอรด์และ

สเตคจ�านวนหลายรอ้ยแห่ง พระวหิารและอาคาร
ประชุมเต็มจนล้นไปดว้ยสมาชิกที่ซ่ือสัตย์ และหญิง
ชายที่ดตีา่งน้อมรบัพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูไว้
ดว้ยสุดใจของพวกเขา ขา้พเจา้เห็นกบัตาถงึสัมฤทธ-ิ
ผลของค�าพยากรณ์ของโจเซฟ สมิธที่วา่ศาสนจักร 
“จะเต็มโลก” 5

วนัหน่ึงสมาชิกที่ซ่ือสัตย์ยิ่งสองคน เจมส์  

อีวดัซีและเฟรเดอรกิ แอนทว ิช่วยเหลือข้าพเจ้า
ในพระวหิารอักกรา กานา หลายปีก่อน
ที่ผู้สอนศาสนาวสุิทธิชนยุคสุดท้ายจะ
ไปถึงกานา เจมส์เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม
คนประมาณ 1,000 คนที่ ใช้พระคัมภีร์
มอรมอนและส่ือส่ิงพิมพ์อื่นๆ ของ
ศาสนจักรในการประชุมที่ โบสถ์ของ
พวกเขา พวกเขาสวดอ้อนวอนถึงวนัที่
ศาสนจักรจะมาถึงกานา เขารว่มเดินทาง
กับชายหนุ่มคนอื่นๆ ไปทั่วกานาและ
สอนพระกิตติคุณที่พบในส่ือส่ิงพิมพ์

ของเรา ทันทีที่ผู้สอนศาสนาไปถึงในปี 1978 เขารบั
บัพติศมาในวนัแรกที่มีการประกอบพิธีบัพติศมา
ของวสุิทธิชนยุคสุดท้ายในกานา

ช่วงแรกที่เฟรดเพิ่งเป็นสมาชิก เขาเข้ารว่มพิธี
ศพของญาตผิู้เป็นหัวหน้าเผ่า ที่พิธีศพเขาพบวา่
ครอบครวัวางแผนให้เขาเป็นหัวหน้าคนใหม่ โดยที่รู้
วา่ต�าแหน่งดงักล่าวจะท�าให้เขาตอ้งท�าหลายส่ิงที่ขัด
ตอ่ความเช่ือในพระกิตตคิณุ เขารบีหลบหน้าหลัง
การฝังศพและหันหลังให้ต�าแหน่งที่จะน�าเขาไปสู่
ความมีช่ือเสียงและความมั่งคัง่

ทันทีที่พระวหิารอักกราไดร้บัการอุทิศ ทัง้เจมส์
และเฟรดเดนิทางนานกวา่ส่ีช่ัวโมงเฉพาะขาไปทุก
สัปดาห์เพื่อไปท�างานเป็นเจ้าหน้าที่พระวหิาร ขณะ
ประกอบศาสนพิธีกับพวกเขา ข้าพเจ้าท่วมท้น
ไปดว้ยความรูสึ้กถึงประวตัศิาสตรท์ี่อยู่รายรอบตวั
ข้าพเจ้า โดยที่ตระหนักวา่ชายสองคนน้ีคอืตวัแทน
ของประวตัศิาสนจักรในแอฟรกิา ข้าพเจ้ารูสึ้กคล้าย

กับวา่ก�าลังอยู่กับจอห์น เทย์เลอรห์รอืวลิฟอรด์ วดู-
ดรฟัฟ์หรอืสมาชิกยุคแรกๆ ของศาสนจักรท่านอื่นๆ 
ขณะท�าศาสนพิธีเหล่าน้ัน

ส่ิงที่ข้าพเจ้าเห็น มีประสบการณ์ และรูสึ้กใน
แอฟรกิาตะวนัตกคอืเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงที่พระเจ้า
ตรสับอกเอโนควา่จะเกิดขึน้: “และเราจะส่งความ
ชอบธรรมลงมาจากสวรรค;์ และเราจะส่งความจรงิ
ออกมาจากแผ่นดนิโลก, เพื่อแสดงประจักษ์พยาน
ถึงพระองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดของเรา; . . . และเราจะ
ท�าให้ความชอบธรรมและความจรงิถั่งท้นแผ่นดนิ
โลกดงัดว้ยน� ้าท่วม, เพื่อรวบรวมผู้ที่เราเลือกไวอ้อก
มาจากส่ีเสีย้วของแผ่นดนิโลก” ( โมเสส 7:62)

ข้าพเจ้าเห็นความชอบธรรมและความจรงิถั่ง
ท้นไปทั่วทวปีแอฟรกิาและเห็นการรวบรวมผู้ที่
ทรงเลือกไวจ้ากส่วนน้ันของโลก ประจักษ์พยาน
ของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูไดร้บัการเสรมิก�าลัง
เพราะข้าพเจ้าเห็นส่วนส�าคญัของการฟ้ืนฟูที่เกิด
ขึน้น้ันตอ่หน้าข้าพเจ้า

พระผู้เป็นเจ้ำ
ประทำนโอกำส

ประเสรฐิให้เรำมี
บทบำทส�ำคญัยิ่ง

ในงำนน้ี

ผูส้อนศำสนำยคุแรก แซมวิเอล  
สมธิแบง่ปันพระคมัภรีม์อรมอน

เฟรด แอนทว ิสมำชิกผู้บกุเบกิของ
ศำสนจกัรในกำนำ
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นอกจากน้ีข้าพเจ้ายังเห็นส่ิงอื่นๆ เกี่ยวกับ
การฟ้ืนฟูที่ตอ่เน่ือง น่ันคอื ศรทัธาที่มีพลังและ
พลังงานทางวญิญาณในหมู่สมาชิกชาวแอฟรกิา 
ข้าพเจ้าเคยไดย้ินเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร ์แห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าววา่ “เคริท์แลน [ที่ซ่ึง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายอาศัยอยู่ ในทศวรรษที่ 1830] ไม่
ไดอ้ยู่ที่ โอไฮโอเท่าน้ัน แตอ่ยู่ ในแอฟรกิาดว้ย” ผู้คน
มากมายเข้ารว่มศาสนจักรในแอฟรกิาโดยมีพืน้ฐาน
อยู่บนประสบการณ์ทางวญิญาณส่วนตวัที่ทรงพลัง
ของพวกเขา สมาชิกใหม่เหล่าน้ันน�าพลังงานทาง
วญิญาณและความตอ้งการที่จะเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ
เพิ่มขึน้มาดว้ย ส�าหรบัพวกเขาการฟ้ืนฟูเป็นความ
ตอ่เน่ืองในความรูสึ้กส่วนตวั ขณะพวกเขาเรยีนรู้
เกี่ยวกับศาสนจักรมากขึน้เรือ่ยๆ ความจรงิของพระ
กิตตคิณุก็เผยสู่ทัศนะของพวกเขาอย่างตอ่เน่ือง 
เรือ่งน้ีเป็นความจรงิตอ่เราทุกคนเช่นกันเมื่อเรา
ขยายความรู้ ในพระกิตตคิณุของเราอย่างตอ่เน่ือง

สามวธีิช่วยการฟ้ืนฟูต่อเน่ือง
พระผู้เป็นเจ้าประทานโอกาสประเสรฐิให้เรามี

บทบาทส�าคญัยิ่งในงานน้ี พระเจ้าตรสัวา่ “รา่งกาย 
[ของศาสนจักร] ตอ้งการ [สมาชิกทุกคน]” (หลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา 84:110) สมาชิกทุกคนของ
ศาสนจักรมีพรของการมีส่วนรว่มในการฟ้ืนฟูตอ่
เน่ือง เราจะท�าเช่นน้ันไดอ้ย่างไร?

วธีิหน่ึงท่ีเราจะมีสว่นรว่มคือการท�าและรกัษา
พันธสญัญาศกัด์ิสทิธ์ิ ศาสนพิธีตา่งๆ รวมถึงศาสน-
พิธีพระวหิาร ไม่มีจุดประสงคเ์วน้แตผู่้คนจะท�า
และรกัษาพันธสัญญาที่ควบคูม่ากับศาสนพิธีเหล่า
น้ัน ซิสเตอรบ์อนนี พารก์ิน อดตีประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญ สอนไวว้า่ “การท�าพันธสัญญาคอื
การแสดงออกของใจที่เต็มใจ การรกัษาพันธสัญญา
คอืการแสดงออกของใจที่ซ่ือสัตย์” 6

โดยการท�าและรกัษาพันธสัญญา เราไม่เพียง
เตรยีมตนเองเพื่อชีวตินิรนัดร ์แตเ่รายังช่วยเตรยีม
และเสรมิความเข้มแข็งให้แก่ส่ิงที่พระเจ้าทรง

ศีลระลึก ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคและ 
ศาสนพิธีพระวหิาร

วธีิท่ีสองท่ีเราสามารถมีสว่นรว่มในการฟ้ืนฟู
ต่อเน่ืองคือท�าการเรยีกและงานมอบหมายท่ี 
เราได้รบัให้เกิดสมัฤทธิผล น่ันคอืวธิีที่ศาสนจักร 
ก้าวไปข้างหน้า ครผูู้อุทิศตนสอนพระกิตตคิณุแก ่
เด็ก เยาวชน และผู้ ใหญ่ ซิสเตอรแ์ละบราเดอร ์
ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจดแูลสมาชิกศาสนจักรแตล่ะคน 
ฝ่ายประธานและฝ่ายอธิการให้แนวทางแก่สเตค 
ท้องถิ่น วอรด์ สาขา โควรมั องคก์าร ชัน้เรยีนและ
กลุ่ม ผู้น�าเยาวชนดแูลเยาวชนหญิงและเยาวชน
ชาย พนักงานและเลขานุการบันทึกข้อมูลส�าคญัซ่ึง
จากน้ันจะบันทึกไว้ ในสวรรค ์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 
อีกมากมายซ่ึงมีบทบาทส�าคญัในการเตรยีมผู้คน
ส�าหรบัชีวตินิรนัดรแ์ละการเสด็จมาครัง้ที่สองของ
พระผู้ช่วยให้รอด

วธีิท่ีสามท่ีเราสามารถมีสว่นรว่มในการฟ้ืนฟู
คือการช่วยรวบรวมอิสราเอล จากยุคแรกๆ ของ

เรยีกวา่ “ผู้คนแห่งพันธสัญญาของเรา” ดว้ย (หลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา 42:36) เราท�าพันธสัญญา
กับพระผู้เป็นเจ้าและเป็นส่วนหน่ึงของผู้คนแห่ง
พันธสัญญาของพระองคผ์่านบัพตศิมา การยืนยัน 

เยำวชนเขำ้แถวเพือ่เขำ้พระวหิำรอกักรำ กำนำ
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เป็นผู้สวดอ้อนวอน หลังการสวดอ้อนวอนเธอยืนขึน้
ทัง้น� ้าตาและพูดวา่ “ ได ้ดฉัินจะรบับัพตศิมา” หลัง
จากน้ันสองสามนาทีเธอก็รบับัพตศิมา ปีตอ่มาเธอ
แตง่งานกับเซบัสเตยีโน คะรโูซ และพวกเขาเลีย้งดู
ลูกส่ีคน ทุกคนรบัใช้ ในคณะเผยแผ่และนับแตน้ั่น
มายังคงรบัใช้ ในศาสนจักร

การฟ้ืนฟู เรือ่งน้ีเป็นส่วนส�าคญัยิ่งของงานน้ี ตาม
ที่ประธานเนลสันสอน เรามี โอกาสและหน้าที่ช่วย
เหลือการรวบรวมครัง้น้ีซ่ึงเกิดขึน้ทัง้สองดา้นของ
ม่าน ในข่าวสารปิดการประชุมใหญ่สามัญครัง้แรกใน
ฐานะประธานของศาสนจักรประธานเนลสันกล่าว
อย่างชัดเจนวา่ “ข่าวสารของเราตอ่โลกเรยีบง่ายและ
จรงิใจ น่ันคอื เราเชือ้เชิญให้บุตรธิดาทัง้ปวงของ
พระผู้เป็นเจ้าทัง้สองดา้นของม่านมาหาพระผู้
ช่วยให้รอด รบัพรของพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ มีปีตทิี่
ยั่งยืน และคูค่วรรบัชีวตินิรนัดร”์ 7

การรวบรวมอิสราเอลทางด้านน้ีของม่าน
หมายถึงงานเผยแผ่ศาสนา เราทุกคนที่สามารถ
รับใช้ ในคณะเผยแผ่แบบเต็มเวลาได้ควร
พิจารณาโอกาสน้ันให้ดี ข้าพเจ้าถือว่าเป็นพรอัน
ประเสริฐที่สามารถรับใช้ ในคณะเผยแผ่ที่อิตาลี
ขณะศาสนจักรเพิ่งเริ่มต้นใหม่ท่ีน่ัน สาขาของ
เราประชุมกันในห้องโถงเช่า และเราหวังว่าสัก

วันหน่ึงจะมีสเตคและวอร์ดอยู่ที่น่ัน ข้าพเจ้าเฝ้า
ดูผู้บุกเบิกที่กล้าหาญเข้ามาสู่ศาสนจักรและวาง
รากฐานส�าหรับการรวบรวมอิสราเอลในแผ่นดิน
อันประเสริฐน้ัน

คนหน่ึงในผู้คนเหล่าน้ีคือ อานีส กัลดิ โอโล เรา 
ทุกคนรู้สึกถึงพระวิญญาณอย่างแรงกล้าขณะเธอ 
เรียนบทเรียนกับผู้สอนศาสนา แม้จะรูสึ้กถึงพระ 
วิญญาณเช่นน้ัน แต่เธอก็รูว้่าครอบครัวของเธอ 
ต้องคัดค้านการรับบัพติศมาของเธออย่างรุนแรง  
แต่เมื่อถึงจุดหน่ึงที่เธอเป่ียมด้วยพระวิญญาณ  

เธอตกลงยอมรับบัพติศมา แต่แล้วเมื่อถึงเช้าของ 
วันที่ก�าหนดไว้วา่จะรับบัพติศมาเธอกลับเปลี่ยน 
ใจ เธอมาก่อนเวลาที่ห้องโถงเช่าที่เธอจะต้องรับ 
บัพติศมา เพื่อบอกเราว่าเพราะแรงกดดันจาก 
ครอบครัว เธอท�าไม่ ได้

ก่อนออกไป เธอยอมตกลงที่จะคยุกับเราสองสาม
นาที เราไปที่ห้องเรยีนซ่ึงที่น่ันเราแนะน�าให้สวด
อ้อนวอนดว้ยกัน หลังจากคกุเข่าลง เราขอให้เธอ

อานีสและเซบัสเตยีโนรบัใช้ ในคณะเผยแผ่ดว้ย 
โดยเซบัสเตยีโนเป็นประธานคณะเผยแผ่ 25 ปีหลัง
จากคณะเผยแผ่แรก ข้าพเจ้ารบัใช้ ในคณะเผยแผ่
ที่สองในอิตาลี ข้าพเจ้าไดเ้ห็นส่ิงที่ครอบครวัคะรโูซ
และผู้บุกเบิกคนอื่นๆ ท�าไวเ้พื่อขยายอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าที่น่ัน ข้าพเจ้ากับผู้สอนศาสนาของ
ข้าพเจ้าท�างานเพื่อเสรมิสรา้งศาสนจักร ฝันวา่วนั
หน่ึงจะมีการสรา้งพระวหิารในอิตาลี ลองนึกถึงปีติ
ที่ข้าพเจ้ามีตอ่ความจรงิที่วา่ขณะน้ีเรามีพระวหิาร
โรม อิตาลีแล้ว

มปีีติไมก่ีอ่ยา่งทีส่ามารถเทยีบไดก้บัปีตขิองผูส้อน 
ศาสนา เป็นพรอันประเสรฐิเพียงใดที่ ไดเ้กิดมาใน
ช่วงเวลาที่เราสามารถมีส่วนรว่มอย่างปีติ ในการ
ฟ้ืนฟูตอ่เน่ืองโดยการช่วยรวบรวมอิสราเอล!

แน่นอนวา่ปีตขิองผู้สอนศาสนา ใช่วา่จะรูสึ้กได้
เฉพาะผู้สอนศาสนาเต็มเวลา เราแตล่ะคนสามารถ
ช่วยเหลือพี่น้องของเราได้ ในการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
หรอืการท�าให้แข็งขันโดยท�างานไปดว้ยกันกับผู้สอน

ตำมที ่

ประธำนเนลสันสอน  
เรำมี โอกำสและ 
หน้ำทีช่่วยเหลือ 

กำรรวบรวมครัง้น้ี 

ซึง่เกิดขึน้ทัง้สอง 

ดำ้นของม่ำน

พธิบีพัตศิมำของอำนีส กลัดิโอโล

เอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอรเ์คอรต์สิกบัสมำชิกบำงคน 
ของครอบครวัคะรโูซ
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เรำช่วยรวบรวม
อิสรำเอลอีกดำ้น

หน่ึงของม่ำนดว้ย
กำรท�ำงำน 

พระวหิำรและ 
ประวตัคิรอบครวั

ศาสนาเต็มเวลา เรามี โอกาสในการรวบรวมอิสราเอล
โดยเชือ้เชิญผู้อื่นให้มาดแูละโดยการผูกมิตรกับผู้ที่
ก�าลังเรยีน

เราช่วยรวบรวมอิสราเอลอีกด้านหน่ึงของม่าน
ด้วยการท�างานพระวหิารและประวติัครอบครวั  
งานน้ีเป็นความรบัผิดชอบอันศักดิสิ์ทธิ์ที่เราท�ามา 

หลายปีแล้ว ก่อนที่ โจเซฟ สมิธจะสิน้ชีวติ วสุิทธิชน 
ประกอบศาสนพิธีบัพตศิมาแทนคนตายและบาง 
คนไดร้บัเอ็นดาวเม้นท์และการผนึก เมื่อพระวหิาร 
นอวเูสรจ็สมบูรณ์ เอ็นดาวเม้นท์ส�าหรบัคนเป็น 
เริม่ตน้ขึน้อย่างจรงิจัง เอ็นดาวเม้นท์และการผนึก 
ส�าหรบับรรพชนเริม่ขึน้ในพระวหิารที่ยูทาห์ดว้ย

เอไลซา อาร.์ สโนว ์ผู้มีส่วนรว่มคนส�าคญัในขัน้
ตอนน้ันของการฟ้ืนฟู เข้าใจความส�าคญัของการ
ฟ้ืนฟูส่วนน้ัน เธอใช้เวลามากมายในอาคารเอ็น-
ดาวเม้นท์ เพื่อช่วยเหลือการท�าศาสนพิธีที่น่ัน 8 
ระหวา่งการเยี่ยมสมาคมสงเคราะห์ครัง้หน่ึงในปี 

1869 เธอสอนพี่น้องสตรขีองเธอวา่ “ดฉัินครุน่คดิ
ถึงงานยิ่งใหญ่ที่เราตอ้งท�า แม้ ในการช่วยเหลือเพื่อ
ความรอดของคนเป็นและคนตาย เราตอ้งการเป็น 
. . . สหายที่เหมาะสมของบรรดาพระผู้เป็นเจ้าและ
พระผู้บรสุิทธิ์” 9

และแน่นอนวา่โอกาสในการประกอบศาสนพิธี
พระวหิารขยายออกไปอย่างรวดเรว็ดว้ยการก่อสรา้ง
พระวหิารมากมายทั่วโลก โดยจะมีมากกวา่น้ี

ดว้ยเครือ่งมือที่เรามีอยู่ขณะน้ี งานพระวหิาร
และประวตัคิรอบครวัสามารถเป็นส่วนที่เราท�า
อยู่เป็นประจ�าของการมีส่วนรว่มในการฟ้ืนฟูตอ่
เน่ืองได ้ข้าพเจ้าสนใจและเกี่ยวข้องกับงานประวตัิ
ครอบครวัหลายปี และเครือ่งมือออนไลน์ช่วยให้
ข้าพเจ้าน�ารายช่ือครอบครวัไปพระวหิารไดส้�าเรจ็
อย่างดยีิ่งขึน้ ข้าพเจ้ามีความทรงจ�าอันศักดิสิ์ทธิ์
ของการน่ังที่ โตะ๊ในอพารต์เมนตข์องเราในกานา
และคน้หารายช่ือบรรพชนชาวยุโรปของข้าพเจ้าที่
ภรรยาและข้าพเจ้าสามารถน�าไปที่พระวหิารอักกรา 

กานาได ้โอกาสอันแสนปีตน้ัินตดิตามเราไปยังที่
อื่นๆ ที่เราถูกส่งไป

ผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระผู้เป็น 
เจ้าทรงเริม่กระบวนการที่ “ท�าให้เกิดการฟ้ืนฟูของ 
ส่ิงทัง้ปวงที่พูดไวจ้ากปากของศาสดาพยากรณ์ 
ผู้บรสุิทธิ์ทุกคน นับแต่โลกเริม่ตน้” (หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 27:6) การฟ้ืนฟูน้ันตอ่เน่ืองมา
จนถึงปัจจุบันเมื่อพระผู้เป็นเจ้า “ทรงเปิดเผยขณะ
น้ี” และ “จะยังทรงเปิดเผยเรือ่งส�าคญัและยิ่งใหญ่
อีกหลายเรือ่งเกี่ยวกับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” 
(หลักแห่งความเช่ือ 1:9) ข้าพเจ้าส�านึกคณุอย่างสุด
ซึง้ที่เราไดม้ีส่วนรว่มในการฟ้ืนฟูตอ่เน่ืองน้ี ◼

“ถ้ำท่ำนคดิวำ่ศำสนจักร
ฟ้ืนฟูอย่ำงสมบูรณ์แล้ว  

ท่ำนเพิ่งเห็นกำรเริม่ตน้  
ยังมีอีกมำกทีจ่ะตำมมำ”  

—ประธำนเนลสัน

อ้างองิ
 1. ด ูเอเฟซัส 1:10; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 27:13 
 2. ด ูดาเนียล 2:35- 45; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 65.
 3. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ใน “Latter- day Saint Prophet, 

Wife and Apostle Share Insights of Global Ministry,” 
Oct. 30, 2018, newsroom .ChurchofJesusChrist .org

 4. ด ู“ทิศทางที่ ไดร้บัการดลใจ” เลียโฮนำ พ.ค. 2019, 121.
 5. ค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 147.
 6. บอนน่ี ด.ี พารค์นิ, “With Holiness of Heart,” Liahona, 

Nov. 2002, 103.
 7. รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน, “ขอใหเ้รารดุไป,” เลยีโฮนำ, 
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พูดในการประชุมใหญ่สามัญเมื่อหน่ึงปีที่ผ่านมาวา่  
“ขอให้เราอุทิศชีวติรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าและบุตรธิดาของ
พระองค—์ทัง้สองดา้นของม่าน” (“ค�าปราศรยัปิดการ
ประชุม,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2019, 112).

 8. อาคารเอ็นดาวเม้นท์สรา้งอยู่บนเท็มเปิลสแควรข์ณะ
ก�าลังสรา้งพระวหิารซอลท์เลค อาคารเอ็นดาวเม้นท์
ไดร้บัการอุทิศในปี 1855 ใช้ส�าหรบัศาสนพิธีพระวหิาร
จนถึงปี 1889

 9. เอไลซา อาร.์ สโนวป์ราศรยัแก่สมาคมสงเคราะห์วอรด์ลี ไฮ 
27 ต.ค. 1869.  Relief Society Minute Book, 1868–79, 
Church History Library, 26–27.
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สมำคมสงเครำะหย์คุแรก
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ถ้
  อยค�าใดบ้างเข้ามาในความคดิท่านเมื่อนึกถึงพระคมัภีร์
มอรมอน?

ชาวนีไฟ ชาวเลมัน และชาว-  อื่นๆ?
สงคราม แดนทุรกันดาร ความเศรา้โศก? 
การกลับใจ การไถ่ ความชอบธรรม?
พระเยซูครสิต?์
ความหวงั?
อีสเตอรเ์ป็นเวลาเหมาะที่สุดส�าหรบัการไตรต่รองใหม่อีกครัง้

เกี่ยวกับข่าวสารจากพระคมัภีรม์อรมอน ที่ส�าคญัที่สุด ข่าวสาร
ที่วา่พระเยซูคอืพระครสิต ์พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของ
เรา เน่ืองจากพระองค ์เราจะเป็นอิสระจากความเจ็บปวดทัง้ทาง
รา่งกายและจิตวญิญาณได้ ในที่สุด จากความตายและบาป เราจะ
เอาชนะส่ิงเลวรา้ยทุกอย่างที่ โลกโยนใส่เราได้

พูดง่ายๆ เราสามารถมีความหวงั
ความหวงั—ความหวงัที่แท้จรงิที่มีพระเยซูครสิตเ์ป็น

ศนูย์กลาง—เป็นแรงบันดาลใจให้ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณ
รกัษาบันทึกในแผ่นจารกึทองค�าซ่ึงตอ่มากลายเป็นพระคมัภีร ์
มอรมอน เจคอบบอกเราวา่ “เพราะ, เพื่อเจตนาน้ีเราจึงเขียนเรือ่ง
เหล่าน้ีไว,้ เพื่อพวกเขาจะรูว้า่เรารูเ้รือ่งพระครสิต,์ และ เรำมีควำม
หวงัในรศัมีภำพของพระองค ์หลายรอ้ยปีก่อนการเสด็จมาของ
พระองค”์ (เจคอบ 4:4; เน้นตวัเอน)

เจคอบตอ้งการให้เรารูว้า่ท่าน—และศาสดาพยากรณ์ผู้รกัษา
บันทึกท่านอื่นๆ—รูถ้ึงการเสด็จมาของพระครสิต ์หลายรอ้ยปี
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ก่อนพระองคเ์สด็จมา! และพวกท่านไดร้บัแรงบันดาลใจให้
มีความหวงัน้ันจากถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่ พวกท่ำน 
อ่าน เจคอบอธิบายวา่ “และไม่เพียงตวัเราที่มีความหวงัใน
รศัมีภาพของพระองค,์ แตศ่าสดาพยากรณ์ผู้บรสุิทธิ์ทัง้หลาย
ที่อยู่มาก่อนเราก็มีดว้ย

“ดเูถิด, พวกท่านเช่ือในพระครสิตแ์ละนมัสการพระ
บิดาในพระนามของพระองค,์ และเรานมัสการพระบิดาใน
พระนามของพระองคด์ว้ย . . .

“ดงัน้ัน, เราคน้หาศาสดาพยากรณ์, และเรามีการเปิด
เผยหลายเรือ่งและวญิญาณแห่งการพยากรณ์; และโดยการ
มีพยานทัง้หมดน้ีเราจึงไดร้บัความหวงั, และศรทัธาของเรา
ไม่ส่ันคลอน” (เจคอบ 4:4–6; ด ู1 นีไฟ 19:21; เจคอบ 7:11; 
โมไซยาห์ 3:13; ฮีลามัน 8:16 ดว้ย)

ความหวงัที่พวกท่านไดร้บัทัง้จากประสบการณ์ของตนเอง
และจากค�าพยากรณ์ที่อ่านในพระคมัภีรเ์ตรยีมพวกท่าน
ส�าหรบัวนัที่พระครสิตจ์ะเสด็จมา ในท�านองเดยีวกัน ศาสดา
พยากรณ์ยุคปัจจุบันกระตุน้ให้เราเตรยีมรบัเวลาที่พระครสิต์
จะเสด็จมาอีกครัง้ ถ้าเราจะมีความหวงัเดยีวกันน้ัน เราตอ้ง 
“คน้หาศาสดาพยากรณ์, และ [พยายาม] มีการเปิดเผยหลาย
เรือ่งและวญิญาณแห่งการพยากรณ์” เช่นกัน ประจักษ์พยาน
ในพระเยซูครสิตข์องพวกเขาไม่เพียงเสรมิสรา้งความเข้ม
แข็งแก่ประจักษ์พยานของเราเท่าน้ันแตย่ังช่วยให้เราเตรยีม
พรอ้มส�าหรบัการเสด็จมาของพระองคด์ว้ย

ศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภีรม์อรมอนมีความหวงัวา่พระครสิตจ์ะเสด็จมา ในการอ่าน
ถ้อยค�าของพวกท่าน เรามีความหวงัเหมือนท่านไดส้�าหรบัเวลาที่พระองคเ์สด็จมาอีกครัง้

พวกเขามี  

ความหวงั  
ในการเสดจ็มาของพระคริสต ์

—และเราสามารถมีไดด้ว้ย

โดย มนิด ีเซลู
นิตยสารศาสนจกัร
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ลไีฮ
“ดงันั้น, ความส�าคญันั้นใหญ่หลวงเพียงใดท่ีจะท�าใหส่ิ้งเหล่าน้ีเป็นท่ี
รู้แก่ผูอ้ยูอ่าศยัของแผน่ดินโลก, เพื่อพวกเขาจะรู้วา่ไม่มีเน้ือหนงัใดจะ
สามารถพ�านกัอยูใ่นท่ีประทบัของพระผูเ้ป็นเจา้ได,้ นอกจากจะเป็น 
โดยผา่นความดีงาม, และพระเมตตา, และพระคุณของพระเมสสิยาห์ 
ผูบ้ริสุทธ์ิ, ผูท้รงพลีพระชนมชี์พของพระองคต์ามเน้ือหนงั, และทรงมี
พระชนมชี์พอีกโดยอ�านาจของพระวญิญาณ, เพื่อพระองคจ์ะทรงท�าให้
เกิดการฟ้ืนคืนชีวติของคนตาย, โดยทรงเป็นคนแรกท่ีจะลุกข้ึนมา”
2 นีไฟ 2:8

นีไฟ
“และเราพดูถึงพระคริสต,์ เราช่ืนชม
ยนิดีในพระคริสต,์ เราสัง่สอนเร่ือง
พระคริสต,์ เราพยากรณ์ถึงพระคริสต,์ 
และเราเขียนตามค�าพยากรณ์ของเรา, 
เพื่อลกูหลานของเราจะรู้วา่พวกเขาจะ
มองหาแหล่งใดเพื่อการปลดบาปของ
พวกเขา”
2 นีไฟ 25:26
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แซมวิเอลชาวเลมนั
“เพราะดูเถิด, พระองคจ์ะส้ินพระชนม์
โดยแน่แทเ้พื่อความรอดจะเกิดข้ึน; 
แทจ้ริงแลว้, พระองคท์รงเห็นจ�าเป็นและ
พระองคพ์ึงตอ้งส้ินพระชนม,์ เพื่อให้
เกิดการฟ้ืนคืนชีวติของคนตาย, เพื่อดว้ย
การนั้นจะน�ามนุษยเ์ขา้ในท่ีประทบัของ
พระเจา้

“แทจ้ริงแลว้, ดูเถิด, การส้ินพระชนม์
น้ีท�าใหเ้กิดการฟ้ืนคืนชีวติ, และไถ่
มนุษยชาติทั้งปวงจากความตายคร้ัง
แรก—ความตายทางวญิญาณนั้น; เพราะ
มนุษยชาติทั้งปวง, โดยการตกของอาดมั
ซ่ึงถกูตดัขาดจากท่ีประทบัของพระเจา้, 
ถือวา่ตายแลว้, ทั้งกบัส่ิงทางโลกและกบั
ส่ิงทางวญิญาณ

“แต่ดูเถิด, การฟ้ืนคืนพระชนมข์อง
พระคริสตไ์ถ่มนุษยชาติ, แทจ้ริงแลว้, 
แมม้นุษยชาติทั้งปวง, และน�าพวกเขา
กลบัเขา้ในท่ีประทบัของพระเจา้”
ฮีลามนั 14:15- 17

อมวิเลค็
“และการพลีบูชาคร้ังสุดทา้ยและส�าคญัยิง่
จะเป็นพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้, แทจ้ริง
แลว้, ไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์

“และดงัน้ีพระองคจ์ะทรงน�าความ
รอดมาสู่คนทั้งปวงท่ีจะเช่ือในพระนาม
ของพระองค;์ น่ีคือเจตนาของการพลี
บูชาคร้ังสุดทา้ยน้ี, เพื่อจะน�ามาซ่ึงอุทร
แห่งความเมตตา, ซ่ึงมีพลงัเหนือความ
ยติุธรรม, และน�ามาซ่ึงหนทางใหม้นุษย์
เพื่อพวกเขาจะมีศรัทธาสู่การกลบัใจ

“และดงัน้ีความเมตตาจะสนองขอ้
เรียกร้องแห่งความยติุธรรมได,้ และ
ลอ้มพวกเขาไวใ้นพระพาหุแห่งความ
ปลอดภยั, ขณะท่ีผูไ้ม่ใชศ้รัทธาสู่การ 
กลบัใจจะเปิดโอกาสใหก้ฎทั้งหมดของ
ขอ้เรียกร้องแห่งความยติุธรรม; ฉะนั้น
แก่คนท่ีมีศรัทธามาสู่การกลบัใจเท่านั้น
จึงจะน�ามาซ่ึงแผนแห่งการไถ่อนัยิง่ใหญ่
และเป็นนิรันดร์”
แอลมา 34:14–16

แอลมา
“และพระองคจ์ะเสดจ็ออกไป ทรงทน
ความเจบ็ปวดและความทุกขแ์ละการ
ล่อลวงทุกอยา่ง; และน่ีกเ็พื่อค�าซ่ึงกล่าว
วา่พระองคจ์ะทรงรับความเจบ็ปวดและ
ความป่วยไขข้องผูค้นของพระองคจ์ะได้
เกิดสมัฤทธิผล

“และพระองคจ์ะทรงรับเอาความตาย, 
เพื่อพระองคจ์ะทรงท�าใหส้ายรัดแห่ง
ความตายท่ีผกูมดัผูค้นของพระองคห์ลุด
ออก; และพระองคจ์ะทรงรับเอาความ
ทุพพลภาพของพวกเขา, เพื่ออุทรของ
พระองคจ์ะเป่ียมไปดว้ยพระเมตตา, ตาม
เน้ือหนงั, เพื่อพระองคจ์ะทรงรู้ตามเน้ือ
หนงัวา่จะทรงช่วยผูค้นของพระองคต์าม
ความทุพพลภาพของพวกเขาไดอ้ยา่งไร”
แอลมา 7:11- 12
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มอรมอน
“ท่านจงรู้วา่ท่านตอ้งเขา้ถึงความรู้เร่ืองบรรพบุรุษท่าน, 
และกลบัใจจากบาปและความชัว่ชา้สามานยท์ั้งหมด
ของท่าน, และเช่ือในพระเยซูคริสต,์ วา่พระองคท์รง
เป็นพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้, และวา่พระองคท์รง
ถกูชาวยวิสงัหาร, และโดยเดชานุภาพของพระบิดา
พระองคท์รงลุกข้ึนอีก, ซ่ึงโดยการนั้นพระองคท์รงได้
ชยัชนะเหนือหลุมศพ; และในพระองคค์วามเจบ็แปลบ
แห่งความตายถกูกลืนไวด้ว้ย

“และพระองคท์รงท�าใหเ้กิดการฟ้ืนคืนชีวติของคน
ตาย, ซ่ึงโดยการนั้นตอ้งท�าใหม้นุษยลุ์กข้ึนมายนือยู่
หนา้บลัลงักพ์ิพากษาของพระองค์

“และพระองคท์รงท�าใหเ้กิดการไถ่ของโลก, ซ่ึงโดย
การนั้นผูท่ี้พบวา่ไม่มีความผดิต่อพระพกัตร์พระองค์
ในวนัพิพากษายอ่มไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นท่ีประทบั
ของพระผูเ้ป็นเจา้ในอาณาจกัรของพระองค,์ เพื่อร้อง
เพลงสรรเสริญอยา่งไม่ส้ินสุดพร้อมกบัคณะนกัร้อง
เบ้ืองบน, แด่พระบิดา, และแด่พระบุตร, และแด่พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ, ซ่ึงเป็นพระผูเ้ป็นเจา้เดียว, ในสภาพ
ของความสุขอนัหาไดส้ิ้นสุดไม่”
มอรมอน 7:5- 7 ◼

กษตัริย์เบ็นจามนิ
“และพระองคจ์ะทรงมีพระนามวา่พระเยซูคริสต,์ พระบุตรของ
พระผูเ้ป็นเจา้ . . .

“และดูเถิด, พระองคจ์ะเสดจ็มาสู่ผูค้นของพระองค,์ เพื่อความ
รอดจะไดม้าสู่ลกูหลานมนุษยแ์มโ้ดยทางศรัทธาในพระนามของ
พระองค;์ . . . 

“และพระองคจ์ะทรงลุกข้ึนในวนัท่ีสามจากบรรดาคนตาย . . .
“เพราะดูเถิด, พระโลหิตของพระองคจ์ะชดใชบ้าปของคน

ท่ีตกไปเพราะการล่วงละเมิดของอาดมัดว้ย, ผูท่ี้ตายโดยไม่รู้
พระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้เก่ียวกบัพวกเขา, หรือผูท่ี้ท�าบาป
โดยไม่รู้”
โมไซยา 3:8- 11



1- 2
WEEK28 เลียโฮนา

ภา
พ

ถ่า
ยด

อก
ลิล

ลี่ 
จา

ก 
G

ET
TY

 IM
AG

ES

อสีเตอร์มคีวามหมายอย่างไร
ต่อฉัน?

การกลบัใจ
พระเยซูทรงถามเรา
แต่ละคนวา่ “บดัน้ีเจา้
จะไม่หนักลบัมาหาเรา, 
และกลบัใจจากบาป
ของเจา้, และไดรั้บการ
เปล่ียนใจเล่ือมใสหรือ, 
เพื่อเราจะรักษาเจา้?” 
พระองคท์รงสญัญาวา่ 
“ผูใ้ดกต็ามท่ีจะมา, ผูน้ั้น
เราจะรับ” (3 นีไฟ 
9:13–14) ท่าน
รู้สึกอยา่งไร
เม่ือกลบัใจ?

จงตามเรามา:  
พระคัมภีร์มอรมอน

30 มีนาคม–12 เมษายน  

อีสเตอร์

อ้างองิ
 1. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, 

“มองดชูายคนน้ี!” เลียโฮนำ, 
พ.ค. 2018, 108.

 2. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน,  
“ขณะที่เราเดนิหน้าไปดว้ยกัน” 
เลียโฮนำ, เม.ย. 2018, 7.

ใ นวนัอีสเตอรเ์ราฉลอง 
“วนัส�าคญัที่สุดใน

ประวตัศิาสตร”์ 1—การฟ้ืน
คนืพระชนม์ของพระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา พระเยซูครสิต ์
เหตกุารณ์น้ีเป็นศนูย์กลาง
ของแผนแห่งความสุขของ
พระบิดาบนสวรรค์

ในชีวติก่อนเกิดพระ 
เยซูครสิตท์รงไดร้บัเลือกให้
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา พระองคท์รงสัญญาวา่จะ
เตรยีมทางให้เราไดร้บัการอภัย
จากบาปและกลับไปบ้านบน
สวรรคข์องเราอีกครัง้

เช้าของวนัอีสเตอรแ์รกน้ัน 
พระเยซูทรงท�าให้ค�าสัญญา
ของพระองคเ์กิดสัมฤทธิผล 
พระองคท์รงเอาชนะความ
ตาย ผลก็คอื “พระองคท์รง
เป็นแสงสวา่งและชีวติของ
โลก; แท้จรงิแล้ว, แสงสวา่งอัน
หาไดสิ้น้สุดไม่, ซ่ึงจะไม่มีวนั
ท�าให้มืดไดเ้ลย; แท้จรงิแล้ว, 
และชีวติอันหาไดสิ้น้สุดไม่
ดว้ย, เพื่อจะมีความตายอีกไม่
ได”้ ( โมไซยาห์ 16:9)

การฟ้ืนคนืพระชนม์น�าพร
ใดมาสู่ท่าน?
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ชีวตินิรันดร์
การชดใชข้องพระผู ้
ช่วยใหร้อดท�าใหชี้วติ 
นิรันดร์ หรือความสูงส่ง  
เป็นไปได ้เพื่อรับพร 
น้ีเราตอ้งเช่ือฟังพระ 
บญัญติั ประธานรัส-
เซลล ์เอม็. เนลสนัเรียก 
ทางไปสู่ชีวตินิรันดร์วา่  
“เสน้ทางพนัธสญัญา” 2  
เราตอ้งท�าอะไรเพื่อไป 
ตามเสน้ทางน้ีสู่ชีวติ 
นิรันดร์?

การฟ้ืนคนืชีวติ
เราไม่อาจหลีกเล่ียง
ความตายได ้แต่
ชยัชนะของพระผูช่้วย
ใหร้อดท่ีมีเหนือความ
ตายท�าใหแ้น่ใจไดว้า่
ทุกคนจะฟ้ืนคืนชีวติ
—ร่างกายและวญิญาณ
จะรวมกนัอีกคร้ังใน
รูปแบบอนัสมบูรณ์ (ดู 
แอลมา 11:43) ความรู้
เก่ียวกบัการฟ้ืนคืนชีวติ
ท�าใหท่้านเกิดความ
หวงัอยา่งไร?
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เหตุใดกษตัริย์เบ็นจามนิจงึ 
เช้ือเชิญให้เราเป็นดงัเดก็?13–19 เมษายน  

โมไซยาห์ 1–3 

ท่ านเคยรูสึ้กวา่ใจท่าน
อ่อนลงขณะสังเกต

ดเูด็กหรอืไม่? เด็กมักพูด
จากใจ แสดงความรกัและ
ถ้อยค�าเรยีบง่ายแห่งศรทัธา 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
วา่ “เพราะฉะน้ันถ้าใคร
ถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็ก
เล็กๆ คน [หน่ึง] คนน้ันจะ
เป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดนิ
สวรรค”์ (มัทธิว 18:4)

น่ีคงเป็นเหตผุลหน่ึง
ที่กษัตรยิ์เบ็นจามินขอให้
ผู้คนของท่านทิง้ความเป็น
มนุษย์ปุถุชนและกลายเป็น
ดงัเด็ก (ด ูโมไซยาห์ 3:19)

เราจะกลายเป็นดงัเด็กได้
อย่างไร? ให้อ้างอิง โมไซยาห์ 
3:19 เพื่อเตมิค�าในช่องวา่ง
ดว้ยถ้อยค�าของกษัตรยิ ์
เบ็นจามินที่ ใช้อธิบายบุคคล 
ที่เป็นดงัเด็ก

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________

การสนทนา
คน้หาคุณลกัษณะท่ีเป็นดงัเดก็ใน
วรีชนคนโปรดของท่านจากพระ
คมัภีร์มอรมอน ท่านจะท�าตามแบบ
อยา่งของวรีชนเหล่านั้นอยา่งไร?

การกลายเป็นดงัเดก็เลก็ๆ ช่วยให้เราเข้า
ใกล้พระคริสต์มากขึน้และประสบปีติของ
การกลายเป็นวสุิทธิชนผ่านการชดใช้ของ
พระองค์
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20–26 เมษายน  

โมไซยาห์ 4–6 

การมพีระนามของพระ
คริสต์จารึกอยู่ในใจเรา
หมายความว่าอย่างไร?

ใ นพระคมัภีรม์อรมอน  
มีการเรยีกผู้คนดว้ยช่ือ

ตา่งๆ มากมาย—ชาวนีไฟ 
ชาวเลมัน และชาวแอนไท-  
นีไฟ- ลี ไฮเป็นเพียงบาง
ช่ือ แตก่ษัตรยิ์เบ็นจามิน
ปรารถนาให้เรยีกช่ือผู้คน
ของท่านดว้ยช่ือที่สูงส่งกวา่ 
ศักดิสิ์ทธิ์กวา่—พระนามของ
พระเยซูครสิต์

ตอ่ไปน้ีคอืวธิีที่เราจะรกัษา
พระนามของพระผู้ช่วยให้
รอดให้ “จารกึอยู่ ในใจ [เรา]” 
( โมไซยาห์ 5:12):

ท�าพนัธสัญญาผ่านบัพตศิมา
เม่ือเราบพัติศมา เราท�าพนัธสญัญา
กบัพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีจะรับพระนาม
ของพระคริสตไ์วก้บัตนเอง ท่าน
คิดวา่นัน่หมายความวา่อยา่งไร? 

(ดู โมไซยาห์ 18:8–9)

รับส่วนศีลระลกึ
เราไดรั้บพระบญัชาใหรั้บส่วนศีล
ระลึกอยา่งมีค่าควรทุกสปัดาห์ ใน

ช่วงเวลาศีลระลึก เราใหค้ �ามัน่สญัญา
ต่อพนัธสญัญาของเราอีกคร้ังท่ีจะรับ
พระนามของพระเยซูคริสตไ์วก้บัตวั

เรา (ดู โมโรไน 4:3)

การสนทนา
ในแต่ละวนัท่านจะท�าส่ิงใด
เพื่อใหแ้น่ใจไดว้า่ท่านรักษา
พระนามของพระคริสตใ์ห้
จารึกอยูใ่นใจท่าน?

ประพฤตตินเป็นสานุศิษย์
ของพระคริสต์

พนัธสญัญาของเราก�าหนดใหเ้รา
รักษาพระบญัญติั การกระท�าของ
เราควรสะทอ้นความปรารถนา
ท่ีจะติดตามพระคริสตแ์ละเป็น
เหมือนพระองค ์เม่ือเราท�าเช่น
นั้น เราสามารถใชพ้ระนามของ

พระองคเ์ป็นช่ือเรียกของเราต่อไป 
น่ีคือวธีิท่ีเราจะ รกัษำ พระนาม

ของพระคริสตใ์หจ้ารึกอยูใ่นใจเรา  
(ดู โมไซยาห์ 5:12)
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ผมจบนิตศิาสตร์ ในเวลาใกล้เคยีงกับวนัเกิดปีแรกของลูกสาว 
ผมกับภรรยาเฝ้ารอฉลองวนัที่ผมจบการศึกษา วนัเกิด

ลูกสาวของเรา และโอกาสใหม่ๆ ที่จะมาถึง แต่ไม่มีอะไรเป็นไป
ตามแผนสักอย่างเดยีว

ผมพบวา่ตนเองตกงานไม่นานหลังจบการศึกษาและหางาน
ยากมาก ไม่นานความล�าบากดา้นการเงินก็เข้ามา เพียงจะจัดงาน
วนัเกิดที่เรยีบง่ายก็ยังยาก

หลังจากสนทนากับภรรยาหลายรอบ เรายอมรบัสถานการณ์
ของเรา ไม่ ใช่เรือ่งง่ายส�าหรบัคนเป็นพ่ออย่างผมที่ ไม่สามารถซือ้
แม้แตข่องขวญัเรยีบง่ายให้ลูกสาวและตอ้งเห็นภรรยาที่รกั
รูสึ้กคบัข้องใจ

ผมไม่เข้าใจวา่เกิดอะไรขึน้ ผมสวดอ้อนวอนทูล
ขอพระบิดาบนสวรรคท์รงช่วยให้ผมเข้าใจส่ิงที่
พระองคท์รงคาดหวงัจากผม ทันใดน้ันราวกับมี
เสียงหน่ึงพูดกับผมในความคดิ ผมไดย้ิน
ถ้อยค�าตอ่ไปน้ี: ลูกครอบครองส่ิงที่
ล�า้คา่กวา่การครอบครองวตัถุใดๆ 
บนแผ่นดนิโลกน้ี ลูกด�ารงฐานะ
ปุโรหิต ส�าหรบัลูกสาวของลูกจะ
มีของขวญัใดล�า้คา่ไปกวา่พร
ฐานะปุโรหิตเล่า?”

ผมน� ้าตาคลอขณะที่คดิ
วา่ฐานะปุโรหิตมีความหมาย
อย่างไรตอ่ผม ใจผมเป่ียม
ดว้ยความส�านึกคณุเมื่อ

ไตรต่รองวา่ฐานะปุโรหิตคอืพลังอ�านาจที่สามารถรวมครอบครวั
ผมเป็นหน่ึงเดยีวกันตลอดนิรนัดร

ผมแบ่งปันความรูสึ้กน้ีกับภรรยา ผมบอกเธอวา่การให้พร
ลูกสาวของเราคอืทัง้หมดที่ผมให้ ได ้เราทัง้สองเห็นวา่การท�าเช่น
น้ีจะน�าความสุขและสันตสุิขมาให้ลูก และน่ันก็พอแล้ว

ในวันเกิดลูกสาว ญาติมิตรและเพื่อนบ้านน�าเค้กและของ
ตกแต่งที่เรียบง่ายมา เราส�านึกคุณที่ ได้ฉลองวันพิเศษน้ีกับคน 

ที่เรารัก คืนน้ันผมวางมือบนศีรษะลูกสาวและให้พรเธอ ผม
ให้พรเธอทุกส่ิงตามที่พระวิญญาณพระเจ้ากระตุ้น

เตือนให้พูด
เรายังอยู่ ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง

และเรือ่งท้าทายเกี่ยวกับการตกงานและ
การเงิน แตถ่ึงแม้จะอยู่ท่ามกลางความ
เศรา้เสียใจและความคบัข้องใจ สันตสุิข
และการปลอบโยนยังมาสู่เราผ่านพระผู้
ช่วยให้รอด พระเยซูครสิต ์ผมไม่สงสัย
เลยวา่การเป็นสมาชิกของศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายโดยเข้าถึงอ�านาจฐานะปุโรหิต
เป็นพรอันประเสรฐิ และพรน้ันคอื
ทัง้หมดที่ผมให้ ได้ ในวนัเกิดลูกสาว 

และน่ันมากเกินพอ ◼
โจนาธาน มาฟรา ซีนา เดอ ซานตานา,  
ซานตา คาทารีนา บราซิล
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พรคอืทั้งหมดทีผ่มให้ได้

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

รำวกับมีเสียงหน่ึงพูดกับ
ผมในควำมคดิ ผมไดย้ินวำ่  
“ลูกครอบครองส่ิงทีล่�ำ้คำ่
กวำ่กำรครอบครองวตัถุใดๆ  
บนแผ่นดนิโลกน้ี”
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ดิฉันและสามีสูญเสียลูกคนแรกเมื่อ
ดฉัินอายุ 26 ปี แพทย์วนิิจฉัยวา่เคน-

เนดมีีเน้ืองอกในสมองเมื่อเธออายุเพียง 
13 เดอืน หลังจากผ่าตดัสามครัง้ คี โม
บ�าบัดห้ารอบ รวมทัง้การรกัษาทางยาและ
การบ�าบัดอีกหลายอย่าง เธอจากไปใน
อ้อมแขนเราขณะอายุได ้20 เดอืน

ดฉัินรูสึ้กสิน้หวงัที่สูญเสียเด็กหญิง
ตวัน้อยที่ทัง้สวยงาม อยากรูอ้ยากเห็น 
และก�าลังซนของดฉัินไป ส่ิงน้ีเกิดขึน้ได้
อย่างไร? ดฉัินจะไปตอ่ไดอ้ย่างไร? ดฉัินมี
ค�าถามมากมาย แต่ไม่มีค�าตอบเลย สอง
สามวนัหลังพิธีศพ สามีและดฉัินไปที่
บรเิวณหลุมศพซ่ึงยังปกคลุมดว้ยดอกไม้
สีชมพูและรบิบิน้จากพิธีศพ

ขณะก�าลังคิดถึงลูกสาว ดิฉันเห็น 
ลูกนกตัวเล็กๆ ที่ยังอ่อนเยาวเ์กินจะบิน 
ได้ กระโดดอยู่บนหญ้า นกน้อยน้ีเตือน 
ใจให้ดิฉันนึกถึงเคนเนดีเพราะเธอเป็น 
คนรกัสัตว ์นกน้อยกระโดดขึน้ไปบน 
หลุมศพ เล่นอยู่ ในรบิบิน้และดอกไม้  
ดิฉันยิม้เพราะรูว้า่น่ี ใช่ส่ิงที่เคนเนด ี

ต้องการเลย แล้วนกน้อยก็กระโดดตรง 
มาที่ดิฉัน ดิฉันไม่กล้าขยับกล้ามเน้ือ 
แม้แต่มัดเดียว นกน้อยกระโดดมาชิด 
ดิฉัน เอนตัวซบขาดิฉัน หลับตาลง 
และหลับไป

ดฉัินบรรยายความรูสึ้กขณะน้ันไม่
ถูก รูสึ้กเหมือนเคนเนดขีองดฉัินก�าลัง
กอดดฉัิน ดฉัินกอดลูกสาวไม่ไดแ้ล้ว 
แตน่กน้อยตวัน้ี—การสรา้งของพระ
บิดาในสวรรคข์องเรา—ยังมาอิงศีรษะ
น้อยๆ กับดฉัินได ้เตอืนใจดฉัินวา่พระ

นกน้อยเตอืนใจ
บิดาบนสวรรคท์รงเข้าพระทัยความปวด
รา้วของดฉัินและทรงอยู่ตรงน้ีเสมอที่
จะปลอบโยนและช่วยให้ดฉัินผ่านการ
ทดลองน้ีไปได้
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เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่งโคว-
รมัอัครสาวกสิบสองกล่าววา่ “เมื่อค�าพูด
ให้การปลอบขวญัที่เราตอ้งการ . . . ไม่ได ้
. . . เมื่อตรรกและเหตผุลให้ความเข้าใจ
ไม่มากพอเกี่ยวกับความอยุตธิรรมและ
ความไม่เป็นธรรมของชีวติ . . . และเมื่อ
ดเูหมือนวา่เราโดดเดีย่วเดยีวดาย เรา
จะไดร้บัพรแน่นอนโดยพระเมตตาอัน

ละเอียดอ่อนของพระเจ้า” (“พระเมตตา
อันละเอียดอ่อนของพระเจ้า,” เลียโฮนำ, 
พ.ค. 2005, 124)

ดฉัินยังไม่มีค�าตอบของค�าถามทุกข้อ 

แตพ่ระเมตตาอันละเอียดอ่อนน้ีท�าให้
ดฉัินมั่นใจวา่พระบิดาบนสววรคท์รง
รกัเคนเนดแีละดฉัินและดว้ยการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระบุตร
ของพระองค ์พระเยซูครสิต ์ดฉัินมีความ
หวงัวา่วนัหน่ึง เคนเนด ีสามีและดฉัินจะ
อยู่ดว้ยกันเป็นครอบครวัอีกครัง้ ◼
ลอรา ลนิตนั, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ขณะก�ำลังคดิถึง
ลูกสำว ดฉัินเห็น
ลูกนกตวัเล็กๆ ทีย่ัง
อ่อนเยำวเ์กินจะบิน
ได ้กระโดดบนหญ้ำ
เข้ำมำหำดฉัิน
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เ มื่อมีผู้ขอรอ้งให้ดฉัินน�าการสนทนาใน
สมาคมสงเคราะห์เรือ่งพระด�ารสัเชิญ

ของพระผู้ช่วยให้รอดให้เลีย้งดแูกะของ
พระองค ์ดฉัินตดัสินใจวา่ถ้าตอ้งการสรา้ง
แรงจูงใจพี่น้องสตร ีดฉัินควรท�าบางส่ิง
เพื่อแกะของพระองคสั์กคน

ดฉัินรวบรวมความกล้าเชิญพี่น้อง
สตรทีี่แข็งขันน้อยคนหน่ึงมากิจกรรม
สมาคมสงเคราะห์กับดฉัิน เธอยอมรบั
ค�าเชิญและเรามีช่วงเวลาที่สุขสนุกสนาน 
ดฉัินรูสึ้กวา่น่ีเป็นแบบอย่างที่ด ีและรูสึ้ก
กระตอืรอืรน้ที่จะแบ่งปันประสบการณ์ 
แตพ่ระเจ้าทรงมีเรือ่งที่จะสอนดฉัิน
มากกวา่น้ัน

เช้าวนัหน่ึงขณะแตง่ตวั ดฉัินตระหนัก
วา่สรอ้ยขอ้มอืเงนิหายไป สรอ้ยขอ้มอืน้ีดฉัิน
ไดร้บัเป็นของขวญัวนัเกดิขณะไปเยอืน
ฝรัง่เศส จงึมคีวามหมายกบัดฉัินเป็นพเิศษ 

ล�า้ค่ากว่าสร้อยข้อมอืเงนิ

สรอ้ยข้อมือหรอืไม่? พวกเธอมีคา่ตอ่ลูก
เท่าสรอ้ยข้อมือของลูกไหม? แล้วพี่น้อง
สตรขีองลูกที่อยู่นอกศาสนจักรล่ะ? ลูก
สวดอ้อนวอนให้พวกเธอไหม?”

เมื่อดฉัินแบ่งปันประสบการณ์เรือ่ง
สรอ้ยข้อมือในสมาคมสงเคราะห์ เรามีการ
สนทนาที่สวยงาม ดฉัินบอกพี่น้องสตรวีา่
ดฉัินเรยีนรูว้า่เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรง
ขอให้เราเลีย้งดแูกะของพระองค ์เราตอ้ง
จ�าไวว้า่ “คา่ของจิตวญิญาณยิ่งใหญ่ ในสาย
พระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า” (หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 18:10) ทรงตอ้งการ
ให้เราห่วงใยผู้ที่อยู่รอบข้างเรา ให้เรารกั 
ดแูล และสวดอ้อนวอนเพื่อพวกเธอดว้ย
พลังงานทัง้หมดของเรา เมื่อเราท�าเช่น
น้ัน เราจะพบวา่ทุกคนมีคา่มากกวา่สรอ้ย
ข้อมือเงินมากมายหลายเท่า ◼
ซิลว ีฮูโม, ควเิบก แคนาดา
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ดฉัินเริม่หาในทีต่า่งๆ ซ่ึงสรอ้ยน่าจะอยู่
ทีสุ่ด แต่ไมเ่จอ ดฉัินบอกตนเองวา่ถา้สวด
ออ้นวอน ดฉัินจะหาสรอ้ยพบได้ โดยเรว็

หลงัจากสวดออ้นวอน ดฉัินหาทกุที่ 
ดฉัินสวดออ้นวอนอยา่งหนักและคน้หาทุก
ซอกทกุมมุเป็นเวลาสองวนั ดฉัินวงิวอน
พระบดิาบนสวรรค์ ใหท้รงช่วยดฉัินหา 
สรอ้ย แตก็ยงัหาไมเ่จอ ใจดฉัินทกุขห์นัก
เพราะสรอ้ยเส้นน้ีมคีา่ตอ่ดฉัินมาก

คนืหน่ึงลูกชายสวดอ้อนวอนกับดฉัิน
ที่ข้างเตยีง หลังสวดอ้อนวอน ลูกชายหยิบ
ของส่ิงหน่ึงยื่นให้ดฉัิน สรอ้ยข้อมือของ
ดฉัินน่ันเอง! เขาพบสรอ้ยอยู่ ใตเ้ตยีง 
ดฉัินคงพลาดไปในขณะที่คน้หา ดฉัิน
รอ้งไห้ดว้ยปีตทิี่ ไดส้รอ้ยกลับมาอีกครัง้

ทันใดน้ันการกระตุน้เตอืนบางอย่าง
เกิดขึน้กับดฉัิน “ลูกสวดอ้อนวอนให้พี่
น้องสตรขีองลูกในศาสนจักรจรงิจังเท่า

เช้ำวนัหน่ึง ดฉัินตระหนักวำ่สรอ้ย
ข้อมือเงินหำยไป ใจดฉัินทุกข์หนัก
เพรำะสรอ้ยเส้นน้ีมีคำ่ตอ่ดฉัินมำก
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เ มื่อไม่นานมาน้ี ภรรยาและผมพาลูกคน
เล็กสุดสองคนไปฝรัง่เศสเพื่อเที่ยวชม

พืน้ที่ซ่ึงผมเคยรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา
เต็มเวลา เราไปเยี่ยมสาขาหลายแห่งของ
ศาสนจักรที่ผมเคยรบัใช้และช่ืนชมยินดี
กับสมาชิกที่ผมเคยสอน เราไปเที่ยวชม
สถานที่ทางประวตัศิาสตรด์ว้ย

สถานที่หน่ึงเป็นซากปรกัหักพังของ
ชาโต เดอ ชาลิวเซต ์ปราสาทยุคกลางหลัง
ใหญ่น้ีถูกถล่มเสียหายยับเยินเมื่อหลาย
ศตวรรษก่อน พืชพันธุ์ตา่งๆ งอกขึน้มา
รอบๆ ซากปรกัหักพังน้ัน และทางที่จะไป
ที่น่ันก็แคบและชัน เราปีนขึน้ไปอย่างยาก
ล�าบาก แตก็่คุม้คา่กับความพยายามเมื่อ
เราไปถึง

ลูกชายเราชอบปีนลงไปในส่วนที่เคย
เป็นคกุใตด้นิและปีนขึน้สูงไปบนส่วน
ที่เหลืออยู่เล็กน้อยที่เคยเป็นก�าแพง
ปราสาท ปราสาทมีมนตส์ะกดจินตนาการ
ของลูกๆ เหมือนที่เคยมีกับของผมเมื่อ 24 
ปีก่อน

ขณะเราอยู่ที่น่ัน พายุฤดรูอ้นมองเห็น
ไดแ้ต่ไกล มันเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเรว็ 
ท้องฟ้าคลุมดว้ยเมฆด�ามืดและสายฟ้า 
ตามดว้ยเสียงครนืครัน่ของฟ้ารอ้ง

เราเบียดเสียดกันปีนป่ายลงมาตาม 
ทางแล้วรบีวิง่ไปที่รถ แข่งกับพายุที ่
ก�าลังเคลื่อนตรงมายังเรา ในไม่ช้าฝนก็ 
กระหน�่ าอย่างรนุแรงจนเราเปียกโชกและ 
ทางดนิกลายเป็นโคลน เรากลัวจะก้าว 
พลาดและลื่นจนล้มกลิง้ลงไปตามทางที ่
เป็นหินและลาดชัน

เราเห็นที่ก�าบังซ่ึงพอกันฝนได้ ในหมู่
ไม้ที่ขึน้อยู่ตามรมิทางน้ัน เราจึงไปเบียด
กันหลบฝนอยู่ ใตร้ม่ไม้น้ันและสงสัยวา่จะ
ตอ้งรออีกนานเท่าใดจึงจะลงไปได้

“เราสวดอ้อนวอนกันเถอะครบั” ลูกคน
เล็กของเราบอก

เขาขอเป็นคนสวดเองและสวด
อ้อนวอนขอให้ฝนหยุดเพื่อที่เราจะลงเขา
ไปไดอ้ย่างปลอดภัย เขามองหน้าเราและ
พูดวา่ “ทีน้ี ทัง้หมดที่เราตอ้งการก็คอื
ศรทัธาที่มากพอ”

ผมอธิบายวา่การสวดอ้อนวอนไม่ไดผ้ล
แบบน้ันเสมอไป

“ ไดผ้ลสิครบั” เขาพูด “อีก 10 นาทีฝน
จะหยุด!”

หลังจากน้ันประมาณ 10 นาที ฝนก็
หยุดตก

“ โอเค ไปกันเถอะ!” เขาพูด
“ถ้าเราออกไปตอนน้ี ฝนจะตกอีกและ

เราจะตดิกับ” ลูกคนพี่พูด
“ ไม่หรอก!” ลูกคนเล็กของเราตอบ 

“ ไปกันเถอะ!”
เราเดนิมาตามทางส่วนที่แห้ง พลางดงึ

กิ่งไม้และพุ่มไม้พยุงตวัไปดว้ย เมื่อกลับ
มาถึงรถ เราสวดอ้อนวอนส�านึกคณุ ไม่ช้า
ฝนก็ตกอีก

“ดซิูศรทัธาเพียงเล็กน้อยจะท�าอะไรได้
บ้าง?” ลูกชายพูดอย่างอ่อนน้อม

วนัน้ันเขาสอนบทเรยีนที่ส�าคญัยิ่งแก่
เราทุกคน ◼
กอดฟรีย์ เจ. เอลลสิ, วอชิงตนั 
สหรัฐอเมริกา

“ดูซิศรัทธาเลก็น้อยจะ
ท�าอะไรได้บ้าง?”

เรำเบียดเสียดกันปีนป่ำยลงมำตำมทำง แข่งกับพำยุทีก่�ำลังเคลือ่นตรง
มำยังเรำ “เรำสวดอ้อนวอนกันเถอะครบั” ลูกคนเล็กของเรำบอก
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บทเรียนจากพระคมัภร์ีมอรมอน
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ด้วยการตกของอาดมั โลกจึงไดรู้จ้ักความเจ็บป่วยและบาป ทัง้สองส่ิงรา้ยแรงถึงชีวติ
ในขอบเขตของมัน ในบรรดาความเจ็บป่วยทัง้หมด อาจไม่มีส่ิงใดที่เป็นกันมากหรอื
ท�าให้สิน้หวงัไดเ้ท่ากับโรคมะเรง็ ในบางประเทศ มากกวา่หน่ึงในสามของประชากร

เป็นมะเรง็บางอย่าง และโรคน้ีเป็นเหตใุห้เสียชีวติเกือบหน่ึงในส่ีของความตายทัง้หมด 1 
มะเรง็มักเริม่ดว้ยเซลล์เพียงเซลล์เดยีว เล็กมากจนตอ้งส่องดดูว้ยกล้องจุลทรรศน์เท่าน้ันจึง
จะเห็นได ้แตเ่ซลล์น้ีสามารถเจรญิเตบิโตและแพรก่ระจายไดอ้ย่างรวดเรว็

ผู้ป่วยโรคมะเรง็รบัการรกัษาตอ่เน่ืองเพื่อให้ปลอดจากอาการของโรค การปลอดจากอาการ
ของโรคอย่างสมบูรณ์หมายความวา่ตรวจไม่พบหลักฐานที่แสดงวา่มี โรคน้ีอีกตอ่ไป อย่างไร
ก็ตาม ผู้เช่ียวชาญชีแ้จงทันทีวา่แม้ผู้ป่วยจะอยู่ ในสภาวะปลอดจากอาการของโรค แตก็่ ไม่ได้
หมายความวา่เขาจะหาย 2 เมื่อเป็นเช่นน้ี แม้การปลอดจากอาการจะช่วยให้คลายทุกข์และ
มีหวงั แตผู่้ป่วยโรคมะเรง็มักหวงัเกินกวา่การปลอดจากอาการของโรคมะเรง็—พวกเขาหวงั
วา่จะหาย แหล่งข้อมูลแหล่งหน่ึงกล่าววา่ “การที่จะบอกไดว้า่ใครหายจากโรคมะเรง็ เขาตอ้ง
รอและดวูา่มะเรง็จะกลับมาอีกหรอืไม่ ดงัน้ันเวลาคอืองคป์ระกอบที่ส�าคญัยิ่ง ถ้าผู้ป่วยอยู่ ใน
สภาพปลอดจากอาการของโรคนานสองสามปี เขาอาจหายขาดจากโรคมะเรง็ มะเรง็บางอย่าง
สามารถกลับมาเป็นไดอ้ีกแม้หลังจากอยู่ ในสภาพปลอดจากอาการหลายปี” 3

ความเจบ็ป่วยและบาป
โรคมะเรง็ท�าให้สิน้หวงัทางดา้นรา่งกายเพียงใด บาปท�าให้สิน้หวงั

ทางจิตวญิญาณไดแ้ม้มากกวา่น้ัน ปกตบิาปจะเริม่ตน้แบบเล็กน้อย— 
บางครัง้เล็กน้อยจนไม่อาจรบัรู้ ได—้แตบ่าปสามารถเจรญิเตบิโตได้
อย่างรวดเรว็ บาปกัดกรอ่น แล้วท�าให้พิการ จากน้ันท�าให้จิตวญิญาณ
ตาย บาปคอืสาเหตหุลัก—ที่จรงิ เป็นสาเหตเุดยีว—ของความตายทาง
วญิญาณในทุกการสรา้ง การรกัษาส�าหรบับาปคอืการกลับใจ การกลับใจ
ที่แท้จรงิมีผล 100 เปอรเ์ซ็นต์ ในการท�าให้ผู้ท�าบาปอยู่ ในสภาพปลอด
จากบาป หรอืน�าการปลดบาปมาให้ การปลดบาปน้ีท�าให้จิตวญิญาณ
คลายทุกข์และมีปีต ิอย่างไรก็ตาม การรบัการปลดบาปและการปลอด

โดย เอล็เดอร์ 
คายล์ เอส. แมคเคย์

แห่งสาวกเจด็สิบ

“การ
เปลี่ยนแปลง 
อันลึกล�า้ในใจ”

บาปกดักร่อน ท�าใหพ้ิการ 
และท�าใหจิ้ตวญิญาณตาย 

บาปคือสาเหตุหลกั— 
ท่ีจริง เป็นสาเหตุเดียว— 

ของความตายทางวญิญาณ  

การรักษาบาปคือ
การกลบัใจ
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จากอาการของบาปและผลที่ ได้ ไม่จ�าเป็นตอ้งหมายความวา่ผู้ท�าบาปจะหาย
เป็นปลิดทิง้ มีบางอย่างที่เกี่ยวกับใจของมนุษย์ที่ตกที่ยอมหรอือ่อนแอตอ่
บาป เมื่อเป็นเช่นน้ี บาปจึงสามารถเกิดขึน้ไดอ้ีกแม้หลังจากอยู่ ในสภาพ
ปลดบาปหลายปี การอยู่ ในสภาพปลดบาป หรอืพูดอีกอย่างหน่ึง การคง
สภาพปลดบาปไว ้มีความส�าคญัยิ่งตอ่การรกัษาให้หายเป็นปลิดทิง้

การช�าระให้บริสุทธ์ิและหาย
การเปรยีบเทียบน้ีช่วยให้เราเข้าใจวา่โดยทางวญิญาณ เราตอ้งไม่เพียงได้

รบัการช�าระให้บรสุิทธิ์จากบาปเท่าน้ัน แตเ่ราตอ้งหายจากความผิดบาปดว้ย 
สงครามระหวา่งความตัง้ใจท�าดกีับธรรมชาตวิสัิยที่จะท�าช่ัวของเราอาจท�าให้
เหน็ดเหน่ือย ถ้าซ่ือสัตย์ เราจะไดร้บัชัยชนะ ไม่เพียงเพราะเราฝืนความตัง้ใจ
ของเราไวบ้นธรรมชาตวิสัิยของเรา แตเ่พราะเรายอมถวายความเต็มใจของ
เราแดพ่ระผู้เป็นเจ้าและพระองคท์รงเปลี่ยนธรรมชาตวิสัิยของเรา

กษัตรยิ์เบ็นจามินสอนวา่ “เพราะมนุษย์ปุถุชนเป็นศัตรตูอ่พระผู้เป็น
เจ้า, และเป็นมาแล้วนับแตก่ารตกของอาดมั, และจะเป็นไป, ตลอดกาลและ
ตลอดไป, เวน้แตเ่ขาจะยอมตอ่การชักจูงของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์, และ
ทิง้ความเป็นมนุษย์ปุถุชน . . . โดยผ่านการชดใช้ของพระครสิตพ์ระเจ้า” 
( โมไซยาห์ 3:19) เพื่อตอบสนองตอ่ค�าสอนน้ีและค�าสอนอื่นๆ ผู้คนของเบ็น-
จามินสวดอ้อนวอนวา่ “ โอ้ทรงโปรดเมตตา, แล้วทรงโปรดใช้พระโลหิตที่
ชดใช้ของพระครสิตเ์พื่อพวกข้าพระองคจ์ะไดร้บัการให้อภัยบาปของพวกข้า
พระองค,์ และ ใจพวกข้าพระองคจ์ะถูกท�าให้บรสุิทธิ์” ( โมไซยาห์ 4:2; เน้น
ตวัเอน) หลังจากพวกเขาสวดอ้อนวอน พระเจ้าทรงตอบค�าขอที่มีสองส่วน
ของพวกเขา ข้อแรก “พระวญิญาณของพระเจ้าเสด็จมาบนพวกเขา, และ
พวกเขาเป่ียมดว้ยปีต,ิ โดยที่ ไดร้บัการปลดบาปของพวกเขา, และโดยที่มี
ความสงบในมโนธรรม” ( โมไซยาห์ 4:3)

โดยที่เห็นวา่ผู้คนของพระองคอ์ยู่ “ ในการปลดบาป” กษัตรยิ์เบ็นจามิน 
ทรงกระตุน้เตอืนให้พวกเขามุ่งไปที่การหายอย่างปลิดทิง้โดยสอนพวกเขาถึง
วธิีที่จะคงอยู่ ในการปลดบาป (ด ูโมไซยาห์ 4:11- 30) “หากท่านท�าดงัน้ี” ท่าน
สัญญา “ท่านก็จะช่ืนชมยินดเีสมอ, และเป่ียมดว้ยความรกัของพระผู้เป็น
เจ้า, และการปลดบาปของท่านจะมีอยู่เสมอ” ( โมไซยาห์ 4:12)

ผู้คนเช่ือและผูกมัดตนเองไวก้ับถ้อยค�าของกษัตรยิ์เบ็นจามิน ซ่ึงท�าให ้
พระเจ้าทรงตอบส่วนที่สองของการสวดอ้อนวอนของพวกเขา—วา่ “ ใจ [ของ 
พวกเขา] จะถูกท�าให้บรสุิทธิ์” ในความส�านึกคณุและการสรรเสรญิ คน 
เหล่าน้ันรอ้งออกมาวา่ “พระวญิญาณของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์, . . . ทรง 
กระท�าการเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้ในเรา, หรอืในใจเรา, จนเราไม่มี ใจที่จะ 
ท�าความช่ัวอกี, แตจ่ะท�าความดีโดยตลอด” ( โมไซยาห ์5:2) กษัตรยิเ์บ็นจามนิ 
อธิบายวา่การเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้น้ีหมายถึงพวกเขาถือก�าเนิดจากพระผู้
เป็นเจ้า (ด ูโมไซยาห์ 5:7)

“น่ีเป็นไปได้อย่างไรหรือ?”
ศาสดาพยากรณ์แอลมาสอนวา่ เราตอ้งทัง้กลบัใจ และ เกดิใหม—่ถอืก�าเนิด

จากพระผูเ้ป็นเจา้ เปลีย่นแปลงในใจของเรา (ด ูแอลมา 5:49) ขณะเรากลบัใจ

อยา่งตอ่เน่ือง พระเจา้จะทรงน�าบาปทัง้หมดของเรา
ไป และ พระองคจ์ะทรงน�าส่ิงทีก่อ่ใหเ้กิดบาปในเรา
โดยธรรมชาตหิรอืยอมใหบ้าปอยู่ ในเราออกไป แต่ ใน
ถอ้ยค�าของอีนัส “ขา้แตพ่ระเจา้, น่ีเป็นไปไดอ้ยา่งไร
หรอื?” (อนัีส 1:7) ค�าตอบน้ันเรยีบงา่ย แมจ้ะลกึ
ซึง้และเป็นนิรนัดร ์ถงึผูที้่ ไดร้บัการรกัษาไมว่า่จาก
สภาวะใด ทางกายภาพหรอืทางวญิญาณ พระเจา้ทรง
ประกาศวา่ “ศรทัธาของเจา้ท�าใหเ้จา้สมบรูณ์แล้ว” 
(ด ูมาระโก 5:34; อนัีส 1:8)

แอลมาประสบการเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้ในใจซ่ึง
เกิดขึน้ “ตามศรทัธาของท่าน” และใจของผู้ตดิตาม
ท่านเปลี่ยนแปลงขณะพวกเขา “มอบความไวว้างใจ
ในพระผู้เป็นเจ้าองคจ์รงิและทรงพระชนม์อยู่” 
(แอลมา 5:12, 13) ใจของผู้คนของกษัตรยิ์เบ็นจา-
มิน “เปลี่ยนแปลงแล้วโดยผ่านศรทัธาในพระนาม 
[ของพระผู้ช่วยให้รอด]” ( โมไซยาห์ 5:7)

ถา้เราจะมศีรทัธาแบบน้ี เพือ่ทีเ่ราจะวางใจใน
พระเจา้ดว้ยสุดใจของเรา เราตอ้งท�าส่ิงทีน่�าไปสู่
ศรทัธาแลว้ท�าส่ิงทีศ่รทัธาน�าไปสู่ ในบรรดาหลายส่ิง
ทีน่�าไปสู่ศรทัธา พระเจา้ทรงเน้นการอดอาหาร การ
สวดออ้นวอน และพระค�าของพระผูเ้ป็นเจ้า ส�าหรบั
บรบิทของการเปลีย่นแปลงในใจน้ี และแม้ศรทัธาจะ
น�าไปสู่หลายส่ิง แตผ่ลแรกของศรทัธาคอืการกลับใจ

การเปล่ียนแปลงอันลึกล�า้

ในใจน้ีเกิดขึน้ ใน เรา  

ไม่ได้เกิดขึน้ โดย เรา

จงพิจารณาข้อพระคมัภีรส์องข้อตอ่ไปน้ีจาก
หนังสือฮีลามันซ่ึงเน้นหลักธรรมเหล่าน้ี ข้อแรก เรา
อ่านเกี่ยวกับผู้คนที่ “อดอาหารและสวดอ้อนวอน
บ่อยครัง้, และ . . . มั่นคงยิ่งขึน้และยิ่งขึน้ในศรทัธา
แห่งพระครสิต ์ . . . แม้ถึงการช�าระและท�าให้ ใจ
พวกเขาบรสุิทธิ์, ซ่ึงการช�าระให้บรสุิทธิ์น้ีเกิดขึน้ได้
เพราะการยอมถวายใจพวกเขาตอ่พระผู้เป็นเจ้า” 
(ฮีลามัน 3:35) และจากแซมิวเอล ศาสดาพยากรณ์
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ชาวเลมันเราเรยีนรูว้า่ “พระคมัภีรอ์ันศักดิสิ์ทธิ์, แท้จรงิแล้ว, ค�าพยากรณ์ของ
ศาสดาพยากรณ์ผู้บรสุิทธิ์, . . . จูงใจ . . . มาสู่ศรทัธาในพระเจ้า, และสู่การกลับ
ใจ, ซ่ึงศรทัธาและการกลับใจน้ันน�าการเปลี่ยนแปลงแห่งใจมา” (ฮีลามัน 15:7)

พึง่พาพระผู้เป็นเจ้า
เราควรหยุดตรงน้ีและรบัรูว้า่การเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้ที่เราก�าลังพูดถึงเกิด

ขึน้ ใน เรา ไม่ไดเ้กิดขึน้ โดย เรา เรามีความสามารถที่จะกลับใจ เปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมของเรา เจตคตขิองเรา แม้แตค่วามปรารถนาและความเช่ือของ
เรา แตก่ารเปลี่ยนธรรมชาตวิสัิยของเราน้ันอยู่เหนืออ�านาจและความสามารถ
ของเรา ส�าหรบัการเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้น้ี เราตอ้งพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
ฤทธานุภาพโดยสิน้เชิง คอืพระองคผ์ู้ทรงท�าให้ ใจเราบรสุิทธิ์ดว้ยพระคณุและ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาตวิสัิยของเรา “หลังจากเราท�าทุกส่ิงจนสุดความสามารถ
แล้ว” (2นีไฟ 25:23) พระด�ารสัเชิญของพระองคเ์ป็นเช่นเดมิและแน่นอน 
“จงกลับใจ, และมาหาเราดว้ยความตัง้ใจเด็ดเดีย่ว, และเราจะ รกัษำ [เจ้า]” 
(3 นีไฟ 18:32; เน้นตวัเอน)

ผลของการรักษาให้หายจากความผิดบาปคือเรา “เปลี่ยนจากสภาพทาง
เน้ือหนังและสภาพที่ตก [ของเรา], มาสู่สภาพแห่งความชอบธรรม . . . กลาย
เป็นบุตรและธิดาของพระองค์; และดังน้ัน [เรา] จึงกลายเป็นคนใหม่” 

( โมไซยาห์ 27:25, 26) สีหน้าของเราฉายแสง
สว่างของพระคริสต์ นอกจากน้ันพระคัมภีร์
บอกเราว่า “ทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่
ท�าบาป” (1 ยอห์น 5:18) น่ีไม่ ใช่เพราะว่าเรา
ไม่มีความสามารถที่จะท�าบาป แต่เพราะบัดน้ี 
ธรรมชาติวิสัยของเราเป็นคน ไม่ ท�าบาป น่ัน

คือการเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้อย่างแท้จริง
พึงระลึกวา่ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงอัน

ลึกล�า้ในใจเป็นกระบวนการที่ ใช้ช่วงเวลา ไม่ ใช่จุด
หน่ึงของเวลา โดยปกตกิารเปลี่ยนแปลงจะคอ่ย
เป็นคอ่ยไป บางครัง้ไม่รูสึ้กถึงการเพิ่มขึน้ แตก่าร
เปลี่ยนแปลงน้ีมีอยู่จรงิ ทรงพลังและเป็นส่ิงจ�าเป็น

ถ้าท่านยังไม่มีประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลง
อันลึกล�า้เช่นน้ัน ข้าพเจ้าถามท่านวา่ ท่านกลับใจ
และไดร้บัการปลดบาปของท่านแล้วหรอืไม่? ท่าน
ศึกษาพระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์หรอืเปล่า? ท่านอดอาหาร
และสวดอ้อนวอนบ่อยๆ เพื่อท่านจะมั่นคงยิ่งขึน้
และยิ่งขึน้ในศรทัธาแห่งพระครสิตห์รอืไม่? ท่านมี
ศรทัธามากพอที่จะวางใจในพระเจ้าดว้ยสุดใจของ
ท่านหรอืไม่? ท่านยืนหยัดมั่นคงในศรทัธาน้ันหรอื
ไม่? ท่านระวงัความคดิ ค�าพูด และการกระท�าของ
ท่านและถือปฏิบัตพิระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า
หรอืไม่? ถ้าท่านท�าส่ิงเหล่าน้ี ท่านจะช่ืนชมยินดี
เสมอและเป่ียมดว้ยความรกัของพระผู้เป็นเจ้าและ
การปลดบาปของท่านจะมีอยู่เสมอ และถ้าท่านคง
อยู่ ในการปลดบาป ท่านจะไดร้บัการรกัษา จะหาย 
และ จะเปลีย่นแปลง!

พระเยซูทรงมีอ�านาจในการช�าระเราให้บรสุิทธิ์
จากบาปและทรงมีอ�านาจในการรกัษาเราให้หาย
จากความผิดบาปดว้ย ทรงมีฤทธานุภาพที่จะช่วย
ให้รอด และเพื่อท�าส่ิงน้ีให้ส�าเรจ็ พระองคท์รงมี
ฤทธานุภาพที่จะเปลี่ยน ถ้าเราจะยอมถวายใจของ
เราแดพ่ระองค ์ใช้ศรทัธาโดยการเปลี่ยนแปลงทุก
อย่างที่เราสามารถท�าได ้พระองคจ์ะทรงใช้พลังของ
พระองค์ ในเราเพื่อน�าการเปลี่ยนแปลงที่ลึกล�า้ใน
ใจมาสู่เรา (ด ูแอลมา 5:14) ◼

อ้างองิ
 1. ด ูStacy Simon, “Facts & Figures 2019: US Cancer Death 

Rate Has Dropped 27% in 25 Years,” American Cancer 
Society, Jan. 8, 2019, cancer.org.

 2. ด ู“Remission: What Does It Mean?” webMD.com.
 3. Cathy Sweat, The Gates to Recovery (2019).

ขอบคณุส�าหรับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เราไม่เพยีงสามารถได้
รับการช�าระให้บริสุทธ์ิจากบาป เรายงัหายจากความผดิบาปได้ด้วย
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“เ พชรยอดมงกุฎของการฟ้ืนฟูคอืพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ ศาสนพิธีและพันธสัญญา
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระวหิารส�าคญัมากตอ่การเตรยีมคนให้พรอ้มตอ้นรบัพระผู้ช่วยให้รอด 
ณ การเสด็จมาครัง้ที่สองของพระองค”์ 1

บางครัง้ฝ่ายประธานสูงสุดปรบัเปลี่ยนพิธีการและระเบียบปฏิบัตขิองพระวหิารเพื่อ
ปรบัปรงุประสบการณ์พระวหิารส�าหรบัสมาชิกให้ดขีึน้และช่วยให้ทุกคนที่เข้าไปรูสึ้กถึงการ
เช่ือมโยงที่ ใกล้ชิดขึน้กับพระผู้เป็นเจ้าภายในพืน้ที่ศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ี

ในฐานะส่วนหน่ึงของประสบการณ์ในพระวหิาร สมาชิกจะสวมใส่วตัถาภรณ์พระวหิาร
โดยนัยส�าคญัตามหลักค�าสอนและรปูแบบสัญลักษณ์ที่สามารถสืบย้อนกลับไปยังการ
นมัสการในพระวหิารยุคพันธสัญญาเดมิได ้(ด ูเลวนิีต ิ8 และ อพยพ 28)

มีการปรบัเปลี่ยนบางอย่างเกี่ยวกับวตัถาภรณ์พระวหิาร การปรบัเปลี่ยนเหล่าน้ีไม่มีผล
สะท้อนให้มีการเปลี่ยนแปลงตอ่ระบบสัญลักษณ์หรอืหลักค�าสอนของพระวหิารแตม่ีเจตนา
ที่จะท�าให้ประสบการณ์พระวหิารเรยีบง่ายขึน้ สะดวกสบายขึน้ และเข้าถึงไดง้่ายขึน้ดว้ยการ
ท�าให้วตัถาภรณ์น้ันสวมใส่ง่ายขึน้ ดแูลง่ายขึน้ และราคาถูกลง

โดย ฝ่ายประธานสูงสุด

ปรับปรุงประสบการณ์
พระวหิารของเรา

“การปรับเปล่ียนใดๆ ท่ีมีต่อ
ศาสนพิธีและระเบียบปฏิบติั
ไม่เปล่ียนลกัษณะอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ของพนัธสญัญาท่ีท�า [ในพระ
วหิาร] การปรับเปล่ียนช่วย
ปลกูฝังพนัธสญัญาไวใ้นใจ
ของผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นช่วงเวลา
และสภาวการณ์ท่ีแตกต่างกนั”

ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน การประชุม
อบรมผู้น�าในการประชุมใหญ่สามญั 
ต.ค. 2019

การปรบัเปลี่ยนเหล่าน้ีไดแ้ก่

•  แบบที่เรยีบง่ายขึน้ส�าหรบัผ้าคลุมหน้าและเสือ้คลุม
•  น�าที่เสียบพลาสตกิออกจากหมวกและน�าที่ผูกออกจากหมวก

และผ้าคลุมหน้า
•  ใช้วสัดทุีม่อีายกุารใช้งานนานขึน้โดยจะเป็นวสัดชุนิดเดยีวกนั

ทัง้เสือ้คลมุ หมวก และผา้คาดเอว ซ่ึงจะช่วยใหม้อีายกุารใช้งาน
นานขึน้และท�าใหด้แูลงา่ยขึน้

เราหวงัวา่การปรบัเปลี่ยนเหล่าน้ีจะช่วยปรบัปรงุประสบการณ์
อันศักดิสิ์ทธิ์น้ีส�าหรบัท่าน ขณะที่ท่านท�าให้การนมัสการในพระ
วหิารเป็นส่ิงที่ท�าเป็นประจ�าของชีวติท่าน ◼
อ้างองิ
 1. รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน, “ค�ากลา่วปิดการประชมุ,” เลยีโฮนำ, พ.ย. 2019, 120.
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ค�าตอบส�าหรับค�าถามทัว่ไป

ฉันใช้วตัถาภรณ์ทีม่อียู่แล้วได้หรือไม่?
ได ้สามารถใชแ้บบเดิมต่อไปไดจ้นกวา่จ�าเป็น

ตอ้งเปล่ียนใหม่

ฉันจะทิง้วตัถาภรณ์เก่าอย่างเหมาะสมได้อย่างไร?
“ในการก�าจดัวตัถาภรณ์พระวหิารท่ีขาดแลว้ 

สมาชิกควรท�าลายวตัถาภรณ์ดงักล่าวโดยตดัจนดู
ไม่ออกวา่เคยใชท้�าอะไรมาก่อน” (คู่มือเล่ม 2: การ
บริหารงานศาสนจักร [2010], 21.1.42)

ฉันจะดดัแปลงวตัถาภรณ์ทีม่อียู่เพือ่ให้สอดคล้อง
กบัการปรับเปลีย่นใหม่ได้หรือไม่?

ได ้รายละเอียดเก่ียวกบัวธีิดดัแปลงดูไดท่ี้  
store.ChurchofJesusChrist.org/ceremonialclothing 
เม่ือท่านลงช่ือเขา้ใชด้ว้ยบญัชีสมาชิกภาพของ
ท่านหรือโดยไปท่ีศนูยห์นงัสือแลว้ถามพนกังาน
ประจ�าร้าน

ฉันจะบริจาควตัถาภรณ์เก่าได้หรือไม่?
เม่ือเหมาะสม ท่านสามารถใหว้ตัถาภรณ์ท่ีใช้

แลว้ไม่ก่ีคร้ังแก่สมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนท่ีรับ
เอน็ดาวเมน้ทแ์ลว้ แต่ไม่ควรบริจาควตัถาภรณ์
ใหแ้ก่พระวหิาร เดเซเร็ทอินดสัทรีส์ หรือแลก
เปล่ียนเส้ือผา้ใดๆ ไม่วา่วตัถาภรณ์นั้นจะอยูใ่น
สภาพใด 

ฉันจะได้รับวตัถาภรณ์แบบใหม่มาอย่างไร?
ดูรายละเอียดเร่ืองราคาและการพร้อม

จ�าหน่ายในพื้นท่ีของท่านไดโ้ดยไปท่ี store.
ChurchofJesusChrist.org/ceremonialclothing 
หรือไปท่ีศนูยห์นงัสือ
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ในหมวดนี้

44 คนหนุ่มสาวก�าลงัท�าให้เกดิความ
แตกต่างในการฟ้ืนฟูต่อเน่ือง
อย่างไร

แบ่งปันเร่ืองราวของท่าน
ท่านมีเร่ืองราวดีๆ ท่ีอยากแบ่งปัน
หรือไม่? หรือท่านตอ้งการเห็น
บทความเก่ียวกบัหวัขอ้ใดหวัขอ้
หน่ึงหรือไม่? หากตอ้งการ เราอยาก
ฟังเร่ืองราวจากท่าน! ส่งบทความ
หรือค�าติชมของท่านมาท่ี liahona 
.ChurchofJesusChrist .org.

หาบทความเหล่านีแ้ละบทความอืน่:
•  ท่ี liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  ใน YA Weekly (ใตห้มวดคนหนุ่มสาว

ในคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณ)

คนหนุ่มสาว

เราสามารถฉายส่องแสงสว่างของพระกติตคุิณ

ดจิทิลัเท่าน้ัน
คดิว่าท่านไม่มจุีดประสงค์ในฐานะคน
หนุ่มสาวหรือ? คดิใหม่นะ
โดย ซีซาร์ เกอร์วาซิโอ

การใช้ช่ือเตม็ของศาสนจกัรรู้สึก
เคอะเขนิแต่คุ้มค่า
โดย ลอรี อโฮลา

ค้นพบปีตใินการท�างานของพระเจ้า

สร้างอาณาจกัรในนิวแคเลโดเนีย
โดย มินดี เซลู

ก ารเป็นคนหนุ่มสาวคือช่วงเวลาของการเจริญเติบโต โอกาส และจงัหวะเวลาท่ีจะ
เร่ิมสร้างชีวติของคุณ อาจเป็นเร่ืองหนกัใจ ต่ืนเตน้ และน่ากลวัในเวลาเดียวกนั 
(เป็นอยา่งนั้นกบัเราจริงๆ)

แมเ้ราอาจไม่รู้ค �าตอบของค�าถามท่ีกดดนัท่ีสุดทุกขอ้ แต่ยงัมีส่ิงหน่ึงท่ีเราแน่ใจท่ีสุด— 
นัน่คือ คนหนุ่มสาวเป็นกองก�าลงัทีส่�าคญัยิง่มาโดยตลอดในการฟ้ืนฟูต่อเน่ืองของศาสนจกัร
ของพระเยซูคริสต์

ในการวางแผนหมวดน้ีของเดือนน้ี เราพดูกบัคนหนุ่มสาวหลายคนเก่ียวกบัการมี
ส่วนร่วมในการรวบรวมอิสราเอล เรารู้สึกอ่อนนอ้มมากเพราะพวกเขามีความรักท่ีจริงใจ
และการอุทิศต่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ไม่วา่สภาวการณ์ของพวกเขาจะเป็น
อยา่งไร วสุิทธิชนคนหนุ่มสาวเหล่านีเ้ข้าใจบทบาทอนัส�าคญัยิง่ทีพ่วกเขามใีนสมยัการ
ประทานสุดท้ายนี ้ใน “คนหนุ่มสาวก�าลงัท�าใหเ้กิดความแตกต่างในการฟ้ืนฟตู่อเน่ือง
อยา่งไร” หนา้ 44 ท่านจะไดอ่้านเก่ียวกบัวธีิท่ีคนหนุ่มสาวจากอินเดีย ฮงัการี บาร์เบโดส 
ออสเตรเลีย และสหรัฐเตรียมโลกส�าหรับการเสดจ็มาคร้ังท่ีสองของพระผูช่้วยใหร้อด

ในบทความดิจิทลัเท่านั้น ซีซาร์ใหค้วามเขา้ใจอนัลึกซ้ึงเก่ียวกบัวธีิท่ี เราสามารถค้น
พบจุดประสงค์ของเราและเป็นผู้น�าทีด่ขีึน้ ลอรีพดูถึงพรท่ีเราไดรั้บเม่ือท�าตามค�าแนะน�า
ของศาสดาพยากรณ์ คนหนุ่มสาวคนอ่ืนๆ แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเก่ียวกบัการ
รับใชใ้นพระวหิาร การปฏิบติัศาสนกิจ ประวติัครอบครัว และงานเผยแผศ่าสนา และเรา
แบ่งปันแบบอยา่งจากคนหนุ่มสาวคนหน่ึงในนิวแคเลโดเนียท่ีแสดงใหเ้ห็นภาพของวธีิท่ี 
สมาชิกหนุ่มสาวก�าลงัท�างานของพระเจ้าในพืน้ทีเ่ลก็ๆ ของศาสนจกัร

ไม่วา่ท่านจะอยูท่ี่ไหนและไม่วา่สภาวการณ์ของท่านจะเป็นเช่นไร ท่านสามารถสร้าง
ความแตกต่างเพิม่ขึน้ได้เกนิกว่าทีท่่านคดิในการรวบรวมอสิราเอล ในฐานะคนหนุ่มสาว 
เราคือผูน้�าในอนาคตของศาสนจกัรน้ี และประกายไฟจากงานของเราในวนัน้ีจะจุดชนวน
แสงสวา่งของพระกิตติคุณแลว้ฉายส่องไปทัว่โลกในวนัพรุ่งน้ี

ขอแสดงความนบัถือ
ชาเคลล ์วอร์ดลีและมินดี เซลู
บรรณาธิการหมวดคนหนุ่มสาวของนิตยสารศาสนจกัร
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คนหนุ่มสาวก�าลงั
ท�าใหเ้กิดความแตกต่างใน  

การฟ้ืนฟูต่อเน่ือง อยา่งไร

เ ม่ือไรกต็ามท่ีท่านไดย้นิผูน้�าศาสนจกัรเช้ือเชิญใหมี้ส่วนร่วมในการฟ้ืนฟตู่อ
เน่ืองหรือช่วยรวบรวมอิสราเอล ท่านเคยคิดไหมวา่ “ฉนัจะท�าอะไรได?้ ฉนัก็
เพียงคนคนหน่ึง” “ฉนัเดก็เกินไป” “ฉนัยงัไม่แต่งงานเลย” หรือ “ฉนัรู้ไม่พอ 

ฉนัจะท�าอะไรใหแ้ตกต่างได?้”
เราแต่ละคนมีความคิดแบบน้ีเขา้มาในจิตใจในบางคร้ังบางคราว แต่จง

พยายามท�าใหค้วามสงสยัตนเองแบบนั้นเงียบเสียงลงขณะท่านอ่านประโยคสอง
สามประโยคต่อไปน้ี

•  โจเซฟ สมิธ  อายเุพียง 22 ปีเม่ือท่านเร่ิมแปลพระคมัภีร์มอรมอน
•  ออลิเวอร์ คาวเดอรีกอ็าย ุ22 ปี จอห์น วติเมอร์อาย ุ26 ปี (และทั้งสองยงั

โสด!) เม่ือเร่ิมท�างานเป็นผูจ้ดค�าแปลของโจเซฟ
•  ในปี 1835 เม่ือโควรัมแรกของอคัรสาวกสิบสองไดรั้บเรียก ช่วงอายขุอง

พวกท่านอยูร่ะหวา่ง 23 ถึง 35 ปี
•  วสุิทธิชนในยคุตน้หลายคนท่ีเขา้ร่วมศาสนจกัรและเผยแพร่พระกิตติคุณ

เป็นคนหนุ่มสาว
โดยรวมแลว้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�างานผา่นคนหนุ่มสาวในยคุแรกของการ

ฟ้ืนฟพูระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ผูค้นดุจดงัพวกท่าน
ท่านลองไตร่ตรองเร่ืองน้ี
วนัน้ีศาสนจกัรจะเผยแพร่ไปทัว่แผน่ดินโลกไม่ได ้ถา้ทุกคนคิดวา่พวกเขา

ท�าใหเ้กิดความแตกต่างไม่ได ้และท่าน—ใช่ ท่านนัน่แหละ!—เป็นส่วนหน่ึงของ
คนรุ่นท่ีไดรั้บเลือกใหสื้บทอดการฟ้ืนฟแูละการเป็นผูน้�าในศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตต่์อไปในยคุน้ี แผ
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คนหนุ่มสาว

คนหนุ่มสาวมี
บทบาทส�าคญั
ในงานแห่ง
ความรอดเสมอ
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พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�างานผา่น
คนหนุ่มสาวในยคุแรกของ
การฟ้ืนฟ ูผูค้นดุจดงัพวกท่าน

พระเจ้าส่งท่านมาทีน่ี่ เวลานี ้ 
ด้วยเหตุผลบางอย่าง

เม่ือพดูถึงคนรุ่นเรา ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัสอน
วา่ “ท่านมีชีวติอยูใ่น ‘โมงท่ีสิบเอด็’ พระเจา้ทรงประกาศ
วา่น่ีเป็นเวลาสุดทา้ยท่ีพระองคจ์ะทรงเรียกคนงานเขา้มาใน
สวนองุ่นเพื่อรวบรวมผูท่ี้ทรงเลือกไวจ้ากส่ีเส้ียวของแผน่
ดินโลก (ดู คพ. 33:3- 6) และ ท่าน ถูกส่งมาใหมี้ส่วนใน
การรวมน้ี” 1 

จงนึกถึงกองก�าลงัผูส้อนศาสนาเตม็เวลา 65,000 คนท่ี
แบ่งปันพระกิตติคุณอยูท่ ัว่โลก ทุกวนัไม่มีเวน้ นึกถึงคน
หนุ่มสาวทุกคนท่ีท�าพนัธสญัญาในพระวหิาร ใชป้ระโยชน์
จากฐานะปุโรหิตท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟแูละพรพระวหิารและท�า
พนัธสญัญาวา่จะเป็นคนซ่ือสตัย ์เสริมสร้างความเขม้แขง็
ใหค้รอบครัวของตน และเสริมสร้างอาณาจกัรของพระผู ้
เป็นเจา้บนแผน่ดินโลก นึกถึงคนหนุ่มสาวท่ีรับใชเ้ป็นผูน้�า
ศาสนจกัรทัว่โลก นึกถึงผูท่ี้ก�าลงัมุ่งหนา้ติดตามพระเยซู
คริสตแ์มมี้อุปสรรคนานามาขดัขวางพวกเขา คนหนุ่มสาว
เป็นส่วนส�าคญัยิง่ของการฟ้ืนฟมูาตั้งแต่กาลเร่ิมตน้ และ
การฟ้ืนฟตู่อเน่ืองเป็นส่วนส�าคญัยิง่ของชีวติสมาชิกคน
หนุ่มสาวของศาสนจกัรนบัไม่ถว้น

โจเซฟ สมธิ,  
อายุ 22 ปี
เร่ิมแปลพระ
คมัภีร์มอรมอน

ออลเิวอร์  
คาวเดอรี,  
อายุ 22 ปี
เร่ิมท�างานเป็นผูจ้ด
ค�าแปลของโจเซฟ

จอห์น  
วติเมอร์,  
อายุ 26 ปี
เร่ิมท�างานเป็นผูจ้ด
ค�าแปลของโจเซฟ
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การฟ้ืนฟูมคีวาม
หมายต่อเราอย่างไร

ส�าหรับเราหลายคน การมีส่วนร่วมในการ
ฟ้ืนฟเูกิดจากส่ิงท่ีการฟ้ืนฟสูอนเรา ส�าหรับเวน-
เนลา วาคาปัลลีคนหนุ่มสาวผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใส
จากอานธรประเทศอินเดีย “การฟ้ืนฟเูป็นเร่ือง
ของการแสวงหาการเปิดเผย โจเซฟ สมิธแสวงหา
การเปิดเผยในป่า ท่านขอค�าแนะน�าจากพระเจา้ 
ท่านคอยค�าตอบ ท่านอดทน นัน่คือส่ิงท่ีดิฉนัรัก” 
เวนเนลาอธิบายวา่ “ก่อนไดย้นิเก่ียวกบัการฟ้ืนฟ ู
ดิฉนัไม่รู้มากนกัเก่ียวกบัการแสวงหาการเปิด
เผย ส่ิงหน่ึงในบรรดาส่ิงท่ียอดเยีย่มท่ีท�าใหดิ้ฉนั
อศัจรรยใ์จคือ ท่านใชเ้วลาไปมากเพียงใดเพื่อ
รับการเปิดเผยจากพระผูเ้ป็นเจา้ นัน่คือส่ิงท่ีดิฉนั
เรียนรู้จากการฟ้ืนฟ”ู

เอม็มาและเจคอบ โรเบิร์ตส์คู่สามีภรรยาหนุ่ม
สาวจากยทูาห์ สหรัฐอเมริกา เห็นดว้ยวา่การฟ้ืนฟู
เป็นเร่ืองของ “การเปิดเผยต่อเน่ือง”—ส�าหรับตวั
เราเองและโลก—“วา่เราสามารถมีศาสดาพยากรณ์ 
กระบอกเสียงจากพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีน่ีบนแผน่ดิน
โลก ผูท้ �าใหแ้น่ใจวา่ไม่วา่โลกจะน�าการทา้ทาย
อยา่งใดมา เราจะมีผูท่ี้ท�างาน สวดออ้นวอน และ

สนทนากบัพระผูเ้ป็นเจา้เพ่ือใหแ้น่ใจวา่เราเตรียม
พร้อมและสามารถเผชิญความทา้ทายทุกอยา่งท่ี
โลกน�ามาขณะโลกเปล่ียนแปลงไป”

“ความรู้มากมายท่ีมากบัการฟ้ืนฟูท�าให้ชีวิต
ของผมง่ายข้ึนและเครียดนอ้ยลง” เจคอบพูด  
ทุกส่ิงมาพร้อมกบัความแน่นอน “ว่ามีพระผู ้
เป็นเจา้ผูท้รงรักเราและเฝ้าดูแลเรา” เอม็มา 
กล่าว “พระองคท์รงประสงคใ์ห้เรามีความ
สุข ในฐานะคนหนุ่มสาว เราสามารถวางใจ
และท�าตามพระองคไ์ดอ้ยา่งเต็มท่ีเพราะเรารู้ว่า
เป้าหมายของพระองคคื์อความสุขของเรา เรา
รู้ว่าเราคือสัตภาวะนิรันดร์ และความรู้นั้นให้
ความหวงัและศรัทธาแก่ดิฉนัอยา่งมากว่าขณะ
น้ีไม่ว่าจะท�าส่ิงใดและผิดพลาดอยา่งไร ดิฉนั
ยงัสามารถกลบัใจไดแ้ละดิฉนัมีเวลาน้ีเพ่ือ
กา้วหนา้และเรียนรู้”

หลกัประกนัแบบเดียวกนันั้นช่วยราโมนา 
มอร์ริส คนหนุ่มสาวจากบาร์เบโดสไวด้ว้ย เม่ือ
เธอเรียนรู้เก่ียวกบัการฟ้ืนฟเูป็นคร้ังแรก หน่ึงใน
หลายส่ิงท่ีเธอเรียนรู้ เธอมีประจกัษพ์ยานวา่ “พระ
บิดาบนสวรรคท์รงอยูท่ี่นัน่เพื่อเรา การฟ้ืนฟเูพียง
น�าสนัติสุขมายงัผูท่ี้มีค �าถามเร่ืองชีวติของพวกเขา
และมีค�าถามเร่ืองแผนของพระผูเ้ป็นเจา้ส�าหรับ
พวกเขา”

แมว้า่ความเขา้ใจเร่ืองการฟ้ืนฟจูะน�าความ
ชดัเจนมาสู่ชีวติ เธอกย็งัยอมรับวา่ “เพราะอยู่
ไกลจากส�านกังานใหญ่ของศาสนจกัร จึงยากท่ี

การฟ้ืนฟเูป็น
เร่ืองของการ
แสวงหาการ
เปิดเผย
เวนเนลา วาคาปัลล,ี  
อายุ 22 ปี อนิเดยี

ความรู้มากมายท่ีมากบั
การฟ้ืนฟูท�าใหชี้วิตของ
ผมง่ายข้ึนและ
เครียดนอ้ยลง
เจคอบ โรเบิร์ต,  
อายุ 29 ปี สหรัฐ
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จะเช่ือมโยงกบัพระกิตติคุณ แต่เพราะดิฉนัมีประจกัษ์
พยานท่ีเขม้แขง็ในพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟ ูดิฉนัรู้
วา่แมอ้ยูไ่กลเพียงน้ี ดิฉนัยงัสามารถรู้สึกไดว้า่เป็นส่วน
หน่ึงของการฟ้ืนฟ ูวา่ดิฉนัไม่โดดเด่ียว”

และเธอไม่โดดเด่ียว  คนหนุ่มสาวทัว่โลกก�าลงัมี
ส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูผ่านการรับใชใ้นพระวิหาร งาน
ประวติัครอบครัว และงานเผยแผ่ศาสนา ดว้ยความ
เขา้ใจเร่ืองการเปิดเผยส่วนตวัท่ีเราไดรั้บจากการเรียน
รู้เก่ียวกบันิมิตแรกของโจเซฟ สมิธและการฟ้ืนฟู เรา
ทุกคนสามารถแสวงหาต่อไปเพ่ือรู้พระประสงคข์อง
พระผูเ้ป็นเจา้และบทบาทอะไรท่ีเรามีไดใ้นการฟ้ืนฟู
ต่อเน่ือง

คนหนุ่มสาวเป็นผู้น�า
ศาสนจักร

เราอาจเป็นคนหนุ่มสาว แต่เราสามารถเป็นผูน้�าใน
ศาสนจกัรไดเ้ด๋ียวน้ี แมว้า่จะเป็นสมาชิกศาสนจกัร
เพียงคนเดียวในครอบครัว จงักา โทโรนย ีจากเจอร์ 
ฮงัการี ไดรั้บการเสริมสร้างความเขม้แขง็โดยการมี

ส่วนร่วมของเพื่อนคนหนุ่มสาวของเธอในดา้นอ่ืนๆ ของ
การฟ้ืนฟ:ู “เพื่อนดิฉนัหลายคนไปเป็นผูส้อนศาสนา และน่า
ยนิดีมากท่ีไดเ้ห็นความกา้วหนา้ของพวกเขาและเม่ือกลบัมา
พวกเขาเติบโตอยา่งมากจากประสบการณ์ทั้งหมดนั้น นัน่
เป็นประสบการณ์ท่ียอดเยีย่มส�าหรับเราทุกคน และเป็นส่ิง
อศัจรรยเ์สมอท่ีเห็นเพื่อนหนุ่มสาวโสดรับใชใ้นการเรียกของ
พวกเขาและแมบ้างคร้ังเป็นโอกาสท่ีพวกเขาสร้างข้ึนเองเช่น 
การอาสาสมคัรเป็นท่ีปรึกษาในการประชุมใหญ่ FSY (เพื่อ
ความเขม้แขง็ของเยาวชน) ดิฉนัรู้สึกวา่การฟ้ืนฟไูม่ใช่เร่ือง
ของการสอนพระกิตติคุณแก่ผูค้นเสมอไป—แต่เป็นเร่ืองของ
การเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหส้มาชิกท่ีเรามี”

คนหนุ่มสาวในฮงัการีเขา้ใจวา่พวกเขาคือผูน้�าในอนาคต
ของศาสนจกัร “เราเป็นท่ีตอ้งการและเราตอ้งการท�าตวัให้
สมกบังาน ซ่ึงบางคร้ังกดู็เกินก�าลงั” จงักายอมรับ “พระเจา้
ทรงก�าลงัเร่งงานและเราเป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองน้ี บางคร้ัง
เราคิดวา่ ‘ฉนัควรจะท�าเร่ืองน้ีอยา่งไร?’ แต่กเ็ยีย่มมากท่ีได้
เห็นวา่ผูน้�าวางใจในตวัเราอยา่งยิง่ น่ีคือแรงจูงใจของผูท่ี้รัก
ศาสนจกัรจริงและมีประจกัษพ์ยานท่ีเขม้แขง็ เพราะเรารู้วา่
วนัหน่ึงเราจะตอ้งรับผดิชอบ เราตอ้งรับผดิชอบต่อความ
กา้วหนา้ทางวญิญาณของตนเอง”

การฟ้ืนฟเูพียงน�า
สนัติสุขมายงัผูท่ี้มี
ค �าถามเร่ืองชีวติของ
พวกเขาและมีค�าถาม
เร่ืองแผนของพระผู ้
เป็นเจา้ส�าหรับพวกเขา
ราโมนา มอร์ริส,  
อายุ 28 ปี บาร์เบโดส

การฟ้ืนฟเูป็นเร่ืองของการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ใหส้มาชิกท่ีเรามี
จงักา โทโรนย,ี  
อายุ 24 ปี ฮังการี
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ฌอนและสเตฟานี โจเซฟจากออสเตรเลียตะวนั
ตกมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟโูดยการเป็นครูพี่เล้ียง
ใหเ้ยาวชนในวอร์ดของตน “ส�าหรับดิฉนั การมี
ส่วนร่วมในการฟ้ืนฟคืูอการช่วยใหอ้นุชนรุ่นหลงั
เขา้ใจวา่พระกิตติคุณคืออะไรและช่วยพวกเขาและ
คนอ่ืนๆ ในชีวติไดอ้ยา่งไร” สเตฟานีกล่าว “เรา
สามารถช่วยสร้างรากฐานท่ีแขง็แกร่งข้ึนส�าหรับ
ศาสนจกัรในประเทศของเราในภายหลงั”

“เราตอ้งการช่วยใหเ้ยาวชนมีประจกัษพ์ยานใน
พระคมัภีร์มอรมอนและโจเซฟ สมิธและตระหนกั
วา่พวกเขาคือลกูของพระผูเ้ป็นเจา้จริงๆ ดว้ย
ตนเอง” ฌอนอธิบาย “เราไม่ตอ้งการใหเ้ร่ืองน้ี
เป็นเพียงส่ิงท่ีพวกเขาขบัร้องกนัในปฐมวยั—เรา
ตอ้งการใหพ้วกเขารู้แน่วา่เร่ืองน้ีจริง”

ส�าหรับเวนเนลา การด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณ
ในอินเดียไม่ง่ายเสมอไป แต่เธอรู้วา่ความเขม้แขง็
ของสมาชิกคนหนุ่มสาวท่ีนัน่จะเป็นแรงบนัดาลใจ
ใหผู้อ่ื้นและช่วยใหก้ารฟ้ืนฟกูา้วหนา้ต่อไป “ท่ีน่ี คน
หนุ่มสาวทุกคนซ่ือสตัยม์าก พวกเขาหาโอกาสแบ่ง
ปันประจกัษพ์ยานของพวกเขา” เธอกล่าว “เราเป็น
เหมือนผูบุ้กเบิกในอินเดีย เรายา้ยมาจากสถานท่ีต่าง
กนัและบางคนถึงกบัจากครอบครัวมา ท่ีน่ี ชีวติอาจ

เป็นส่ิงทา้ทาย แต่เรายงัเลือกท่ีจะด�าเนินชีวติตาม 
พระกิตติคุณ พระคมัภีร์ใหค้วามหวงั ความเขม้แขง็
และความกลา้หาญแก่ดิฉนัมากมาย”

ไม่วา่เราจะอยูท่ี่ไหน ในฐานะคนหนุ่มสาว เรา 
สามารถมีอิทธิพลท่ีทรงพลงัต่อไปในการฟ้ืนฟตู่อ 
เน่ืองผา่นศรัทธาและการยดึมัน่ในพระกิตติคุณของเรา

อนาคตของศาสนจกัร: 
ขึน้อยู่กบัเรา

เราคืออนาคตของศาสนจกัร เราอยูใ่นการต่อสู้
คร้ังสุดทา้ย พระบิดาบนสวรรคท์รงพึ่งพาเราให้
ช่วยพระองคท์�างานของพระองค—์งานเปล่ียนชีวติ 
งานนิรันดร์ของพระองค ์พระองคท์รงทราบวา่เรา
เขม้แขง็พอท่ีจะมุ่งหนา้ต่อไปและต่อสูก้บัทุกส่ิงท่ี
ปฏิปักษเ์ตรียมไวจู่้โจมเรา และซาตานก�าลงัส้ินหวงั 
เขารู้วา่เขาก�าลงัสูใ้นสนามรบท่ีมีแต่ทางพา่ยแพ้
เพราะงานของพระเจา้จะมีชยั

“เรารู้วา่พระเจา้ทรงก�าลงัเร่งงานและไม่มีใคร
หยดุงานน้ีได”้ จงักากล่าว “เรารู้วา่ไม่วา่อยา่งไรงาน
น้ีจะเกิดข้ึน แต่เราตอ้งตดัสินใจวา่เราจะเป็นส่วน

ส�าหรับดิฉนั การมีส่วนร่วม
ในการฟ้ืนฟคืูอการช่วยให้
อนุชนรุ่นหลงัเขา้ใจวา่พระ
กิตติคุณช่วยพวกเขาและคน
อ่ืนๆ ในชีวติไดอ้ยา่งไร
สเตฟานี โจเซฟ,  
อายุ 28 ปี ออสเตรเลยี
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หน่ึงของงานน้ีและช่วยใหง้านน้ีกา้วหนา้ต่อไปหรือ
จะเพียงเฝ้าดูอยูท่ี่เส้นขา้งสนาม เรามีสิทธ์ิเสรีท่ีจะ
เป็นส่วนหน่ึงของงานน้ี และเรามีประจกัษพ์ยานท่ี
ท�าใหส้ามารถเลือกส่ิงถกูตอ้งและเลือกท�าตามพระ
คริสต ์เราตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของงานน้ี”

ดงันั้นจึงข้ึนอยูก่บัตวัเราเองวา่จะเลือกอยูฝ่่ายใคร
ข้ึนอยูก่บัเราท่ีจะมีความกลา้หาญยนืหยดัเพื่อส่ิง

ท่ีเราเช่ือ
ข้ึนอยูก่บัเราท่ีจะแสวงหาการเปิดเผยส่วนตวั

ส�าหรับชีวติตนเอง
ข้ึนอยูก่บัเราท่ีจะยอมใหเ้ร่ืองทา้ทายท่ียากล�าบาก

ท่ีเราเผชิญเสริมสร้างศรัทธาในพระผูช่้วยใหร้อดของ
เราใหเ้ขม้แขง็ข้ึน

ข้ึนอยูก่บัเราท่ีจะท�าตามพระองคแ์ละท�าทุกส่ิงท่ี
เราท�าไดเ้พื่อน�าผูอ่ื้นมาหาพระองค์

ข้ึนอยูก่บัเราท่ีจะอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ในวธีิ
ท่ีดีท่ีสุดท่ีเราท�าได้

เราอยูใ่นยคุสุดทา้ยจริงๆ  และการเป็นผูน้�า
ศาสนจกัรในส่ิงท่ีประธานเนลสนัเรียกวา่ “สมยัการ
ประทานท่ีเรียกร้องมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของ
โลกน้ี” 2 ฟังคลา้ยเป็นความรับผดิชอบท่ีน่ากลวัจริงๆ  

แต่ลองคิดดู—พระบิดาบนสวรรคท์รงวางพระทยัเรามากพอและทรงสงวน
เราไวใ้หม้าอยูบ่นแผน่ดินโลกน้ีในจุดของเวลาท่ีจ�าเพาะเจาะจง เวลาน้ีท่ีเรา
ตอ้งเผชิญกบัการล่อลวง การท�าใหเ้ขวนบัไม่ถว้นและความเห็นตรงกนัขา้ม
มากมาย

โดยการส่งเรามาท่ีน่ีในสมยัการประทานท่ีส�าคญัท่ีสุด พระบิดาบนสวรรค์
ไม่ไดท้รงก�าหนดใหเ้รามาลม้เหลว พระองคท์รงทราบถึงศกัยภาพของเรา 
ความเขม้แขง็ของเรา ความกลา้หาญของเรา และท่ีส�าคญัท่ีสุด พระองคท์รง
ทราบวา่เราสามารถท�าใหเ้กิดความแตกต่างในการฟ้ืนฟขูองศาสนจกัร ไม่วา่
จะอายเุท่าใด มีสถานะการสมรสอยา่งไร ไม่วา่การทดลองของเราจะเหลือ
วสิยัท่ีจะท�าไดอ้ยา่งไร หรือการเป็นผูน้�าและการแบ่งปันพระกิตติคุณไปทัว่
แผน่ดินโลกอาจดูเหมือนสุดวสิยั โดยมีพระองคอ์ยูฝ่่ายเรา ใครเล่าจะสูก้บัเรา
ได?้ พระองคจ์ะทรงช่วยใหเ้ราประสบความส�าเร็จในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้◼

อ้างองิ
 1. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เป็นตวัแทนชาวมิลเลเนียมตวัจรงิ,” เลียโฮนำ, ต.ค. 2016, 48.
 2. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เป็นตวัแทนชาวมิลเลเนียมตวัจรงิ,” เลียโฮนำ, 46.

ท่ำนสำมำรถพบเรือ่งรำวของคนหนุ่มสำวจำกทั่วโลกผู้มีส่วนรว่มในกำรฟ้ืนฟูใน
บทควำมทำงดจิิทัลเท่ำน้ัน “พบปีติ ในกำรท�ำงำนของพระเจ้ำ”
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52 เสริมสร้างศรัทธาของท่าน
ให้เข้มแขง็ผ่านนิมติแรก

โดย เอล็เดอร์นีล แอล. 
แอนเดอร์เซ็น

56 แทก็ซ่ี นักเรียน และ 
ค�าตอบการสวดอ้อนวอน

โดย ซิดนีย ์ไชม ์ไอฮุนโว

58 ข้าพเจ้าได้รับศรัทธา
มาทลีะขั้น

โดย เอล็เดอร์เอด็เวร์ิด ดูเบ

62 ค�าถามและค�าตอบ:  
นิมติแรกและ 
พระคมัภร์ีมอรมอน

64 ภาพส่ีภาพจาก
สัปดาห์อสีเตอร์

ดฉัินเป็นผู้เปลีย่นใจ
เลือ่มใสศาสนจกัร  

ส่ิงหน่ึงในหลายส่ิงแรกๆ ท่ีดึงดูดความสนใจ

ดิฉนัคือกิจกรรมเยาวชน แมข้ณะน้ีดิฉนัยงัคง

ชอบมากๆ ท่ีจะใชเ้วลากบัเพื่อนในศาสนจกัร

ท่ีมีเร่ืองสนุกๆ ท่ีดีและยกระดบัจิตใจ แต่ส่ิงท่ี

ดิฉนัชอบเป็นพิเศษคือการไปพระวหิารซูวา 

ฟิจิกบัพวกเขาในแต่ละสปัดาห์

ในฟิจิมีแรงกดดนัจากกลุ่มเพื่อนสูง ร้านคา้

ไม่ค่อยขอดูบตัรประจ�าตวัเม่ือซ้ือเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์บุหร่ี และของประเภทน้ี เดก็ๆ ซ้ือ

ของพวกน้ีกนัตลอดเวลา จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะ

เลือกส่ิงท่ีถกูตอ้ง

ส่ิงหน่ึงท่ีช่วยใหดิ้ฉนัยงัคงเขม้แขง็อยูคื่อนอ้งๆ 

ดิฉนัเป็นลกูคนโต จึงคิดถึงพวกเขาทุกคร้ังท่ี

ถกูล่อลวงใหท้�าส่ิงผดิ ดิฉนัไม่ตอ้งการใหพ้วก

เขาตดัสินใจผดิเพราะเห็นดิฉนัท�าบางส่ิงก่อน 

ก่อนท่ีแม่จะตาย ท่านขอใหดิ้ฉนัสญัญาวา่จะ

ดูแลนอ้งๆ และพร้อมท่ีจะช่วยพวกเขาเสมอ

แต่จนบดัน้ีดิฉนักย็งัเป็นสมาชิกศาสนจกัรเพียง

คนเดียวในบรรดาพี่นอ้ง แต่ดิฉนัสวดออ้นวอน

ใหพ้วกเขาทุกวนั ดิฉนัขอบพระทยัพระบิดา

บนสวรรคท่ี์ใหพ้วกเขามีชีวติอยูอี่กหน่ึงวนั 

และดิฉนัสวดออ้นวอนวา่พวกเขาจะรับความรู้

จากพระกิตติคุณของพระองค ์พวกเขาช่วยให้

ดิฉนัยงัคงเขม้แขง็อยู่

มคิายลา เจ. อาย ุ17, ฟิจิ

เยาวชน

ในหมวดนี้
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เมือ่อายุ 16 ปี ขา้พเจา้เดินทางจากบา้นใน

ไอดาโฮไปร่วมการประชุมใหญ่ท่ีชายฝ่ัง

ตะวนัออกของสหรัฐ มีเยาวชนชายและ

เยาวชนหญิงจาก 50 รัฐและเกือบ 40 ชาติเขา้

ร่วมการประชุมน้ี ก่อนหนา้นั้น นอ้ยคร้ังท่ี

ขา้พเจา้จะอยูใ่นสถานการณ์ท่ีตอ้งแตกต่าง

จากคนอ่ืนในความเช่ือและความเช่ือมัน่

เยน็วนัหน่ึงในกลุ่มท่ีตั้งข้ึนอยา่งไม่เป็น

ทางการ มีการสนทนากนัเร่ืองความเช่ือและ

หลกัปฏิบติัของศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์

แห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย นกัเรียนกลุ่มใหญ่

กลุ่มหน่ึงหนัมาสนใจขา้พเจา้และเร่ิมถาม 

ค�าถามบางขอ้วพิากษว์จิารณ์ความเช่ือของเรา

นัน่ท�าใหข้า้พเจา้แทบตั้งตวัไม่ทนั แต่

หลงัจากทบทวนอยูค่รู่หน่ึง ขา้พเจา้เร่ิมแบ่ง

ปันหลกัธรรมพระกิตติคุณพื้นฐานบางขอ้ 

ขา้พเจา้อธิบายวา่เรามีพระบิดาบนสวรรค ์เรา

เป็นบุตรและธิดาของพระองค ์เรามาอยูบ่น

แผน่ดินโลกเพื่อพฒันาศรัทธาในพระเยซู ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เด
วดิ

 ม
าล

าน

โดย เอล็เดอร์ 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

ขา้พเจา้รู้สึกดว้ยตนเองถึงพลงัของการแสดง

ประจกัษพ์ยานในพระผูเ้ป็นเจา้พระบิดา พระ

เยซูคริสต ์และนิมิตแรก

นบัจากประสบการณ์คร้ังนั้นท่ีเกิดข้ึนเม่ือ

กวา่ 50 ปีท่ีแลว้ ขา้พเจา้ไดแ้สดงประจกัษ์

พยานถึงพระบิดา พระบุตร และศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ สมิธ อีกหลายร้อยคร้ัง ใน

ประสบการณ์เหล่าน้ี ขา้พเจา้รู้สึกถึงการเป็น

พยานยนืยนัของพระวญิญาณบริสุทธ์ิอยู่

ตลอดเวลา

ขา้พเจา้ขอแบ่งปันหลกัธรรมหา้ขอ้ท่ี

ไดเ้รียนรู้จากความเขา้ใจทางวญิญาณของ

ขา้พเจา้ในเร่ืองนิมิตแรก หลกัธรรมเหล่า

น้ีเสริมสร้างความเขม้แขง็แก่ศรัทธาของ

ขา้พเจา้ในพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตร

ท่ีรักของพระองคร์วมทั้งความปรารถนาท่ีจะ

ท�าตามทั้งสองพระองคด์ว้ย ขา้พเจา้หวงัวา่

หลกัธรรมเหล่าน้ีจะเสริมสร้างความเขม้แขง็

แก่ท่านเช่นกนั

เสริมสร้างศรัทธาของท่าน
ให้เข้มแขง็ผ่านนิมติแรก

คริสตแ์ละพิสูจนต์นเองโดยการเลือกความ

ดีละท้ิงความชัว่

การแบ่งปันหลกัธรรมเหล่าน้ีน�าขา้พเจา้

ไปสู่ประจกัษพ์ยานของโจเซฟ สมิธ 

นกัเรียนคนอ่ืนๆ ไม่ไดถ้ามเก่ียวกบัโจเซฟ 

สมิธ แต่ขา้พเจา้พบว่าตนเองยอ้นกลบัไป

ท่ีจุดเร่ิมตน้ว่าท�าไมขา้พเจา้เช่ือในส่ิงท่ีเช่ือ 

ขณะขา้พเจา้เล่าเร่ืองการปรากฏพระองค์

ของพระบิดาและพระบุตรในป่าศกัด์ิสิทธ์ิ 

ทุกคนเงียบลงทนัที ความรู้สึกถึงความ

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีลึกล�้าเกิดข้ึนในห้องนั้น และมี

ความรู้สึกอยา่งมากถึงพลงัทางวิญญาณอยู่

กบัขา้พเจา้และถอ้ยค�าท่ีพูด

หลงัจากนั้นนกัเรียนหลายคนขอบคุณ

ขา้พเจา้ส�าหรับความเช่ือมัน่อนัแขง็แกร่ง 

บางคนถึงกบัถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียว

กบัศาสนจกัร คืนนั้นขณะกลบัมาท่ีหอ้ง 

ขา้พเจา้ตระหนกัวา่คนท่ีไดรั้บผลมากท่ีสุด

ในประสบการณ์คร้ังน้ีคือตวัขา้พเจา้เอง 
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ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้ท่านท�า
ตามแบบฉบับการสวดอ้อนวอน
ของโจเซฟ เรียนรู้ความจริง
ท่ีท่านเรียนรู้ และเสริมสร้าง
ศรัทธาของท่านในพระบิดาบน
สวรรค์และในพระบตุรของ
พระองค์พระเยซูคริสต์



54 เลียโฮนา

1. พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ เป็นองค์สัตภาวะทีแ่ยกกนั

เป็นเวลาหลายศตวรรษท่ีนกัวิชาการและ

ปรัชญาเมธีดา้นศาสนาถกเถียงกนัถึงพระ

ลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้พระบิดา พระ

เยซูคริสต ์และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ หลาย

ฝ่ายเช่ือว่าทั้งสามพระองคเ์ป็นสัตภาวะองค์

เดียว จากประสบการณ์ของโจเซฟในป่า

ศกัด์ิสิทธ์ิเม่ือ 200 ปีก่อน เรารู้ความจริง

ท่ีถ่องแทเ้ก่ียวกบัพระลกัษณะของพระผู ้

เป็นเจา้

2. เราเป็นบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
จากนิมิตแรกและประสบการณ์อ่ืนๆ 

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเรียนรู้วา่พระผู ้

เป็นเจา้ไม่ใช่อ�านาจห่างไกลท่ีทรงสร้างโลก

และผูอ้ยูอ่าศยัในนั้นแลว้กท็รงลืม ในความ

เป็นจริง เราแต่ละคนเป็น “ธิดา [หรือบุตร] 

ท่ีรักของพระบิดาพระมารดาบนสวรรค”์ 1

ถอ้ยแถลงเร่ืองครอบครัวกล่าววา่ “มนุษย์

ทั้งหลาย—ชายกบัหญิง—ไดรั้บการสร้างใน

รูปลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่ละคนเป็น

ปิยบุตรหรือปิยธิดาทางวญิญาณของพระ

บิดาพระมารดาบนสวรรค ์และดว้ยเหตุน้ี

แต่ละคนจึงมีลกัษณะและจุดหมายปลายทาง

แห่งสวรรค”์ 2 พระบิดาของเราทรงประกาศ

จุดหมายนั้นอยา่งชดัเจน: “น่ีคืองานของ

เราและรัศมีภาพของเรา—คือการท�าใหเ้กิด

ความเป็นอมตะและชีวตินิรันดร์ของมนุษย”์ 

(โมเสส 1:39)

อตัลกัษณ์ของเราอยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้ และ

เรามาอยูท่ี่น่ีบนแผน่ดินโลกเพื่อเป็นเหมือน

พระองคย์ิง่ข้ึน ความเขา้ใจซ่ึงมาจากนิมิตแรก

น้ีช่วยใหเ้ดก็หนุ่มอยา่งขา้พเจา้รู้วา่ขา้พเจา้มี

พระบิดาบนสวรรคข์องตนเองท่ีทรงรักและ

ทรงตอ้งการใหข้า้พเจา้กลบัไปหาพระองค์

3. เราสามารถได้รับการให้อภยั
บาปของเรา

เร่ืองท่ีโจเซฟกงัวลใจอยา่งยิง่อีกเร่ืองหน่ึง

คือการไดรั้บการใหอ้ภยับาปของท่าน ใน

เร่ืองราวหน่ึงของนิมิตแรก พระเจา้ตรัสกบัผู ้

แสวงหาความจริงหนุ่มดว้ยพระค�าน้ี “โจเซฟ  

ลกูพอ่ บาปของเจา้ไดรั้บการอภยั จงไปตาม

ทางของเจา้ เดินตามกฎเกณฑข์องเรา และ

รักษาบญัญติัของเรา ดูเถิด เราคือพระเจา้แห่ง

รัศมีภาพ เราถกูตรึงกางเขนแทนชาวโลก เพื่อ

ทุกคนท่ีเช่ือในนามของเราจะมีชีวตินิรันดร์” 3

โจเซฟ เรียนรู้วา่โดยการชดใชข้องพระ

เยซูคริสต ์ท่านจะไดรั้บการใหอ้ภยับาปของ

ท่านและกลบัสะอาดบริสุทธ์ิต่อพระพกัตร์

ก่อนอ่ืน พระองคท์รงพระชนมอ์ยู!่ 

สอง พระบิดาและพระบุตรทรงเป็นสัต-

ภาวะท่ีฟ้ืนคืนชีวิตแลว้ ทรงรัศมีภาพ เป็น

สองพระองคแ์ยกกนั แต่ละพระองคท์รงมี

พระลกัษณะเฉพาะพระองคท่ี์ต่างกนั ต่อมา

โจเซฟเรียนรู้ว่า “พระวิญญาณบริสุทธ์ิไม่

ทรงมีพระวรกายเป็นเน้ือหนงัและกระดูก, 

แต่เป็นรูปกายท่ีเป็นวิญญาณ. หากไม่เป็น

เช่นนั้น, พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะสถิตใน

พวกเราไม่ได”้ (หลกัค�าสอนและ 

พนัธสัญญา 130:22)

จากนิมติแรก เราเรียนรู้ว่าพระสัตภาวะ 
ซีเลสเชียลทั้งสองพระองค์ทรงรู้จกัเราเป็น
ส่วนตวัเช่นเดยีวกบัทีท่รงรู้จกัโจเซฟ
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พระผูเ้ป็นเจา้ ท่านไดรั้บความรู้ท่ีแน่ชดัวา่

พระเยซูคริสตท์รงรับบาปและภาระของคน

ทั้งปวงทั้งท่ีเคยอยูแ่ละจะมาอยูบ่นแผน่ดิน

โลกไวก้บัพระองคเ์อง

จากนิมิตแรก เราเรียนรู้วา่เน่ืองดว้ย

พระคุณของพระผูช่้วยใหร้อดของเรา พระ

เยซูคริสต ์เราจะไดรั้บการใหอ้ภยับาปของ

เราดว้ยและวนัหน่ึงจะยนือยา่งสะอาดต่อพระ

พกัตร์พระบิดา

4. พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรง
ได้ยนิและทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน
ของเรา

ในป่าแห่งนั้น วนันั้นในปี 1820 โจเซฟ

เรียนรู้วา่พระบิดาบนสวรรคท์รงไดย้นิและ

ทรงตอบค�าสวดออ้นวอน ต่อมาโจเซฟกล่าว

วา่ “ขา้พเจา้มีความเช่ือมัน่เตม็ท่ีวา่จะไดรั้บ

การแสดงใหป้ระจกัษจ์ากพระผูเ้ป็นเจา้, ดงัท่ี

ขา้พเจา้ไดรั้บมาก่อนแลว้คร้ังหน่ึง” (โจเซฟ 

สมิธ—ประวติั 1:29) แบบอยา่งของท่านสอน

เราวา่เราสามารถเขา้ใกลพ้ระบิดาบนสวรรค์

ของเราไดใ้นการสวดออ้นวอนเพื่อรับค�าตอบ

ของตนเอง

โจเซฟสวดออ้นวอนแบบน้ีคร้ังแลว้คร้ัง 
เล่า ท่านมีความมัน่ใจวา่พระเจา้จะทรงไดย้นิ 
และทรงตอบค�าสวดออ้นวอนของท่าน โจเซฟ 

สวดออ้นวอนเก่ียวกบัส่ิงท่ีท่านน่าจะสวด

ออ้นวอนถึง

ท่านสวดออ้นวอนขอปัญญา (ดู โจเซฟ 

สมิธ—ประวติั 1:12–13)

ท่านสวดออ้นวอนเก่ียวกบับพัติศมา 

(ดู โจเซฟ สมิธ—ประวติั 1:68)

ท่านสวดออ้นวอนใหไ้ดรั้บการปลดปล่อย 

(ดู หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 121:1–4)

ท่านสวดออ้นวอนใหผู้ส้อนศาสนา 

(ดู หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 109:22)

ท่านสวดออ้นวอนเพื่อศาสนจกัร และ

สมาชิกศาสนจกัรและผูน้�าศาสนจกัร (ดู หลกั

ค�าสอนและพนัธสญัญา 109:71–76)

และท่านสวดออ้นวอนใหค้รอบครัว

ของท่าน (ดู หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 

109:68–69)

น่ีคือแบบฉบบัส�าหรับเรา โจเซฟแสดงให้

เราเห็นวา่เราทุกคนสามารถไปหาพระบิดา

ของเราไดใ้นการสวดออ้นวอน

5. พระบิดาและพระบุตรทรงรู้จกัเรา
เป็นส่วนตวั

จากนิมิตแรก เราเรียนรู้วา่พระสตัภาวะซี-

เลสเชียลทั้งสองพระองคท์รงรู้จกัเราเป็นส่วน

ตวัเช่นเดียวกบัท่ีทรงรู้จกัโจเซฟ พระบิดาทรง

เรียกช่ือโจเซฟพลาง “ช้ีพระหตัถไ์ปท่ีอีกองค์

หน่ึง” ตรัสวา่ “น่ีคือบตุรท่ีรักของเรา จงฟัง

ท่าน! ” (โจเซฟ สมิธ—ประวติั 1:17)

พระบิดาและพระบุตรทรงรู้ความตอ้งการ 

ความวติก และความปรารถนาของโจเซฟ 

เช่นเดียวกบัท่ีทรงรู้เร่ืองของเรา ทรงรู้ถึง

ความส�าเร็จและโทมนสัของเราดว้ย

ในช่วงท่ีเป็นเยาวชน ขา้พเจา้สวด

ออ้นวอนส�าหรับส่ิงต่างๆ มากมาย เม่ือมอง

ยอ้นกลบัไป บางส่ิงดูเหมือนจะไม่ส�าคญั

ขนาดนั้น แต่ขณะนั้นส่ิงเหล่านั้นส�าคญัต่อ

ขา้พเจา้ และขา้พเจา้เขา้ใจตั้งแต่อายยุงันอ้ย

วา่ขา้พเจา้มีพระบิดาในสวรรคท่ี์ทรงฟัง

ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บค�าตอบทนัทีเสมอ

ไป แต่ขา้พเจา้รู้สึกไดว้า่ในเวลาและในวธีิ

ของพระองคเ์องจะทรงใหค้วามส�าคญัต่อค�า

วงิวอนของขา้พเจา้ในวธีิท่ีถูกตอ้งส�าหรับ

ขา้พเจา้

จงมัน่ใจและวางใจวา่พระผูเ้ป็นเจา้จะ 
ตรัสกบัท่าน จงเช่ือในความรู้สึกเหล่านั้นท่ี 
หย ัง่ลึกลงในใจท่าน ขา้พเจา้เช่ือในการสวด 
ออ้นวอนและเขา้ใจในพลงัของส่ิงน้ีเพราะ 
ขา้พเจา้รู้ประสบการณ์ของศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟ สมิธ ขา้พเจา้รู้วา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรู้จกั 

ช่ือขา้พเจา้และวา่พระองคจ์ะทรงตอบขา้พเจา้  

เช่นเดียวกบัท่ีทรงรู้จกัช่ือของท่านและจะทรง 

ตอบท่าน

ประจกัษ์พยาน
จากหลายปีใน 68 ปีท่ีขา้พเจา้อาศยัอยู่

บนแผน่ดินโลก ขา้พเจา้น�าแบบฉบบัการ

สวดออ้นวอนของโจเซฟมาทดลอง เช่น

เดียวกบัสานุศิษยท่ี์แทจ้ริงของพระผูช่้วยให้

รอด ขา้พเจา้ไดรั้บค�าตอบจากสวรรคเ์ช่นกนั 

ขา้พเจา้รู้วา่พระเยซูคือพระคริสต ์พระองค์

ทรงเป็นพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้ พระองค์

ทรงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ละทรงพระชนมอ์ยูทุ่ก

วนัน้ี พระองคท์รงมีอ�านาจท่ีจะใหอ้ภยับาป

ของเรา โดยศรัทธา การเช่ือฟัง และการกลบั

ใจของเรา พระองคท์รงสามารถน�าเรากลบัไป

บา้นบนสวรรคข์องเราไดอ้ยา่งปลอดภยั

ในฐานะอคัรสาวกของพระเจา้พระเยซู

คริสตแ์ละในฐานะพยานผูไ้ดรั้บการแต่งตั้ง

ของพระองค ์ขา้พเจา้เป็นพยานดว้ยความ

แน่ใจและความเช่ือมัน่ซ่ึงไดรั้บการยนืยนั

โดยพระวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิวา่พระบิดาและ

พระบุตรทรงปรากฏพระองคต่์อโจเซฟ สมิธ

ในป่าศกัด์ิสิทธ์ิ ขา้พเจา้สวดออ้นวอนให้

ท่านท�าตามแบบฉบบัการสวดออ้นวอนของ

โจเซฟ เรียนรู้ความจริงท่ีโจเซฟเรียนรู้ และ

เสริมสร้างศรัทธาของท่านในพระบิดาบน

สวรรคแ์ละพระบุตรของพระองคพ์ระเยซู

คริสต ์◼

อ้างองิ
 1. “สาระส�าคญัของเยาวชนหญิง,” youngwomen 

.ChurchofJesusChrist .org.
 2. “ครอบครัว: ถอ้ยแถลงต่อโลก,” เลียโฮนา, 

พ.ค. 2017, 145.
 3. “Joseph Smith’s Accounts of the First Vision,” 

josephsmithpapers .org.
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เราได้รับการกระตุ้นเตือนว่าเราจะ
พบเขา แล้วท�าไมจึงไม่ได้ผล?

แทก็ซ่ี  

นักเรียน  
และ  

ค�าตอบการสวด
อ้อนวอน



 เมษายน 20202020 57

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

คอ
รีย

 ์เอ
ก็เ

บิ
ร์ท

ว ั
 นหน่ึงคู่ผูส้อนศาสนาและขา้พเจา้ไดรั้บการแนะน�าใหส้อนชาย

คนหน่ึงท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นท่ีเรียกวา่ เทมา ใกลเ้มืองอกักรา 

กานา ท่ีสวยงาม การเรียงล�าดบัเลขท่ีบา้นในหมู่บา้นน้ีไม่ค่อยถกู

ตอ้งนกั ดงันั้นเขาจึงเขียนค�าอธิบายเพื่อช่วยใหเ้ราหาท่ีตั้งของบา้นหลงั

นั้นไดง่้ายข้ึน

เม่ือไปถึงหมู่บา้น เราหาตามค�าช้ีน�านั้นแต่หาไม่พบชายคนดงักล่าว

เพราะดูเหมือนวา่มีบา้นหลายหลงัท่ีตรงกบัค�าอธิบายนั้น เม่ือรู้สึก

สบัสน เราตดัสินใจเคาะประตูบา้นในละแวกนั้นแลว้ถาม แต่ดูเหมือน

วา่จะไม่มีใครรู้จกัคนท่ีเราหาเลย ผมไดรั้บการกระตุน้เตือนใหข้อ

ความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์

หลงัจากเราสวดออ้นวอน ผมรู้สึกวา่เราจะพบชายคนท่ีเราก�าลงัหา 

ดงันั้นเราพยายามหนกัข้ึนอีก แต่กย็งัไม่พบ เราเหน่ือยและตดัสินใจ

กลบัไปยงัเขตเผยแผข่องเราเพราะเรามีนดัอ่ืนดว้ย เม่ือเราไปถึงลาน

จอดแทก็ซ่ี คนขบัท่ีพาเราไปหมู่บา้นเห็นแววผดิหวงับนใบหนา้เราจึง

ถามวา่พบคนท่ีก�าลงัหาหรือไม่ แน่นอน ค�าตอบของเราคือ ไม่

เขาแนะน�าใหเ้ราเขา้ไปในโรงเรียนท่ีอยูต่รงมุมถนนแลว้ถามท่ีนัน่ 

เราบอกเขาวา่นัน่ไม่ใช่ค�าอธิบายท่ีเราไดรั้บ แต่เขายนืยนัใหเ้ราท�าตาม

เขา เราออกจากแทก็ซ่ีมุ่งหนา้ไปท่ีโรงเรียน—ไม่ใช่เพราะคิดวา่จะเจอ

ใครแต่ท�าเพื่อเอาใจเพื่อนท่ีเป็นห่วงเรา

ขณะท่ีเราเร่ิมเดินตรงไปยงัอาคารแผนกธุรการในโรงเรียน เดก็ชาย

ตวันอ้ยๆ คนหน่ึงวิง่มาทางเรา เขายิม้และบอกเราวา่เขาและนอ้งชาย

เท่านั้นท่ีเป็นสมาชิกศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุ

สุดทา้ยท่ีอาศยัอยูใ่นละแวกน้ีและเขาจะช่วยเราได้

ขา้พเจา้กบัคู่มองกนัดว้ยความรู้สึกไม่น่าเช่ือ นัน่คือปาฏิหาริย ์เดก็

ชายช่วยเราใหพ้บชายคนท่ีเราก�าลงัหา และในท่ีสุดเขายอมรับพระ

กิตติคุณและรับบพัติศมา

ประสบการณ์น้ีสอนผมวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบค�าสวด

ออ้นวอนในเวลาและในวธีิของพระองค ์เม่ือเราไม่ไดรั้บค�าตอบการ

สวดออ้นวอนโดยทนัที เราสามารถใชศ้รัทธาในพระองคแ์ละเรียนรู้ท่ี

จะอดทน ◼
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในริเวอร์ส สเตท ไนจีเรีย

โดย ซิดนีย์ ไชม์ ไอฮุนโว
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ข้าพเจ้า  

ไดรั้บ ศรัทธา  

มาทีละขั้น
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ช่
วงเวลาหน่ึงท่ีมีความหมายในชีวติ 

ขา้พเจา้เกิดข้ึนเม่ืออาย ุ10 ขวบ เม่ือ 
ขา้พเจา้ใชเ้วลาสองสปัดาห์เรียน 

รู้หลกัค�าสอนคาทอลิกท่ีมิสซงัลอเรโต  

โรมนัคาทอลิก ซ่ึงอยูห่่างประมาณ 20 ไมล ์ 

(32 กม.) จากบา้นชนบทของขา้พเจา้ในซิโลเบ-

ลา ซิมบบัเว ขา้พเจา้ไดรู้้จกัและรักพระผูช่้วย 

ใหร้อดพระเยซูคริสตแ์ละพ่ึงพาพระเจา้ผา่น 

บทเรียนและความประทบัใจในวยัเยาวน์ั้น

ขณะอยูใ่นอาคารนมสัการของคาทอลิก 

ขา้พเจา้เห็นภาพระบายสีจากพระชนมชี์พ

ของพระผูช่้วยใหร้อดติดไวบ้นผนงั: ภาพ

การประสูติ การสอนในพระวหิาร การ

สวดออ้นวอนในสวนเกทเสมนี การแบก

กางเขนไปคลัวารี การถกูตรึงกางเขนท่ีกล-

โกธา และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู

คริสต ์การเห็นตะปูและหนามเหล่านั้นท�าให้

ขา้พเจา้รู้สึกเศร้าใจจริงๆ เม่ือมาถึงภาพการ

ตรึงกางเขน ขา้พเจา้น�้าตาคลอ และทุกคร้ัง

ขา้พเจา้จะร้องไหแ้ละพดูวา่ “โอ พระองค์

ทรงผา่นหลายส่ิงจริงๆ เพียงเพื่อตวัฉนั”

ระหวา่งพิธียนืยนั บาทหลวงรูปหน่ึงมอง

เขา้ไปในดวงตาขา้พเจา้และพดูวา่ “ลกูเป็น

ความสวา่งของโลก” (ดู มทัธิว 5:14) แลว้ช้ี

เทียนท่ีจุดไว ้อา้งพระวจนะของพระผูช่้วยให้

รอดวา่ “พวกท่านจงส่องสวา่งแก่คนทั้งปวง 

เพื่อวา่เม่ือเขาทั้งหลายไดเ้ห็นความดีท่ีท่าน

ท�า พวกเขาจะไดส้รรเสริญพระบิดาของท่าน

ผูส้ถิตในสวรรค”์ (มทัธิว 5:16)

เม่ือขา้พเจา้เรียนรู้เร่ืองของพระเยซูมาก

ข้ึน ขา้พเจา้เร่ิมตอ้งการรับใชผู้อ่ื้น ตวัอยา่ง

เช่น เราจะตอ้งไปขนน�้าจากแหล่งน�้าท่ีอยู่

ห่างไปจากหมู่บา้นของเราประมาณหา้ไมล ์

(8 กม.) บ่อยคร้ังสตรีในหมู่บา้น รวมทั้งคุณ

แม่ขา้พเจา้ดว้ย จะใชภ้าชนะขนาด 20 ลิตร

ท่ีใส่น�้าเตม็เทินไวบ้นศีรษะ หลงัจากไดรั้บ

ประสบการณ์ท่ีโรงเรียนสอนศาสนาคาทอลิก 

ขา้พเจา้มกัจะเขน็ภาชนะขนาด 200 ลิตร ช่วย

คุณแม่ และขา้พเจา้ยงัช่วยหญิงม่ายอีกสอง

คนท่ีเป็นเพื่อนบา้นของเราดว้ย ขา้พเจา้จ�า

ความรู้สึกดีๆ ท่ีมีข้ึนทุกคร้ังเม่ือช่วยผูอ่ื้นได้

ประสบการณ์เหล่าน้ีช่วยพฒันาศรัทธา

ของขา้พเจา้ในพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระ

เยซูคริสตแ์ละโดยทางออ้มเตรียมขา้พเจา้

ใหพ้ร้อมรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

เม่ืออาย ุ22 ปี

การได้รับประจักษ์พยาน
ใช้เวลา บ่อยคร้ังต้องรวม
ประสบการณ์เลก็ๆ น้อยๆ 
หลายคร้ังเข้าด้วยกัน

รับพระคมัภร์ีมอรมอน
ขา้พเจา้โตข้ึนในช่วงเวลาท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงในประเทศของขา้พเจา้ ชนกลุ่ม

นอ้ยชาวผวิขาวน�าโดยเอียน สมิธ ประกาศ

อิสรภาพจากองักฤษในปี 1965 เร่ืองนั้น

กระตุน้การคว �่าบาตรจากสหประชาชาติและ

จุดชนวนสงครามกลางเมืองท่ีนานยดืเยื้อ

จนถึงปี 1980 ซ่ึงเป็นเวลาท่ีซิมบบัเวไดรั้บ

เอกราช เม่ือจบการศึกษาขา้พเจา้ยา้ยเขา้ไป

ในเมืองเพื่อท�างานและไม่ไดไ้ปโบสถห์ลายปี

วนัหน่ึงขา้พเจา้ก�าลงัเล่นกบัลกูชายวยัเกา้

ขวบและเจด็ขวบของเจา้นาย พวกเขาพดูวา่  

“รู้มั้ยคุณพอ่เราเป็นประธานสาขาใน

ศาสนจกัร” พวกเขาอธิบายวา่ประธานสาขา

คืออะไรและโดยไม่ทนัไดคิ้ด ผมพดูวา่ “พอ่

เธอจะไม่ไดไ้ปสวรรค”์ ขา้พเจา้ตระหนกัวา่ผดิ

พลาดคร้ังใหญ่ และคิดอยา่งลนลานวา่จะพดู

อะไรดีเพ่ือท�าใหพ้วกเขาลืมค�าพดูขา้พเจา้ เยน็

วนันั้นเม่ือเดก็ๆ เห็นคุณพอ่ของพวกเขา พวก

เขากว็ิง่ไปหาและพดูซ�้าอยา่งท่ีขา้พเจา้พดูไว้

เลย ขา้พเจา้คิดวา่ตกงานแน่ๆ 

ก่อนหนา้น้ีนายขา้พเจา้เคยใหดู้เส้ือแจ๊ค-

เกต็ของเขาเม่ือเป็นทหารท่ีแสดงวา่เขาเคย
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ขา้พเจา้อ่านเร่ืองของชาวนีไฟท่ีรอดชีวติ  

ผูผ้า่นสงครามและความวุน่วายสบัสน แลว้

พระผูช่้วยใหร้อดพระเยซูคริสตท์รงปรากฏ

พระองคต่์อพวกเขา

ประเทศของขา้พเจา้ผา่นสงครามของเรา

เองมานานถึง 15 ปี บางคนในหมู่บา้นท่ีโตมา

กบัขา้พเจา้ไปสงครามแลว้ไม่ไดก้ลบัมาอีก

เลย ท่ีเหลือบา้งกพ็ิการไปตลอดชีวติ

ดงันั้นขณะอ่านเก่ียวกบัชาวนีไฟ ขา้พเจา้

รู้สึกราวกบัวา่พระผูช่้วยใหร้อด พระเยซู

คริสตก์�าลงัทรงเอ้ือมมาหาขา้พเจา้เม่ือตรัสวา่ 

“จงลุกข้ึนและออกมาหาเรา, เพื่อเจา้จะได ้. . . 

สมัผสัรอยตะปูท่ีมือเราและเทา้เรา, เพื่อเจา้จะ

รู้วา่เราคือพระผูเ้ป็นเจา้แห่งอิสราเอล, และ

พระผูเ้ป็นเจา้ของทั้งแผน่ดินโลก, และถูก

ประหารเพื่อบาปของโลก” (3 นีไฟ 11:14)

ขา้พเจา้รู้สึกราวกบัวา่พระองคท์รงเอ้ือมออก

มาหาขา้พเจา้เป็นส่วนตวั ทรงเช้ือเชิญใหข้า้พเจา้

มาหาพระองค ์ความรู้สึกน้ีกระตุน้ใหข้า้พเจา้รู้

วา่ขา้พเจา้ท�าได ้ความรู้สึกน้ีเปล่ียนทุกส่ิง

ข้าพเจ้าได้รับประจกัษ์พยาน
กวา่จะกลา้ไปโบสถต์อ้งใชเ้วลาหลาย

เดือน ขา้พเจา้รู้วา่โบสถอ์ยูท่ี่ไหน แต่ไม่มีผู ้

สอนศาสนาในสาขาเลก็ๆ ของเรา กมุภาพนัธ์

ปี 1984 ขา้พเจา้เดินเขา้อาคารนมสัการ 

เกวเกว ขา้พเจา้อยากเดินกลบัออกมา ขา้พเจา้

ไม่แน่ใจวา่นัน่เป็นท่ีของขา้พเจา้และนัง่อยู่

ดา้นหลงั พร้อมท่ีจะหนีออกมา หลงัพิธีเปิด 

ประธานสาขา ไมค ์แอลเลน แสดงประจกัษ์

พยานเร่ืองพระผูช่้วยใหร้อดพระเยซูคริสต์

และพระคมัภีร์มอรมอน ขา้พเจา้รู้สึกเช่ือม

โยงได ้คนต่อไปกแ็สดงประจกัษพ์ยานเร่ือง

พระผูช่้วยใหร้อดพระเยซูคริสตแ์ละพระ

คมัภีร์มอรมอน และคนท่ีสามกเ็ช่นเดียวกนั 

ขา้พเจา้เบิกบานใจมาก ขา้พเจา้ไม่กลา้ข้ึนไป

ท่ีแท่นพดู จึงยนืข้ึนตรงนั้นและพดูวา่ “ผมรัก

พระเยซู ผมก�าลงัอ่านพระคมัภีร์มอรมอน” 

แลว้ขา้พเจา้กน็ัง่ลง นัน่คือจุดเร่ิมตน้ของ

ประจกัษพ์ยานขา้พเจา้

ประจกัษพ์ยานเหล่านั้นคือวธีิของ

พระเจา้ท่ีเอ้ือมออกมาหาขา้พเจา้เพราะ

ฆ่าคนมา นัน่คือเหตุผลท่ีขา้พเจา้พดูอยา่งนั้น 

ดว้ยท่าทีท่ีใจเยน็มาก เขาถามขา้พเจา้วา่ท�าไม

พดูอยา่งนั้น ขา้พเจา้ตอบวา่ “นายครับ จ�าได้

ไหม นายบอกผมวา่นายเคยฆ่าคนในสงคราม 

ในไบเบิลบอกไวว้า่ ‘หา้มฆ่าคน’”

เขาถามผมวา่ผมเขา้โบสถท่ี์ไหน ขา้พเจา้

บอกวา่เคยเขา้โบสถค์าทอลิกแต่ไม่ไดเ้ขา้มา

เจด็ปีแลว้ เขาแบ่งปันประสบการณ์ในพนัธ-

สญัญาเดิมเก่ียวกบัสงครามและความเกลียด

ชงั แลว้มอบพระคมัภีร์มอรมอนใหข้า้พเจา้ 

ขา้พเจา้ต่ืนเตน้มากท่ีไม่ตกงาน

เขาใหพ้ระคมัภีร์มอรมอนขา้พเจา้ในปี 

1981 แต่ขา้พเจา้ไม่ไดอ่้านหรือไม่แมแ้ต่

จะเปิดดูเป็นเวลาสองปี วนัอาทิตยว์นัหน่ึง 

ขา้พเจา้เบ่ือท่ีเพื่อนๆ ออกไปนอกเมืองกนั จึง

หยบิพระคมัภีร์แลว้ไปนัง่อ่านท่ีสถานีรถไฟ

ใกล้ๆ   วนันั้นเม่ือขา้พเจา้อ่าน ขา้พเจา้รู้สึกได้

ถึงแรงจูงใจใหท้�าดี แต่เม่ืออ่านต่อไปเร่ือยๆ 

ส่ิงท่ีเขา้ถึงจิตใจขา้พเจา้จริงๆ คือ 3 นีไฟ 11 
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ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า 
การเป็นสานุศิษย์เป็น 
กระบวนการและเราต้อง 
ก้าวไปข้างหน้าเสมอ

ส่ิงนั้นช่วยใหข้า้พเจา้

รู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึง

ของท่ีนัน่ ขา้พเจา้รู้สึก

วา่คนเหล่าน้ีคือพี่นอ้งของ

ขา้พเจา้ หลายวนัหลงัจากวนั

นั้น ขา้พเจา้สวดออ้นวอนใหพ้วก

เขาและใหไ้ดรั้บการยอมรับ ท่ีนัน่ 

ขา้พเจา้พบสมาชิกท่ีมีน�้าใจมาก พวกเขา

ช่วยเหลือขา้พเจา้

หลายส่ิงเกิดข้ึนในวนัท่ีขา้พเจา้เดินเขา้ไป

ในอาคารนมสัการหลงันั้น ขา้พเจา้สงสยั

วา่จะเกิดอะไรข้ึนถา้สมาชิกเหล่านั้นไม่ได้

แสดงประจกัษพ์ยาน ท่านไม่มีวนัรู้วา่มีใคร

ก�าลงัอยูใ่นความล�าบากบา้งหรือไม่ เม่ือท่าน

ยนืข้ึนพดูวา่ท่านรู้สึกอยา่งไร นัน่อาจตรงกบั

ส่ิงท่ีใครบางคนตอ้งการไดย้นิพอดี

จงแสดงประจกัษพ์ยานของท่านบ่อยๆ 

เม่ือท่านท�า ท่านเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้

ตนเองและผูอ่ื้นท่ีอยูร่อบขา้ง ยนืหยดัในส่ิง

ท่ีท่านรู้ ขณะท่านท�าตามค�าแนะน�าในพระ

คมัภีร์มอรมอน ท่านจะเขา้ใกลพ้ระผูช่้วยให้

รอดมากข้ึน

เข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอด
ช่วงเวลาท่ีขา้พเจา้ใชไ้ปท่ีมิสซงัลอเรโต  

โรมนัคาทอลิกท�าใหข้า้พเจา้เร่ิมเดินบนถนน 
สู่การเป็นสานุศิษยข์องพระผูช่้วยใหร้อดพระ 

เยซูคริสต ์นบัจากเวลานั้นขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้

วา่การเป็นสานุศิษยเ์ป็นกระบวนการและเรา

ตอ้งกา้วไปขา้งหนา้เสมอแมเ้ราจะมีความ

อ่อนแอและขอ้จ�ากดั เม่ือเรานอ้มรับค�าเชิญ 

“เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อม 

เหมือนอยา่งท่ีพระบิดาของท่าน ผูส้ถิตใน

สวรรคท์รงดีพร้อม” (มทัธิว 5:48) เราจะ

กา้วหนา้ไปสู่ชีวตินิรันดร์ “บรรทดัมาเติม

บรรทดั กฎเกณฑม์าเติมกฎเกณฑ”์ (ดู หลกั

ค�าสอนและพนัธสญัญา 98:12)

เรารู้วา่ถนนไม่ไดร้าบร่ืนตลอดเวลา และ

เราจะประสบความยากล�าบากและเร่ืองปวด

ใจบา้งในกระบวนการน้ี แต่การพึ่งพาพระเจา้

เป็นทางเดียวท่ีจะพบสนัติสุขในชีวติเรา

การชดใชข้องพระผูช่้วยใหร้อดพระเยซู

คริสตเ์ป็นทุกส่ิงของขา้พเจา้ ขา้พเจา้รู้วา่พระ

ผูช่้วยใหร้อดทรงเอ้ือมออกมาหาเรา เราตอ้ง

พึ่งพาพระองค ์ท�าตามพระองค ์และเอ้ือม

ออกไปหนุนใจผูอ่ื้นดงัท่ีพระองคท์รงเอ้ือม

ออกมาหนุนใจเรา ◼
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พฒันาศรัทธา
กบัค�าถามทางวญิญาณ เราไม่

เพียงตอ้งการตรรกะเท่านั้น 

เรายงัตอ้งมีศรัทธาท่ีจะรู้วา่

นิมิตแรกเกิดข้ึนไดจ้ริง เราจะ

พฒันาศรัทธานั้นไดโ้ดยทูลถามพระบิดาบน

สวรรคแ์ละฟังพระวญิญาณ

จเูลยี บี. อาย ุ17 ปี, แคลฟิอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา

ศึกษาพระคมัภร์ีไบเบิล
ขอใหเ้พื่อนศึกษาพระคมัภีร์ไบเบิล ถา้พวก

เขาเช่ือวา่พระคมัภีร์ไบเบิลเป็นพระค�าของ

พระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขากค็วรจะเช่ือวา่พระผู ้

เป็นเจา้ตรัสกบัเราวนัน้ีจริงๆ ดว้ยนิมิต อยา่ง

เช่นนิมิตแรกเพราะพระองคท์รงท�าเช่น

เดียวกนักบัอาดมั โมเสส อิสยาห์ และศาสดา

พยากรณ์คนอ่ืนๆในหลายๆ วธีิท่ีแตกต่างกนั

เอ็ลเดอร์มูอันดา อาย ุ22 ปี คณะเผยแผ่ 
เคนยา ไนโรบี 

ค�าถาม &  ค�าตอบ

ทูลถามพระผู้เป็นเจ้า
ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่การละท้ิง

ความเช่ือยาวนานหลายร้อยปี

ไม่ไดห้มายความวา่พระผูเ้ป็น

เจา้ทรงยกเลิกนิมิต เราตอ้งมี

ใจท่ีนอบนอ้มและทูลถามพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย

เจตนาแทจ้ริงและใจจริง ดงัท่ีโจเซฟ สมิธท�า

เจเรมี อี. อาย ุ19 ปี, กนิชาซา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก

ท่านจะพูดอะไร
เมือ่เพือ่นของ
ท่านไม่เช่ือว่า
นิมติแรกจะเกดิ
ขึน้ได้?

“โดยผ่านการเปิดเผย
ส่วนตัว ท่านสามารถ
รับพยานของท่านเอง
ว่าพระคัมภีร์มอรมอน
เป็นพระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้า โจเซฟ สมิธ
เป็นศาสดาพยากรณ์ 
และน่ีคือศาสนจักร
ของพระเจ้า ไม่ว่าคน
อ่ืนจะพูดหรือท�าอะไร 
ไม่มีใครช่วงชิงพยาน
ท่ีเกิดขึน้ในใจและใน
ความคิดท่านได้เก่ียว
กับความจริงน้ัน”
รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน,“การเปิดเผย
ส�าหรับศาสนจกัร การเปิดเผยส�าหรับ
ชีวติเรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2018, หน้า 95.
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เช่ือในพระผู้เป็นเจ้า
ผมจะถามเพื่อนวา่ “เธอเช่ือ

ในพระผูเ้ป็นเจา้หรือเปล่า? 

เธอเช่ือไหมวา่พระองคท์รง

สร้างทุกส่ิง? เธอเช่ือไหมวา่

ทรงปรากฏพระองคต่์อศาสดาพยากรณ์ใน

สมยัโบราณ? และถา้เธอเช่ือ ท�าไมเธอไม่เช่ือ

วา่เร่ืองนั้นยอ่มเป็นไปไดใ้นสมยัปัจจุบนั? 

เร่ืองน้ีเป็นไปได”้

ซาราห์ เอ็ม. อาย ุ16 ปี, ยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

แบ่งปันประจกัษ์พยานของคุณ
ดิฉนัแบ่งปันประจกัษพ์ยานกบัเพื่อนวา่พระ

บิดาบนสวรรคข์องเราทรงเปิดเผยเร่ืองต่างๆ 

แก่ลกูๆ ของพระองคเ์ม่ือพวกเขาทูลถามดว้ย

ใจจริงท่ีจะรู้ความจริง โจเซฟ สมิธมีความ

ปรารถนาท่ีจะรู้ความจริง และท่านลงมือ

ท�าตามศรัทธาของท่าน คุณกมี็ความสุขกบั

ประสบการณ์ท่ียอดเยีย่มไดถ้า้คุณทูลถาม

พระบิดาบนสวรรคใ์นการสวดออ้นวอนดว้ย

สุดใจของคุณ

มารา ซี. อาย ุ20 ปี, ลมิา เปรู

โจเซฟ สมธิแปลพระคมัภร์ีมอรมอน 
อย่างไร?
ก่อนซ่อนแผน่จารึกทองค�า โมโรไน ศาสดาพยากรณ์คนสุดทา้ยของพระคมัภีร์ 

มอรมอนเขียนไวท่ี้หนา้ช่ือเร่ืองของพระคมัภีร์วา่พระคมัภีร์เล่มน้ีจะตอ้งแปล  

“โดยของประทานและเดชานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้” ขอ้ความน้ีคงไวซ่ึ้งค�า

อธิบายท่ีดีท่ีสุดของการแปลพระคมัภีร์มอรมอน

โจเซฟ สมิธบอกค�าแปลแก่ผูจ้ดค�าแปล ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นออลิเวอร์ คาวเดอรี 

เพราะโจเซฟแปลภาษาท่ีท่านไม่รู้จกัโดยส้ินเชิง ท่านจึงจ�าเป็นตอ้งพ่ึงพาพระเจา้ 

วิธีหน่ึงท่ีพระเจา้ทรงช่วยเหลือคือการจดัหาเคร่ืองมือทางกายภาพมาช่วยการแปล

ของโจเซฟ พยานกล่าววา่โจเซฟมองเขา้ไปในเคร่ืองมือแลว้ถอ้ยค�าจะปรากฏเป็น

ภาษาองักฤษใหท่้าน เคร่ืองมือการแปลไดแ้ก่ “เคร่ืองแปลความหมาย” หรือ  

“อูริมและทูมมิม”—หินใสสองกอ้นยดึติดกบัขอบโลหะเพ่ือใหโ้จเซฟมองผา่นได ้

โจเซฟไดรั้บส่ิงเหล่าน้ีพร้อมแผน่จารึก เคร่ืองมืออีกช้ินหน่ึงท่ีโจเซฟใชคื้อ “ศิลา

ของผูห้ย ัง่รู้” ซ่ึงท่านจะมองเขา้ไป บ่อยคร้ังจะวางศิลาน้ีไวใ้นหมวก โจเซฟพบ

ศิลากอ้นน้ีตั้งแต่แรกและใชใ้นการหาของท่ีซ่อนไวห้รือหายไป ท่านใชท้ั้งเคร่ือง

แปลความหมายและศิลาของผูห้ย ัง่รู้ขณะแปล โดยพ่ึงพาการดลใจจากสวรรค์

ตลอดเวลา

การแปลพระคมัภีร์มอรมอนเป็นปาฏิหาริยอ์ยา่งแทจ้ริงและส�าเร็จได ้“โดยของ

ประทานและเดชานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้”

เรียนรู้เร่ืองการแปลพระคมัภร์ีมอรมอนเพิม่เตมิ ดู “การแปลพระคมัภร์ีมอรมอน” 
ที ่topics .ChurchofJesusChrist .org หรือในหัวข้อพระกติตคุิณในแอปพลเิคชันคลงั
ค้นคว้าพระกติตคุิณ

ท่านคดิอย่างไร?

ส่งค�าตอบของท่านและภาพความ
ละเอียดสูงตามความประสงคข์องท่าน
มาก่อน 15 พฤษภาคม 2020 ท่ี liahona 
.ChurchofJesusChrist .org (คลิก 
“Submit an Article or Feedback”) 
หรืออีเมลค�าตอบของท่านมาท่ี liahona 
.ChurchofJesusChrist .org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของค�า
ตอบท่ีส่งมา ค�าตอบท่ีพิมพ์เผยแพร่มีเจตนาจะช่วย
และสะท้อนมมุมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลกัค�า
สอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร
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“ฉนัพบวา่เขา้กบัพอ่แม่ไดย้าก 
ฉนัจะปรับปรุงความสัมพนัธ์
ของเราใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร?”
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ดู มัทธิว 27:29; มาระโก 15:17; ยอห์น 19:2
ทหารโรมนัสวมมงกฎุหนามบนพระเศียรพระผูช่้วย

ใหร้อด “บางทีการกระท�าท่ีโหดร้ายคร้ังน้ีกคื็อความ

พยายามอนัชัว่ชา้ท่ีจะลอ้เลียนดว้ยการสวมมงกฎุจกัรพรรดิ

บนพระเศียรพระองค ์. . . ช่างเจบ็ปวดเพียงใดเม่ือพิจารณาวา่ 

หนามบ่งบอกถึงความไม่พอพระทยัของพระผูเ้ป็นเจา้ขณะทรงสาป 

แผน่ดินแก่อาดมัวา่ตั้งแต่น้ีไปแผน่ดินจะเกิดหนาม แต่โดยการสวมมงกฎุ 

พระเยซูทรงเปล่ียนหนามใหเ้ป็นสญัลกัษณ์แห่งรัศมีภาพของพระองค”์ 

(ประธานเจมส์ อี. เฟาสท ์เม.ย. 1991 การประชุมใหญ่สามญั)

“ราชอ�านาจของเรา 
ไม่ได้เป็นของโลกนี”้  

(ยอห์น 18:36)

ดู มัทธิว 27:28; มาระโก 15:17; ยอห์น 19:2.
สีม่วงเป็นสีของกษตัริยแ์ละทหารลอ้เลียนโดยสวมเส้ือคลุมน้ีให้

พระเยซูคริสตเ์พราะพระองคท์รงอา้งวา่ทรงเป็นกษตัริยข์องชาวยวิ 

แน่นอนวา่ในความเป็นจริงพระองคท์รงเป็นมากกวา่นั้น—ทรงเป็น 

“พระมหากษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ั้งหลาย และเป็นองคเ์จา้นายเหนือ

บรรดาเจา้นาย” (1 ทิโมธี 6:15; ววิรณ์ 19:16)
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“พระโลหิตไหลออกจากทุก
ขุมขน, ความปวดร้าวของ
พระองค์จะใหญ่หลวงนัก”  

(โมไซยาห์ 3:7)

ภาพสีภ่าพจาก  

สัปดาห์อสีเตอร์
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เสือ้คลุมสีม่วง
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ดู มัทธิว 26:36; มาระโก 14:32; ลกูา 22:39- 40; ยอห์น 18:1
“น่ีคือเคร่ืองหมายแห่งความปวดร้าวแสนสาหสัวา่ ‘เลือดออกจาก

ทุกขมุขน’ [โมไซยาห์ 3:7] ขณะท่ีพระเยซูทรงทนทุกขใ์นเกทเสมนี 

สถานท่ีแห่งเคร่ืองคั้นมะกอก การผลิตน�้ามนัมะกอกในสมยัของพระผู ้

ช่วยใหร้อด เร่ิมดว้ยการบดมะกอกโดยกล้ิงหินกอ้นใหญ่มาทบัมะกอก 

‘มะกอกท่ีบดแลว้’ จะวางไวใ้นตะกร้าสานห่างๆ ซ่ึงมีความอ่อนนุ่ม

และจะวางซอ้นกนั น�้าหนกัท่ีซอ้นกนัจะกดน�้ามนัส่วนแรกท่ีดีท่ีสุด

ออกมา จากนั้นจะเพิ่มแรงกดมากข้ึนโดยวางท่อนไมข้นาดใหญ่หรือ

ซุงไวด้า้นบนของกองตะกร้าเพื่อใหผ้ลิตน�้ามนัมากข้ึน ในท่ีสุดเพื่อจะ

คั้นหยดสุดทา้ย จะน�าหินกอ้นใหญ่มาวางทบัไวท่ี้ปลายดา้นหน่ึงของ

ท่อนไมเ้พื่อใหมี้แรงกดทบัมากท่ีสุด และแน่นอนวา่น�้ามนัไหลออกมา

เป็นสีเลือดขณะท่ีไหลออกมาคร้ังแรก” (เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์คริสทอฟ-

เฟอร์สนั, การประชุมใหญ่สามญั ต.ค. 2016)

“พระองค์ไม่ได้อยู่ทีน่ี่ 
แต่ทรงเป็นขึน้มาแล้ว”  

(ลูกา 24:6)

ดู มัทธิว 28:1- 8; ยอห์น 20:1- 18
“อุโมงคว์า่งเปล่าในเชา้วนัอีสเตอร์แรกเป็น

ค�าตอบต่อค�าถามของโยบท่ีวา่ ‘ถา้มนุษยต์าย

แลว้ เขาจะมีชีวติอีกไดห้รือ?’ [โยบ 14:14] 

ถึงทุกท่านท่ีไดย้นิเสียงของขา้พเจา้ ขา้พเจา้

ประกาศวา่ถา้มนุษยต์ายแลว้ เขาจะมีชีวติ

อีก เรารู้เพราะเรามีความสวา่งของความจริง

ท่ีไดรั้บการเปิดเผย” (ประธานโธมสั เอส. 

มอนสนั, “พระองคท์รงฟ้ืน!” การประชุม

ใหญ่สามญั เม.ย. 2010)
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for us. The Restoration just brings peace to those 
who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.
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the Restoration from the beginning. And the 
ongoing Restoration has been a vital part of 
the lives of countless young adult members of 
the Church. 

What the 
Restoration  
Means to Us

For many of us, our participation in the 
Restoration stems from what it has taught 
us. For Vennela Vakapalli, a young adult 
convert from Andhra Pradesh, India, “the 
Restoration is about seeking revelation. 
Joseph Smith sought revelation in the woods. 
He counseled with the Lord, he waited for 
the answer, he was patient. That’s what I 
love.” Vennela explains, “Before I heard about 
the Restoration, I did not know much about 
seeking revelation. One of the greatest things 
that amazes me is how much he spent his 
time to obtain revelation from God. That’s 
what I learned from the Restoration.”

Emma and Jacob Roberts, a young couple 

from Utah, USA, agree that the Restoration 
is about “ongoing revelation”—for ourselves 
and for the world—”that we can have a 
prophet, a spokesman here on earth from 
God, making sure whatever challenges the 
world brings, we have somebody who is 
working and praying and conversing with 
God to make sure that we are prepared and 
able to face whatever challenges the world 
brings as it changes.”

“So much knowledge that comes with the 
Restoration makes my life easier and less 
stressful,” says Jacob. It all comes with a surety 
“that there is a God who loves us and watches 
over us,” Emma says. “His intent is our hap-
piness. As young adults, we can totally trust 
and follow Him because we know His goal is 
our happiness. We know that we are eternal 
beings, and that gives me a lot of hope and 
faith, that whatever I do now and whatever 
mistakes I make now, I can still repent and I 
have this time to progress and learn.”

That type of reassurance also helped 
Ramona Morris, a young adult from 
Barbados, when she first learned about the 
Restoration. Among other things, she gained 
a testimony that “Heavenly Father is there 

JACOB ROBERTS,  
AGE 29, UNITED STATES

So much knowledge 
that comes with the 
Restoration makes my  
life easier and less 
stressful. 

VENNELA VAKAPALLI,  
AGE 22, INDIA 

The 
Restoration  
is about  
seeking 
revelation.

จุดประสงค์ของท่านคอือะไร?

ในฐานะคนหนุ่มสาว เราแต่ละคนมี
บทบาทในการฟ้ืนฟูต่อเน่ือง  

ท่านก�าลงัมีส่วนร่วมอย่างไร?

42

เยาวชน

ประจักษ์พยานของท่าน
เกี่ยวกับนิมิตแรก

52, 62
อีสเตอร์

ภาพทั้งส่ี

64
ส�าหรับเดก็

อ่านเร่ืองราวการฟ้ืนฟู
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พระเยซูคริสตท์รง
พระชนมแ์ละทรงฟ้ืนฟ ู

ศาสนจกัร  
ของพระองค!์
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ใ นปี 1820 พระบดิาบนสวรรคแ์ละพระเยซคูรสิตท์รงปรากฏตอ่
โจเซฟ สมิธ พระบิดาบนสวรรค์ตรสัวา่ “น่ีคือบุตรที่รกัของเรา 

จงฟังท่าน!” การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุเริม่ในวนัน้ันเมื่อ 200 ปีก่อน 
และยังด�าเนินตอ่ไปในวนัน้ี!

สักวนัหน่ึงพระเยซคูรสิตจ์ะเสด็จมายงัแผน่ดนิโลกอีกครัง้ ตอ่ไป
น้ีคือวธิีต่างๆ ส่ีวธิีที่ท่านสามารถมีส่วนช่วยในการฟ้ืนฟูและเตรยีม
พรอ้มส�าหรบัเวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา:

• เสริมสร้างศรัทธาของท่านในพระเยซูคริสต์

• คน้หาเร่ืองราวของครอบครัวท่านแลว้ช่วยงานพระวหิารให้
ส�าเร็จแทนพวกเขา

• เตรียมตวัไปพระวหิาร

• ช่วยใหผู้ค้นเรียนรู้เก่ียวกบัพระเยซูคริสตแ์ละศาสนจกัรของ
พระองค์
การท�าส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยเตรยีมโลกส�าหรบัวนัอันล�า้เลิศ

เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครัง้! ●

จากฝ่ายประธานสูงสุด

โดย ประธาน 
รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

มีสว่นชว่ยใน  
การฟ้ืนฟู

ดดัแปลงจำก “ควำมหวงัอิสรำเอล” (กำรให้ข้อคดิทำงวญิญำณส�ำหรบัเยำวชน
ทั่วโลก, 3 มิถุนำยน 2018), 19, HopeOfIsrael .ChurchofJesusChrist .org

ประธานเนลสนับอกวา่เดก็
สามารถมีส่วนช่วยในการ
ฟ้ืนฟไูด ้ใหบ้อกวธีิท่ีท่าน
สามารถมีส่วนช่วยมาหน่ึง
วธีิไดห้รือไม่?
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เรียนรู้เกีย่วกบัการฟ้ืนฟู
ผูส้อนศาสนาก�าลงัสอนครอบครัวน้ีเก่ียวกบัวิธีท่ีพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตไ์ดรั้บ

การฟ้ืนฟ ูใหห้าวา่ส่ิงท่ีอยูด่า้นล่างส่ิงใดแทนส่วนต่างๆ ของการฟ้ืนฟู

เปิดหนา้ต่อไปเพื่อเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกบัการฟ้ืนฟ!ู
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พระค�าแห่ง
ปัญญา ศีลระลึก

งานเผยแผ่
ศาสนา

พระคมัภีร์ ของประทาน
แห่งพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิ
พระวหิาร

ประวติั
ครอบครัว ศาสนจกัร ฐานะปุโรหิต
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ศาสนจกัรของพระเยซคูริสต ์
ไดร้บัการฟ้ืนฟู!
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์ก่อนเรามาแผ่นดนิโลก เราอาศัยอยู่กับพระบิดาพระมารดาบนสวรรค ์ทัง้สองพระองค์
ทรงรกัเรา! พระบิดาบนสวรรคท์รงมีแผนอันล�า้เลิศส�าหรบัเรา เราจะมายังแผ่นดนิโลก 

เพื่อสามารถรบัรา่งกาย เรยีนรูแ้ละเตบิโต จากน้ันเราจะกลับไปอยู่ ในบ้านบนสวรรค์
ของเราได ้แตเ่ราท�าเรือ่งน้ีเองไม่ได ้เราตอ้งการความช่วยเหลือ
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แล้วพระเยซูทรงทนทุกข์เพื่อเราในสวนเกทเสมนี 
พระองคท์รงรูสึ้กถึงความเจ็บปวดและความโศกเศรา้
ทัง้หมดของเรา พระองคสิ์น้พระชนม์เพื่อเราบน
กางเขน เพราะเรือ่งน้ี เราสามารถหันไปหาพระองคเ์มื่อ
เราเจ็บปวดหรอืโศกเศรา้หรอืตอ้งการความช่วยเหลือ 
เราสามารถกลับใจไดเ้มื่อท�าบางส่ิงบางอย่างที่ผิด

ในวนัที่สามหลังจากพระเยซู
สิน้พระชนม์ พระองคฟ้ื์นคนื

พระชนม์ พระเยซูทรงพระชนม์
อีกครัง้! เพราะเรือ่งน้ี เราจะฟ้ืน

คนืชีวติเช่นกัน เราสามารถอาศัย
อยู่บนสวรรคห์ลังจากเราตาย
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พระบิดาบนสวรรคท์รงเลือกพี่ชายคนโตของเรา  
พระเยซูครสิต ์ให้มายังแผ่นดนิโลกเพื่อช่วยเรา  

พระเยซูทรงแสดงให้เรารูว้ธิีรกัผู้อื่นและท�า
ตามพระบัญญัตขิองพระบิดาบนสวรรค ์ทรง
เลือกอัครสาวกให้น�าศาสนจักรของพระองค์
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หลังจากอัครสาวกตาย ผู้คนเริม่ลืมส่วนส�าคญัของ 
พระกิตตคิณุของพระเยซู พวกเขาเลิกเช่ือวา่พระ 
บิดาบนสวรรคจ์ะทรงดลใจบุตรธิดาของพระองค ์
บนแผ่นดนิโลกเสมอ พวกเขาลืมวา่ทุกคนบนแผ่น 

ดนิโลกมีโอกาสที่จะรบับัพตศิมา พวกเขาเลิกเช่ือวา่ 
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกจะน�าศาสนจักรน้ีเสมอ

หลายปีผ่านไป ในที่สุดก็ถึงเวลา
ที่จะน�าพระกิตตคิณุของพระ
เยซูส่วนที่ขาดหายไปกลับมา 

ถึงเวลาที่จะฟ้ืนฟูศาสนจักรของ
พระองค!์ พระบิดาบนสวรรค์

ทรงตอ้งการให้บางคนเป็น
ศาสดาพยากรณ์และช่วยน�า

ส่ิงน้ีกลับมาสู่แผ่นดนิโลก ทรง
เลือกเด็กหนุ่มช่ือ โจเซฟ สมิธ

หลังการฟ้ืนคนืพระชนม์ พระเยซู
ทรงเยี่ยมสานุศิษย์ของพระองค์ ใน

เยรซูาเล็มและในพืน้ที่ของทวปี
อเมรกิา พระองคท์รงขอให้อัครสาวก

ของพระองคส์อนพระกิตตคิณุแก่ผู้คน
ตอ่ไป หลายคนที่ฟังค�าของอัครสาวก

รบับัพตศิมาและเข้ารว่มศาสนจักร
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วนัหน่ึงโจเซฟ สมิธก�าลังอ่านพระคมัภีร์ ไบเบิล ใน 
ยากอบ 1:5 กล่าววา่พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงตอบ
ค�าถามของเราเมื่อเราถามดว้ยศรทัธา โจเซฟมีค�าถาม
จรงิๆ! ท่านรูว้า่มีหลายศาสนจักรสอนเกี่ยวกับพระ
เยซู แตท่่านตอ้งการคน้หาวา่มีศาสนจักรที่เหมือน
ศาสนจักรของพระเยซูในพันธสัญญาใหม่หรอืไม่

วนัหน่ึงในฤดใูบไม้ผลิอันสวยงามประมาณ
ช่วงอีสเตอร ์โจเซฟเข้าไปในป่าใกล้บ้าน

ของท่าน ท่านคกุเข่าแล้วเริม่สวดอ้อนวอน 
จากน้ันโจเซฟรูสึ้กมืดมน ซาตานพยายาม

ขัดขวางท่าน แต่ โจเซฟสวดอ้อนวอนตอ่
ไปดว้ยสุดก�าลังของท่าน

จากน้ันแสงสวา่งอันสวยงามส่องลงมา โจเซฟ
เห็นพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์

เหตกุารณ์น้ีเรยีกวา่นิมิตแรก ทัง้สองพระองค์
ตรสัวา่ศาสนจักรของพระเยซูไม่มีอยู่บนแผ่น

ดนิโลก แต่ ในไม่ช้าจะมี การฟ้ืนฟูจะเริม่ตน้!
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ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาน�าฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
กลับมาเพื่อให้เรารบับัพตศิมาได ้เปโตร ยากอบ  
และยอห์นน�าฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค 

มาเพื่อให้เราสามารถรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ ์
และไดร้บัพรเมื่อเราเจ็บป่วย

เอลียาห์มาเพื่อให้เราสามารถผนึกกับ
ครอบครวัของเราในพระวหิาร

พระบิดาบนสวรรคท์รงส่งเทพ
หลายองคม์าฟ้ืนฟูส่วนส�าคญัของ

พระกิตตคิณุ เทพโมโรไนมอบแผ่น
จารกึทองค�าให้ โจเซฟเพื่อให้เรามี
พระคมัภีรม์อรมอนที่จะช่วยให้เรา

เรยีนรูเ้กี่ยวกับพระเยซูครสิต์
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ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายไดร้บัการจัดตัง้ 
น่ันหมายความวา่ศาสนจักรของพระ
เยซูกลับมาอยู่บนแผ่นดนิโลกแล้ว! 
ส่ิงเหล่าน้ีทุกอย่างเป็นส่วนหน่ึงของ
การฟ้ืนฟู

การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุยังด�าเนินตอ่ไปใน
ปัจจุบัน ศาสดาพยากรณ์ อัครสาวก ผู้สอน

ศาสนา และสมาชิกก�าลังแบ่งปันข่าวประเสรฐิ
ของพระเยซูครสิต์ ไปทั่วโลก ศาสนจักรก�าลัง

ก่อสรา้งพระวหิารในดนิแดนหลายแห่งเพื่อให้
ผู้คนสามารถผนึกกับครอบครวัพวกเขาตลอด

กาล และศาสนจักรก�าลังช่วยเหลือผู้คนในที่
ตา่งๆ ที่มีความหิวโหยหรอืหายนะ

ทุกคนสามารถท�าบางส่ิงบางอย่างเพื่อช่วย 
การฟ้ืนฟู ท่านสามารถช่วยได้ โดยเรยีนรูเ้กี่ยว 
กับประวตัคิรอบครวัของท่านและท�าบัพตศิมา 
พระวหิาร ท่านสามารถจ่ายส่วนสิบเพื่อสรา้ง
โบสถ์และพระวหิาร ท่านสามารถบรจิาค
เงินอดอาหารเพื่อช่วยเหลือคนขัดสน ท่าน
สามารถบอกผู้คนเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์
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พระเยซูประทานศาสนจักรของพระองคแ์ก่เราเพื่อช่วยให้เรากลับไปบ้านบนสวรรค ์ 
เราสามารถรบัศีลระลึกและระลึกถึงเสมอในส่ิงที่พระองคท์รงท�าเพื่อเรา เราสามารถแสดงความรกัตอ่ 

ผู้อื่นดงัที่พระองคท์รงท�า เราสามารถช่วยให้ทุกคนเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระกิตตคิณุของพระองค!์ ●
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หาใหเ้จอ!
เร่ืองสนุก
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เน่ืองจากการฟ้ืนฟู ทุกวนัน้ีผู้คนทั่วทัง้โลกสามารถรูเ้รือ่งพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต!์  

ท่านหาพบพระคมัภีรม์อรมอนกี่เล่ม? ท่านหาธงประเทศตา่งๆ ไดก้ี่ประเทศ?  
ท้าทายเป็นพิเศษ: ท่านรูจ้ักธงประเทศใดบ้าง?



พ12 เพื่อนเดก็

หน้าระบายสี พระบิดาบนสวรรค ์
ทรงไดยิ้นค�าสวด
ออ้นวอนของฉัน
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พระบิดาบนสวรรคท์รงไดย้นิค�าสวดออ้นวอนของโจเซฟ สมิธ
พระองคท์รงไดย้นิค�าสวดออ้นวอนของฉนัดว้ย!
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พระบิดาบนสวรรค ์
ทรงไดยิ้นค�าสวด
ออ้นวอนของฉัน

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เอ
พ

ริล
 ส

ตอ็
ตต

์

พระบิดาบนสวรรคท์รงไดย้นิค�าสวดออ้นวอนของโจเซฟ สมิธ
พระองคท์รงไดย้นิค�าสวดออ้นวอนของฉนัดว้ย!
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“หำ, แล้วเจ้ำจะพบ”  
(3 นีไฟ 14:7)

ซูลมาน่ังอยู่บนม้าน่ังตวัหน่ึง
ของโบสถ์แล้วลูบกระโปรง
นักเรยีนให้เรยีบ แสง

หลากสีส่องผ่านหน้าตา่งกระจกสี  
และมีกางเขนตัง้อยู่หน้าอาคาร

นมัสการ ซูลมาไปโรงเรยีน
ของโบสถ์แห่งหน่ึง เธอจึง
ไปเข้าการประชุมนมัสการ

วนัละสองครัง้พรอ้ม
นักเรยีนคนอื่นๆ ซูลมาชอบ

โบสถ์ของเธอ เธอรกัพระเยซูและชอบเรยีนรูเ้กี่ยว
กับพระองค์

เธอน่ังเงียบขณะบาทหลวงเริม่พูด แตว่นัน้ีรูสึ้กมีบาง
ส่ิงแตกตา่งไป ความคดิใหม่เข้ามาในความคดิและใจของ
เธอโดยฉับพลัน ในโลกมีควำมจรงิมำกกวำ่น้ี

ซูลมาขมวดคิว้ ความจรงิที่มากกวา่หรอื? น่ัน
หมายความวา่อย่างไร?

ความคดิน้ันมาอีก มีควำมจรงิทีม่ำกกวำ่น้ี
ซูลมาหลับตาและจดจ่อกับส่ิงที่เธอก�าลังรูสึ้ก 

เธอเรยีนรูเ้รือ่งดีๆ  มากมายที่ โบสถ์ แตข่ณะน้ีเธอ
สงสัยวา่บางอย่างขาดหายไปหรอืไม่ อาจมีส่ิงที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงตอ้งการให้เธอรูม้ากขึน้ แตเ่ธอ
จะคน้พบส่ิงน้ันไดอ้ย่างไร?
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อาจมีสิง่ท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรง
ตอ้งการใหซ้ลูมารูม้ากขึน้

ศาสนจกัร 
ส�าหรบัซลูมา
โดย ลูซี สตเีวนสัน
นิตยสารศาสนจกัร
(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

ตอ่มาเธอคยุเกีย่วกบัความคดิของเธอกบั  
อัลเบอร์ โต พี่ชาย 

“น้องคดิวา่มีความจรงิมากกวา่น้ีในโลก
หรอื?” อัลเบอร์ โตถาม

ซูลมาผงกศีรษะ “ฉันอยากเรยีนรูเ้กี่ยว
กับโบสถ์อื่นๆ บ้าง” เธอบอก

“ โอเค” อัลเบอร์ โตตอบ “พี่ ไปดว้ย!”
ซูลมาและอัลเบอร์ โตไปเยี่ยมโบสถ์ตา่งๆ 

หลายแห่งอยู่หลายปี หลังการประชุมที่
โบสถ์แห่งหน่ึง อัลเบอร์ โตพูดวา่ “ โบสถ์น้ี
สอนดนีะ”

ซูลมาเห็นดว้ย แตท่ัง้สองยังรูสึ้กเหมือน
มีบางอย่างขาดหายไป ดงัน้ันพวกเขาจึง
คน้หาตอ่ไป

วนัหน่ึงอัลเบอร์ โตวิง่ขึน้บันไดบ้านมา
ราวกับวิง่แข่ง “พี่พบโบสถ์ที่เราก�าลังหา

น่ีคือซูลมาสมยัยงัเป็นเดก็ ดา้นขวาคือภาพถ่าย
ปัจจุบนัของเธอกบัสามี เอล็เดอร์วอลเตอร์ เอฟ. 
กอนซาเลซ แห่งสาวกเจด็สิบ
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แล้ว!” อัลเบอร์ โตพูด เขากอดซูลมาเต็มแรง
ซูลมาเบิกตากวา้ง “ที่ ไหน? ยังไง?”
“เพื่อนพี่เจอผู้สอนศาสนาจากศาสนจักรของพระเยซู

ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย” อัลเบอร์ โตพูด “พี่ฟัง
พวกเขา และพี่เช่ือในส่ิงที่พวกเขาสอน!”

ซูลมาและอัลเบอร์ โตมีความสุขมากจนเตน้ร�าไปรอบ
บ้าน แตแ่ล้วซูลมาไดร้บัข่าวรา้ย แม่ไม่ตอ้งการให้เธอ
พบกับผู้สอนศาสนา “ลูกเพิ่งอายุ 12” แม่พูด “ยังเด็ก
เกินไป”

เพราะอัลเบอร์ โตโตกว่า เขาจึงได้รับอนุญาตให้พบ
กับผู้สอนศาสนาต่อไป สองสามสัปดาห์ต่อมา เขารับ
บัพติศมา

ซูลมาเฝ้าแตถ่ามแม่ครัง้แล้วครัง้เล่าวา่ให้เธอเรยีนกับ
ผู้สอนศาสนาไดห้รอืไม่ ในที่สุด แม่บอกวา่ได้

ขณะผู้สอนศาสนาสอนเธอ ซูลมารูสึ้กอบอุ่นในใจ 
ผู้สอนศาสนาคนหน่ึงยังพูดภาษาสเปนไม่เก่ง แตน่ั่น
ไม่ ใช่เรือ่งส�าคญั เรือ่งส�าคญัคอืซูลมารูสึ้กดมีาก เมื่อเธอ
เรยีนรูเ้กี่ยวกับโจเซฟ สมิธและพระคมัภีรม์อรมอน เธอ
รูว้า่เธอพบความจรงิที่ก�าลังมองหาแล้ว!

ซูลมาตอ้งการรบับัพตศิมา แตแ่ม่จะวา่อย่างไร? ซูลมา
มีความสุขมากเมื่อแม่บอกวา่ได!้ วนัรบับัพตศิมาของเธอ 
ซูลมาสวมชุดสีขาวล้วน เธอรูว้า่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงรกัเธอ เธอรูว้า่พระองคท์รงรูจ้ัก
เธอ และเธอรูว้า่พระองคท์รงช่วย
ให้เธอคน้พบศาสนจักรที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูของพระองค!์ ●
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ฮลัโหล  
จาก  

ป่า 
ศกัดิสิ์ทธิ!์

สวสัดี เรา
ชือ่มารโ์กกบั

เปาโล

เมื่อโจเซฟ สมิธอายุ 14 ปี ท่านอาศัยอยู่ ในบ้าน
ท่อนซุงในนิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา โจเซฟมี
พี่น้องเป็นชายห้าคนและหญิงสามคน 
ท่านเช่ือฟังบิดามารดาและเป็นมิตร
กับคนอื่นๆ ท่านอ่านพระคมัภีร์
ไบเบิลกับครอบครวั แตทุ่ก
คนไม่ได้ ไปโบสถ์แห่ง
เดยีวกัน

โจเซฟเป็นคนขยัน 
ท่านช่วยตดัตน้ไม้
เพื่อให้ครอบครวัมีที่
เพาะปลูก ท่านช่วย
ครอบครวัเก็บน� ้า
เลีย้งตน้เมเปิลเพื่อ
ท�าน� ้าตาลดว้ย

1

2



 เมษายน 2020 พ19

เดก็เหล่านีอ้าศัยอยู่ในที่
ซ่ึงโจเซฟ สมธิเตบิโต!

หนูรู้วา่ป่าศกัด์ิสิทธ์ิเป็นสถาน
ท่ีพิเศษเพราะโจเซฟ สมิธสวด
ออ้นวอนและเห็นพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูท่ีนัน่

ไพเพอร์ ด.ี อายุ 5 ขวบ 
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ผมส�านึกคุณท่ีเราอาศยัอยูใ่กล้
บา้นโจเซฟ สมิธ ผมชอบไปท่ี
อาคารแกรนดินท่ีมีแท่นพิมพ ์ 
ผมอยากเห็นสถานท่ีซ่ึงพวกเขา
เยบ็เล่มพระคมัภีร์มอรมอนเล่ม
แรกจริงๆ

รอสโค บี. อายุ 9 ขวบ  
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ภาพถ่ายเดก็ชาย โดย จูลี โพลสนั; ภาพประกอบโดย เคธี แมค็ดี

ขอบคณุที่มาชม
ป่าศกัดิสิ์ทธิก์บัเรา 
แลว้พบกนัใหม่!

เพื่อฉลองการฟ้ืนฟู  

เดือนน้ีเราไปดูสถาน
ที่เกิดนิมิตแรกเม่ือ 

200 ปีกอ่น!

โจเซฟตอ้งการพบโบสถ์เหมือนที่กล่าวไว้ ในพระ
คมัภีร์ ไบเบิล วนัหน่ึงท่านไปที่ป่าไม้และสวดอ้อนวอน 
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตท์รงปรากฏ
ตอ่ท่าน ทัง้สองพระองคท์รงบอกท่านวา่บาปของ
ท่านไดร้บัการให้อภัยแล้ว ทัง้สองพระองคต์รสัดว้ยวา่
ท่านไม่ควรเข้ารว่มกับโบสถ์แห่งใดทัง้สิน้ อีกไม่นาน
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตจ์ะไดร้บัการฟ้ืนฟู!

หลายคนล้อเลียนโจเซฟ 
เน่ืองจากส่ิงที่ท่านเห็น  
พวกเขากล่าววา่ท่านแตง่ 
เรือ่งขึน้เองทัง้หมด แต่ โจ-
เซฟยังเล่าความจรงิตอ่ไป  

ท่านพูดวา่ “ข้าพเจ้ารูเ้รือ่ง 
น้ี, และข้าพเจ้ารูว้า่พระผู ้

เป็นเจ้าทรงทราบเรือ่งน้ี, และ 
ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิเสธเรือ่งน้ี 

ได”้ ( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:25)

ทุกวนัน้ีผู้คน
สามารถเข้าไป

ชมบรเิวณที่
โจเซฟสวด
อ้อนวอนได ้

เป็นสถานที่ซ่ึง
สวยงามและ

สงบมาก

3

4

5
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โดย มาริสซา วดิดสัิน
นิตยสารศาสนจกัร
(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

“พระวหิำรเป็นทีศ่กัดิสิ์ทธิ์ประทำนให้เรำผนึกดว้ยกัน” 
(หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 99)
“อีสเตอรเ์ป็นเวลาที่เหมาะสมกับการคดิเรือ่งพระ

เยซูและระลึกถึงการฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระองค”์ ซิสเตอร์ โรฮาสพูด เธอยกภาพพระเยซู
ขึน้ “เน่ืองจากพระองคค์นที่ตายแล้วจะฟ้ืนคนืชีวติ
อีกครัง้”

อะลอนโซเงยหน้าขึน้เมื่อครปูฐมวยัของเขาพูด
เรือ่งน้ี น่ันหมำยควำมวำ่ฉันจะไดพ้บกับคณุพ่อคณุ
แม่อีกครัง้หรอื? อะลอนโซสงสัย

มาม๊าตายไปหลายปีแล้ว อะลอนโซจ�าท่านไม่
ไดด้นัีก แตเ่ขาชอบดรูปูท่าน แล้วปาป๊าก็
ตายดว้ย

ขณะน้ีอะลอนโซอาศัย
อยู่กับ Abuela คณุยาย
ของเขา คณุยายสอนเขา
เกี่ยวกับศาสนจักรของ
เธอ ศาสนจักรของพระ
เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้าย เขาก�าลังจะรบั 
บัพตศิมาและการยืนยันปีหน้า 
เมื่อเขาโตพอ

จากน้ันซิสเตอร์ โรฮาสยกภาพ
ของอาคารสีขาวขึน้ “ของประทาน
ทีล่�า้เลศิอกีอยา่งหน่ึงจากพระเยซู
คอืพระวหิาร น่ีคอืพระวหิารแหง่
หน่ึงในประเทศชิล”ี

อะลอนโซมองดรูปูป้ันสี
ทองบนยอดสูงสุดของอาคาร 

“ฉนัสามารถอยูก่บั 
มามา๊และปาป๊าได ้

อีกหรือไม่?”

ครอบครวัช ัว่นิรนัดร ์
ของอะลอนโซ



 เมษายน 2020 พ21

รปูป้ันน้ันสวยงาม! เขาสงสัยวา่มี
อะไรเกิดขึน้ในอาคาร

“พระวหิารเป็นที่ผนึกครอบครวั
เขา้ดว้ยกันตลอดกาล” ซิสเตอร์ โรฮาส 
พูด “พระวหิารแห่งน้ีอยู่ ในซานเตยี-
โกที่ครผูนึกกับคณุพ่อคณุแม่ของครหูลัง
จากเราเข้ารว่มกับศาสนจักร เพราะเราผนึก
ครอบครวั ครจูึงสามารถอยู่กับพวกท่านไดอ้ีกแม้หลัง
จากชีวติน้ี”

อะลอนโซรูสึ้กตืน่เตน้เมื่อไดย้ินเช่นน้ัน “ผมผนึกกับ
คณุพ่อคณุแม่ผมได้ ไหมครบั?” เขาถาม “ถ้าพวกท่าน
ตายแล้ว?”

ซิสเตอร์ โรฮาสผงกศีรษะ “ ใช่! น่ันคอืเหตผุลหน่ึงที่
ท�าให้พระวหิารส�าคญัมาก พระวหิารเป็นพรแก่สมาชิก
ครอบครวัของเราทุกคน รวมทัง้คนที่ตายแล้ว”

อะลอนโซเฝ้าแตค่ดิเรือ่งพระวหิาร ตลอดเวลาที่เหลือ
ของวนัน้ัน เขาขอให้ Abuela สอนเขาเพิ่มขึน้ เธอพูดถึง
เสือ้ผ้าสีขาวที่ผู้คนสวมใส่ ในพระวหิารและงานศิลปะที่
สวยงามบนผนัง

“ส่ิงทีด่ทีีสุ่ดเหนือทกุส่ิง คอืหลานสามารถผนึกกับคณุ
พอ่คณุแม่ไดท้ีน่ั่น” Abuela พดู “เราจะขอใหค้นจาก
วอรด์เราสองคนเป็นตวัแทนคณุพอ่คณุแมข่ณะผนึก”

“ ไปพรุง่น้ีเลยได้ ไหมครบั?” อะลอนโซถาม “ผมอยาก
อยู่กับมาม๊าและปาป๊าตลอดไป!”

Abuela ยิม้ “ยายดี ใจที่หนูอยากไป” เธอบอก “แตพ่ระ
วหิารที่ ใกล้ที่สุดอยู่ที่กอนเซปซีออน เรามีเงินไม่พอ
คา่ตัว๋รถโดยสาร”

“ผมจะช่วยเก็บเงนิคา่เดนิทาง!” อะลอนโซพดู
จากน้ันเป็นตน้มา ทุกครัง้ที่อะลอนโซพบ

เหรยีญบนถนนหรอืมี โอกาสหารายได ้เขาจะจ่าย
ส่วนสิบและเพิ่มที่เหลือเข้าไปในทุนพระวหิาร
ของครอบครวั

ในที่สุดหลังจากเก็บเงินไวห้ลายเดอืน อะลอนโซ
กับ Abuela ก็มีเงินพอที่จะเดนิทางไปพระวหิาร พวก
เขาขอให้บราเดอรก์ับซิสเตอรซิ์ลวาไปดว้ย ในวนัเดนิ
ทาง พวกเขาขึน้รถโดยสารระยะยาวไปเมืองกอนเซป-
ซีออน ขณะตะวนัเกือบลับฟ้าอะลอนโซเห็นอะไรบาง
อย่างเป็นสีทองอยูไกลๆ

“ผมเห็นเทพโมโรไน!”  
อะลอนโซพูด พลางชี ้ไปที่รปูป้ัน

บนยอดสูงสุดของหลังคารปูโดม
สีน� ้าเงินของพระวหิาร
พวกเขาคา้งคนืที่อพารต์เมนตต์ดิ

พระวหิาร ตอนเช้าอะลอนโซเข้าไปใน
พระวหิารเป็นครัง้แรก เขาเห็นภาพขนาด

ใหญ่ของพระเยซูครสิต ์เขากับ abuela แตง่ชุดขาว เขา
รูสึ้กมีความสุขและสงบ

เมื่อถึงเวลาผนึก อะลอนโซเดนิเข้าไปในห้องที่
สวยงามมีกระจกบนผนังหลายดา้น เจ้าหน้าที่พระวหิาร
แสดงให้อะลอนโซ Abuela และครอบครวัซิลวาดวูธิี
คกุเข่ารอบโตะ๊ลักษณะพิเศษที่เรยีกวา่แท่น มีผ้าเน้ือ
นุ่มคลุมบนแท่น

บราเดอรก์ับซิสเตอรซิ์ลวาอยู่ที่น่ันแทนพ่อกับแม่ของ 
อะลอนโซ Abuela อยู่ที่น่ันแทนพี่สาวของเขาที่ตาย 
ก่อนอะลอนโซเกิด

อะลอนโซหลับตาพลางจินตนาการถึงครอบครวัของ
เขาอยู่ดว้ยกันครบทุกคน

ผมอดใจรอพบพวกเขำอีกครัง้แทบไม่ไหว อะลอนโซ
คดิ ผมส�ำนึกคณุอย่ำงยิ่งทีค่รอบครวัสำมำรถอยู่ดว้ยกัน
ช่ัวนิรนัดร!์ ●
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พ22 เพื่อนเดก็

ก่อนการฟ้ืนฟูศาสนจักร ผู้คนเช่ือวา่ถ้าใครใน
ครอบครวัของตนตายโดยไม่ไดร้บับัพตศิมา 

พวกเขาจะไม่ไดเ้ห็นคนเหล่าน้ันอีก แตเ่น่ืองจาก
การฟ้ืนฟู เราสามารถรบับัพตศิมาแทนคนเหล่าน้ัน
ได้ ในพระวหิาร เราสามารถผนึกดว้ยกันช่ัวนิรนัดร!์

เช่นเดยีวกับโจเซฟ สมิธ พระบิดาบนสวรรค ์
ทรงเลือกท่านให้ท�างานที่ส�าคญัในชีวติ บางส่วนของ 
งานดงักล่าวสามารถท�าได้ ในพระวหิาร ท่านสามารถ 
รวบรวมรายช่ือบรรพชนของท่านที่ยังไม่ไดร้บั 
บัพตศิมาเมื่อพวกเขามีชีวติอยู่บนแผ่นดนิโลก 
จากน้ันหลังจากท่านไดร้บัใบรบัรองพระวหิาร ท่าน
สามารถไปพระวหิารและรบับัพตศิมาแทนพวกเขา

ขณะท�างานน้ี จงสวดอ้อนวอนให้พระบิดาบน

สวรรคท์รงน�าทางท่าน บรรพชนของท่านสามารถ
ช่วยเหลือท่านไดเ้ช่นกัน เรือ่งน้ีจะเป็นพรที่ส�าคญั
และศักดิสิ์ทธิ์แก่ท่านและบรรพชนสักเพียงใด!

ขณะน้ีพวกท่านบางคนอาจยังท�างานพระวหิารไม่
ได ้แตว่นัหน่ึงท่านจะท�าได ้จ�าไวเ้สมอวา่ท่านเป็นลูก
ของพระผู้เป็นเจ้า พระองคท์รงรกัท่านอย่างสมบูรณ์

จงฟังการกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
และเตรยีมพรอ้มที่จะไปพระวหิารสักวนัหน่ึง การท�า
เช่นน้ีจะช่วยให้ท่านเสรมิสรา้งชีวติที่เยี่ยมยอดแก่
ตนเองและครอบครวัของท่านในอดตี ปัจจุบัน และ
อนาคต ขณะท่านท�างานของพระเจ้า พระองคจ์ะ
ทรงช่วยท่าน ท่านคอืวญิญาณที่กล้าหาญที่สุดดวง
หน่ึงของพระองค ์●

พระวิหารและ 

ทา่น
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โดย ซิสเตอร์จอย ด.ี โจนส์
ประธานปฐมวยัสามญั
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เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด ์แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
ดดัแปลงจาก “พรของการฟ้ืนฟสู�าหรับท่าน” เลียโฮนา, ก.พ. 2020, 52.

ท่านเป็นบุตรธิดาท่ีรักของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงรู้จกัและรักท่าน  
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรู้จกัโจเซฟ สมิธ ซ่ึงเป็นจริงส�าหรับท่านเช่นกนั  

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรู้จกัท่าน



ในตน้ฤดใูบไม้ผลิของปี 1820 โจเซฟ สมิธสวดอ้อนวอนและเห็นพระ
บิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์นิตยสารฉบับน้ีพูดถึงช่วงเวลาพิเศษ
น้ัน ตอ่ไปน้ีเป็นหมายเลขหน้าบางหน้าส�าหรบัการคน้หา:

•  ภาพเรือ่งราวที่เล่าวา่ศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูเป็นส่วนหน่ึงในแผน
ของพระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร (พ4–10)

•  ประธานเนลสันบอกเราวา่เราจะมีส่วนช่วยในการฟ้ืนฟูไดอ้ย่างไร 
(พ2)

•  เพลงใหม่ที่สอนเรือ่งนิมิตแรก (พ16–17)
•  เรือ่งเล่าที่สอนวา่การฟ้ืนฟูจะเป็นพรแก่ครอบครวัของเราไดอ้ย่างไร 

(พ20–21)

การที่เราเป็นส่วนหน่ึงของศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายไม่ ใช่เรือ่งที่ยอดเยี่ยมหรอื? มาช่วยกันแบ่งปันข่าวประเสรฐิของ
พระเยซูและศาสนจักรของพระองคก์ับโลกน้ีกันเถิด!
สุขสันตว์นัอีสเตอร์
เพือ่นเด็ก

เรียน บิดามารดาทุกท่าน

สารบัญ

พ2 จากฝ่ายประธานสูงสุด: มีส่วนช่วย 
ในการฟ้ืนฟู

พ4 ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตไ์ดรั้บ
การฟ้ืนฟ!ู

พ11 เร่ืองสนุก: หาใหเ้จอ!

พ12 หนา้ระบายสี

พ14 ศาสนจกัรส�าหรับซูลมา

พ16 เพลง: นิมิตแรก

พ18 ฮลัโหลจากป่าศกัด์ิสิทธ์ิ!

พ20 ครอบครัวชัว่นิรันดร์ของอะลอนโซ

พ22 พระวหิารและท่าน

พ23 คมวาทะ
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หาเลยีโฮนาทีซ่่อนอยู่ข้างใน!

วธีิส่งงานศิลปะหรือประสบการณ์ของ
บุตรธิดามาให้ เลียโฮนา
เขา้ไปท่ี liahona .ChurchofJesusChrist .org และ
คลิกบน “Submit an Article or Feedback” หรือ
อีเมลมาใหเ้ราท่ี liahona@ ChurchofJesusChrist .org 
พร้อมระบุช่ือนามสกลุของบุตรธิดา อาย ุเมืองท่ีอยู ่
และค�าอนุญาตน้ี “ขา้พเจา้ [ใส่ช่ือของท่าน] อนุญาต
ใหศ้าสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ยใชส่ิ้งท่ีบุตรธิดาของขา้พเจา้ส่งมาในนิตยสาร
ศาสนจกัร บนเวบ็ไซตศ์าสนจกัรและแพลตฟอร์มส่ือ
สงัคม และอาจจะใชใ้นอุปกรณ์อ่ืนๆ ของศาสนจกัร” 
เรารอฟังเร่ืองราวจากท่าน!


