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ความจริง 8 ประการ  
ไดรั้บการฟ้ืนฟผูา่น 
นิมิตแรก หนา้ 18

เฉลิมฉลองการฟ้ืนฟดูว้ย 
กิจกรรมเหล่าน้ี หนา้ 22

บทเรียนนิรันดร์จากธนบตัร 
สิบดอลลาร์ หนา้ 28

ประธานอายริงก:์  

แบบอย่าง 
ของโจเซฟ   

แบบแผนส�าหรับ 
การเปิดเผยส่วนตวั 

หนา้ 12



ศาสนจกัร 
อยูท่ี่น่ี

เมืองพอลไมรา  

รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
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เหตุการณ์ส�าคญัมากมายในยคุแรกของการฟ้ืนฟู
เกิดข้ึนในพอลไมราและโดยรอบ เร่ิมตั้งแต่นิมิต
แรกในป่าใกลบ้า้นของครอบครัวสมิธ  
(ภาพจ�าลองอยูซ่า้ยมือ)

รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัสถานท่ีส�าคญัทางประวติัศาสตร์
ของศาสนจกัรไดท่ี้ history .ChurchofJesusChrist .org

อุทิศพระวหิารพอลไมรา นิวยอร์ก
ในวนัท่ี 6 เมษายน2000

จดัพิมพพ์ระคมัภีร์มอรมอน:  
จดัตั้งศาสนจกัรอยา่งเป็น
ทางการในวนัท่ี 6 เมษายน

1830

เทพโมโรไนมาเยอืนโจเซฟ สมิธ1823
นิมิตแรก1820

จ�านวนสมาชิกเม่ือ
จดัตั้งศาสนจกัร
อยา่งเป็นทางการ
ในเเฟเยทท ์รัฐ
นิวยอร์ก ห่างจาก
พอลไมรา 30 ไมล ์
(48 กิโลเมตร)

6

จ�านวนพระคมัภีร์
มอรมอนฉบบัแรกท่ี
พิมพใ์นโรงพิมพ ์
แกรนดิน พอลไมรา

5,000

เน้ือท่ีผนืป่าหลาย
เอเคอร์ท่ีครอบครัว
สมิธซ้ือในปี 1817

100

จากบา้นครอบครัว
สมิธไปเนินเขา 
คาโมราห์

3 ไมล์  
(5 กโิลเมตร)

จ�านวนผูม้าเยอืนป่า
ศกัด์ิสิทธ์ิในแต่ละปี

100,000
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บนผนืดนิศักดิ์สิทธ์ิ

ปีน้ีเราเฉลิมฉลองนิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ
ครบ 200 ปี นิมิตดงักล่าวเร่ิมตน้การฟ้ืนฟู

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตใ์นป่าศกัด์ิสิทธ์ิ
สวยงาม เหตุการณ์อนัน่าอศัจรรยน์ั้นเปล่ียนวถีิ
ประวติัศาสตร์รวมทั้งชีวติเราทุกคน แต่ท่ีส�าคญั
ต่อดิฉนัมากท่ีสุดคือเหตุการณ์นั้นกลายเป็นเร่ือง
ใกลต้วัและเปล่ียนชีวติ

ขณะรับใชก้บัสามีในคณะเผยแผฮิ่สตอริคไซต์
นิวยอร์ก/ เพนนซิ์ลเวเนีย ดิฉนัใชเ้วลาเดินบนผนื

ดินศกัด์ิสิทธ์ิแห่งนั้นหลายคร้ัง ท่ีฟาร์มครอบครัวสมิธในพอลไมรา รัฐนิวยอร์ก ดิฉนัมี
โอกาสพานกัท่องเท่ียวทุกชนชั้นจากทัว่โลกเดินชมฟาร์มแห่งน้ี

เราทุกคนสามารถเรียนรู้จากแบบอยา่งของครอบครัวสมิธและสมาชิกคนอ่ืนๆ ของ
ศาสนจกัรยคุแรก นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธสอนใหเ้รารู้วธีิรับการเปิดเผย ดงัท่ีประธาน
อายริงกอ์ธิบายไวใ้น หนา้ 12 เจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ท่านอ่ืนเป็นพยานถึงความจริงของนิมิต
น้ีใน หนา้ 18

ค�าสวดออ้นวอนท่ีเรียบง่ายของดิฉนัคือขณะท่ีเราเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปีนบัจาก
นิมิตแรก ขอใหเ้ราใคร่ครวญพรทั้งหมดท่ีเราไดรั้บอนัเป็นส่วนหน่ึงของการฟ้ืนฟพูระ
กิตติคุณของพระเยซูคริสตท่ี์ยงัด�าเนินอยู่

ซิสเตอร์คาเร็น รัสซนั เนฟฟ์

การปฏิบัตศิาสนกจิผ่านประวตัคิรอบครัว

8

ความจริงแปด
ประการจาก
นิมติแรก

18
นิมติแรก: แบบแผนส�าหรับ
การเปิดเผยส่วนตวั
ประธำนเฮนรีย์ บี. อำยริงก์

12

เฉลมิฉลอง
การฟ้ืนฟู

22
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5 เกดิอะไรขึน้หลงัจากเราตาย

6 ภาพแห่งศรัทธา
 เอสเธอร์ คอ็กซ์—รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา

เอสเธอร์พ่ึงพาความรักของพระบิดาบนสวรรคเ์พ่ือจะดูแลครอบครัวเธอ  
รวมทั้งบุตรชายท่ีเกือบหลงทาง

8 หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ
 การปฏิบัตศิาสนกจิผ่านประวตัคิรอบครัว

การเช่ือมโยงกบับรรพชนของเราจะเปิดใจและฝากรอยประทบัถาวร

12 นิมติแรก: แบบแผนส�าหรับการเปิดเผยส่วนตวั
โดย ประธำนเฮนรีย์ บี. อำยริงก์
การท�าตามแบบอยา่งของโจเซฟ สมิธจะท�าใหชี้วติเราไดรั้บการเปิดเผยเพ่ิมข้ึน

18 ความจริงแปดประการจากนิมติแรก
ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานถึงความจริงท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟู

22 เฉลมิฉลองการฟ้ืนฟู
แนวคิดกิจกรรมส�าหรับครอบครัวและกลุ่มอ่ืน

24 จงตามเรามา: พระคมัภร์ีมอรมอน
 ใช้บทความรายสัปดาห์เหล่านีย้กระดบัการศึกษาพระคมัภร์ีมอรมอน 

ของท่านปีน้ี

28 ท่านก�าลงัใช้ชีวติเท่ากบัสิบดอลลาร์หรือไม่
โดย อธิกำรเจรำลด์ คอสเซ
ในน้ีมีวธีิท่ีท่านสามารถมองเห็นคุณค่านิรันดร์ของส่ิงต่างๆ

32 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
 การบาดเจบ็ท�าให้เธอสงสัยอนาคตของเธอ; สามภีรรยาได้รับหนังสือ

พเิศษเล่มหน่ึง; ชายคนหน่ึงแค่อยากกลบับ้าน; การแสวงหาพระผู้เป็น
เจ้ากอบกู้ชีวติแต่งงาน

36 สมุดบันทกึการประชุมใหญ่ของฉัน
 การประชุมใหญ่สามญัเดอืนตุลาคม ปี 2019

38 พรของการพึง่พาตนเอง
 พระวญิญาณท�าให้สถานการณ์เปลีย่นไปในทางทีด่ขีึน้

มอลลีพบสององคป์ระกอบหลกัส�าหรับเร่ิมธุรกิจอบขนมของเธอ

40 ฉันจะพูดคุยกบัลูกๆ เร่ืองความมัน่คงทางจติใจอย่างไร
ในน้ีมีวธีิเร่ิมการสนทนา

คนหนุ่มสาว

42 
ก�าลงัประสบ ความยากล�าบาก 
หรือไม่ ชีวติไม่ง่าย แต่ พระบิดา
บนสวรรค์ทรงมแีผน ส�าหรับเรา
แต่ละคน เดือนน้ีคน
หนุ่มสาวแบ่งปันวา่
พวกเขา พบความ
หวงัและการเยยีวยา 
ในความยากล�าบาก
อยา่งไร

เยาวชน

50 
เรียนรู้ส่ิงท่ี นิมติแรกสอนว่าท่าน
เป็นใคร; เหมือนนีไฟ ชายหนุ่ม
คนหน่ึงพบ คุณค่าของการท�างาน
หนัก; โจเซฟ สมิธแสดงใหเ้ห็น 
วธีิทีไ่ด้รับค�าตอบ
จากพระผู้เป็นเจ้า

เดก็

เพ่ือนเดก็ 
ต่อเรือ เหมอืนนีไฟ อ่านเก่ียวกบั
สมาชิกของศาสนจกัรในบราซิล 
เรียนรู้วธีิจดัการกบั
ความรู้สึกไม่มคีวามสุข

ภาพปก
ควำมปรำรถนำของใจข้ำพเจ้ำ  

โดย วอลเตอร์ เรน

เร่ืองสั้น

หมวดต่างๆ
สารบัญ



 

4 เลียโฮนา

ตดิต่อเรา
อีเมลค�าถามและค�าติชมของท่านมาท่ี liahona@ 
ChurchofJesusChrist .org

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

เลยีโฮนาดจิทิลั

ค้นหาเพิม่เตมิ
ในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณและท่ี 
liahona .ChurchofJesusChrist .org  
ท่านสามารถท�าดงัน้ี

• หาฉบบัปัจจุบนั

• คน้พบเน้ือหาดิจิทลัเท่านั้น

• คน้หาฉบบัท่ีผา่นมา

• ส่งเร่ืองราวและค�าติชมของท่าน

• บอกรับเป็นสมาชิกหรือบอกรับเป็นของขวญั

• ยกระดบัการศึกษาของท่านดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั

• แบ่งปันบทความและวดิีทศันท่ี์ช่ืนชอบ

• ดาวนโ์หลดหรือพิมพบ์ทความ

• ฟังบทความท่ีท่านช่ืนชอบ

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona แอปพลเิคชันคลงัค้นคว้าพระกติตคุิณ

ดฉัินพบศรัทธาเมือ่รู้สึกเหมอืนตน
สูญเสียทุกอย่างไปแล้ว
โดย เจนนิเฟอร์ เอนำมอรำโด
สมาชิกคนหน่ึงในฮอนดูรัสแบ่งปัน
วา่เธอมุ่งหนา้ต่อไปอยา่งไรหลงัจาก
ประสบอุบติัเหตุท่ีเปล่ียนชีวติ

ความจริง 3 ประการทีด่ฉัินเรียนรู้
จากการศึกษาเร่ืองโจเซฟ สมธิ
โดย เจสซิกำ เนลสัน
นกัประวติัศาสตร์สาวคนหน่ึงแบ่งปัน 
ขอ้คิดเก่ียวกบัค�าถามเร่ืองประวติั
ศาสนจกัร

เปลีย่น “ท�าไม” ของดฉัินเป็น 
“อย่างไร”
โดย ลีเดีย ทำวำเอซินำ พิกคำร์ด
ผูส้อนศาสนาสาวคนหน่ึงใน
ออสเตรเลียแบ่งปันวา่ค�าถามหน่ึง
ขอ้เปล่ียนมุมมองการทดลองในชีวติ
เธออยา่งไร

บางคร้ังพระบิดาบนสวรรค์ทรงท�าให้
เรารอการเปิดเผย—และน่ันไม่เป็นไร
โดย เมก็ โยสต์
หญิงสาวคนหน่ึงพดูถึงพระกรุณาธิคุณ
และความจริงเร่ืองจงัหวะเวลาของ
พระเจา้ในการตอบค�าสวดออ้นวอน
ของเรา

บทความดจิทิลัเท่าน้ันของเดอืนกมุภาพนัธ์

กมุภาพนัธ์ 2020 ปีที ่26 เล่มที ่2
เลยีโฮนา 16717 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ฉบบั
พิมพภ์าษาไทย

ฝ่ายประธานสูงสุด: รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั,  
ดลัลิน เอช. โอค๊ส์, เฮนรีย ์บี. อายริงก์

โควรัมอคัรสาวกสิบสอง: เอม็. รัสเซลล ์
บลัลาร์ด, เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์ 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, เดวดิ เอ. 
เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด ์
คริสทอฟเฟอร์สนั, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, 
โรนลัด ์เอ. ราสแบนด,์ แกรีย ์อี. สตีเวนสนั, 
เดล จี. เรนลนัด,์ เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง, 
อลิูส์เสส ซวาเรส

บรรณาธิการ: แรนดี ดี. ฟังก์

ทีป่รึกษา: เบคก้ี เครเวน, แชรอน 
ยแูบงค,์ คริสตีนา บี. ฟรังโค, วอลเตอร์ 
เอฟ. กอนซาเลซ, แลร์รีย ์เอส. เคเชอร์, 
เอเดรียน โอชวา, ไมเคิล ที. ริงวดู, เวร์ิน พี. 
สแตนฟิลล์

ผู้อ�านวยการบริหาร: ริชาร์ด ไอ. ฮีตนั

ผู้อ�านวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจกัร: 
อลัเลน อาร์. ลอยบอร์ก

ผู้จดัการฝ่ายธุรกจิ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณาธิการบริหาร: อดมั ซี. โอลสนั

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอนั คารร์

ผู้ช่วยฝ่ายพมิพ์เผยแพร่: คามิลา แคสตริลลอน

งานเขยีนและงานบรรณาธิการ: เดวดิ 
ดิกสนั, เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์, แมทธิว ดี. 
ฟลิตตนั, การ์เรตต ์เอช. การ์ฟ, จอน ไรอนั 
เจนเซ็น, แอรัน จอห์นสนั, ชาร์ลอตต ์
ลาร์คาบาล, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, อีริค บี. 
เมอร์ดอกค,์ โจชวั เจ. เพอร์กีย,์ แจน 
พินโบโรห์, ริชาร์ด เอม็. รอมนีย,์ มินดี เซล,ู 
ลอรี ฟลูเลอร์ โซซา, เชเคลล ์วอร์ดเลย,์ 
มาริสซา วดิดิสนั

ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สกอ็ตต ์
คนูดเซ็น

ผู้อ�านวยการฝ่ายศิลป์: แทดด ์อาร์. พีเตอร์สนั

งานออกแบบ: จีนเนตต ์แอนดรูวส์, เฟย ์พี. 
แอนดรัส, แมนดี เบน็ทลี์ย,์ ซี. คิมบลัล ์บอทท,์ 
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ข้อคดิจากพระคมัภร์ีมอรมอน

เกดิอะไรขึน้หลงัจากเราตาย

“พระองคท์รงรับวญิญาณคนชอบธรรมเขา้
ในสภาพแห่งความสุข, ซ่ึงเรียกวา่เมืองบรม
สุขเกษม, สภาพของการพกัผอ่น, สภาพของ
ความสงบสุข” (แอลมา 40:12)

“จิตวญิญาณจะทรงน�ากลบัมาสู่ร่างกาย, และ
ร่างกายมาสู่จิตวญิญาณ; แทจ้ริงแลว้, และ
ทุกแขนขาและขอ้ต่อจะทรงน�ากลบัคืนสู่
ร่างกายของมนั; แทจ้ริงแลว้, แมผ้มเสน้หน่ึง
บนศีรษะกจ็ะไม่หายไป; แต่ส่ิงทั้งปวงจะ
ทรงน�ากลบัคืนสู่ร่างอนัถกูตอ้งและบริบูรณ์” 
(แอลมา 40:23)

“เม่ือ [ชายและหญิง] ทั้งปวงจะผา่นจาก
ความตายคร้ังแรกน้ีสู่ชีวติ, ถึงขนาดท่ีพวกเขา
กลายเป็นอมตะ, พวกเขายอ่มตอ้งปรากฏตวั
ต่อหนา้บลัลงักพ์ิพากษาของพระผูบ้ริสุทธ์ิ
แห่งอิสราเอล” (2 นีไฟ 9:15)

“จุดประสงคข์องการพิพากษาคร้ังสุดทา้ยคือเพื่อพิจารณาวา่เรา
บรรลุส่ิงท่ีแอลมาเรียกวา่ ‘การเปล่ียนแปลงอนัลึกซ้ึงในใจ’ (ดู 
แอลมา 5:14, 26) หรือไม่เพื่อ เราจะกลบัเป็นคนใหม่ 
‘ไม่มีใจท่ีจะท�าความชัว่อีก, แต่จะท�าความดีโดยตลอด’ (โมไซ
ยาห์ 5:2) ผูพ้ิพากษาเร่ืองน้ีคือพระผูช่้วยใหร้อดของเรา พระเยซู
คริสต ์(ดู 2 นีไฟ 9:41) หลงัจากการพิพากษาของพระองคเ์ราทุก
คนจะสารภาพ ‘วา่การพิพากษาของพระองคเ์ท่ียงธรรม’ (โมไซ

ยาห์ 16:1) เพราะสรรพปรีชาญาณของพระองคไ์ดใ้ห้
ความรู้ท่ีสมบูรณ์แก่พระองคเ์ก่ียวกบัการกระท�าและ
ความปรารถนาทั้งหมดของเรา”

ประธานดลัลนิ เอช. โอ๊คส์ ทีป่รึกษาทีห่น่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด 
“การกลบัใจท�าให้สะอาด” เลยีโฮนา พ.ค. 2019, 93

“จะน�าส่ิงทั้งปวงกลบัคืนสู่ระเบียบอนัถูก
ตอ้งของพวกมนั, ทุกส่ิงจะมาสู่โครงร่างโดย
ธรรมชาติของมนั—ความเป็นมรรตยัยกข้ึนสู่
ความเป็นอมตะ, ความเน่าเป่ือยสู่ความไม่เน่า
เป่ือย—ยกข้ึนสู่ความสุขอนัหาไดส้ิ้นสุดไม่
เพื่อสืบทอดอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้เป็น
มรดก, หรือสู่ความเศร้าหมองอนัหาไดส้ิ้นสุด
ไม่เพื่อสืบทอดอาณาจกัรของมารเป็นมรดก” 
(แอลมา 41:4)

3. การพพิากษา:2. การฟ้ืนคนืชีวติ:1. โลกวญิญาณ:

4. ระดบัแห่งรัศมภีาพ:
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เอสเธอร์ คอ็กซ์
รัฐลยุเซียนำ สหรัฐอเมริกำ

ค้นคว้าเพิม่เตมิ

ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเสน้ทาง
ศรัทธาของเอสเธอร์และภาพถ่ายเพิ่ม
เติมในคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณหรือ
ฉบบัออนไลนข์องบทความน้ีท่ี  
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
2206

เรียนรู้เก่ียวกบัแหล่งช่วยส�าหรับ
ครอบครัวของคนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษท่ี ChurchofJesusChrist 
.org/ go/ 2207

วนัน้ันเป็นอีกวนัหน่ึงทีน่� ้ำท่วมหลังจำกฝน 
ตกหนักทำงภำคใตข้องรฐัลุยเซียนำ แตเ่มือ่ 
แมทธิวบุตรชำยวยัสองขวบของเอสเธอร ์ค็อกซ์ 
ตกลงไปในคนู� ้ำลึกใกล้บ้ำนทีก่ระแสน� ้ำเชีย่ว 
กรำก วนัน้ันจึงกลำยเป็นวนัเลวรำ้ยทีสุ่ดของ 
ชีวติเธอ ตอนทีจ่อรจ์สำมีของเอสเธอรพ์บ 
แมทธิว เขำอยู่ ในน� ้ำ 15 นำทีแล้ว
เลสล ีนิลส์สัน, ช่างภาพ

ภาพแห่งศรัทธา

พวกเขาเรียกอาการของแมทธิววา่ “ภาวะจม
น�้าท่ีผูป่้วยยงัไม่เสียชีวติภายใน 24 ชัว่โมงแรก
และมีภาวะพร่องออกซิเจน” ซ่ึงหมายความ
วา่สมองเสียหายจากการขาดออกซิเจน นัน่
เป็นวนัเลวร้ายท่ีสุดของชีวติดิฉนั แต่พระบิดา
บนสวรรคป์ระทานเขาคืนใหดิ้ฉนั เขายงัเป็น
ลกูชายของดิฉนัเหมือนเดิม ดิฉนัดูแลเขามา
ตลอด 20 ปี เรามีวนัดีและวนัร้าย แต่เขาเป็นพร 
เขาดีมาก พระบิดาบนสวรรคท์รงช่วยใหดิ้ฉนั
ผา่นทุกอยา่งมาได้

ไม่มีความรักใดเหมือนความรักจากคนท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ เรารักกนัมาก เราผกูพนั
กนัเป็นพิเศษ พระผูเ้ป็นเจา้ประทานพรแก่ดิฉนั 
พระองคป์ระทานจริงๆ
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ก ารช่วยใครสักคนท�าประวตัิ
ครอบครวัของพวกเขาเป็นวธิี
ปฏิบัตศิาสนกิจที่มีประสิทธิผล 

เมื่อท่านเช่ือมโยงผู้อื่นกับบรรพชนของ
พวกเขาผ่านเรือ่งราวและรายละเอียดใน
ครอบครวั เท่ากับท่านเตมิช่องวา่งในใจ
พวกเขาที่บางครัง้พวกเขาไม่รูว้า่ตนมี 
(ด ูมาลาค ี4:5–6)

ไม่วา่จะเป็นสมาชิกศาสนจักรมาช่ัว
ชีวติหรอืเป็นคนไม่เคยไดย้ินพระกิตตคิณุ
ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต ์บุตร
ธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้ามีความอยาก
รูว้า่ตนมาจากไหน

บ่อยครัง้ใช้เวลาไม่นานในการฝากรอย
ประทับอันลึกซึง้และถาวร ดงัแสดงให้
เห็นในเรือ่งราวตอ่ไปน้ี

หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ

การปฏิบติัศาสนกิจ
ผา่นประวติัครอบครัว
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พบครอบครัวที ่
30,000 ฟุต

เ มื่อไม่นานมาน้ีบนเที่ยวบินกลับ
บ้าน ที่น่ังของผมอยู่ข้างสตฟีคน

ที่เล่าเรือ่งราวส่วนตวัของเขาให้ผม
ฟัง เขาเรยีนจบมัธยมปลาย ประจ�า
การกองทัพบกสหรฐัเป็นผู้เช่ียวชาญ
การส่ือสารเมื่ออายุ 18 ปี และไม่นาน
ก็เริม่ท�างานที่ท�าเนียบขาวเพื่อให้
ความช่วยเหลือดา้นการส่ือสารแก่
ประธานาธิบดขีองสหรฐั เขาท�างาน
กับประธานาธิบดสีหรฐัสองคนตัง้แต่
อายุ 18 ถึง 26 ปี เรือ่งราวของเขาน่า
สนใจมาก!

“สตฟี” ผมพูด “คณุตอ้งจดเรือ่ง
พวกน้ีไว้ ให้ลูกหลานอ่าน! พวกเขา
จ�าเป็นตอ้งรูเ้รือ่งเหล่าน้ีจากมุมมอง
ของคณุโดยตรง” เขาเห็นดว้ย

จากน้ันพระวญิญาณกระตุน้เตอืนให้ผมถามวา่เขารูอ้ะไรเกี่ยว
กับบรรพชนของเขาบ้าง สตฟีรูเ้รือ่งฝ่ายมารดาเยอะมาก รวม 
ทัง้เรือ่งที่ครอบครวัของเขาเคยรบัประทานอาหารเย็นกับ 
อับราฮัม ลินคอล์นในช่วงหาเสียงตามชนบทระหวา่งการเลือกตัง้
ประธานาธิบดปีี 1860

แตเ่ขารูเ้รือ่งฝ่ายบิดาน้อยมาก เขาตอ้งการรูม้ากขึน้ ผมจึง
หยิบโทรศัพท์ของผมออกมาเปิดแอปพลิเคชัน FamilySearch 
“สตฟี เราสามารถหาครอบครวัของคณุตอนน้ีไดเ้ลย!”

ผมเช่ือมตอ่ Wi- Fi บนเครือ่ง ผมวางโทรศัพท์ ไวบ้นที่วางถาด
อาหารตรงหน้าผมเพื่อให้เราทัง้คูม่องเห็น เราคน้หาสาแหรก
ตระกูล [FamilyTree] ภายในไม่กี่นาทีเราทัง้คูก็่จ้องดทูะเบียน
สมรสของคณุปู่ทวดกับคณุย่าทวดของเขา

“ ใช่เลย!” เขาบอก “ผมจ�านามสกุลของคณุย่าทวดได!้”
เราทัง้คูต่ืน่เตน้มาก 45 นาทีตอ่จากน้ันเราสรา้งโพรไฟล์ ให้

บรรพชนที่เขาแทบจะไม่รูจ้ัก เขาขอให้ผมสัญญากับเขาวา่เราจะ
คน้หาดว้ยกันตอ่ไปในรฐัโคโลราโด เราแลกข้อมูลตดิตอ่กันขณะ
เครือ่งรอ่นลง

เราอยู่ที่น่ี กลางอากาศสูง 30,000 ฟุตกับอุปกรณ์เล็กเท่า
ฝ่ามือ ก�าลังคน้หาชายหญิงที่แตง่งานกันเมื่อ 100 ปีก่อนผู้ซ่ึง
เขากับครอบครวัไม่ทราบวา่อยู่ที่ ใด เหลือเช่ือ! แตเ่ราพบพวก
เขา ครอบครวัเช่ือมโยงกัน มีเรือ่งราวให้จดจ�า เรารูสึ้กขอบคณุ
เทคโนโลยีและเครือ่งมือ น่ีไม่ตา่งอะไรกับปาฏิหารยิ์
โจนาธาน เพทท ีรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกาภา
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สูตรส�าหรับการปฏิบัตศิาสนกจิ

ดิฉันกับแอชลีย์สตรทีี่ดฉัินปฏิบัตศิาสนกิจมีต�าราอาหารจากคณุยาย
ของพวกเรา เธอไดต้�าราอาหารมาจากคณุยายทวด ส่วนดฉัินรวบรวม

เองเมื่อดฉัินสืบทอดกล่องต�าราอาหารของคณุยายกรนีวดูหลังจากท่าน
สิน้ชีวติ

แอชลีย์กับดฉัินเลือกสูตรหน่ึงจากต�าราอาหารของเรา และเราลองท�า
ดว้ยกันหลังเลิกงานคนืหน่ึง เธอเลือกท�าขนมบลอนดี ้เราท�าขนมน่ันก่อน
แล้วใส่ ในเตาอบ ดฉัินเลือกท�า “pink chip dip”  
—อาหารหลักที่ตอ้งมี ในงานสังสรรคข์อง 
ครอบครวักรนีวดูทกุครัง้ อลซิบตุรสาวของแอชลยี ์
ช่วยเราชิมอาหาร จากน้ันเพราะแอชลีย์ ไม่
ตอ้งการให้ลูกๆ กินบลอนดีห้มด เธอจึงตดัแบ่ง
ให้พี่น้องสตรทีี่เธอปฏิบัตศิาสนกิจ

ส่ิงที่ดฉัินชอบมากที่สุดเกี่ยวกับการท�าอาหาร
คนืน้ันของเราคอืขณะท�าอาหารและอบขนม 
เราคยุกันเกี่ยวกับหัวข้อการปฏิบัตศิาสนกิจ
ทั่วไปทัง้หมด—ความล�าบากของเธอและของ
ดฉัิน แตเ่ราคยุกันเกี่ยวกับคณุยายและคณุแม่
ของเราดว้ย ซ่ึงเป็นเรือ่งละเอียดอ่อนส�าหรบัเรา
สองคน
เจนิเฟอร์ กรีนวูด รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ห้อมล้อมไปด้วยครอบครัวใหม่

ม าเรยีแข็งขันน้อยมานานกวา่ 20 ปี ไม่กี่เดอืนก่อน 
เราใช้เวลาสองช่ัวโมงเสาะหาครอบครวัเธอผ่าน

ทะเบียนบ้านและบันทึกอื่นๆ กับเธอในบ้านของเรา 
แล้วจู่ๆ เธอก็รอ้งไห้พลางอุทานวา่ “ฉันรูเ้รือ่งครอบครวั
ของฉันในสองช่ัวโมงน้ีมากกวา่ที่ฉันเคยรูม้าทัง้ชีวติ!”

เมื่อหมดเวลาอยู่ดว้ยกันแล้ว เราแนะน�าให้เธอ
รูจ้ักกับ Relatives Around Me ของแอปพลิเคชัน 
FamilyTree กลับกลายเป็นวา่ดฉัินกับสามีเป็นญาติ
ห่างๆ ของมาเรยี เธอรอ้งไห้อีกครัง้พลางพูดวา่เธอคดิ
วา่เธอโดดเดีย่ว เธอไม่เคยรูว้า่มีครอบครวัอยู่ ในละแวก
น้ี ไม่กี่สัปดาห์ ให้หลังมาเรยีพบกับอธิการของเรา ตอน
น้ีเธอก�าลังท�าให้ตนเองมีคณุสมบัตคิูค่วรเข้าพระวหิาร 
และเธอพบลูกพี่ลูกน้อง “คนใหม่” หลายคนในวอรด์
ของเรา!
แครอล ไรเนอร์ เอเวอเรตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา 
สหรัฐอเมริกา



 กมุภาพนัธ์ 2020 11

วธีิช่วยทีเ่ฉพาะ
เจาะจง

ประวตัคิรอบครวัจะเปิดประตรูบั
โอกาสปฏิบัตศิาสนกิจเมื่อดเูหมือน
ไม่มีส่ิงใดจะเปิดได ้ตอ่ไปน้ีเป็น
แนวคดิบางประการที่ท่านน่าจะลองท�า

•  ช่วยพวกเขาอัปโหลดภาพถ่าย
ครอบครวัลง FamilySearch

•  ช่วยพวกเขาบันทึกและอัปโหลด
เรือ่งราวประวตัคิรอบครวัที่
บันทึกเสียงไว ้โดยเฉพาะเรือ่งที่
ตรงกับภาพถ่าย

•  สรา้งแผนภูมิรปูพัดหรอืเอกสาร
ประวตัคิรอบครวัอื่นๆ ที่พิมพ์
ออกมาไดเ้พื่อให้เป็นของขวญั

•  สอนวธิีเก็บประวตัขิองท่านผ่านการจดบันทึกส่วนตวัในวธิี
ที่ท่านพอใจ บันทึกส่วนตวัแบบเสียง? บันทึกส่วนตวัแบบ
ภาพถ่าย? วดิี โอล็อก? มีหลายตวัเลือกให้คนที่ ไม่ชอบบันทึก
ส่วนตวัแบบมาตรฐาน

•  ไปพระวหิารดว้ยกันเพื่อท�าศาสนพิธี ให้บรรพชน หรอืเสนอตวั
ท�าศาสนพิธี ให้กับช่ือคนในครอบครวัของพวกเขาถ้าพวกเขามี
มากเกินวา่จะท�าไดเ้อง

•  พบปะกันเพื่อบอกเล่าประเพณีตา่งๆ ของครอบครวั
•  เข้าชัน้เรยีนประวตัคิรอบครวัดว้ยกัน ◼

แบ่งปันประสบการณ์ของท่าน
ส่งประสบการณ์เม่ือท่านปฏิบติัศาสนกิจต่อผูอ่ื้นหรือผูอ่ื้นปฏิบติั
ศาสนกิจต่อท่านมาใหเ้รา ไปท่ี liahona .ChurchofJesusChrist .org 
และคลิก “Submit an Article or Feedback”

ค�าเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ
นึกถึงคนท่ีท่านปฏิบติัศาสนกิจ  
ท่านจะใชป้ระวติัครอบครัว
เป็นพรแก่ชีวติพวกเขาได้
อยา่งไร?ภา
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ก ารฉลองครบรอบ 200 ปีของส่ิงที่เราเรยีกวา่ “นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ” เป็นโอกาส
อันดยีิ่งที่เราจะไดเ้พิ่มพูนศรทัธาของเราในพันธกิจการเป็นศาสดาพยากรณ์ของ
ท่านและเรยีนรูจ้ากแบบอย่างของท่านวา่เราจะเพิ่มพูนความสามารถในการรบัการ

เปิดเผยส่วนตวัจากพระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร
เมือ่โจเซฟ สมธิวยั 14 ปีเดนิออกจากป่าในเมอืงพอลไมรา รฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา 

ทา่นรูด้ว้ยตวัทา่นเองวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงส่ือสารกับบตุรธดิาของพระองค์ ในความเป็นมรรตยั  
ทา่นเช่ือถอ้ยค�าทีท่า่นอ่านในพระคมัภรี์ ไบเบลิของทา่นวา่

“ถ้าใครในพวกท่านขาดสตปิัญญา ให้คนน้ันทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนดว้ย
พระทัยกวา้งขวางและไม่ทรงต�าหนิ แล้วเขาก็จะไดร้บัตามที่ทูลขอ

แตจ่งขอดว้ยความเช่ือและไม่สงสัย เพราะวา่คนที่สงสัยน้ันเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูก
ลมพัดซัดไปมา” (ยากอบ 1:5–6)

โจเซฟ สมิธท�าตามสัญญาน้ันโดยไม่หวัน่เกรง เราทุกคนท�าไดเ้ช่นกัน ประธานรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันกล่าวเกี่ยวกับโอกาสของเราดงัน้ี “ถ้าประสบการณ์อันล�า้เลิศของโจเซฟสมิธ
ในป่าศักดิสิ์ทธิ์สอนเราบางอย่าง แสดงวา่สวรรคเ์ปิดและพระผู้เป็นเจ้าตรสักับบุตรธิดาของ
พระองค”์ 1

โดย ประธาน
เฮนรีย์ บี. อายริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีสอง
ในฝ่ายประธาน
สูงสุด

นิมิตแรก  

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนจากประสบการณ์ของท่าน
ในป่าศักดิสิ์ทธิ์วา่เราจะรบัการเปิดเผยส่วนตวัอันเป็นส่วน

หน่ึงของชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร

แบบแผนส�าหรบัการเปิดเผยส่วนตวั
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พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัษาสัญญาวา่จะส่ือสารกับบุตรธิดาของพระองค์ ในความ
เป็นมรรตยัถ้าพวกเขาทูลขอและมีคณุสมบัตคิูค่วรรบัการส่ือสารน้ัน ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนจากประสบการณ์ของท่านในนิมิตแรก และจากการ
เปิดเผยมากมายที่หลั่งไหลมาถึงท่านผ่านการฟ้ืนฟูวา่เราจะรบัการเปิดเผยส่วน
ตวัอันเป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร

“เมื่อเราพรอ้มจะมาหาพระองค”์ โจเซฟสอน “พระองคย์่อมทรงพรอ้มจะมา
หาเรา” 2

สวรรค์เปิด
ความท้าทายของเราคอืปฏิบัตตินให้สามารถรบัข่าวสารแห่งความจรงิที่พระ

บิดาบนสวรรคท์รงพรอ้มจะส่งให้เราเป็นการเปิดเผยและรบัรูส่ิ้งที่พระองคท์รง
ส่งมาให้แล้ว ประสบการณ์ของโจเซฟ สมิธให้ตวัอย่างเรือ่งน้ี ท่านคงจะอ่าน
หนังสือของยากอบและหนังสืออื่นในพระคมัภีร์ ไบเบิลมาแล้วหลายรอบ เราก็
เหมือนกัน แตว่นัหน่ึง โดยอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ท่านรบัรูข้่าวสารที่
น�าท่านเข้าไปในป่าศักดิสิ์ทธิ์ เรือ่งราวการคน้พบข่าวสารจากพระผู้เป็นเจ้าที่ส่ง
มานานแล้วมีดงัน้ี

“ขณะที่ข้าพเจ้าหนักอึง้อยู่ดว้ยความล�าบากใจแสนสาหัสอันเกิดจากการ
แข่งขันของกลุ่มนักศาสนาเหล่าน้ี, วนัหน่ึงข้าพเจ้าอ่านสาส์นของยากอบ, บท
ที่หน่ึงและข้อที่ห้า, ซ่ึงอ่านวา่ : ถ้ำผู้ ใดในพวกท่ำนขำดสตปิัญญำ, ก็ ให้ผู้น้ันทูล
ขอจำกพระเจ้ำ, ผู้ทรงโปรดประทำนให้แก่คนทัง้ปวงดว้ยพระกรณุำ, และมิได้
ทรงต�ำหนิ; แล้วผู้น้ันก็จะไดร้บัส่ิงทีทู่ลขอ.

“ ไม่เคยมีข้อความใดในพระคมัภีรม์าสู่จิตใจมนุษย์ดว้ยพลังไดม้ากไปกวา่
ข้อความน้ีที่ขณะน้ันมาสู่จิตใจข้าพเจ้า. ดเูหมือนจะเข้าถึงความรูสึ้กทุกอย่าง
ของจิตใจข้าพเจ้าดว้ยพลังอันแรงกล้า ข้าพเจ้าครุน่คดิถึงข้อความน้ีครัง้
แล้วครัง้เล่า, โดยรูว้า่หากมีผู้ ใดตอ้งการปัญญาจากพระผู้เป็นเจ้า, ผู้น้ันคอื
ข้าพเจ้า; เพราะจะกระท�าอย่างไรข้าพเจ้าไม่ทราบ, และเวน้แตข่้าพเจ้าจะได้
ปัญญามากกวา่ที่ข้าพเจ้ามีอยู่เวลาน้ัน, ข้าพเจ้าก็ ไม่อาจรู้ ไดเ้ลย; เพราะครสูอน
ศาสนาของนิกายตา่ง ๆ เข้าใจข้อความเดยีวกันในพระคมัภีรแ์ตกตา่งกันมาก
จนท�าลายความมั่นใจทัง้หมดในการหาค�าตอบโดยคน้หาจากพระคมัภีร์ ไบเบิล” 
( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:11–12)

ประสบการณ์ของโจเซฟ สมิธเป็นแบบแผนที่พึงปฏิบัตติามเพื่อเราจะรบั
รูข้่าวสารส่วนตวัจากพระผู้เป็นเจ้า เหตใุดข้อความในพระคมัภีรข์้อน้ันจึงมาสู่
และเข้าถึงความรูสึ้กทุกอย่างของจิตใจโจเซฟดว้ยพลังอันแรงกล้า และเหตใุด
โจเซฟจึงครุน่คดิถึงข้อความน้ีครัง้แล้วครัง้เล่า

อาจมีหลายเหตผุลที่พระผู้เป็นเจ้าสามารถตรสัอย่างมีพลังเช่นน้ันกับเด็ก
หนุ่มโจเซฟ แตเ่หตผุลเบือ้งตน้คอืใจท่านพรอ้มรบั

ใจทีช่อกช�้าคอืใจทีพ่ร้อม
โจเซฟมี ใจที่ชอกช�า้ดว้ยเหตผุลอย่างน้อยสอง

ประการ ท่านตอ้งการให้พระองคท์รงอภัยบาปและ
ความอ่อนแอของท่าน ซ่ึงท่านรูว้า่จะมาโดยผ่าน
พระเยซูครสิตเ์ท่าน้ัน และท่านปรารถนาจะรูว้า่
นิกายที่ โตเ้ถียงกันอยู่น้ันนิกายใดถูกตอ้งและท่าน
ควรนับถือนิกายใด

โจเซฟไดร้บัการเตรยีมพรอ้มดว้ยศรทัธาวา่พระ
เยซูคอืพระครสิต ์พระผู้ช่วยให้รอดของท่าน ดว้ย
ศรทัธาน้ันและดว้ยใจนอบน้อม ท่านจึงพรอ้ม ท่าน
พูดถึงความรูสึ้กของท่านในครัง้น้ันวา่ “ข้าพเจ้า
รอ้งขอพระเมตตาจากพระเจ้า เพราะไม่มี ใครอื่นอีก
แล้วที่ข้าพเจ้าจะไปขอความเมตตาจากเขาได”้ 3

ท่านไดร้บัการเตรยีมเช่นที่เราสามารถรบั 
การเตรยีมให้พรอ้มรบัสัญญาของยากอบ การเปิด 
เผยที่หลั่งไหลมาท�าให้พระเจ้าเปลี่ยนชีวติของ 
โจเซฟและเป็นพรแก่ชีวติบุตรธิดาทุกคนของพระ
บิดาบนสวรรคต์ลอดจนครอบครวัของพวกเขาผู้มา
แล้วหรอืจะมาในความเป็นมรรตยั

พรอันล�า้เลิศส�าหรบัท่านและข้าพเจ้าคอืเรา
สามารถเรยีนรูจ้ากแบบอย่างของโจเซฟเกี่ยวกับวธิี
รบัความสวา่งและความรูจ้ากพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเรา
ด�าเนินตามแบบอย่างของโจเซฟเราจะสามารถน�า
ปีตอิันยั่งยืนมาให้คนที่เรารกัและรบัใช้แทนพระเจ้า 
และจากน้ันแบบอย่างของพวกเขาจะส่งตอ่พรแห่ง
การเปิดเผยส่วนตวัไปตามสายโซ่ที่เรามองไม่เห็น
ปลายสายแตพ่ระบิดาบนสวรรคท์รงเห็น

การเตรียมตวัรับการเปิดเผย
แบบแผนเตรยีมรบัการเปิดเผยส่วนตวัของโจเซฟ 

เป็นแบบแผนที่เรยีบง่ายและเลียนแบบไดง้่าย แต่
ไม่จ�าเป็นวา่ตอ้งขัน้ตอนเดยีว ขัน้หน่ึงไปอีกขึน้ 
หน่ึง ท่านเป็นบุตรธิดาผู้มีลักษณะเฉพาะตวัของ 
พระผู้เป็นเจ้า ดว้ยเหตน้ีุจึงมีความสามารถในการ 
เรยีนรูต้า่งกันและมีวธิีเรยีนรูค้วามจรงิตา่งกัน ทวา่ 
จากแบบอย่างของโจเซฟ ท่านจะเห็นวา่การเปิด 
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เผยบางประการของความสวา่งและความจรงิจ�าเป็นตอ่การเตรยีมรบัการเปิด
เผยส่วนตวัอย่างตอ่เน่ือง พระเจ้าทรงทราบข้อเท็จจรงิดงักล่าวเมื่อพระองค์
ประทานค�าสวดศีลระลึกให้เราแตล่ะคนใช้เป็นแม่แบบส�าหรบัเตรยีมรบัการ
เปิดเผยส่วนตวัผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ท่านอาจจะตา่งจากข้าพเจ้า แตเ่มื่อข้าพเจ้าไดย้ินค�าวา่ “ข้าแตพ่ระผู้เป็น
เจ้า, พระบิดานิรนัดร”์ (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 20:77, 79) ข้าพเจ้าเกิด
ความรูสึ้กอบอุ่นและความรกั ค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึกท�าให้ข้าพเจ้านึกถึง
ความรูสึ้กขณะขึน้จากอ่างบัพตศิมาในเมืองฟิลาเดลเฟีย รฐัเพนซิลเวเนีย 
สหรฐัอเมรกิาเมื่อข้าพเจ้าอายุแปดขวบ ข้าพเจ้ารู้ ในขณะน้ันวา่พระเยซูทรง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารูสึ้กเบิกบานใจที่ตนสะอาด บาง
ครัง้ข้าพเจ้านึกถึงภาพวาดของพระองคบ์นกางเขนและก�าลังออกจากอุโมงค ์
ส่วนใหญ่ส่ิงที่เกิดขึน้กับข้าพเจ้าคอืความส�านึกคณุและรกัพระองค์

เมือ่ไดย้นิค�าวา่ขา้พเจา้ตอ้งเป็นพยานวา่ขา้พเจา้เต็มใจ “ระลกึถึงพระองค์
ตลอดเวลาและรกัษาพระบญัญัตขิองพระองค”์ ขา้พเจา้รูสึ้กวา่ตอ้งกลบัใจและ
ตอ้งไดร้บัการใหอ้ภัย จากน้ันเมือ่ขา้พเจา้ไดย้นิค�าสัญญาวา่ข้าพเจา้จะมีพระ
วญิญาณของพระองคอ์ยูก่บัขา้พเจา้ (หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 20:77) ขา้พเจา้
รูสึ้กวา่สัญญาน้ันเป็นความจรงิ และทุกครัง้ ขา้พเจา้รูสึ้กถงึความสวา่ง ความสงบ 
และความเช่ือมัน่วา่ขา้พเจา้จะไดย้นิขา่วสารทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปิดเผย

โจเซฟ สมิธวยัสิบส่ีปีไม่มีค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึกเมื่อท่านเตรยีมรบัการ
เปิดเผยส่วนตวัที่มาในป่าศักดิสิ์ทธิ์และในช่วงชีวติที่เหลือของท่าน แตท่่าน

ปฏิบัตติามแบบแผนหน่ึงซ่ึงเราทุกคนสามารถ
ปฏิบัตติามไดเ้พื่อให้คูค่วรรบัการเปิดเผยส่วน
ตวัอย่างตอ่เน่ือง:

•  ท่านศึกษาพระวจนะที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิด
เผยไวแ้ล้วในพระคมัภีร์

•  ท่านไตรต่รองส่ิงที่ท่านอ่านและรูสึ้ก
•  ท่านกลับไปศึกษาพระคมัภีรอ์ย่างละเอียดถี่

ถ้วนบ่อยๆ
•  จากศรทัธาที่ท่านไดร้บัโดยการศึกษาและ

ไตรต่รอง ท่านตดัสินใจสวดอ้อนวอน
•  เมื่อการเปิดเผยมา ท่านไดร้บัความจรงิและ

ความสวา่ง ด�าเนินชีวติตามความจรงิที่ท่านได้
รบั และแสวงหาความจรงิมากขึน้

•  ท่านกลับไปศึกษาพระคมัภีรอ์ีกครัง้และได้
รบัการเปิดเผยเพิ่มเตมิจากพระผู้เป็นเจ้าซ่ึง
ท่านจดไว้

•  ท่านยังคงสวดอ้อนวอนและเช่ือฟังตอ่ไป ดว้ย
เหตน้ีุจึงไดร้บัความสวา่งและค�าแนะน�าส่ัง
สอนเพิ่มมากขึน้
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ประธานเนลสันกล่าวถึงโอกาสวเิศษสุดที่มีมาเมื่อเราท�าตามแบบอย่างของ
โจเซฟ สมิธวา่ “ ในท�านองเดยีวกัน การแสวงหาของท่านจะเปิดอะไรให้ท่าน” 
ท่านขาดปัญญาเรือ่งใด? ท่านรูสึ้กวา่ท่านตอ้งรูห้รอืเข้าใจอะไรโดยดว่น? จงท�า
ตามแบบอย่างของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ หาที่เงียบๆ ที่ท่านจะไปเป็น
ประจ�าได ้นอบน้อมถ่อมตนตอ่พระผู้เป็นเจ้า ระบายความในใจตอ่พระบิดาบน
สวรรคข์องท่าน หันไปขอค�าตอบและการปลอบโยนจากพระองค”์ 4

ซาตานต่อต้านการเปิดเผย
ขณะท่านท�าตามแบบอย่างของโจเซฟ สมิธ ท่านจะศึกษาแบบอย่างความ

กล้าหาญและความมานะบากบั่นของโจเซฟอย่างละเอียด ท่านอาจไม่เผชิญ
การตอ่ตา้นที่ โจเซฟประสบในป่าศักดิสิ์ทธิ์ขณะท่านสวดอ้อนวอน แตท่่านควร
จดจ�าประสบการณ์น้ี โจเซฟพูดถึงการตอ่ตา้นน้ันดงัน้ี

“หลังจากไปถึงสถานที่ซ่ึงข้าพเจ้าหมายไวก้่อนแล้ววา่จะไป, โดยมองไปรอบๆ, 
และพบวา่ตนเองอยู่ตามล�าพัง, ข้าพเจ้าจึงคกุเข่าลงและเริม่ตัง้จิตปรารถนา
ตอ่พระผู้เป็นเจ้า. เมื่อข้าพเจ้าเพิ่งเริม่ท�าเช่นน้ัน, ในทันทีทันใด ข้าพเจ้าก็
ถูกอ�านาจบางอย่างมาตรงึไวซ่ึ้งท�าให้ข้าพเจ้าสิน้เรีย่วแรง, และมีอิทธิพลที่น่า
ประหลาดเช่นน้ันเหนือข้าพเจ้าเพื่อจะผูกลิน้ข้าพเจ้าไวจ้นพูดไม่ได.้ ความมืด
มิดเข้ามารายล้อมข้าพเจ้า, และเพียงอึดใจเดยีวส�าหรบัข้าพเจ้าดรูาวกับวา่ชะตา
ข้าพเจ้าจะถึงฆาตโดยพลัน.

“แต,่ โดยใช้พลังทัง้หมดของข้าพเจ้าเรยีกหาพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงปลด
ปล่อยข้าพเจ้าหลุดพ้นจากอ�านาจของศัตรน้ีูซ่ึงตรงึข้าพเจ้าไว,้ และช่ัวขณะน้ัน
เองที่ข้าพเจ้าก�าลังจะจมลงสู่ความสิน้หวงัและยอมตนตอ่ความพินาศ—มิ ใช่

ตอ่หายนะที่เป็นมโนภาพ, แตต่อ่อ�านาจของสัต
ภาวะหน่ึงที่มีอยู่จรงิจากโลกซ่ึงมองไม่เห็น, ผู้ที่มี
อ�านาจอันน่าอัศจรรย์เช่นน้ันดงัที่ข้าพเจ้าไม่เคย
พบในสัตภาวะใดมาก่อน—ช่ัวขณะของความตืน่
ตระหนกใหญ่หลวงน้ี, ข้าพเจ้าเห็นล�าแสงอยู่เหนือ
ศีรษะข้าพเจ้าพอด,ี เหนือความเจิดจ้าของดวง
อาทิตย์, ซ่ึงคอ่ย ๆ เลื่อนลงมาจนตกตอ้งข้าพเจ้า” 
( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:15–16)

การต่อต้านรุนแรงเช่นน้ัน ซ่ึงด�าเนินต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตของโจเซฟ เกิดขึน้เพราะลูซิเฟอร์
ต้องการหยุดยัง้การเปิดเผยที่จะน�าไปสู่การฟ้ืนฟู
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ การสวดอ้อนวอน
ของท่านเพื่อขอการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าจะ
เผชิญการต่อต้านน้อยกว่า แต่ท่านต้องท�าตาม
แบบอย่างความกล้าหาญและความมานะบากบั่น
ของโจเซฟ

ซาตานจะใช้วธิีแยบยลขึน้เพื่อตอ่ตา้นท่านขณะ
ท่านพยายามรบัและรกัษาการเปิดเผยส่วนตวัไว ้
วธิีหน่ึงที่เขาจะใช้คอืตัง้ใจส่งค�าโป้ปดมดเท็จให้
ท่าน น่ันเป็นการเปิดเผยเท็จในวธิีของเขา เขาจะ
พยายามเข้าถึงท่านดว้ยข่าวสารที่จงใจจะท�าให้ท่าน
เช่ือวา่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้า ไม่มีพระเยซูครสิตผ์ู้ฟ้ืน
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คนืพระชนม์ ไม่มีศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติอยู่หรอืการเปิดเผย เช่ือวา่โจเซฟ 
สมิธถูกหลอกให้หลงเช่ือ เช่ือวา่ความรูสึ้กของท่านและสุรเสียงกระซิบจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เป็นอาการหลงผิดของ “จิตใจที่ ไรส้ต”ิ (แอลมา 30:16)

เขาจะจู่ โจมท่านดว้ยค�าโป้ปดมดเท็จเหล่าน้ัน ดงัที่เขาจู่ โจมโจเซฟ สมิธ 
ขณะที่ท่านก�าลังจะสวดอ้อนวอนและอีกครัง้หลังจากท่านไดร้บัการเปิดเผย 
ข้าพเจ้าพบวธิีหนีพ้นการโจมตเีหล่าน้ันสองวธิี

หน่ึง อย่าถ่วงเวลาท�าตามการกระตุน้เตอืนให้สวดอ้อนวอน อย่าเปิดช่องให้
เกิดความสงสัย ประธานบรคิมั ยังก์ (1801–1877) กล่าววา่คนที่รอให้รูสึ้กอยาก
สวดอ้อนวอนมักไม่อยากสวดอ้อนวอน 5

สอง จดข่าวสารที่ท่านไดร้บัจากพระผู้เป็นเจ้าทันที ข้าพเจ้าพบวา่การ
กระตุน้เตอืนทางวญิญาณที่ชัดเจนหน่ึงนาทีจะเลือนหายไปในอีกไม่กี่นาทีตอ่
มา ข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่แม้กระทั่งกลางดกึก็ตอ้งตืน่ขึน้มาจดการกระตุน้เตอืน
เหล่าน้ัน หาไม่แล้วมันจะหายไป

ในกรณีน้ีโจเซฟให้บทเรยีนเราอีกหน่ึงบท ท่านจดประสบการณ์นิมิตแรก
ของท่านหลายครัง้ และท่านเล่าเรือ่งน้ีให้หลายคนฟังตลอดหลายปี เฉกเช่น
ศาสดาพยากรณ์ท่านอื่น แม้แตศ่าสดาพยากรณ์โจเซฟก็ยังเรยีนรูค้วามส�าคญั
และความยากของการบันทึกความจรงิที่ ไดร้บัการเปิดเผยให้เป็นข้อความ

การเปิดเผยเป็นพรแก่ลูกหลานของเรา
เฉกเช่นโจเซฟ สมิธ เราสามารถเป็นพรแก่บุตรหลานของเราดว้ยถ้อยค�าแห่ง

การเปิดเผยที่เราไดร้บัจากพระผู้เป็นเจ้า เพราะเราเป็นปัจเจกมีความตอ้งการ
เฉพาะตวั บางทีการเปิดเผยบางอย่างที่เราไดร้บัส�าหรบัตวัเราเองจึงอาจจะ
ประยุกต์ ใช้ ไดก้ับคนที่เราตอ้งรบัผิดชอบตอ่พระผู้เป็นเจ้า แตห่ลักฐานเป็น

ลายลักษณ์อักษรที่ยืนยันวา่พระผู้เป็นเจ้าตรสักับ
เราสามารถยืนยันตอ่พวกเขาถึงพรเดยีวกันกับที่
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟมอบให้เรา

นิมิตแรกแสดงให้เราเห็นวา่สวรรคเ์ปิด พระผู้
เป็นเจ้าทรงฟังค�าสวดอ้อนวอนของเรา พระองค์
ทรงเปิดเผยพระองคเ์องและพระบุตรของพระองค์
ตอ่เรา พระวญิญาณบรสุิทธิ์ตรสักับใจคนที่พรอ้มจะ
ฟังและรูสึ้กถึงสุรเสียงสงบแผ่วเบา เราสามารถส่ง
ตอ่บทเรยีนเหล่าน้ันและข่าวสารน้ันไปให้คนที่เรา
รกัและคนที่จะตามเรามา

ขอบพระทัยพระบิดาในสวรรคผ์ู้ทรงพระ 
กรณุา ทรงรกัเรา ทรงไดย้ินค�าสวดอ้อนวอนของเรา 
และตรสัถึงพระผู้ช่วยให้รอดในสมัยของเราวา่  
“น่ีคอืบุตรทีร่กัของเรำ จงฟังท่ำน! ” ( โจเซฟ สมิธ
—ประวตั ิ1:17) ขอบพระทัยพระเจ้าพระเยซู
ครสิตผ์ู้ทรงฟ้ืนฟูศาสนจักรของพระองคผ์่าน
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และขอบพระทัย
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ผู้ทรงปรารถนาจะเป็นเพื่อนที่
ยั่งยืนของเรา

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ค�าตอบส�าหรบัการสวด
อ้อนวอนของเด็กคอื “ ใช่”

พระบิดำสวรรค ์ทรงอยู่ทีน่ั่นไหม?
พระทรงไดย้ินและตอบค�ำสวดของเด็กๆ ไหม? 6

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เรายอมรบัพระด�ารสั
เชือ้เชิญจากพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรา จาก
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา และจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ให้เรารบัความสวา่งและความจรงิของการ
เปิดเผยส่วนตวัทุกวนัในชีวติเรา เฉกเช่นท่าน
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและศาสดาพยากรณ์
ที่มีชีวติอยู่ทุกวนัน้ียอมรบัมาแล้ว ◼
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ประการจากนิมิตแรก

ความจรงิ 
แปด 

เ ช้าวนัที่แจ่มใสของฤดใูบไม้ผลิเมื่อสองรอ้ยปีก่อนในชนบททางตอนเหนือ
ของนิวยอรก์ ในป่าเงียบสงัด พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของ
พระองคพ์ระเยซูครสิตท์รงปรากฏตอ่เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ เหตกุารณ์

อันน่าอัศจรรย์น้ียุตคิวามไม่แน่ใจและการคาดเดานานหลายศตวรรษเกี่ยวกับ
พระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า ความจ�าเป็นของการเปิดเผยตอ่เน่ือง และ
ความจรงินิรนัดรอ์ื่นๆ ที่หลงลืมมานานหรอืถูกความมืดทางวญิญาณบดบัง

ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–2007) ที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธาน
สูงสุดผู้เรยีกนิมิตแรกวา่เป็น “เหตกุารณ์พิเศษสุดที่เกิดขึน้บนแผ่นดนิโลก
ตัง้แตก่ารฟ้ืนคนืพระชนม์” ไดส้รปุความจรงิแปดประการที่เหตกุารณ์อันน่า
ทึ่งน้ีน�ากลับมาแผ่นดนิโลก 1 ขณะที่เราฉลองครบรอบ 200 ปี ของนิมิตแรก
ขอให้เราพิจารณาความจรงิเหล่าน้ีและประจักษ์พยานมากมายของศาสดา
พยากรณ์ยุคปัจจุบันผู้ ให้พยานไม่เฉพาะความเป็นจรงิของนิมิตแรกเท่าน้ัน
แตถ่ึงความจรงิที่นิมิตแรกเปิดเผยดว้ย
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ไปสู่ความสุขในชีวติน้ีและชีวตินิรนัดร์ ในโลกที่จะมาถึง” 
—“พระครสิต์ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของ 
อัครสาวก” 5

4. พระเยซูทรงเป็นผู้ถ่ายทอดการเปิดเผยตามทีส่อนใน
พระคมัภร์ีไบเบิล

“การเปิดเผยทัง้หมดตัง้แตก่ารตกล้วนผ่านมาทางพระ
เยซูครสิตผ์ู้ทรงเป็นพระเยโฮวาห์แห่งพันธสัญญา

เดมิ . . . พระบิดา [เอโลฮิม] ไม่เคยตดิตอ่กับมนุษย์ โดยตรง
และเป็นส่วนพระองคต์ัง้แตก่ารตก และพระองค์ ไม่เคย
ปรากฏองคย์กเวน้เพื่อแนะน�าและเป็นพยานถึงพระบุตร” 
—ประธาน โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972)6

1. พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราทรงด�ารงอยู่ และทรงสร้าง
ชายหญงิตามรูปลกัษณ์ของพระองค์

“โจเซฟ สมธิเรยีนรู้ ในนาทเีหลา่น้ัน [ของนิมติแรก] ไมว่า่
จะนานหรอืช่ัวครู ่เกีย่วกบัพระลกัษณะของพระผูเ้ป็น

เจา้มากกวา่นักศาสนศาสตรท์ีร่อบรูท้ัง้หลายของทกุยคุสมยั
เคยเรยีนรู”้ —ประธาน กอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008)2

“พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงมีพระกรรณไวฟ้ังค�าสวด 
อ้อนวอนของเรา พระองคท์รงมีพระเนตรไวด้กูาร 

กระท�าของเรา พระองคท์รงมพีระโอษฐ์ ไวต้รสักบัเรา พระองค ์
ทรงมีพระหทัยไวรู้สึ้กเห็นใจและรกัเรา พระองคท์รงด�ารงอยู ่
จรงิ พระองคท์รงพระชนม์ เราเป็นบุตรธิดาของพระองค ์ได ้
รบัการสรา้งตามรปูลักษณ์ของพระองค”์ —ประธาน โธมัส  
เอส. มอนสนั (1927–2018)3

2. พระเยซูทรงเป็นพระอตรูิป แยกจากและแตกต่าง
จากพระบิดา

“ในนิมิตแรก โจเซฟ สมิธเห็นพระอตริปูที่แตกตา่งกัน
สองพระองค ์พระสัตภาวะสองพระองค ์จึงท�าให้เข้าใจ

ชัดเจนวา่ความเช่ือที่มีอยู่สมัยน้ันเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า
และพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ ไม่เป็นความจรงิ

“ตรงข้ามกับความเช่ือที่วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงลีล้ับเกินกวา่
จะเข้าใจไดแ้ละไม่อาจรู้ ได ้คอืความจรงิที่วา่พระลักษณะ
แท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้าและความสัมพันธ์ของเรากับ
พระองคเ์ป็นที่รู้ ไดแ้ละเป็นกุญแจสู่ทุกส่ิงทุกอย่างในหลัก
ค�าสอนของเรา” —ประธานดัลลิน เอช. โอ๊คส ์ท่ีปรกึษาท่ี
หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด 4

3. พระบิดาทรงประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น 
พระบุตรของพระองค์

“เราแสดงประจักษ์พยานในฐานะอัครสาวกที่ ไดก้ารแตง่
ตัง้อย่างถูกตอ้งของพระองค—์วา่พระเยซูทรงเป็นพระ

ครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์ พระบุตรผู้ทรงเป็นอมตะของพระ
ผู้เป็นเจ้า พระองคท์รงเป็นกษัตรยิ์อิมมานูเอลผู้ยิ่งใหญ่ 
ผู้ซ่ึงทุกวนัน้ีทรงยืนอยู่ ณ เบือ้งขวาพระหัตถ์พระบิดา
ของพระองค ์พระองคท์รงเป็นความสวา่ง ทรงเป็นชีวติ 
และความหวงัของโลก ทางของพระองคค์อืเส้นทางที่น�า

5. ค�าสัญญาของยากอบให้ทูลขอปัญญาจากพระผู้เป็นเจ้า
เกดิสัมฤทธิผล

“ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธวางแบบแผนให้เราท�าตาม
ในการแก้ ไขปัญหาของเรา เพราะค�าสัญญาของยากอบ

ที่วา่ถ้าเราขาดปัญญาให้เราทูลขอพระผู้เป็นเจ้า เด็กหนุ่มโจ
เซฟจึงน�าค�าถามน้ีไปทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ โดยตรง . . .

“ ในท�านองเดยีวกัน การแสวงหาของท่านจะเปิดอะไร
ให้ท่าน? ท่านขาดปัญญาเรือ่งใด? ท่านรูสึ้กวา่ท่านตอ้งรู้
หรอืเข้าใจอะไรโดยดว่น? จงท�าตามแบบอย่างของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ หาที่เงียบๆ ที่ท่านจะไปเป็นประจ�าได ้
นอบน้อมถ่อมตนตอ่พระผู้เป็นเจ้า ระบายความในใจตอ่พระ
บิดาบนสวรรคข์องท่าน หันไปขอค�าตอบและการปลอบโยน
จากพระองค”์ —ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสนั 7



 กมุภาพนัธ์ 2020 21

การสนทนาในครอบครัว
•  เหตุใดจึงส�าคญัท่ีเราแต่ละคนตอ้งมีประจกัษพ์ยานของเราเองเก่ียว

กบันิมิตแรก
•  ใหเ้ล่าถึงเวลาท่ีท่านรู้สึกวา่ค�าสวดออ้นวอนของท่านไดรั้บค�าตอบ

หรือท่านรู้สึกมัน่ใจวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงฟังท่านอยู่
•  แบ่งปันประจกัษพ์ยานของท่านเก่ียวกบัโจเซฟ สมิธและเชิญสมาชิก

คนอ่ืนในครอบครัวท�าเช่นเดียวกนั

8. โจเซฟ สมธิกลายเป็นพยานส�าหรับพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของ
พระองค์พระเยซูคริสต์

“ประจักษ์พยานของโจเซฟ สมิธเกี่ยวกับพระเยซูคอืพระองคท์รงพระชนม์  
‘เพราะ [ท่าน] เห็นพระองค,์ แม้ทางพระหัตถ์ขวาของพระผู้เป็นเจ้า; และ  

[ท่าน] ไดย้ินเสียงรบัส่ังค�าพยานวา่พระองคท์รงเป็นพระองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิด 
จากพระบดิา’ (คพ. 76:23; ด ูขอ้ 22 ดว้ย) ขา้พเจา้ขอใหท้กุทา่นท่ีไดย้นิหรอือ่าน 
ข่าวสารน้ีแสวงหาพยานเดยีวกันถึงพระลักษณะของความเป็นพระผู้เป็นเจ้า  
การชดใช้ และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิตผ์่านการสวดอ้อนวอน 
และการศึกษาพระคมัภีร”์—เอ็ลเดอรดี์. ทอดด์ ครสิทอฟเฟอรส์นั 10 ◼

อ้างองิ
 1. เจมส์ อี. เฟาสท์, “The Magnificent Vision Near Palmyra,” Ensign, May 1984, 67.
 2. กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “Inspirational Thoughts,” Ensign, Aug. 1997, 3.
 3. โธมัส เอส. มอนสัน, “I Know That My Redeemer Lives,” ใน Conference Report, 

Apr. 1966, 63.
 4. ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “พระผู้เป็นเจ้าสามพระองคก์ับแผนแห่งความรอด,” เลียโฮนำ, 

พ.ค. 2017, 100.
 5. “พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของอัครสาวก,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2017, 

ปกหน้าดา้นใน.
 6. โจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie (1955), 1:27.
 7. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน,“การเปิดเผยส�าหรบัศาสนจักร การเปิดเผยส�าหรบัชีวติเรา,”   

เลียโฮนำ, พ.ค. 2018, 95.
 8. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เราผองตอ้งถูกเกณฑ์,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2011, 56.
 9. เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “เราเป็นอย่างไรกันบ้าง” เลียโฮนำ, ก.ค. 2000, 41.
 10. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “หลักค�าสอนของพระครสิต,์” เลียโฮนำ, พ.ค. 2012, 89.

6. โจเซฟเรียนรู้การด�ารงอยู่จริงของสัตภาวะ
หน่ึงจากโลกทีม่องไม่เห็นผู้พยายามท�าลายท่าน

“ซาตานหรอืลูซิเฟอรห์รอืบิดาแห่งความเท็จ
—ไม่วา่ท่านจะเรยีกช่ือเขาอย่างไร—มีอยู่

จรงิ เป็นตวัตนของความช่ัวรา้ย เจตนาของเขา
คอืความมุ่งรา้ยทุกอย่าง และเขาตวัส่ันเมื่อแสง
สวา่งแห่งการไถ่ปรากฏทันทีที่นึกถึงความจรงิ  
. . . เขาตอ่ตา้นความรกัของพระผู้เป็นเจ้า การ
ชดใช้ของพระเยซูครสิต ์และงานแห่งสันตสุิข
และความรอดอย่างไม่มีที่สิน้สุด เขาจะตอ่สู้กับ
ส่ิงเหล่าน้ีทุกเมื่อ ทุกที่ที่เขาท�าได”้ —เอ็ลเดอร์
เจฟฟรย์ี อาร.์ ฮอลแลนด์แห่งโควรมั 
อัครสาวกสิบสอง 8

7. มกีารตกไปจากศาสนจกัรทีพ่ระเยซูคริสต์
ทรงสถาปนา—พระองค์รับส่ังไม่ให้โจเซฟ
นับถอืนิกายใดเพราะนิกายเหล่าน้ันสอนหลกัค�า
สอนของมนุษย์

“การละทิง้ความเช่ือหรอืการตกไปจาก
ศาสนจักรดัง้เดมิที่พระเจ้าทรงจัดตัง้ . . . 

เป็นเรือ่งที่ผู้มีส่วนช่วยสถาปนาศาสนจักรตัง้แต่
แรกพยากรณ์ ไว ้เปาโลเขียนถึงครสิตศ์าสนิกชน
ชาวเธสะโลนิกาผู้เฝ้ารอการเสด็จมาครัง้ที่สอง
ของพระผู้ช่วยให้รอดดว้ยความกระตอืรอืรน้วา่ 
‘วนัน้ันจะไม่มาถึงจนกวา่จะมีการกบฏเสียก่อน’ 
(2 เธสะโลนิกา 2:3)” —ประธานเอ็ม. รสัเซลล์ 
บัลลารด์ รกัษาการประธานโควรมัอัครสาวก
สบิสอง 9



สองรอ้ยปีก่อน เด็กหนุ่มวยั 14 ปี
เข้าไปในป่าพรอ้มค�าถาม ค�าตอบ
ที่เขาไดร้บัเปิดประตรูบัการฟ้ืนฟู

ศาสนจักรของพระเจ้า ในการเฉลิมฉลอง
ท่านสามารถปรบัใช้แนวคดิตอ่ไปน้ีใน
ครอบครวั กลุ่มเยาวชน วอรด์ หรอืสาขา

การน�าเสนอบทเพลงพร้อมค�าบรรยาย
ระบุเพลงและพระคัมภีร์ที่ท่านจะ

จัดไว้เล่าเรื่องราวของการฟ้ืนฟู อาจมา
จากโจเซฟ สมิธ—ประวัติ พระคัมภีร์
ข้ออื่น และเพลงสวดเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
จากหนังสือเพลงสวดและ หนังสือเพลง
ส�าหรับเด็ก เชิญคนมาช่วยอ่านข้อเหล่า
น้ันและร้องเพลง หากอยู่ ในวิสัยที่ท�าได้
อาจให้เด็กหนุ่มวัย 14 ปีอ่านค�าพูดของ
โจเซฟ สมิธ

การแสดงศิลปะ
เชิญชวนให้ผู้คนสร้างสรรค์งานศิลปะ

เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู อาจรวมถึงภาพวาด 
ภาพประกอบ พระคัมภีร์ ภาพถ่าย และ
อื่นๆ ขอให้พวกเขาเลือกเหตุการณ์หรือ
หัวข้อหน่ึงจากการฟ้ืนฟูมาท�างานศิลปะ
ของตน ก�าหนดเวลาและสถานที่จัด
แสดงงานศิลปะทัง้หมดน้ันและเชิญ
คนมาดูงาน

แนวคดิกิจกรรมง่ายๆ ส�าหรบัครอบครวัและกลุ่มอื่นๆ
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กจิกรรมป่าศักดิ์สิทธ์ิ
หาที่เงียบๆ ห่างจากส่ิงรบกวนเหมือน

ที่ โจเซฟเลือก อาจใช้สภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติถ้ามีสถานที่ ใกล้บ้านท่านมาก
พอ อ่านเรื่องราวของโจเซฟ สมิธเข้าไป
สวดอ้อนวอนในป่าศักดิ์สิทธิ์ เชิญผู้เข้า
ร่วมแบ่งปันว่าพวกเขาได้รบัประจักษ์
พยานเรื่องการฟ้ืนฟูพระกิตติคุณหรือ
ประสบการณ์เมื่อพระบิดาบนสวรรค์
ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของพวกเขา
อย่างไร

ไฟร์ไซด์พเิศษ
ขอให้บางคนเตรยีมการน�าเสนอ

เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู ผู้พูดอาจจะเป็นผู้น�า
ศาสนจักร ครทูี่มีพรสวรรค ์หรอืคนที่มีภูมิ
หลังดี ในประวตัศิาสนจักร เชิญมิตรสหาย
และเพื่อนบ้านมาเรยีนรูเ้กี่ยวกับการฟ้ืนฟู
และบอกวา่การฟ้ืนฟูมีความหมายตอ่เรา
ในทุกวนัน้ีอย่างไร

พลงัพระคมัภร์ี
ให้ทุกคนมารวมตวักันและน�าพระ

คมัภีรส่์วนตวัมาดว้ย โจเซฟ สมิธศึกษา
พระคมัภีร์ โดยเช่ือวา่ท่านจะพบค�าตอบ 
อ่าน ยากอบ 1:5 ดว้ยกัน โจเซฟ สมิธ
พูดวา่ถ้อยค�าเหล่าน้ีเข้าถึง “ความรูสึ้ก

เฉลิมฉลอง  
การฟ้ืนฟู
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ทุกอย่างของจิตใจ [ท่าน] ดว้ยพลังอัน
แรงกล้า” ( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:12) 
เชิญผู้เข้ารว่มแบ่งปันข้อพระคมัภีรท์ี่มี
ประสิทธิผลตอ่พวกเขาหรอืตอบค�าถาม
ของพวกเขา

พาเหรด
จัดพาเหรดง่ายๆ ที่มีหลายคนหรอื

หลายกลุ่มเป็นตวัแทนของเหตกุารณ์
ตา่งๆ ความจรงิที่ ไดร้บัการเปิดเผย หรอื
พรของการฟ้ืนฟู ถ้าสภาวการณ์เอือ้อ�านวย 
ให้เชิญแตล่ะคนหรอืแตล่ะกลุ่มบอกความ
ส�าคญัของเหตกุารณ์ ความจรงิ หรอืพร
ที่พวกเขาเป็นตวัแทน ท่านอาจจัดให้มี
พาเหรดเฉพาะเด็ก

ช่วงเวลาดูภาพยนตร์
พบปะกันเพื่อดวูดีทิัศน์สัน้ๆ เรือ่ง 

“Ask of God: Joseph Smith’s First 
Vision” บน ChurchofJesusChrist .org 
สนทนาวา่ท่านเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับการสวด
อ้อนวอนจากแบบอย่างของโจเซฟ แบ่ง
ปันวา่การส่ือสารกับพระบิดาบนสวรรค์
ท�าให้ท่านรูสึ้กอย่างไร

เฉลิมฉลอง  
การฟ้ืนฟู การเล่าเร่ือง

ท่านเล่าเร่ืองนิมิตแรกของโจเซฟ  
สมิธไดห้รือไม่ ตดั 10 ขอ้ความ 
ดา้นล่างออก คละกนั แลว้พยายาม 
เรียงล�าดบัใหถ้กูตอ้ง ท�าเป็นเกม 
โดยท�าส�าเนาหลายๆ แผน่และดูวา่ 
ใครเรียงเสร็จก่อนหรือเรียงผดินอ้ย 
ท่ีสุด ตรวจค�าตอบของท่านโดย 
อ่าน โจเซฟ สมิธ—ประวติั 1:7–20  
จากนั้นใหจ้บัคู่เล่าเร่ืองหรือแบ่งปัน 
ประจกัษพ์ยานเก่ียวกบันิมิตแรกให ้
กบัเพื่อนคนหน่ึง (ล�าดบัท่ีถกูตอ้ง 
คือ 3, 9, 8, 5, 7, 1, 10, 6, 2,4)

 1. โจเซฟสวดออ้นวอนออกเสียง 
เป็นคร้ังแรกในชีวติ

 2. พระเยซูคริสตรั์บสัง่ไม่ให ้
โจเซฟนบัถือนิกายท่ีมีอยูต่อนนั้น

 3. สมาชิกในครอบครัวของ 
โจเซฟนบัถือนิกายหน่ึง

 4. โจเซฟบอกมารดาวา่ท่านรู้ 
วา่นิกายท่ีสมาชิกครอบครัว 
นบัถือไม่ถกูตอ้ง

 5. โจเซฟตดัสินใจสวดออ้นวอน 
และทูลขอปัญญาจากพระผู ้
เป็นเจา้

 6. พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระ 
เยซูคริสตท์รงปรากฏ

 7. โจเซฟเขา้ไปในป่า
 8. โจเซฟอ่าน ยากอบ 1:5 ในพระ 

คมัภีร์ไบเบิล
 9. โจเซฟสงสยัวา่นิกายใดถกูตอ้ง
 10. ซาตานจู่โจมจนโจเซฟพดู 

ไม่ออก ◼
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ต้องใช้อะไรต่อเรือ

ส�าหรบันีไฟการตอ่เรอื
ท�าไดย้ากมาก ท่าน

ไม่มีพิมพ์เขียว ไม่มีแคตตา
ล็อกส�าหรบัส่ังวสัด ุและไม่มี
เครือ่งมือ แตท่่านมีศรทัธา
ซ่ึงเป็นหลักการท�างานที่ด ี
และมีค�าแนะน�าจากพระเจ้า 
(ด ู1 นีไฟ 17:8)

การสนทนา
ศรัทธาในพระเจา้และ

การท�างานหนกัสมัพนัธ์กนั
อยา่งไร

เฉกเช่นครอบครัวของ 
ลีไฮกบัซาไรยาห์เดินทาง 
ไปแผน่ดินท่ีสญัญาไว ้ท่าน
กบัครอบครัวก�าลงัเดินทาง
ไปท่ีใด

ตอ้งท�าอะไรจึงจะถึงจุด
หมายของท่าน

เคร่ืองมอื
เพื่อท�า

เครือ่งมืองาน
ไม้ นีไฟตอ้งหาแรม่าถลุง—
ขัน้ตอนน้ีเหน่ือยยากมาก ตอ้ง
ขุดเหมืองหินหาแร ่บดหิน 
และหลอมแรเ่ขม้ขน้พรอ้มกนั
ภายใตค้วามรอ้นมหาศาลโดย
ใช้ ไฟและเครือ่งเป่าลมหล่อ
โลหะ (ด ู1 นีไฟ 17:9–11)

ไม้ซุง
เน่ืองจาก

ไมม่ี ไมซ้งุตาม 
ชายฝ่ังของคาบสมุทร
อาหรบั นีไฟคงตอ้ง 
“ออกไป” (ด ู1 นีไฟ 
18:1) ตดัไม้ซุงตาม
เนินเขาเแล้วลากมาที่
ชายหาดอย่างยากล�าบาก 
น่าจะไปล�าเลียงไม้หลาย
เที่ยวกวา่จะไดม้ากพอ

ศรัทธา
นีไฟ

มีศรทัธา
วา่พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงท�าให้ทะเลแห้งถ้า
น่ันเป็นพระประสงค์
ของพระองค ์แตท่่าน
มีศรทัธาเช่นกันวา่
พระเจ้าจะทรงช่วยให้
ท่านท�าเรือ่งที่ดเูหมือน
เป็นไปไม่ไดส้�าเรจ็ 
(ด ู1 นีไฟ 17:50–51)

จงตามเรามา:  
พระคัมภีร์มอรมอน

27 มกราคม–2 กมุภาพนัธ์  

1 นีไฟ 16–22
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การตกท�าให้เกดิพรอะไรบ้าง

ก ารท่ีอาดมัและเอวาตดัสิน

ใจรับส่วนผลไมต้อ้ง

หา้มเป็นส่วนส�าคญัยิง่ในแผน

ของพระบิดาบนสวรรค ์หาก

ไม่มีการตก เราคงเขา้ไม่ถึง

พรประเสริฐสุดบางประการ

ของพระบิดาบนสวรรค ์พึง

พิจารณาส่ิงเหล่าน้ี:

จงตามเรามา: พระคมัภร์ีมอรมอน

3–9 กมุภาพนัธ์  

2 นีไฟ 1–5

6. เสรภีาพในการเลือก
ระหวา่งถูกกับผิด  

(ด ู2 นีไฟ 2:16, 26–27)

1. การด�ารงอยู่ของ
เราบนแผ่นดนิโลก 
(ด ู2 นีไฟ 2:20, 25) 2. ครอบครวั 

(ด ู2 นีไฟ  
2:19–20,  
22–23)

4. การเตบิโตและ
ความเจรญิก้าวหน้า 
(ด ู2 นีไฟ 2:11, 22)

9. ชีวตินิรนัดร ์
(ด ู2 นีไฟ 2:27)

3. ความรู้ ในเรือ่ง
ความดแีละความช่ัว 

(ด ู2 นีไฟ 2:26)

5. การที่เราสามารถ
รูสึ้กปีตแิละมีความสุข  
(ด ู2 นีไฟ 2:23–25;  

5:27)

ท่านจะแสดงความส�านึกคณุ
ตอ่พระบิดาบนสวรรคส์�าหรบั
พรเหล่าน้ีในวธิี ใดบ้าง? ◼

7. การไถ่ผ่านการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิต ์
(ด ู2 นีไฟ 2:5–10, 26)

8. การฟ้ืนคนืชีวติ 
(ด ู2 นีไฟ 2:8)

สัปดาห์  

2



26 เลียโฮนา

10–16 กมุภาพนัธ์  

2 นีไฟ 6–10
เราจะเอาชนะความตายได้อย่างไร

ก ารตกของอาดมักับเอวา
ท�าให้ โลกรูจ้ักความตาย

ทางรา่งกายและทางวญิญาณ 
(ด ู2 นีไฟ 9:6)

ความตายทางร่างกาย
เม่ือส้ินสุดชีวติมรรตยั 
เราประสบ “ความตาย
ของร่างกาย” หรือ การ

แยกจากกนัของ
วญิญาณกบัร่างกาย 

(ดู 2 นีไฟ 9:4–7, 10)

ความตายทางวญิญาณ
บาปหรือ “ความตาย
ของวญิญาณ” แยก

เราจากพระผูเ้ป็นเจา้ 
(ดู 2 นีไฟ 9:8–10)

จงตามเรามา: พระคมัภร์ีมอรมอน

การสนทนา
การชดใชข้องพระผูช่้วย
ใหร้อดท�าใหท่้านเกิด
ความหวงัอยา่งไร (ดู
แนวคิดบางประการจาก 
2 นีไฟ 9:7, 19–23)
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วธีิแก้ไข
การชดใชข้องพระคริสต์

เอาชนะความตายทาง
ร่างกายและทางวญิญาณ
เพื่อใหเ้ราเขา้สู่ท่ีประทบั
ของพระผูเ้ป็นเจา้ไดอี้ก
คร้ัง (ดู 2 นีไฟ 9:11–12, 
21–23) หลงัจากฟ้ืนคืน

ชีวติ วญิญาณและร่างกาย
ของเราจะรวมกนัอีก เพื่อ

ใหคู่้ควรรับชีวตินิรันดร์ เรา
ตอ้งมีศรัทธาในพระผูเ้ป็น
เจา้ กลบัใจจากบาปของ

เรา และด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตติคุณ

อยา่งซ่ือสตัย์

สัปดาห์  

3
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อสิยาห์เป็นใคร17–23 กมุภาพนัธ์  

2 นีไฟ 11–25

จงตามเรามา: พระคมัภร์ีมอรมอน

  




พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่  
“ถ้อยค�าของอิสยาห์

ยิ่งใหญ่” และพระองคท์รง
บัญชาให้เราศึกษาถ้อยค�า
เหล่าน้ัน (ด ู3 นีไฟ 23:1)  
ค�าสอนมากมายของอิสยาห์
เป็นสัญลักษณ์ของการปฏิบัติ
ศาสนกิจในมรรตยัและการ
เสด็จมาครัง้ที่สองของพระ
เยซูครสิต ์ถ้อยค�าของอิสยาห์
มีคา่มากถึงขนาดที่นีไฟจดไว้
ใน 2 นีไฟ 12–24 เพื่อให้คนที่
อ่าน “ ไดร้ืน่เรงิใจและช่ืนชม
ยินด”ี (2 นีไฟ 11:8)
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อิสยาห์รับใชเ้ป็นศาสดา
พยากรณ์ตั้งแต่ 740–701  
ปีก่อนคริสตกาล ท่านรับ
ใชเ้กือบ 40 ปี! ตอนท่ีอิส
ยาห์ไดรั้บเรียก เขาไม่ได้
เป็นชายชราผมหงอก
อยา่งท่ีเราคิด ท่าน
อ่านเก่ียวกบัการ
เรียกของอิส
ยาห์ไดใ้น 
2 นีไฟ 16

เขามคีรอบครัว ท่าน
สามารถอ่านเก่ียวกบั
ภรรยาของเขาผูเ้ป็น 
“ศาสดาพยากรณ์หญิง” 
และการท่ีพระเจา้ทรง

ตั้งช่ือใหบุ้ตรชาย
แรกเกิดของเขา
ใน 2 นีไฟ 18:3

เขาเป็น หัวหน้าที่
ปรึกษาของกษตัริย์
เฮเซคยีาห์ อิสยาห์
มีอิทธิพลมากใน
เยรูซาเลม็ นัน่น่าจะ
ช่วยเขาในบทบาทการ
เป็นศาสดาพยากรณ์
อยา่งไร?

อิสยาห์เป็น ศาสดา
พยากรณ์ทีม่ผู้ีอ้างถงึ
บ่อย ท่ีสุดในพระคมัภีร์ 
ในพระคมัภีร์มอรมอนมี
การอา้งถึงอิสยาห์สามสิบ
สองเปอร์เซ็นต ์ส่วนอีก
สามเปอร์เซ็นตเ์ป็นการ
ถอดความ (ดู คู่มือนักเรียน
พันธสัญญำเดิม ฉบบัพิมพ์
คร้ังท่ี 3 [คู่มือของระบบ
การศึกษาของศาสนจกัร, 
2003], 131) ท่านช่ืน
ชอบพระคมัภีร์ขอ้ใด
จากอิสยาห์?

ช่ือ อิสยำห์ หมายถึง 
“พระเจ้าทรงเป็น
ความรอด” เขาสอน
อยา่งนั้นแน่นอน! การ
รับพระนามของพระ
เยซูคริสตไ์วก้บัท่าน
ช้ีน�าการตดัสินใจของ
ท่านอยา่งไร?

สัปดาห์  

4
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หลายปีก่อนสมัยข้าพเจ้าเป็นประธานสเตคในปารสี ฝรัง่เศส 
ข้าพเจ้าไดร้บัแจ้งวา่ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์  (1910–2008) 
จะมาปารสีสองวนัและข้าพเจ้าจะเป็นคนขับรถให้ท่าน ข้าพเจ้า

จะไปรบัท่านที่สนามบินและพาท่านไปพักผ่อนที่ โรงแรม วนัรุง่ขึน้ข้าพเจ้า
จะตอ้งพาท่านไปเยือนหลายที่ แห่งหน่ึงที่ท่านตอ้งการไปเยือนคอืสุสาน
ทหารสหรฐั พี่ชายท่านสิน้ชีวติจากไข้หวดัใหญ่ ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 
1 ศพของพี่ชายท่านฝังไวท้ี่สุสานแห่งน้ี

แตเ่มื่อข้าพเจ้าไปรบัประธานฮิงคล์ีย์ ท่านดไูม่เหน่ือยมาก ท่านยกไม้เท้า
และพูดวา่ ”ประธานคอสเซครบั! ไปท�างานกันเถอะ!”

ท่านตอ้งการไปสุสานเดีย๋วน้ัน น่าเสียดายที่ข้าพเจ้าเตรยีมการกับผู้อ�านวยการวา่จะไปที่น่ัน
วนัรุง่ขึน้ ดว้ยเหตน้ีุเมื่อเราไปถึง สุสานจึงปิดและไม่มีคนอยู่

วนัรุง่ขึน้ เรายุ่งมากจนเราไม่มีเวลากลับไปสุสาน เย็นวนัน้ัน ประธานฮิงคล์ีย์ยื่นธนบัตร 10 
ดอลลาร ์(สหรฐั) ให้ข้าพเจ้าและพูดวา่ “ผมเสียใจมากที่ ไปสุสานไม่ได ้ผมจะขอบคณุมากถ้าคณุ
จะซือ้ดอกไม้ ไปวางไวบ้นหลุมศพของพี่ชายผม”

ข้าพเจ้าซือ้ดอกไม้ แต่ไม่ได้ ใช้ธนบัตรใบน้ัน บ่ายวนัอาทิตย์ตอ่มา ข้าพเจ้าไปวางดอกไม้บน
หลุมศพกับครอบครวั เราถ่ายรปูครอบครวัเราหน้าหลุมศพพรอ้มดอกไม้ทัง้หมดน้ันแล้วส่งไปให้
ประธานฮิงคล์ีย์

ข้าพเจ้ายังมีธนบัตร 10 ดอลลาร์ ใบน้ัน มันอยู่ ในพระคมัภีรข์องข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้าถามวา่  
“ธนบัตรใบน้ีมีคา่เท่าไร?” คนส่วนใหญ่จะตอบวา่ “สิบดอลลาร”์ แตส่�าหรบัข้าพเจ้า มันมีคา่
มากกวา่น้ัน ธนบัตรใบน้ี ม ีคา่สิบดอลลารก็์จรงิ แตส่�าหรบัข้าพเจ้ามันประเมินคา่มิได ้น่ันเป็น
ความทรงจ�าถึงช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ามีกับศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

โดย อธิการ 
เจราลด์ คอสเซ

อธิการควบคุม

ท่านก�าลังมองที่
คณุคา่ช่ัวคราว
ของส่ิงตา่งๆ หรอื
คณุคา่นิรนัดร์
ของส่ิงตา่งๆ

ท่านก�าลงัใช ้ 
ชีวติเท่ากบัสิบดอลลาร์  
หรือไม่
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ให้จุดประสงค์และความหมายนิรันดร์แก่ชีวติท่าน
ในชีวติเรา หลายอยา่งมคีา่ช่ัวคราวและจ�ากดัมาก มคีนมากมาย

ใช้ชีวติเทา่กบั “สิบดอลลาร”์ คนแบบน้ีอาจจะพดูวา่ “จงกนิ, 
จงดืม่, และจงรืน่เรงิเถดิ, เพราะพรุง่น้ีเราก็ตาย” (2 นีไฟ 28:7)

แตชี่วติทุกนาทีบนแผ่นดนิโลกมีคา่มหาศาลและส่งผลเลย
ชีวติน้ีไปถึงนิรนัดร ตรงข้ามกับเจตคตขิอง “จงกิน, จงดืม่, และ
จงรืน่เรงิเถิด” คอื “จงสะสมทรพัย์สมบัตเิพื่อตวัพวกท่านเองไว้
ในสวรรค”์ (มัทธิว 6:20)

1พระวหิาร ส�าหรบัคนส่วนใหญ่ พระวหิารเป็นเพียงส่ิงปลูก
สรา้งที่สวยงาม พระวหิารสวยงาม แตส่�าหรบัเรา พระวหิาร

เป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้าที่เราจะไดร้บัศาสนพิธีและท�าพันธ
สัญญาเพื่อให้ชีวติเรากับครอบครวัเราด�ารงอยู่ช่ัวนิรนัดร์

2พระคมัภร์ีมอรมอน คนส่วนมากจะพูดวา่พระคมัภีรม์อรมอน 
เป็นเพียงหนังสือที่มีเรือ่งราวดีๆ  แตส่�าหรบัเรา พระคมัภีร ์

มอรมอนเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของการให้คณุค่านิรันดร์กบัส่ิงต่างๆ:
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หาความกลมเกลยีวระหว่างฝ่ายโลกกบัฝ่ายวญิญาณ
ฝ่ายโลกกับฝ่ายวญิญาณของชีวติเราเกี่ยวพันกันมาก และ

เราไม่ควรพยายามแยกออกจากกัน แง่มุมทางโลกควรสนอง
วตัถุประสงคนิ์รนัดร์

พระเจ้าตรสัวา่ “ส�าหรบัเราทุกส่ิงเป็นฝ่ายวญิญาณ” (หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 29:34) พระองคต์รสัเช่นกันวา่ “มนุษย์เป็น
วญิญาณ. ธาตตุา่งๆ เป็นนิรนัดร,์ และวญิญาณกับธาต,ุ สัมพันธ์
กันอย่างแยกไม่ออก, จะไดร้บัความสมบูรณ์แห่งปีต;ิ และเมื่อ
แยกจากกัน, มนุษย์จะรบัความสมบูรณ์แห่งปีติไม่ได”้ (หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 93:33–34) วญิญาณเราปราศจากรา่งกายจะ
ดพีรอ้มไม่ได ้และน่ันคอืเหตผุลที่มีการฟ้ืนคนืชีวติ ความสูงส่ง
อยู่ ในความกลมเกลียวและความเป็นหน่ึงเดยีวกันระหวา่งฝ่าย
โลกกับฝ่ายวญิญาณ

ตดัสินใจด้วยพระวญิญาณ
เราควรตดัสินใจเกี่ยวกับเรือ่งทางโลกดว้ยพระวญิญาณของ

พระเจ้า พระเจ้าทรงมองไกลถึงนิรนัดร พระองคท์รงทราบทุก
อย่างตัง้แตต่น้จนจบ พระองคท์รงรกัเราอย่างสมบูรณ์—แม้
มากกวา่เรารกัตวัเราเอง การแสวงหาพระประสงคข์องพระองค ์

แทนที่จะเป็นของเราเอง จะท�าให้ชีวติเรามีความสุขมากขึน้และ
ดขีึน้ เราจะรูพ้ระประสงคข์องพระองคผ์่านพระวญิญาณของ
พระองคซ่ึ์งมาจากการสวดอ้อนวอน การอ่านและไตรต่รองพระ
คมัภีรร์วมทัง้การหารอืกับครอบครวัเรา

ดงัน้ัน เราจะรูจ้ักพระวญิญาณของพระองค์ ไดอ้ย่างไร? 
พระเจ้าตรสัวา่

“ส่ิงซ่ึงไม่จรรโลงใจมิไดม้าจากพระผู้เป็นเจ้า, และเป็นความ
มืด. ส่ิงซ่ึงมาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นความสวา่ง; และคนที่รบัความ
สวา่ง, และด�าเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าตอ่ไป, รบัความสวา่งมาก
ขึน้; และความสวา่งน้ันเจิดจ้ายิ่งขึน้ๆ จนถึงวนัที่สมบูรณ์”  

(หลักค�าสอนและพันธสัญญา 50:23–24)
กล่าวอีกนัยหน่ึงคอืส่ิงที่จรรโลงใจเรา ส่ิงที่สรา้งเราขึน้มา ส่ิงที่

ท�าให้เราเกิดปีต ิส่ิงที่ท�าให้เกิดแสงสวา่งในชีวติเรา ล้วนไดร้บัการ
ดลใจจากพระผู้เป็นเจ้า บางครัง้แม้แตค่วามคดิของเราเองก็ ได้
รบัการดลใจจากพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าตัดสินใจตามการกระตุ้นเตือนทางวิญญาณมาแล้ว
หลายครัง้ขณะที่สติปัญญาของข้าพเจ้าบอกให้ท�าอย่างอื่น ซ่ึง
พิสูจน์ ให้เห็นทุกครัง้วา่เหนือกว่าส่ิงที่สติปัญญาของข้าพเจ้า
บอกให้ท�า

3ส่วนสิบ คนส่วนมากจะพูดวา่ “ส่วนสิบคอืเงินที่คณุให้
ศาสนจักรของคณุ” ส�าหรบัเรา ส่วนสิบไม่ ใช่แคเ่งิน แต่

เป็นการแสดงศรทัธาและการเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระเจ้า 
และหมายถึงพรที่เราจะไดร้บัเมื่อเราซ่ือสัตย์

4พระค�าแห่งปัญญา คนจ�านวนมากจะพูดวา่พระค�าแห่งปัญญา
เกี่ยวข้องกับสุขภาพรา่งกาย น่ันจรงิ แตเ่ป็นมากกวา่น้ัน เรา

รูว้า่ถ้าเราปฏิบัตติามพระค�าแห่งปัญญา พระวญิญาณของพระเจ้า
จะสถิตกับเรา
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ตวัอย่างเช่น หลังจากข้าพเจ้ากับภรรยาตดัสินใจแตง่งานกัน 
เราตกลงกันวา่จะมองชีวติแตง่งานของเราให้ ไกลถึงนิรนัดร—จะ
แข็งขันในศาสนจักรตลอดไป แตง่งานในพระวหิาร และอื่นๆ การ
เลือกเหล่าน้ันเป็นพรแก่เราอย่างมาก ท�าให้ชีวติแตง่งานของเรา
ลึกซึง้ยืนยาว

ในชีวติช่วงหน่ึงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีงานที่ ให้เงินเดอืนสูง
พรอ้มความรบัผิดชอบใหญ่หลวงและการยอมรบั วนัหน่ึงภรรยา
ข้าพเจ้าพูดวา่ “งานคณุยุ่งมาก คณุควรสวดอ้อนวอนและคดิดวูา่
ควรจะหางานใหม่ที่จะท�าให้คณุมีเวลารบัใช้พระเจ้ามากขึน้หรอื
เปล่า” เราสวดอ้อนวอนและพระวญิญาณทรงยืนยันวา่ข้าพเจ้า
ควรเปลี่ยนงาน แตข่้าพเจ้ายังคดัคา้นอยู่เล็กน้อย เมื่อข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรือ่งน้ี ข้าพเจ้าทูลช่ือบรษัิทเดยีวที่คดิจะ
ท�างานให้ถ้าออกจากงาน

สามสัปดาห์ตอ่มา ข้าพเจ้าตดิตอ่บรษัิทจัดหางานและมีการ
สัมภาษณ์ สุดท้ายมีคนบอกวา่ลูกคา้รายหน่ึงของเขาเพิ่งขอผู้
อ�านวยการคนใหม่ น่ันเป็นบรษัิทที่ข้าพเจ้ากล่าวทูลในการสวด
อ้อนวอน เป็นบรษัิทเล็กๆ ที่มีการเปิดรบัทุกสิบปีเท่าน้ันหรอื
ราวๆ น้ัน น่ันคอืปาฏิหารยิ์

ข้าพเจ้าพูดทีเล่นทีจรงิกับภรรยาวา่ “ผมมีข่าวดกีับข่าวรา้ย

จะบอกคณุ ข่าวดคีอืบรษัิทน้ันจะจ้างผม ข่าวรา้ยคอืผมคดิวา่
พระเจ้าทรงมีบางอย่างเตรยีมไว้ ให้ผม”

ข้าพเจ้าเซ็นสัญญาเริม่งานกับบรษัิทน้ันในวนัศกุร ์วนัเสาร์
ข้าพเจ้าไดร้บัเรยีกเป็นประธานสเตค

ข้าพเจ้ากับภรรยาให้คณุคา่กับการกระตุน้เตอืนของพระ
วญิญาณและการรบัใช้พระผู้เป็นเจ้ามากกวา่พรทางโลกหรอื
ความพึงพอใจตามปัญญาของเราหรอืการยอมรบัทางสังคม 
เราแสวงหาพระประสงคข์องพระเจ้าและไดร้บัการยืนยันทาง
วญิญาณวา่ทุกอย่างจะด ีน่ันเป็นประสบการณ์ใหญ่ที่สุดครัง้
หน่ึงในชีวติข้าพเจ้า

มองเห็นคุณค่าทีแ่ท้จริง
ข้าพเจ้าไม่เคยเสียใจที่นึกถึงเรื่องทางวิญญาณมากกว่าเรื่อง

อื่น บางครัง้รู้สึกเหมือนเป็นการเสียสละ แต่ข้าพเจ้าได้เรยีนรูว้่า
ในระยะยาวแล้ว น่ีเป็นส่ิงเดียวที่ส�าคัญ อย่าใช้ชีวิตเท่ากับ “สิบ
ดอลลาร์” การท�าให้ชีวิตเราสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการ
ด�ารงอยู่คือการผสมผสานความปีติยินดีกับความสุข ไม่เฉพาะ
ในชีวิตน้ีแต่ ในชีวิตที่จะมาถึงด้วย ◼

5ความสัมพนัธ์ทางเพศในชีวติสมรส คนส่วนมากคดิวา่น่ันเป็น
เพียงความพอใจทางกาย แตร่ะหวา่งชายหญิงที่แตง่งานกัน 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ ไดร้บัการผนึกในพระวหิาร ความ
สัมพันธ์ดงักล่าวเป็นมากกวา่น้ัน เกี่ยวข้องกับการมีครอบครวั 
การแสดงความรกั และความเป็นหน่ึงเดยีวกันในชีวติสมรส

6การศึกษาและการท�างาน คนส่วนมากจะพูดวา่น่ันเป็นวธิีท�าให้
ชีวติเราสะดวกสบายและขานรบัความตอ้งการของครอบครวั

เรา แตเ่ราเช่ือวา่เกี่ยวข้องกับการสรา้งการพึ่งพาตนเองดว้ย ซ่ึง
เป็นหลักธรรมฝ่ายวญิญาณ เราสามารถใช้สิทธิ์เสรขีองเราพึ่ง
ตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น
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เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

ด้
  วยปอดที่
ท�ำงำนเพียง

ข้ำงเดยีวและ
กระดกูสันหลังที่
คดงอ ดฉัินจึงรูสึ้ก
วำ่อนำคตจะไม่
สดใสเท่ำทีด่ฉัิน
วำดหวงั

เ  มื่อดิฉันถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินเน่ืองด้วย
ปอดทัง้สองข้างยุบ ดิฉันคิดว่าคงมาถึง

จุดจบของชีวิตแล้ว ดิฉันยังไม่พร้อมรับ
จุดจบน้ีทัง้ทางอารมณ์และทางวิญญาณ 
แต่ร่างกายของดิฉันไม่ ไหว ครอบครัว
ไม่อยากเห็นดิฉันในสภาพน้ัน แต่พวก
เขายังคงเข้มแข็ง และดิฉันได้รับพรที่
รอดชีวิต

การตอ่สู้ของดฉัินไม่จบตรงน้ัน นับจาก
น้ันเป็นตน้มาดฉัินตอ้งใช้ชีวติอยู่กับปอด
ที่ท�างานเพียงข้างเดยีวและกระดกูสัน
หลังที่คดงอ ดฉัินเจ็บปวดและยากล�าบาก
ทุกวนั ดฉัินเคยคดิวา่ตายดกีวา่ทรมานอยู่
แบบน้ี ดฉัินรูสึ้กอ่อนแอ ไม่เฉพาะรา่งกาย
เท่าน้ัน แตจ่ิตใจและจิตวญิญาณดว้ย 

ดฉัินสิน้หวงัและหมดความเช่ือมั่น ดฉัิน
เริม่ผลักไสคนที่ ให้ก�าลังใจดฉัินในชีวติ 
แตค่รอบครวัของดฉัินไม่เคยหมดหวงัใน
ตวัดฉัิน พวกเขารกัและห่วงใยดฉัิน และ
เพื่อนๆ ยังคงสนับสนุนดฉัิน แม้กระน้ัน
ดฉัินก็ยังรูสึ้กวา่อนาคตจะไม่สดใสเท่าที่
ดฉัินวาดหวงั

คนืหน่ึงดฉัินรูสึ้กเศรา้มาก ดฉัินตดัสิน
ใจวา่ตอ้งอ่านปิตพุรของตน ดฉัินน� ้าตา
คลอขณะอ่านสองสามบรรทัดแรก “พระ
บิดาในสวรรคข์องเราทรงห่วงใยคณุและ
ทรงรกัคณุ พระองคท์รงตอ้งการให้คณุมี
ความสุขในชีวติน้ี”

ในขณะน้ันดฉัินตระหนักวา่พระบิดา
บนสวรรคท์รงมอีนาคตที่สดใสมากเตรยีม

ไว้ ให้ดฉัินและมีพรวเิศษสุดให้ดฉัินคาด
หวงัตราบเท่าที่ดฉัินเดนิตามเส้นทางที่
พระองคท์รงตอ้งการให้ดฉัินเดนิ

พระบิดาในสวรรคข์องเราทรงทราบ
วา่เราทุกคนจะทุกข์ยากล�าบาก พระองค์
จึงทรงส่งพระบุตรของพระองคพ์ระเยซู
ครสิตม์าทนทุกข์เพื่อเราและปลอบโยน
เรา ความรกัที่ทัง้สองพระองคท์รงมีตอ่เรา
ช่างมากมายเหลือเกิน ดฉัินจะยังทุกข์ยาก
ล�าบากเหมือนเดมิทุกวนัในชีวติบนแผ่น
ดนิโลก แตด่ฉัินรูว้า่ความรกัของพระองค์
จะอยู่ที่น่ันเสมอและสัญญาของพระองค์
จะเกิดสัมฤทธิผลทัง้หมดถ้าดฉัินยึดมั่น
และตดิตามพระองค ์◼
พรีเชียส กยุอูโอ รีซัล ฟิลปิปินส์

พระองค์ทรงต้องการให้ดฉัินมคีวามสุข
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หลังจากหลานชายของเราประสบ
อุบัตเิหตรุา้ยแรง ผมกับอนา มาเรยี

ภรรยาพูดคยุกันเกี่ยวกับความปรารถนา
จะรูค้วามจรงิในบรรดาศาสนาและความ
เช่ือตา่งๆ บ่ายวนัหน่ึงผมน่ังอยู่บนเตยีง
และสวดอ้อนวอนวา่ “พระเจ้า โปรดช่วย
ให้ข้าพระองคพ์บวธิีรูว้า่นิกายใดถูกตอ้ง”

ห้านาทีตอ่มา เสียงโทรศัพท์ดงั เพื่อน
คนหน่ึงโทรมาชวนผมกับภรรยาไปบ้าน
เขาเพื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
เสรมิบางอย่าง เราไป และขณะอยู่ที่น่ัน 
เพื่อนหยิบพระคมัภีรม์อรมอนมาให้เรา
เล่มหน่ึง บนหน้าปกในมีข้อความส่วนตวั
เขียนวา่ “ผมหวงัวา่หนังสือเล่มน้ีจะช่วย
ให้คณุเข้าใกล้พระเจ้าพระเยซูครสิตข์อง
เรามากขึน้”

วนัรุง่ขึน้ ผมมองดหูนังสือและสวด
อ้อนวอนอีกครัง้ “พระเจ้า บอกข้าพระองค์
ทีวา่หนังสือเล่มน้ีจรงิหรอืไม่ ข้าพระองค์
ไม่ประสงคจ์ะท�าให้พระองคข์ุ่นเคอืงดว้ย
การอ่านส่ิงที่ ไม่ด”ี

ผมเริม่อ่าน ขณะอ่าน ผมรูสึ้กประหน่ึง
ตนรูจ้ักคนในพระคมัภีรม์อรมอน เมื่ออ่าน
มาถึงตอนจบ ผมเจ็บปวดกับความพินาศ
ของชาวนีไฟจนผมรอ้งไห้ ผมอ่านหนังสือ
มาหลายรอ้ยเล่ม แต่ไม่มีเล่มใดสัมผัส
ใจผมเหมือนพระคมัภีรม์อรมอน ผมรูว้า่
พระคมัภีรเ์ล่มน้ีเป็นความจรงิ

วนัอาทิตย์วนัหน่ึงผมชวนอนา มาเรยี
ไปโบสถ์ของศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่อยู่ ใกล้บ้าน ผม
คดิวา่เธอคงไม่อยากไป แตเ่ธอยอมไป เรา
ชอบส่ิงที่เราไดย้ิน หลังจากน้ันสมาชิก
วอรด์ถามวา่พวกเขาจะส่งผู้สอนศาสนามา
หาเราไดห้รอืไม่ “ ไดแ้น่นอน” เราตอบ

ไม่นานผู้สอนศาสนาก็มาพรอ้มพระ
คมัภีรม์อรมอนในมือและบอกวา่พวกเขา

พระคมัภร์ีมอรมอนเป็นผู้สอนศาสนาของเรา
มีข่าวสารมาแบ่งปันให้กับเรา “น่ันเป็น
หนังสือที่ดมีาก” ผมบอก “ผมอ่านแล้ว” 
พวกเขาประหลาดใจ จากน้ันอนา มาเรยีก็
ท�าให้ผมประหลาดใจ “ดฉัินอ่านอยู่คะ่” 
เธอบอก “อ่านถึงโมไซยาห์แล้ว”

เธอเห็นหนังสือที่ผมวางไวบ้นโตะ๊ทุก
วนัก่อนไปท�างานและเริม่อ่านดว้ยตวัเอง 
ตอ่มาเธอท�าให้ผมประหลาดใจอีกครัง้เมื่อ
เธอบอกวา่ขณะผมสวดอ้อนวอนขอการน�า
ทางจากพระบิดาบนสวรรค์ ไม่กี่สัปดาห์

เ มือ่ผมก�ำลังสวดอ้อนวอนขอกำรน�ำทำงจำก
พระบิดำบนสวรรค ์ภรรยำผมเอ่ยค�ำสวด

อ้อนวอนเดยีวกันในอีกบรเิวณหน่ึงของบ้ำน
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ก่อน เธอเอ่ยค�าสวดอ้อนวอนเดยีวกันใน
อีกบรเิวณหน่ึงของบ้าน

ผมบอกผู้สอนศาสนาวา่ผมพรอ้มรบั
บัพตศิมา พวกเขาสอนบทเรยีนหลายบท 
และสองสัปดาหต์อ่มา ผมกบัภรรยารบับพั
ตศิมาและการยืนยัน เราขอบพระทัยอย่าง
ยิ่งที่พระเจ้าทรงส่งพระคมัภีรม์อรมอนมา
ช่วยให้เรารูว้า่นิกายใดถูกตอ้ง ◼

ราอูล เฮอร์นันเดซ รัฐเทกซัส 
สหรัฐอเมริกา
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ขณะดฉัินกับสามีก�าลังรบัประทาน
อาหารกลางวนัที่รา้นแซนดว์ชิแห่ง

หน่ึง ชายคนหน่ึงเดนิเข้ามา ดมูอซอ 
สับสน และงุนงง เมื่อเขาเดนิมาถึงโตะ๊
ของเรา ดฉัินประหลาดใจที่เขาไม่ขอเงิน 
เขาแคถ่ามทางไปเมืองแฟลกสแตฟฟ์ รฐั
แอริโซนา ดฉัินกับสามีบอกทางเขา เขา
ขอบคณุแล้วเดนิจากไป

หลังจากรบัประทานอาหารกลางวนัเรา
ก�าลังจะกลับบ้าน ทันใดน้ันดฉัินเห็นชาย
คนดงักล่าวเดนิไปทางป๊ัมน� ้ามัน ดฉัินมี
ความรูสึ้กแรงกล้าวา่ตอ้งช่วยเหลือเขาและ
ขอให้สามีขับรถเข้าไปในป๊ัมน� ้ามัน ดฉัิน
พบเขาและแนะน�าตวั เขามีนัยน์ตาเศรา้
และอิดโรย ใบหน้ามีริว้รอยรอ่งลึกจาก
ความยากล�าบากของชีวติ

ดฉัินถามวา่เขาวางแผนจะไป
แฟลกสแตฟฟ์อย่างไร เขาบอกวา่เขาจะ
เดนิไป ดฉัินรูว้า่เป็นไปไม่ไดเ้น่ืองจาก
แฟลกสแตฟฟ์อยู่ ไกลกวา่ 120 ไมล์ (193 
กิโลเมตร) ดฉัินให้เงินเขาและบอกให้เขา

ผมอยากกลบับ้าน
ไปกินอาหารที่รา้นอาหารจานดว่นแถวน้ัน
แล้วดฉัินจะกลับมารบัเขาไปส่งที่สถานีรถ
โดยสารและซือ้ตัว๋ให้เขาไปแฟลกสแตฟฟ์

ดฉัินกลับไปที่รถกระบะและบอกสามี
วา่เกิดอะไรขึน้ เพราะปัญหาสุขภาพของ
สามี ดฉัินจึงโทรหาเพื่อนคนหน่ึงและขอ
ให้เธอไปเป็นเพื่อน เธอตกลง เรารวบรวม
เสบียง อาหาร และน� ้า จากน้ันจึงขับรถไป
รบัเขาที่รา้นอาหาร

ขณะมุ่งหน้าไปสถานีรถโดยสาร ชายที่
น่าสงสารคนน้ีเริม่พูดซ�า้ๆ วา่ “ผมอยาก
กลับบ้าน” ดฉัินถามวา่แฟลกสแตฟฟ์
เป็นบ้านของเขาหรอืเปล่า ไม่ ใช่ แต่
ลูกสาวที่เขาไม่ไดค้ยุกับเธอมานานหลาย
ปีอาศัยอยู่ที่น่ัน เขาอธิบายวา่เขาเพิ่ง
พ้นโทษและออกจากคกุเมื่อสองสัปดาห์
ก่อน เจ้าหน้าที่มาส่งเขากับนักโทษอีก
คนที่สถานีรถโดยสารและให้ตัว๋คนละใบ 
นักโทษอีกคนขโมยตัว๋ของเขาและเงินอีก
เล็กน้อยที่เขามี เขาจึงรอ่นเร่ไปตามถนน
นับแตน้ั่น ไม่มี ใครยอมช่วยเหลือเขา

“ผมอยากกลับบ้าน” เขาพูดอีกครัง้
เรามาถึงสถานีรถโดยสาร ดฉัินซือ้ตัว๋

ให้เขาและให้เงินเขาจ�านวนหน่ึงพรอ้ม
กับเสบียงที่เรารวบรวมไว ้เขาขอบคณุเรา
และน่ังลง ขณะขับรถจากมา ค�าพูดของ
ชายคนน้ีวนเวยีนอยู่ ในความคดิของดฉัิน 
“ผมอยากกลับบ้าน”

ไม่ ใช่เราทุกคนหรอกหรอืที่อยากกลับ
บ้าน เราทุกคนจากบ้านที่เรารกัเมื่อเรา
มาแผ่นดินโลก เราทุกคนจะหลงทาง 
ด้วยเหตุน้ีพระเยซูครสิต์จึงทรงแสดง
เส้นทางให้เราเดินตามและทรงจ่ายราคา
สูงสุดเป็นค่าไถ่บาปของเราผ่านการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค ์
เช่นเดียวกับชายคนน้ีไม่สามารถกลับ
บ้านด้วยตนเองได้ เราเองก็ ไม่สามารถ
กลับบ้านบนสวรรค์ ได้หากปราศจากพระ
ผู้ช่วยให้รอดของเรา ◼

ออเดรย์ ไซมอนซัน รัฐแอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา
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ดิฉันเห็นเขำเดนิไปทำงป๊ัม
น� ้ำมันและมีควำมรูสึ้กแรง

กล้ำวำ่ตอ้งช่วยเหลือเขำ



ดิฉันเคยชินกับการออกจากบ้านเวลา 
8 โมงเช้าและกลับตอนเที่ยงคนืหลัง

จากท�างานมาทัง้วนัแล้วไปเรยีนหนังสือ
ตอนกลางคนื ในช่วงเวลาน้อยนิดที่ดฉัิน
กับดาเนียลสามีอยู่ดว้ยกัน เราทะเลาะ
กัน สถานการณ์ ไม่ดเีลย เราเกือบจะ
แยกทางกัน

เย็นวนัอาทิตย์วนัหน่ึงหลังจากทะเลาะ
กัน ดาเนียลพูดวา่ “เราควรจะเข้าใกล้พระ
ผู้เป็นเจ้าให้มากกวา่น้ี” วนัรุง่ขึน้ ขณะ 
ดาเนียลอยู่บ้านดแูลลูกชายของเรา  
ผู้สอนศาสนามาเคาะประตู

เมื่อผู้สอนศาสนาเริม่พูดคยุกับเรา 
ดฉัินไม่เห็นดว้ยกับทุกอย่างที่พวกเขา
สอน แตห่ลังจากสนทนากันสองสามครัง้ 
เราเริม่รูสึ้กบางอย่าง เราไม่รูว้า่คอือะไร แต่
เราเรยีกวา่ “มนตว์เิศษ” ความรูสึ้กสงบ
และความปรองดอง ความรูสึ้กน้ันจะยัง
อยู่แม้หลังจากผู้สอนศาสนาไปแล้ว เรา
ตระหนักวา่เราตอ้งมีความรูสึ้กน้ันบ่อยขึน้
ในบ้านของเรา

พระเจ้าทรงมแีผนอืน่ส�าหรับเรา
ขา่วสารของผูส้อนศาสนาเกีย่วกบัความ

ส�าคญัของครอบครวัเป็นแรงบันดาลใจให้
ดฉัินกบัดาเนียลสนิทกนัมากขึน้ในชีวติ
แตง่งานของเรา ดฉัินเคยหวงัวา่การไป
เรยีนหนังสือจะท�าใหด้ฉัินไดต้�าแหน่งใน
ทีท่�างานสูงขึน้ แตเ่ราตดัสินใจใหค้วาม
ส�าคญักบัครอบครวั ใช้เวลาดว้ยกนัมากขึน้ 
และมบีตุรเพิม่ ดฉัินลาออกจากโรงเรยีน ลา
ออกจากงาน และไปท�างานเป็นเลขานุการ
ของดาเนียลทีธ่รุกจิก�าจดัแมลงของเขา

ไม่ถึงสามเดอืนหลังจากผู้สอนศาสนา
มาเยี่ยมครัง้แรก เรารบับัพตศิมาและ
การยืนยัน ชีวติเราเปลี่ยนไปมาก เราเริม่
ด�าเนินชีวติตามกฎส่วนสิบ เราเริม่สวด
อ้อนวอนที่บ้านและที่ท�างานกับลูกจ้าง
ของดาเนียล เราเริม่รบัใช้ ในศาสนจักร 
ธุรกิจของดาเนียลขยายตวั และเขาตอ้ง
จ้างคนงานเพิ่ม

หน่ึงปีหลังจากเรารบับัพตศิมา เราไป
พระวหิารเพื่อรบัการผนึก ไม่กี่วนัหลังจาก
ผนึก ดฉัินพบวา่ตนตัง้ครรภ์

วนัอาทิตย์ ไม่ง่ายส�าหรบัเรา ดาเนียล 
ออกไปประชุมสภาสูงแตเ่ช้า ดฉัินตอ้งจัด
เตรยีมทุกอย่างตามล�าพังเพื่อพาลูกสาม
คนไปโบสถ์ แตเ่รามีเวลาอยู่ดว้ยกันมาก
ตลอดสัปดาห์ ดว้ยเหตน้ีุถึงแม้จะแยกกัน
บ้างในวนัอาทิตย์ขณะที่เรารบัใช้พระเจ้า 
แตเ่รารูว้า่เราไดร้บัพร

เราไดร้บัประจักษ์พยานวา่เมื่อเราท�า
ส่วนของเรา พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเรา 
และพรจะมา เราไดร้บัมากมายกวา่ที่เรา
หวงัไวจ้ากแผนของเราเอง พระเจ้าทรงมี
ส่ิงที่ดกีวา่ให้เรา ◼
คลอเดยี เซเปดา แคว้นโกกมีโบ ชิลีภา
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สมุดบันทกึการประชุมใหญ่ของฉัน

ศึกษาใหลึ้กซ้ึงมากข้ึน

การเป็นสานุศิษย์หมายความว่าอย่างไร

ทรงอยูก่บัเรา

“ภาพและเสียงท่ีน่าต่ืนเตน้

ท่ีสุดในชีวติคือภาพและ

เสียงท่ีพระเยซูไม่เพียง

เสดจ็ผา่นเท่านั้น แต่เสดจ็

มา หำ เรา ทรงหยดุ ข้ำงๆ 

เรา และทรงอยู ่กับ เรา”

เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, 
“ข่าวสาร ความหมาย และฝูงชน,”  
หน้า 8

“เม่ือเราท�าตามสุรเสียง
ของพระผูเ้ป็นเจา้และ
เดินตาม เส้นทางพนัธ-

สัญญาของพระองค์ 
พระองคจ์ะทรงท�าให้
เราเขม้แขง็ข้ึนในการ

ทดลองของเรา”

เอล็เดอร์ฮอร์เก เอม็. อลัวาราโด, 
“หลงัการทดลองศรัทธาของ

เรา,” หน้า 50

ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนั, “ปีติของวสุิทธิชน,” หนา้ 15)
•  “ขา้พเจา้เช้ือเชิญใหท่้านปวารณาตนต่อกระบวนการเป็น

สานุศิษยช์ัว่ชีวติ ท�าและรักษาพนัธสญัญา โยนวถีิเดิมของ
ท่านลงไปในน�้าตกลึกไหลเช่ียว ฝังอาวธุแห่งการกบฏของ
ท่านใหมิ้ดอยา่ใหด้า้มโผล่ข้ึนมา” (เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด,์ 
“การปวารณาตนแน่วแน่ต่อพระเยซูคริสต,์” หนา้ 25)

•  “ค�าสญัญาของเราวา่จะระลึกถึงพระผูช่้วยใหร้อดตลอดเวลา
ใหพ้ลงัเรายนืหยดัเพ่ือความจริงและความชอบธรรม—ไม่วา่
จะอยูท่่ามกลางคนกลุ่มใหญ่หรืออยูใ่นสถานท่ีโดดเด่ียวท่ีไม่มี
ใครรู้การกระท�าของเรานอกจากพระผูเ้ป็นเจา้” (ลิซา แอล. 
ฮาร์คเนสส์, “ถวายเกียรติพระนามของพระองค,์” หนา้ 61)

•  “สานุศิษยท่ี์แทจ้ริงของพระเยซูคริสตรั์กพระผูเ้ป็นเจา้และ
บุตรธิดาของพระองคโ์ดยไม่คาดหวงัส่ิงใดตอบแทน เรารัก
คนท่ีท�าใหเ้ราผดิหวงั คนท่ีไม่ชอบเรา กระทัง่คนท่ีเยาะเยย้ 
ข่มเหง และพยายามท�าร้ายเรา” (เอล็เดอร์ดีเทอร์ เอฟ.  
อุคทด์อร์ฟ, หนา้ 88)

“การเป็นสานุศิษยไ์ม่ใช่การท�าอะไรอยา่งสมบูรณ์แบบ” 
เอล็เดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟกล่าว “แต่เป็นการท�า 
อะไรดว้ยความตั้งใจ” (“การผจญภยัคร้ังส�าคญัของท่าน,” 
หนา้ 87) ท่านกบัผูพ้ดูการประชุมใหญ่สามญัท่านอ่ืนๆ 
กล่าว เป็นการเลือกของเราไม่ใช่ความสามารถของเราท่ีบ่ง
บอกวา่จริงๆ แลว้เราเป็นใคร
•  “เราเป็นผูติ้ดตามท่ีแทจ้ริงของพระองคผ์ูท้รงทุ่มสุด

ตวัเพื่อเราหรือไม่? . . . ขา้พเจา้ขอวงิวอนทุกท่านท่ี
ไดย้นิและอ่านถอ้ยค�าเหล่าน้ี ไดโ้ปรดอยา่หน่วงเหน่ียว
ความมุ่งมัน่ทั้งหมดของท่านจนท่านอาจไม่มีอนาคต
ใหใ้ชค้วามมุ่งมัน่นั้น” (เอล็เดอร์เทอเรนซ์ เอม็. วนิสนั, 
“สานุศิษยท่ี์แทจ้ริงของพระผูช่้วยใหร้อด,” หนา้ 11)

•  “วสุิทธิชนคือคนท่ีเขา้สู่พนัธสญัญาพระกิตติคุณผา่นบพั 
ติศมาและพากเพียรติดตามพระคริสตใ์นฐานะสานุศิษย์
ของพระองค ์เพราะเหตุน้ี ‘ปีติของวสุิทธิชน’ จึงหมาย
ถึงปีติของการเป็นเหมือนพระคริสต”์ (เอล็เดอร์ดี.  
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การประชุมใหญ่สามญัเดือนตุลาคม ปี 2019

ได้รับการเปิดเผย

“โปรแกรมใหม่ของศาสนจกัรส�าหรับเดก็และเยาวชน
สร้างข้ึนบนพื้นฐานท่ีใหเ้รียนรู้เพื่อแสวงหาการเปิดเผย 
คน้พบส่ิงท่ีพระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้ราท�า จากนั้นลงมือ
ท�าตามการช้ีน�านั้น” ซิสเตอร์มิเชลล ์เครก ท่ีปรึกษาท่ี
หน่ึงในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามญักล่าว ท่านแบ่ง
ปันส่ีวธีิท่ีเราสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางวญิญาณของ
เราเพื่อรับการเปิดเผย:
1. จดัสรรเวลาและท่ีวา่งเพื่อไดย้นิสุรเสียงของพระ 

ผูเ้ป็นเจา้
2. ลงมือท�าโดยไม่รอชา้
3. รับธุระของท่านจากพระบิดาบนสวรรค์
4. เช่ือและวางใจวา่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงน�าท่าน

ดู มเิชลล์ เครก, “สมรรถภาพทางวญิญาณ,” หน้า 19–21

ท�าใหโ้บสถ ์ 
“นานข้ึนหกวนั!”

“การศึกษาพระคมัภีร์
โดยใช ้จงตำมเรำมำ 
เป็นแนวทางเป็นการ
เสริมสร้างการเปล่ียน
ใจเล่ือมใสของเราใน
พระเยซูคริสตแ์ละพระ
กิตติคุณของพระองค ์
เราไม่ไดเ้พียงแลกการ
อยูท่ี่โบสถว์นัอาทิตย์
นอ้ยลงหน่ึงชัว่โมงเพื่อ
การศึกษาพระคมัภีร์ท่ี
บา้นเพิ่มข้ึนหน่ึงชัว่โมง 
การเรียนรู้พระกิตติคุณ
เป็นความพยายามอยา่ง
สม�่าเสมอตลอดสปัดาห์ 
ดงัท่ีซิสเตอร์คนหน่ึง
แบ่งปันอยา่งชาญฉลาด
วา่ “เป้าหมายไม่ใช่เพื่อ
ท�าใหโ้บสถส์ั้นลงหน่ึง
ชัว่โมง แต่เพื่อท�าให้
โบสถน์านข้ึนหกวนั!”

มาร์ค แอล. เพซ, “จงตามเรามา— 
กลยุทธ์ตอบโต้และแผนเชิงรุกข
องพระเจ้า,” หน้า 46

วธีิ . . .

หมำยเลขหน้ำทัง้หมดมำจำก 
เลียโฮนา พฤศจิกายน 2019
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คนจบปรญิญาดา้นนันทนาการบ�าบัด
และมีประสบการณ์ดา้นสุขภาพจิต

มา 10 ปีลงเอยดว้ยการเปิดรา้นขนมหวาน
ขายบราวน่ี บลอนดี ้และไอศกรมีหลากสี
สวยงามไดอ้ย่างไร

ส�าหรบัมอลลี โครแ์มน ค�าตอบของ
เธอเรยีบง่าย ในปี 2017 เธอเรยีนหลักสูตร
การพึ่งพาตนเองเกี่ยวกับวธิีเริม่และขยาย
ธุรกิจ หลักสูตรน้ันท�าให้เธอกล้าสานฝัน

“ดฉัินเรยีนท�าขนมในวอชิงตนั ด.ีซี. 
และเรยีนท�าอาหารในยูทาห์” เธอกล่าว 
“เมื่อสเตคบอกวา่พวกเขาจะจัดชัน้เรยีน
การพึ่งพาตนเอง ดฉัินคดิวา่ ‘ฉันควรหา
ข้อมูลเรือ่งน้ี ฉันอยากมีธุรกิจของตนเอง
มาตลอด ฉันเคยเรยีนธุรกิจอื่นมาแล้ว คง
ไม่เสียหายถ้าจะเรยีนอีก’” 

หลักสูตรตา่งจากโรงเรยีนธุรกิจหรอื
โรงเรยีนสอนท�าขนมที่มอลลีเคยเรยีน เธอ
กล่าววา่ส่ิงที่ท�าให้หลักสูตรน้ีไม่เหมือน
หลักสูตรอื่นคอืการมีพระวญิญาณบรสุิทธิ์
สถิตอยู่ดว้ยและความเป็นมิตรในหมู่
สมาชิกที่เรยีนหลักสูตรน้ี

“การสนทนาเรือ่งธุรกิจเป็นประโยชน์
และด”ี เธอกล่าว “แตก่ารสนทนาเรือ่ง
ธุรกิจที่เช่ือมโยงกับฝ่ายวญิญาณมี
ประสิทธิผลมากที่สุดตอ่ดฉัิน”

พรสวรรค์และความสับสน
“ดฉัินเกิดความสับสนในใจ” มอลลี

กล่าว “ดฉัินสงสัยวา่การใช้เงินออม เวลา 
และพลังงานทัง้หมดของดฉัินไปกับ
การเริม่ท�าธุรกิจสักอย่างจะเป็นการใช้
ทรพัยากรของดฉัินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จรงิหรอืในเมื่อตอนน้ันดฉัินก�าลังท�างาน
ดา้นการป้องกันการฆ่าตวัตาย”

ในช่วงชัน้เรยีนแรก มอลลีกับเพื่อนรว่ม
ชัน้คนอื่นๆ สนทนาเรือ่งความปรารถนา
ของพระเจ้าที่จะให้วสุิทธิชนของพระองค์
ประสบความส�าเรจ็และเลือกวธิีด�าเนิน
ชีวติที่ท�าให้พวกเขาเกิดปีต ิเธอถามคน
ทัง้กลุ่มวา่ “คณุจะท�าให้การใช้พรสวรรค์
ของคณุไปกับเรือ่งส�าคญัสอดคล้องกับการ
ใช้พรสวรรค์ ไปกับส่ิงที่คณุแคอ่ยากท�าได้
อย่างไร”

พระวญิญาณทรงท�าใหเ้กิด 
การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน
โดย ไมเคลิ อาร์. มอร์ริส
นิตยสารศาสนจกัร

พรของการพึง่พาตนเอง

เพราะหลักสูตรการพึ่งพาตนเองและการน�าทาง 
จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ มอลลี โครแ์มนจึงกล้าเริม่ 
ธุรกิจของเธอเอง

เมื่อกลุ่มสนทนาค�าถามของเธอ มอลลี
คดิไดว้า่เธอคงไม่เพียงขายบราวน่ีเท่าน้ัน 
ถ้าธุรกิจของเธอประสบความส�าเรจ็ เธอ
จะจ้างคนมาท�างาน เธอจะมีเงินบรจิาค
ให้อุดมการณ์ที่น่ายกย่อง และเมื่อช่ัวโมง
ท�างานของเธอลดลง เธอจะกลับไปอาสา
ท�างานสังคม

“ดฉัินใช้เวลาพักใหญ่กวา่จะเข้าใจการ
สนทนาน้ันจรงิๆ  ดฉัินไม่ยอมรบัแนวคดิ
น้ันจนกระทั่งดฉัินอยู่ ในห้องที่เต็มไป
ดว้ยคนมีความคดิเหมือนกัน” เธอกล่าว 
“เราทุกคนอยู่คนละขัน้ในกระบวนการ
ทางธุรกิจและอยู่คนละช่วงชีวติ แต่
พระวญิญาณสถิตที่น่ัน และทรงน�าการ
สนทนาของเรา—ทุกครัง้ ดฉัินตระหนัก
วา่ถ้าดฉัินตอ้งการมีธุรกิจของตนเองจรงิๆ 
พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงสนับสนุนดฉัิน
แน่นอน”

บราวน่ีและพร
เมื่อเรยีนหลักสูตร 12 สัปดาห์มาได้

ครึง่ทาง มอลลีเริม่อบบราวน่ีและแบ่ง
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ให้สมาชิก 10 คนในกลุ่มพึ่งพาตนเอง
ของเธอ

“พวกเขาชอบมาก และบางคนให้ค�า
ตชิมที่ดมีากๆ” เธอกล่าว “ดฉัินเริม่ท�า
รสชาต ิน� ้าตาลเคลือบ และส่วนผสม
หลายๆ แบบ เมื่อจบชัน้เรยีน ดฉัินคดิ
ออกแล้ววา่ดฉัินอยากท�าอะไร”

มอลลีบอกวา่ส�าคญัอย่างยิ่งที่ตอ้ง
พบปะกับกลุ่มของเธอทุกสัปดาห์ รบัผิด
ชอบตอ่ค�ามั่นสัญญาที่มี ให้กันในแตล่ะ
สัปดาห์ เรยีนรูว้า่จะขอความช่วยเหลือ
อย่างไรและจากใคร และพากันไปหาแหล่ง
ช่วยที่ตอ้งการ

“ ในช่วงเวลาทัง้หมดที่เราอยู่ดว้ยกัน 
ดฉัินรูสึ้กไดร้บัพรและไดร้บัการสนับสนุน
จากคนในกลุ่ม” เธอกล่าว “ชัน้เรยีนช่วย
ให้ดฉัินรูทุ้กอย่างที่ตอ้งท�าความเข้าใจ”

หลังจากเปิดรา้นบราวน่ีในฤดใูบไม้รว่ง
ปี 2018 มอลลีพบทันทีวา่การ
ด�าเนินธุรกิจใช้เวลามากกวา่ที่
คดิ แตห่ลักธรรมข้อหน่ึงที่เธอ
จ�าไดจ้ากชัน้เรยีนพึ่งพาตนเอง
ยังคงเป็นพรแก่เธอ

“เราสนทนากันวา่เราจะมี
ข้อเรยีกรอ้งมากเป็นพิเศษ
ที่ตอ้งใช้เวลา แตจ่ะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดขีึน้
ถ้าเรามีเวลาให้พระวญิญาณ” 
เธอกล่าว “ดฉัินพบวา่น่ันเป็น
ความจรงิ ถ้าจู่ๆ ดฉัินรูสึ้ก
หนักใจและเครยีด ดฉัินจะฟัง
พระคมัภีรห์รอืค�าพูดจากการ
ประชุมใหญ่สามัญขณะท�างานภา

พ
ถ่า

ยอุ
ป

กร
ณ์

อบ
ขน

มจ
าก

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

คนเดยีวตอนเช้า น่ันท�าให้ดฉัินรูสึ้กสงบ
และสบายใจ”

ความรูสึ้กสงบเช่นน้ันควบคูก่ับลูกคา้ที่
ตืน่เตน้ มีความสุข และพอใจท�าให้มอลลี
ไม่ท้อ—แม้หลังจากท�างานมาทัง้วนั

“ดฉัินจะเริม่ธุรกิจน้ีไม่ไดแ้น่หาก
ปราศจากความช่วยเหลือจากพระบิดาบน
สวรรค”์ เธอกล่าว “และถ้าไม่ไดค้วามช่วย
เหลือและการสนับสนุนจากอีกหลายๆ คน 
ธุรกิจน้ีคงจะเกิดขึน้ไม่ได ้น่ีเป็น
โอกาสที่ดมีากๆ ดฉัินอยากท�า
ธุรกิจน้ีมานานแล้ว”

และเพราะชัน้เรยีนการ
พึ่งพาตนเอง “ดฉัินจึงไดร้บั
พรให้มี โอกาสลอง” ◼
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บทควำมมำจำกกำรหำรอืกับทีป่รกึษำ
ในศนูย์ ให้ควำมช่วยเหลือครอบครวั 
(Family Services)

วธีิเร่ิมการสนทนา 5 วธีิ
•  ความรูสึ้กไม่สบายใจเป็นส่วนหน่ึง

ของชีวติ ไม่เป็นไรถ้าบางครัง้รูสึ้ก
โกรธ เสียใจ หรอืกลุ้มใจ ความรูสึ้ก
เหล่าน้ันไม่ไดห้มายความเสมอไปวา่
ท่านท�าผิดบางอย่าง

•  ท่านรูว้า่แพทย์ช่วยท่านอย่างไรถ้า
ท่านขาหัก มีคนช่วยไดเ้ช่นกัน
ถ้าท่านมีความคดิหรอืความรูสึ้ก
หงุดหงิดไม่สบายใจ เราควรขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเราตอ้งการ

•  ความผิดพลาดเป็นส่วนหน่ึงของ
การเรยีนรูแ้ละการเตบิโตบนโลก
น้ี ไม่มี ใครดพีรอ้ม! พระบิดาบน
สวรรคท์รงรกัเราแม้เมื่อเราท�าผิด
พลาด พระองคท์รงตอ้งการให้เรา
ทุกคนพยายามตอ่ไป

•  กิจกรรมบางอย่าง—เช่นการสูดลม
หายใจลึกๆ พูดคยุกับคนบางคน 
เล่นกีฬา หรอืวาดภาพ—สามารถ
ช่วยให้ท่านรูสึ้กดขีึน้ไดเ้มื่อท่าน
หงุดหงิดไม่สบายใจ เราไม่ควรท�าส่ิง
ใดก็ตามที่เป็นอันตรายตอ่สัตว ์ตวั
เราเอง หรอืผู้อื่น

•  บางครัง้คนเรามีความรูสึ้กอารมณ์
เสียหรอืมีความคดิแย่ๆ ที่ ไม่หายไป 
บางคนมีปัญหากับกระบวนความ
คดิ น่ันไม่ ใช่ความผิดของพวกเขา 
เราควรมีเมตตาและช่วยเหลือทุก
คน และปฏิบัตติอ่พวกเขาดงัที่พระ
เยซูครสิตจ์ะทรงปฏิบัติ

ฉนัจะพดูคุยกบัลกูๆ เร่ือง  

ความมัน่คงทางจติใจ  
อยา่งไร
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เกร็ดความรู้ในการพูดคุย
•  ส�าคญัที่ตอ้งถามบุตรธิดาของท่าน

เกี่ยวกับความคดิและความรูสึ้ก
ของพวกเขา แล้วตัง้ใจฟัง ค�าถาม
อาจไดแ้ก่: ลูกคดิอะไรอยู่? ลูกมีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวติ? หมู่น้ี
ลูกสังเกตความรูสึ้กใหม่ๆ บ้างหรอื
เปล่า? ลูกมีค�าถามที่อยากถามใคร
สักคนหรอืไม่?

•  ค�าถามของบุตรธิดาส�าคญั ค�าถาม
เหล่าน้ันจะช่วยให้ท่านรูว้า่บุตรธิดา
ของท่านพรอ้มเรยีนรูอ้ะไร แทนที่
จะเททุกอย่างที่ท่านรูเ้กี่ยวกับหัวข้อ
น้ันใส่บุตรธิดาในคราวเดยีว ให้ตอบ
ค�าถามโดยใช้ข้อมูลเบือ้งตน้ จาก
น้ันเชือ้เชิญให้พวกเขาตอบ ถ้าพวก
เขาไม่มีค�าถามตอ่จากน้ัน ตอบแค่
พืน้ฐานก็พอ ถ้าพวกเขามีค�าถามอีก 
พวกเขาอาจจะพรอ้มรบัรายละเอียด
เพิ่มเตมิ

•  อย่าโตเ้ถียงกับบุตรธิดาเกี่ยวกับ
ความรูสึ้กที่พวกเขาเล่าให้ฟัง แม้
ความรูสึ้กเหล่าน้ันจะไม่ตรงกับ
สถานการณ์ที่ท่านรบัรูก็้ตาม

•  บางครัง้เขียนง่ายกวา่พูด ถ้าการ
สนทนาไม่ราบรืน่ ลองพยายามเชือ้
เชิญให้บุตรธิดาเขียนหรอืวาดภาพ
ความรูสึ้กของพวกเขา

ฉันต้องการความช่วยเหลอื!
ถ้าท่านรูสึ้กวา่บุตรธิดาของท่านควบคมุอารมณ์และพฤตกิรรมไม่ได ้หรอือาจมี

ปัญหาสุขภาพจิต ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญดา้นสุขภาพจิต (มีบทความ
ดา้นล่างพรอ้มเกรด็ความรูเ้กี่ยวกับขัน้ตอนดงักล่าว) อธิการของท่านจะช่วยท่าน
ตดิตอ่กับ Family Services หรอืผู้ ให้ค�าปรกึษาในท้องที่ของท่าน  mentalhealth 
.ChurchofJesusChrist .org มีสายดว่นโทรฟรแีละแหล่งช่วยอื่นเช่นกัน ท่านเป็นที่รกั 
และท่านไม่ โดดเดีย่ว! ◼
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แหล่งข้อมูลเพิม่เตมิ
• “หกวธีิท�าใหรู้้สึกดีข้ึน” (ก.พ. 2020 เพ่ือนเดก็)
• “การหาผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพจิตท่ีเหมาะกบัท่าน” (ม.ค. 2019 มกรำคม 

บทความดิจิทลัเท่านั้น)
• “การพดูคุยเก่ียวกบัเร่ืองยากๆ” (มี.ค. 2015 เลียโฮนำ)

แนวคดิกจิกรรม

•  ส�าหรบัเด็กเล็ก ให้วาดหน้าคน
แสดงความรูสึ้กตา่งๆ และช่วย
บุตรธิดาบอกความรูสึ้กเหล่าน้ัน

•  ระดมความคดิกับบุตรธิดา
เพื่อเขียนกิจกรรมที่พวกเขา
จะพยายามท�าเมื่อพวกเขา
หงุดหงิดไม่สบายใจ

•  นึกถึงคนที่เสียใจหรอืล�าบาก
ในบางดา้น ครอบครวัท่าน
จะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อแสดง
ความรกัตอ่พวกเขา

•  อ่านและพูดคยุเกี่ยวกับเรือ่ง
ราวจาก เลียโฮนำ ที่สมาชิก
ศาสนจักรเผชิญการทดลอง
ดว้ยศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้า
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ในหมวดนี้

44 เป็นอมัพาตแต่ไม่มองโลกใน
แง่ร้าย
โดย ฮูเลียตา โอลเมโด

48 ขอความช่วยเหลอืหลงัจาก
เพือ่นของผมฆ่าตวัตาย
โดย บริกซ์ตนั การ์ดเนอร์

ดจิทิลัเท่าน้ัน

เปลีย่น “ท�าไม” ของดฉัินเป็น 
“อย่างไร”
โดย ลีเดีย ทาวาเอสินา พิกคาร์ด

ดฉัินพบศรัทธาเมือ่รู้สึกเหมอืน 
สูญเสียทุกอย่างไปแล้ว
โดย เจนนิเฟอร์ เอนาโมราโด

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

ในคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณ)
• ท่ี facebook.com/liahona

แบ่งปันเร่ืองราวของท่าน
ท่านมีเร่ืองราวดีๆ ท่ีอยากแบ่งปันหรือ
ไม่ หรือท่านตอ้งการเห็นบทความ
เก่ียวกบัหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงหรือไม่ 
หากตอ้งการ เราอยากฟังเร่ืองราว
จากท่าน! ท่านสามารถส่งบทความ
หรือค�าติชมของท่านมาไดท่ี้ liahona 
.ChurchofJesusChrist .org

คนหนุ่มสาว

เ ราทุกคนลว้นมีวนัมืดมนหม่นหมองท่ีเรารู้สึกเหมือนไม่เป็นไปตามแผนท่ี
วางไว ้ในช่วงเวลาเหล่านั้น เราอาจถามตวัเราว่า “ท�าไมต้องเป็นฉัน ท�าไม
ตอ้งตอนน้ี ฉนัจะอดทนกบัส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร” โชคดีท่ี เราไม่ได้ถูกทิง้ให้โดด

เดีย่ว เราสามารถพึ่งพาการน�าทางดว้ยความรักของพระบิดาบนสวรรค์
เม่ือดิฉนัอายยุงันอ้ย ดิฉนัเคยบ่นและตั้งค �าถามเก่ียวกบัความยากล�าบากท่ีดิฉนั

ประสบ—จนกระทัง่เกิดเร่ืองบางอยา่งท่ีส่งผลกระทบถาวรต่อชีวติดิฉนั นัน่คือ 
ดิฉนัประสบอุบติัเหตุซ่ึงท�าใหดิ้ฉนัสูญเสียน้ิวมือซา้ยทั้งหมด ยากพอๆ กบัท่ีตอ้ง
อดทนคือ การทดลองคร้ังน้ันสอนให้ดฉัินวางใจพระบิดาบนสวรรค์ และแม้
มีการทดลองน้ี แต่ดิฉนัเรียนรู้วา่ตอ้งมองโลกในแง่ดี ส�านึกคุณ และอยา่ยอมแพ ้
บางอยา่งในตวัดิฉนัเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง และดิฉนัรู้สึกวา่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงหยบิยืน่ความรักต่อเราและทรงน�าเราผา่นเร่ืองยากๆ ทั้งหมดท่ีเราประสบใน
ชีวติ ท่านสามารถอ่านเร่ืองราวของดิฉนัไดใ้นรูปแบบดิจิทลัของฉบบัน้ี

ในบทความของฮีเลียตาหนา้ 44 เธอเตือนเราเช่นกนัวา่เรามีความสุขไดแ้มอ้ยู่
ท่ามกลางไฟหลอมและมองไปท่ีอนาคตดว้ยศรัทธา ในบทความดิจิทลัเท่านั้น 
ลีเดียเตือนใหเ้รา มองหาจุดประสงค์ในการทดลองของเรา การทดลองช่วยให้
เราเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรคข์องเรา และในหนา้ 48 บริกซ์ตนัเป็นพยาน
วา่แมพ้ระผูช่้วยใหร้อดทรงสามารถเยยีวยาบาดแผลของเรา รวมทั้งความทา้ทาย
ในเร่ืองสุขภาพจิต แต่บางคร้ังจ�าเป็น—และส่วนมากแลว้ไม่เป็นไร—ตอ้งขอให้
คนอ่ืนช่วย

ดิฉนัรู้สุดหวัใจวา่ ความยากล�าบากทุกอย่าง—ทุกเวลาทีม่ดืมนหม่นหมอง
ในชีวติเรา—สามารถน�าไปสู่จุดประสงค์อนัศักดิ์สิทธ์ิ และจุดประสงคน์ั้นคือ
ขดัเกลาเราและเปล่ียนเราทั้งน้ีเพื่อสกัวนัหน่ึงเราจะดีพร้อมเหมือนพระบิดาบน
สวรรคข์องเรา

รัก

เจนนิเฟอร์

มุมมองเกีย่วกบัช่วงเวลาทีม่ดืมน
หม่นหมองเหล่าน้ัน
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เป็นอมัพาตแต่ ไม่
มองโลกในแง่ร้าย

โดย ฮูเลยีตา โอลเมโด

ตั้
 งแต่เดก็ดิฉนัชอบกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอล ดิฉนั
เล่นทุกคร้ังท่ีเล่นได ้และฝันวา่สกัวนัจะลงแข่งให้
อาร์เจนตินาในโอลิมปิกหรือการแข่งขนัระดบัโลก

วนัหน่ึงความฝันของดิฉนัพงัทลายเม่ือดิฉนัอาย ุ
15 ปี ดิฉนัเพิ่งไปเยีย่มครูเซมินารีท่ีป่วยและก�าลงัป่ันจกัรยาน
กลบับา้นเม่ืออนัธพาลสองกลุ่มแถวบา้นเร่ิมยงิปืนใส่กนั ดิฉนั
โดนลกูหลงเขา้ขา้งหลงั

เม่ือต่ืนข้ึนมาในโรงพยาบาลวนัรุ่งข้ึน ดิฉนัทราบวา่ดิฉนัเป็น
อมัพาตตั้งแต่เอวลงไป

ค�าถามทีต้่องถามเมือ่เกดิเร่ือง
เลวร้าย

ขณะรักษาตวั ครอบครัวกบัเพื่อนๆ จะถามวา่ดิฉนัเป็น
อยา่งไรบา้ง ดิฉนัเห็นไดว้า่พวกเขาทุกคนรู้สึกสงสารดิฉนั ดิฉนั
จึงปลอบใจพวกเขาโดยพดูวา่ดิฉนัไม่เป็นไร การปลอบโยนผู ้
อ่ืนช่วยดิฉนั แต่ดิฉนัรู้วา่ดิฉนัจะเดินไม่ไดอี้กและตอ้งฝึกใชชี้วติ
อยูก่บัการเป็นอมัพาต

ในตอนนั้นดิฉนัเร่ิมไปเรียนเซมินารีและแขง็ขนัอีกคร้ังใน
ศาสนจกัร เซมินารีค�้าจุนดิฉนัในการกลบัมาและไม่โกรธพระ
บิดาบนสวรรคเ์พราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัดิฉนั

ในเซมินารีครูของเราสอนวา่เม่ือเกิดเร่ืองเลวร้าย เราไม่ควร
ถามวา่ “ท�าไม เกิดเร่ืองน้ีกบัฉนั” เธอบอกวา่ค�าถามท่ีเราควร
ถามคือ “ฉนัจะเรียนรู้อะไรไดบ้า้งจากเร่ืองน้ี”

หลงัจากดิฉนั
ถกูยงิและเป็น
อมัพาต ศรัทธา
ของดิฉนัในพระ
เยซูคริสตท์�าให้
เร่ืองสุดวสิยัเกิด
ข้ึนได้
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ยากจะด�าเนินชีวติต่อไปและคิดบวกตลอดเวลา 
แต่ค�าถามของครูเซมินารีท�าใหดิ้ฉนัเขม้แขง็มาก เม่ือ
ดิฉนัส้ินหวงัและเม่ือความคิดเตม็ไปดว้ยความสงสยั 
ดิฉนัจะกลบัมาท่ีค�าถามน้ีเสมอ “ฉนัจะเรียนรู้อะไร
ไดบ้า้ง” นัน่ช่วยใหดิ้ฉนัลุกข้ึนทุกวนั และแบกดิฉนั
ไวเ้ม่ือดิฉนัรู้สึกยอมแพ้

ส�าหรับคนท่ียงิดิฉนั พระบิดาบนสวรรคท์รง
อวยพรดิฉนัไม่ใหรู้้สึกโกรธแคน้เขา ในท่ีสุดเขาได้
รับการพิจารณาคดีและถกูตดัสินจ�าคุก ขณะอยูใ่นคุก 
เขาเขียนจดหมายขอใหดิ้ฉนัยกโทษใหเ้ขาและบอก
ดิฉนัวา่เขาเปล่ียนชีวติแลว้ ดิฉนับอกเขาวา่ดิฉนัไม่ 

รู้สึกแคน้เคืองใดๆ และดิฉนัมีความสุขท่ีเขาเปล่ียน

หาส่ิงใหม่ท�าด้วยใจรัก
ดิฉนัรู้สึกไม่อยากท�าอะไรมากนกัเป็นเวลาสอง

สามปีหลงัจากถกูยงิ ดิฉนัคิดถึงการเล่นกีฬา และ
ตอนนั้นไม่ทราบวา่มีกีฬาหลายประเภทท่ีคนพิการ
เล่นได ้เม่ือทราบเช่นนั้น ความกระตือรือร้นเร่ือง
กีฬากก็ลบัมา ถา้เล่นกีฬานั้นไม่เป็น ดิฉนัจะพยายาม
เรียนรู้ ดิฉนัจะรักกีฬานั้นใหเ้หมือนกบัรักฟุตบอล
ก่อนเป็นอมัพาต

ไม่นานดิฉนักพ็บกีฬาท่ีดิฉนัรักมากเท่าฟุตบอล 
นัน่คือ บาสเกตบอลเกา้อ้ีเขน็ ในท่ีสุด หลงัจากเล่น
และฝึกหนกั ดิฉนัไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนทีมชาติ
อาร์เจนตินา ดิฉนัรักการแข่งขนัระดบัสูงท่ีทีมของ
แต่ละชาติแข่งกนั

ดิฉนัเล่นบาสเกตบอลเกา้อ้ีเขน็ทีมชาติฝ่ายหญิง
ในพาราเซาธ์อเมริกนัเกมท่ีชิลีปี 2014 ซ่ึงเราไดรั้บ
เหรียญทอง จากนั้นเราแข่งชิงแชมป์อเมริกาใตใ้น
โคลอมเบีย และไดเ้หรียญเงินเม่ือปี 2015 ดิฉนัลง
แข่งพาราแพนอเมริกนัเกมในแคนาดาปี 2015 ดว้ย 
และนัน่ท�าใหเ้ราเขา้รอบไปแข่งพาราลิมปิกเกมปี 
2016 ในรีอดีูจาเนรู บราซิล ต่อมา หลงัจากเขา้รอบ
ไปเวร์ิลคพั เรากเ็ล่นในฮมับูร์ก เยอรมนีในปี 2018 
และในเดือนสิงหาคมปี 2018 เราลงแข่งพาราแพน
อเมริกนัเกมในลิมา เปรู

พรทีช่่วยให้ดฉัินอดทน
บางคร้ังดิฉนัยงัรู้สึกทอ้ และทุกวนัมีความทา้ทาย

ท่ีดิฉนัตอ้งเอาชนะ แต่ดิฉนัขอบพระทยัพระบิดาบน
สวรรคส์�าหรับครอบครัวท่ียอดเยีย่มและเพื่อนๆ ท่ี
พระองคป์ระทานแก่ดิฉนั พระองคท์รงน�าคนส�าคญั
มากมายเขา้มาในชีวติดิฉนัผูช่้วยดิฉนัเผชิญการ
ทดลองสาหสัคร้ังน้ี การสนบัสนุนของครอบครัว
ส�าคญัต่อการเอาชนะความทา้ทาย—ไม่เฉพาะความ
ทา้ทายทางกายของเราเท่านั้นแต่ความทา้ทายทางใจ 
อารมณ์ และวญิญาณดว้ย

เพราะพระกิตติคุณในชีวติ ดิฉนัจึงซาบซ้ึงต่อพร
มากมายท่ีพระบิดาประทานใหดิ้ฉนัแลว้และยงัคง
ประทานต่อไป ดิฉนัรู้วา่พระองคท์รงรักดิฉนั หาก
ปราศจากศรัทธาในพระองคแ์ละพระเยซูคริสต ์ดิฉนั
คงไม่สามารถอดทนต่อความทา้ทายน้ีได้

ใช่ ดิฉนัตอ้งนัง่เกา้อ้ีเขน็ตลอดชีวติ แต่แมจ้ะตอ้ง
นัง่เกา้อ้ีเขน็ ดิฉนักย็งับรรลุความฝันมากมายในวยั

เม่ือดิฉนัส้ินหวงัและเม่ือความ
คิดเตม็ไปดว้ยความสงสยั  

ดิฉนัจะกลบัมาท่ีค�าถามน้ีเสมอ  
“ฉนัจะเรียนรู้อะไรไดบ้า้ง”
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เดก็ ดิฉนับอกคนอ่ืนๆ วา่ “จงเช่ือในพระบิดาของ
เรา พระองคท์รงอยูก่บัเรา ดว้ยความช่วยเหลือจาก
พระองค ์เราสามารถเอาชนะความทา้ทายของเราได ้
อยา่สูญเสียศรัทธาของคุณ จงยนืหยดัมัน่คงในพระ
กิตติคุณ ตั้งเป้าหมาย และคุณจะบรรลุเป้าหมายเหล่า
นั้น พระบิดาบนสวรรคข์องเราจะทรงช่วยเหลือคุณ”

นอกจากค�้าจุนดิฉนัในความทา้ทายและเป้าหมาย
ของดิฉนัแลว้ ศรัทธายงัช่วยใหดิ้ฉนัด�าเนินชีวติตาม
หลกัธรรมพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตด์ว้ย การ
แข่งกีฬาจะเกิดการล่อลวง แต่การนึกถึงหลกัธรรม
พระกิตติคุณและมาตรฐานของดิฉนัอยูเ่สมอช่วยให้
ดิฉนัเลือกท�าส่ิงท่ีดี

ดิฉนัพยายามช่วยเหลือผูอ่ื้นผา่นแบบอยา่งของ
ดิฉนั ดิฉนัไม่ด่ืมเหลา้ ดิฉนัไม่สูบบุหร่ี ดิฉนัไม่ท�าส่ิง
ท่ีนกักีฬาบางคนท�า การแบ่งปันประจกัษพ์ยานหรือ
ขอ้พระคมัภีร์ท�าไดย้าก แต่ดิฉนัพยายามสอนผูอ่ื้น
ผา่นส่ิงท่ีดิฉนัท�าและไม่ท�า

พระบิดาสวรรค์ทรงม ี
ค�าตอบทั้งหมด

บางคร้ังเราโกรธพระบิดาบนสวรรคเ์พราะเกิด
เร่ืองยากๆ กบัเราหรือคนท่ีเรารัก แต่ถึงแมเ้ราไม่มีค�า
ตอบทั้งหมดใหก้บัการทดลองของเราเสมอไป แต่
พระองคท์รงมี

พระบิดาบนสวรรคไ์ม่ประทานความทา้ทายท่ี
เราเอาชนะไม่ได ้ตามท่ีครูเซมินารีบอก บางคร้ังเกิด
เร่ืองเลวร้ายเพราะมีเหตุผล บางคร้ังเร่ืองยากๆ เหล่า
นั้นกลบัเป็นพรแก่เราและผูอ่ื้น ถา้เรายดึมัน่ศรัทธา
ของเราท่ามกลางการทดลอง แบบอยา่งศรัทธาของ
เราจะเพิ่มพลงัใหค้นท่ีตอ้งการความช่วยเหลือขณะ
เผชิญการทดลองของพวกเขาและกา้วไปขา้งหนา้ ◼
ผู้เขยีนอาศัยอยู่ในกอร์โดบา อาร์เจนตินา

ดว้ยความช่วยเหลือจากพระองค ์เรา
สามารถเอาชนะความทา้ทายของเรา
ได ้อยา่สูญเสียศรัทธาของท่าน จง
ยนืหยดัมัน่คงในพระกิตติคุณ ตั้งเป้า
หมาย และท่านจะบรรลุเป้าหมาย
เหล่านั้น พระบิดาบนสวรรคข์องเรา
จะทรงช่วยท่าน
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ขอความช่วยเหลอื 
หลงัจากเพื่อนของ
ผมฆ่าตวัตาย

โดย บริกซ์ตนั การ์ดเนอร์

วั
 นหน่ึงในช่วงฤดูร้อนเม่ือไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา ขณะท�างานอยูผ่มไดข่้าววา่
เพื่อนท่ีดีของผมเสียชีวติจากการฆ่าตวัตาย ผมตกใจมาก—ผมไม่รู้จริงๆ 
วา่จะแสดงท่าทีอยา่งไร ผมจ�าไดว้า่นัง่อ้ึงอยูท่ี่โตะ๊ท�างาน คิดอะไรไม่ออก

ท�าอะไรไม่ถกู
ความคิดและอารมณ์ร้อยแปดประดงัเขา้มาจนผมสบัสน แต่ผมเฝ้าบอกตวั

เองวา่ผมไม่เป็นไรและผมจะผา่นพน้ไปได ้เดือนต่อๆ มาผมซึมเศร้าและมีแต่
ความสลดหดหู่ หลายคืนท่ีผมนอนร้องไห ้ตอนเชา้บางวนัผมถึงกบัลุกจากเตียง
ไม่ไหว ผมคิดวา่พระเจา้ไม่ทรงตอบหรือไม่ทรงไดย้นิค�าสวดออ้นวอนของผม 
รู้สึกวา่อ่านพระคมัภีร์ไปกเ็ปล่าประโยชนแ์ละไม่เกิดแรงบนัดาลใจ ผมรู้สึกส้ิน
หวงัและคิดวา่สถานการณ์จะไม่ดีข้ึน

นานมากท่ีผมไม่กลา้บอกใครวา่ผมรู้สึกอยา่งไร มีคนรู้วา่ผมสูญเสียและเสนอ
ตวัพดูคุยหรือใหก้�าลงัใจ แต่ผมมกัจะปฏิเสธพวกเขา “ผมไม่อยากรบกวนพวก
เขา” ผมคิด “อีกอยา่ง พวกเขามีปัญหาใหก้งัวลอยูแ่ลว้ พวกเขาจะมาห่วงผมท�าไม”

วนัอาทิตยว์นัหน่ึงผมเศร้ามากเกินกวา่จะทนไหว ผมไม่สามารถนัง่น่ิงๆ 
ระหวา่งการประชุมศีลระลึกได ้พอจบการประชุมผมรีบไปท่ีโถงทางเดินทนัที
เพื่อออกนอกอาคาร แต่ยงัไม่ทนัถึงประตู ผมกพ็บกบัผูห้ญิงคนหน่ึงในวอร์ด
ท่ีสูญเสียบุตรชายจากการฆ่าตวัตายเม่ือหลายปีก่อน เม่ือเราสบตากนั พระ
วญิญาณรับสัง่กบัผมวา่ถึงเวลาตอ้งพดูส่ิงท่ีผมก�าลงัรู้สึกออกมาแลว้

ผมกลวัมาก แต่ผมกเ็รียกเธอและถามดว้ยเสียงสัน่เครือวา่ “ผมขอคุยกบัคุณ
หน่อยไดไ้หมครับ ผมตอ้งการความช่วยเหลือ”

เธอฟังผมอธิบายวา่เกิดอะไรข้ึนและผมก�าลงัรู้สึกอยา่งไร จากนั้น โดยไม่
ลงัเล เธอจบัแขนผมและมองผมดว้ยน�้าตาคลอ “ฉนัแค่อยากใหคุ้ณรู้วา่น่ีไม่ใช่
ความผดิของคุณและมีคนรักคุณมาก” เธอพดู

คนหนุ่มสาว

ผมคิดวา่
ผมสามารถ
เอาชนะโรคซึม
เศร้าดว้ยตวัเอง
ได ้แต่สุดทา้ย
แลว้การขอ
ความช่วยเหลือ
เปล่ียนแปลง
ทุกอยา่ง
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ความปวดร้าวใจของคุณเป็นความปวดร้าวใจของผม
และความเจบ็ปวดของผมเป็นความเจบ็ปวดของคุณ
เช่นกนั หมายความวา่เราไม่เพียงใหค้วามช่วยเหลือ
เม่ือจ�าเป็นเท่านั้นแต่ยนิดีรับความช่วยเหลือเม่ือเรา
ตอ้งการเช่นกนั การยอมใหผู้อ่ื้นช่วยเหลือผมท�าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงและสุดทา้ยแลว้ท�าใหจิ้ตใจผม
กลบัมาเป็นปกติเหมือนเดิม

ตอนน้ี สองสามปีหลงัจากประสบการณ์นั้น ผม
พดูไดเ้ตม็ปากวา่ผมมีความสุขท่ีสุดเท่าท่ีผมเคยมีใน
ชีวติ ดว้ยความพยายามอยา่งมาก และสุดทา้ยแลว้
โดยพระคุณของพระผูเ้ป็นเจา้ ผมกลายเป็นคนเขม้
แขง็มากกวา่ช่วงก่อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์น้ี การสวด
ออ้นวอน การรับใช ้ความอ่อนแอ ความอ่อนนอ้ม
ถ่อมตน การบ�าบดั พรนบัไม่ถว้น และอีกมากมาย
ช่วยใหผ้มมาถึงจุดท่ีผมอยูทุ่กวนัน้ี ผมเป็นหน้ีพระ
บิดาบนสวรรค ์ครอบครัวผม และเพื่อนสนิทอยา่ง
มากในเร่ืองท่ีพระองคแ์ละคนเหล่านั้นช่วยใหผ้มผา่น
พน้ทั้งหมดน้ีมาได ้ผมส�านึกคุณอยา่งยิง่ท่ีผมขอความ
ช่วยเหลือ—เร่ืองน้ีส�าคญัมากต่อการเยยีวยา ◼

เราทั้งคู่อดร้องไหไ้ม่ไดข้ณะท่ีเราคุยกนัต่อ ส�าหรับ
ผม ผมรู้สึกเหมือนเมฆหมอกก�าลงัสลาย ในท่ีสุดก็
มีแสงสวา่งสาดส่องเขา้มาในชีวติ ทุกอยา่งท่ีเธอพดู
กบัผมตรงโถงทางเดินวนันั้นเป็นค�าตอบการสวด
ออ้นวอนของผม

ส่ิงท่ีผมเรียนรู้มากท่ีสุดจากชัว่ขณะนั้นคือการบอก
ความรู้สึกท่ีท�าใหผ้มไดเ้ร่ิมตน้การเยยีวยา ไม่รู้ท�าไม
ผมจึงเช่ือมัน่วา่ผมสามารถเผชิญทุกอยา่งคนเดียวได้
และไม่ตอ้งการความช่วยเหลือจากใคร แมจ้ะมองไม่
เห็น แต่ตวัผมหอ้มลอ้มไปดว้ยคนท่ีรักผมและตอ้งการ
ช่วยเหลือผม

ผมไดเ้รียนรู้วา่เม่ือเราพดูวา่เราตอ้งมี “จิตใจเดียว
และความคิดเดียว” (โมเสส 7:18) นัน่หมายความวา่

บริกซ์ตัน การ์ดเนอร์ 
เติบโตในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกำ และ

ปัจจุบันศึกษำท่ีมหำวิทยำลยับริคัม
ยงัก์ เขำรับใช้งำนเผยแผ่ในบริติช
โคลมัเบีย แคนำดำ เขำชอบฟิตเนส 
ท�ำ (และกิน) อำหำรสูตรใหม่ และ
หำเพลงใหม่ๆ ฟัง
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ตอนแรกดฉัินคดิว่า 
เซมนิารีคงยาก ดิฉนัตอ้งเปล่ียน
โรงเรียน และเซมินารีเรียนตอนเชา้ตรู่ ดิฉนัคิดวา่คง
ไปเรียนไม่ไดเ้พราะการบา้นเยอะมากและมีอยา่งอ่ืน
ตอ้งท�า

แต่พอเร่ิมไปเรียนเซมินารี ดิฉนัมีเวลาเหลือ ตอน
น้ีดิฉนัมีเวลาท�าการบา้นเพียงพอ ดิฉนัต่ืนเตน้เสมอ
ท่ีวนัรุ่งข้ึนจะไดต่ื้นไปเรียนเซมินารี ดิฉนักบัเพื่อนๆ 
สนบัสนุนกนัและเรียนรู้มากขณะอยูท่ี่นัน่

ความสุขท่ีดิฉนัรู้สึกในเซมินารีเหมือนกนัมากกบั
ความสุขท่ีดิฉนัรู้สึกเม่ืออยูใ่นพระวหิาร ก่อนดิฉนั
อายคุรบ 11 ขวบ พี่ๆ กบัเพื่อนๆ ของดิฉนัไปพระ
วหิารมาแลว้ยกเวน้ดิฉนั

ในท่ีสุดเม่ือดิฉนัโตพอจะเขา้ไปท�าบพัติศมา ดิฉนั
รู้สึกสงบมาก ถึงแมค้รอบครัวกบัเพื่อนๆ เคยบรรยาย
ความรู้สึกของการอยูใ่นพระวหิารใหดิ้ฉนัฟัง แต่ดิฉนั
ต่ืนเตน้มากท่ีสามารถรู้สึกเช่นนั้นดว้ยตนเอง

โซเฟีย ด.ี อาย ุ14 ปี โคลอมเบีย
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52 พรของการฟ้ืนฟูส�าหรับท่าน

โดย เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด์

56 จงตามเรามา: 
พระคมัภร์ีมอรมอน

 พบโจเซฟส่ีคนใน 2 นีไฟ 3

58 ข้าพเจ้ามเีรือให้ต่อ

โดย เอล็เดอร์ฮวน 
ปำโบล วิยำร์

61 ประจกัษ์พยานถงึ
พระเยซูคริสต์

62 ค�าถามและค�าตอบ:

 ชอบโบสถห์รือไม่ เหตุใดเรา
จึงตอ้งมีพระคมัภีร์มอรมอน

64 ปัจฉิมวาทะข้าพเจ้าเห็นนิมติ

โดย โจเซฟ สมิธ

เยาวชน

ในหมวดนี้
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โดย เอล็เดอร์ 
เดล จ.ี เรนลนัด์

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

ในละครเพลงเร่ือง Fiddler on the Roof (บษุบำหำคู่) เทฟเวยีตวัละครเอกพดูถึงประโยชนข์อ้
หน่ึงของประเพณีในชุมชนของเขาวา่ “เพราะประเพณีของเรา เราทุกคนจึงรู้วา่เราเป็นใคร 
และพระผูเ้ป็นเจา้ทรงคาดหวงัใหเ้ราท�าอะไร” 1 ท่านไม่ตอ้งอาศยัประเพณีจึงจะมีความรู้น้ี 
เน่ืองจากการฟ้ืนฟ ูท่านจึงรู้ไดว้า่ท่านเป็นใครและพระผูเ้ป็นเจา้ทรงคาดหวงัใหท่้านท�าอะไร 
ถา้ท่านยงัไม่แน่ใจ ท่านมีสิทธ์ิและขอ้ผกูมดัท่ีตอ้งทวงความรู้นั้น

เป็นเวลา 200 ปีแลว้นบัตั้งแต่โจเซฟ สมิธวยั 14 ปีไดรั้บนิมิตแรกจากสวรรคเ์พื่อเร่ิมการ
ฟ้ืนฟ ูโจเซฟเขา้ไปในป่าใกลบ้า้นทางตอนเหนือของนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพราะท่าน
ห่วงใยความผาสุกของจิตวญิญาณท่านและตอ้งการรู้วา่ควรนบัถือนิกายใด ท่านตอ้งการรู้วา่
ท่านเป็นใครและพระผูเ้ป็นเจา้ทรงคาดหวงัใหท่้านท�าอะไร ท่านไดรั้บค�าตอบท่ีท่านแสวงหา 
แต่ท่านเรียนรู้มากกวา่นั้นในวนัดงักล่าวและใน 24 ปีต่อมา เน่ืองจากความจริงท่ีไดรั้บการ
ฟ้ืนฟ ูเราจึงไม่ไดรู้้เพียงวา่เหตุใดพระผูเ้ป็นเจา้ทรงสร้างเรา แต่เราไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัจุดหมาย
สุดทา้ยของเราเช่นกนั เฉกเช่นโจเซฟ สมิธ เรารู้ไดด้ว้ยตนเอง

ท่านเป็นใคร
ท่านเป็นบุตรธิดาท่ีรักของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงรู้จกัและรักท่าน โจเซฟเรียนรู้ส่ิงน้ีเม่ือพระผู ้

เป็นเจา้พระบิดาและพระเยซูคริสตท์รงปรากฏต่อท่านในปี 1820 โจเซฟบนัทึกวา่ “องคห์น่ึง
รับสัง่กบัขา้พเจา้, โดยทรงเรียกช่ือขา้พเจา้และตรัส, พลางช้ีพระหตัถไ์ปท่ีอีกองคห์น่ึง— 
น่ีคือบตุรท่ีรักของเรำ. จงฟังท่ำน! ” (โจเซฟ สมิธ—ประวติั 1:17)

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรู้จกัโจเซฟ ทรงรู้จกัท่านเช่นกนั พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรู้จกัท่าน พระองค์
ทรงรู้จกัท่านนานมาแลว้และทรงรักท่านนานเท่าท่ีพระองคท์รงรู้จกัท่าน พระองค์
ทรงรู้ศกัยภาพอนัสูงส่งของท่านท่ีจะเจริญกา้วหนา้และไดรั้บความสูงส่งกบัพระองค ์
หมายความว่าท่านมีศกัยภาพท่ีจะเป็นเหมือนพระองค์ 2 นัน่หมายความว่าท่านจะเป็น
เหมือนพระองค์

เน่ืองจำกพระกิตติคุณท่ีได้รับกำรฟ้ืนฟู ท่ำนจึงรู้ได้ว่ำจริงๆ แล้ว
ท่ำนเป็นใครและพระผู้ เป็นเจ้ำทรงคำดหวงัให้ท่ำนท�ำอะไร

พรของการฟ้ืนฟ ู 
ส�าหรับท่าน



 กมุภาพนัธ์ 2020 53



54 เลียโฮนา

“ครอบครัว: ถอ้ยแถลงต่อโลก” ประกาศ
ความจริงอนัลึกซ้ึงท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟดูงัน้ี 
“มนุษยท์ั้งหลาย . . . ไดรั้บการสร้างในรูป
ลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่ละคนเป็นปิย
บุตรหรือปิยธิดาทางวญิญาณของพระบิดา
พระมารดาบนสวรรค ์และดว้ยเหตุน้ีแต่ละ
คนจึงมีลกัษณะและจุดหมายปลายทางแห่ง
สวรรค”์ 3 ความจริงน้ีอาจชดัแจง้ต่อสมาชิก
ท่ีอยูใ่นศาสนจกัรมายาวนาน แต่ไม่ชดัแจง้
ส�าหรับนกัศาสนศาสตร์ท่ีโดดเด่นจ�านวน
มากผูป้ระกาศวา่จุดประสงคห์ลกัของท่าน
คือกราบไหวส้กัการะ บูชา และนบัถือพระ
ผูเ้ป็นเจา้ และแรงจูงใจเพียงอยา่งเดียวท่ี
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสร้างท่านคือเพื่อใหท่้าน
สรรเสริญ บูชา และรับใชพ้ระองค์

โดยผา่นโจเซฟ สมิธพระผูเ้ป็นเจา้ทรง
เปิดเผยวา่งานของพระองคแ์ละรัศมีภาพ
ของพระองคคื์อการท�าใหเ้กิดความเป็น
อมตะและชีวตินิรันดร์ของท่าน 4 แมก้าร
สรรเสริญท่านเท่ากบัสรรเสริญพระองค ์
แต่เป้าหมายและจุดประสงคข์องพระผูเ้ป็น
เจา้คือสร้างสภาพแวดลอ้มใหท่้านเจริญ
กา้วหนา้ เป้าหมายสูงสุดของความเจริญ
กา้วหนา้ของท่านคือปีติอนัย ัง่ยนื กษตัริย์
เบน็จามินสอนผูค้นของเขาวา่ “พิจารณาถึง
สภาพอนัเป็นพรและเป็นสุขของคนท่ีรักษา
พระบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะดูเถิด, 
พวกเขาไดรั้บพรในทุกส่ิง, ทั้งฝ่ายโลกและ
ฝ่ายวญิญาณ; และหากพวกเขายนืหยดัอยา่ง
ซ่ือสตัยจ์นกวา่ชีวติจะหาไม่แลว้พวกเขาจะ
ไดรั้บเขา้สู่สวรรค,์ เพื่อโดยการนั้นพวกเขา
จะพ�านกัอยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้ในสภาพแห่ง
ความสุขอนัไม่รู้จบ” (โมไซยาห์ 2:41)

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงค�านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของท่าน พระองคท์รงเมตตาและรัก 
ทรงทราบวา่เพื่อใหท่้านเจริญกา้วหนา้ ท่าน
ตอ้งมาโลกน้ี รับร่างกาย และเรียนรู้ถูกผดิ
จากประสบการณ์ของท่านเอง พระองคไ์ม่
ทรงตอ้งการใหท่้านเป็นเดก็หรือวยัรุ่นไป

ตลอดกาล ทั้งไม่ทรงตอ้งการเปล่ียนท่านเป็นสตัวเ์ล้ียงท่ีถกูฝึกใหเ้ช่ือฟังแบบหลบัหูหลบัตา 
ไม่ พระองคท์รงตอ้งการใหท่้านเลือกติดตามพระองคแ์ละพฒันาเตม็ท่ีผา่นประสบการณ์ของ
ท่านเพื่อเติบโตและเป็นทายาทรับทุกอยา่งท่ีพระองคท์รงมี 5 น่ีคือจุดหมายอนัสูงส่งของท่าน

ความจริงเหล่าน้ีเป็นรากฐานของหลกัค�าสอนท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟซ่ึูงเร่ิมดว้ยค�าสวด
ออ้นวอนท่ีเรียบง่ายของโจเซฟ สมิธ

พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวงัอะไรจากท่าน
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีสองเร่ืองหลกัๆ ท่ีคาดหวงัจากท่าน เร่ืองแรก พระองคท์รงคาดหวงัให้

ท่านเรียนรู้และท�าตามแผนของพระองค ์สอง พระองคท์รงคาดหวงัใหท่้านช่วยใหผู้อ่ื้นเรียน
รู้และท�าตามแผนของพระองค์

ท่านไดรั้บการสอนเร่ืองแผนแห่งความรอดของพระผูเ้ป็นเจา้ในโลกก่อนเกิดและท่าน
ยอมรับแผนนั้น การตดัสินใจเร่ืองน้ีอาจไม่ง่าย บุตรธิดาหน่ึงในสามของพระบิดาบนสวรรค์
ปฏิเสธแผน แต่ท่านปรารถนาจะมาแผน่ดินโลก รับร่างกาย และใชสิ้ทธ์ิเสรีเลือกท�าตามแผน 
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงทราบ และท่านทราบเช่นกนัวา่เม่ืออยูบ่นโลกน้ีท่านจะท�าผดิพลาดและ
ท�าบาป บาปเหล่าน้ีจะขดัขวางท่านอยา่งถาวรไม่ใหอ้ยูใ่นท่ีประทบัของพระผูเ้ป็นเจา้เวน้แต่
ท่านจะไดรั้บการไถ่จากบาปของท่าน แผนของพระผูเ้ป็นเจา้จดัเตรียมพระเยซูคริสตใ์หเ้ป็น
พระผูไ้ถ่ของท่าน พระเยซูคริสตท์รงชดใชบ้าปและความผดิพลาดของท่านเพื่อใหแ้ผนแห่ง
ความรอดของพระผูเ้ป็นเจา้บงัเกิดผลต่อท่าน 6 พระองคท์รงจ่ายราคาสูงสุดเพื่อพระองคจ์ะ
ทรงสามารถ “เรียกร้องสิทธิแห่งพระเมตตาของพระองค”์ ใหท่้าน (โมโรไน 7:27)

แผนของพระผูเ้ป็นเจา้จดัเตรียมใหท่้านมีของประทานแห่งสิทธ์ิเสรีเช่นกนัเพื่อท่านจะ
รู้จกั “ความดีจากความชัว่” (2 นีไฟ 2:5) ท่านเป็น “ผูมี้สิทธ์ิเสรีของตนเอง” (ดู หลกัค�าสอน
และพนัธสญัญา 58:28) สามารถตดัสินใจดว้ยตนเอง แต่เม่ือท่านตดัสินใจไม่ดีหรือท�าผดิ
พลาด พระผูเ้ป็นเจา้ทรงคาดหวงัใหท่้านใชสิ้ทธ์ิเสรีกลบัใจ การกลบัใจเกิดข้ึนไดผ้า่นการ
ชดใชข้องพระเยซูคริสตแ์ละท่านตอ้งกลบัใจจึงจะสะอาดต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระผูเ้ป็นเจา้ 7

ท่านกลบัใจเม่ือท่านหนัไปพึ่งพระผูเ้ป็นเจา้และใชศ้รัทธาในพระเยซูคริสต ์ภายใต้
เง่ือนไขของการกลบัใจ การชดใชข้องพระเยซูคริสตเ์ปิดทางใหท่้านไดรั้บการยกโทษ หาก
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ไม่กลบัใจท่านจะไม่ไดรั้บ ท่านแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านกลบัใจแลว้โดยเช่ือฟังกฎและศาสน
พิธีทั้งหลายของพระกิตติคุณ และเม่ือท่านกลบัใจ ท่านบริสุทธ์ิ สะอาด และศกัด์ิสิทธ์ิ

ดงัท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงประกาศต่ออาดมัวา่ “น่ีคือแผนแห่งความรอดเพื่อมนุษยท์ั้ง
ปวง, โดยทางพระโลหิตของพระองคเ์ดียวท่ีถือก�าเนิดของเรา” (โมเสส 6:62) เพราะ
ศรัทธาของเราในพระคริสตแ์ละในแผนของพระบิดาบนสวรรค ์เราจึงสามารถ “ยนิดีกบั
ถอ้ยค�าแห่งชีวตินิรันดร์ในโลกน้ี, และชีวตินิรันดร์ในโลกท่ีจะมาถึง, แมรั้ศมีภาพอมตะ” 
(โมเสส 6:59)

เร่ืองท่ีสองท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงคาดหวงัจากท่านคือช่วยใหผู้อ่ื้นเรียนรู้แผนของ
พระองคแ์ละช่วยใหพ้วกเขาท�าตามแผนนั้น ทนัทีท่ีท่านเขา้ใจวา่พระผูเ้ป็นเจา้และพระ
บุตรของพระองคพ์ระเยซูคริสตท์รงรักท่าน ท่านยอ่มปรารถนาจะแบ่งปันความจริงน้ี
กบัผูอ่ื้น การแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตถื์อวา่เป็น “การรวบรวมอิสราเอล” 
เช่นกนั ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัยนืยนัวา่

“เยาวชนสุดพิเศษของขา้พเจา้ พระองคท์รงส่งท่านมาแผน่ดินโลกในเวลาน้ีโดยเฉพาะ 
เวลาส�าคญัท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของโลก เพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอล  ไม่มีส่ิงใด ท่ีเกิด
ข้ึนบนแผน่ดินโลกเวลาน้ีส�าคญัไปกวา่เร่ืองดงักล่าว ไม่มีส่ิงใด ท่ีจะบงัเกิดผลลพัธ์ยิง่
ใหญ่ไปกวา่น้ี ไม่มีส่ิงใด เลย

“การรวบรวมน้ีควรมีความหมาย ทุกอยา่ง ต่อท่าน น่ี คือ พนัธกิจซ่ึงท่านถกูส่งมาแผน่
ดินโลกเพื่อการน้ี” 8

การบรรลุขอ้ผกูมดัตามพนัธสญัญาน้ีจะท�าใหท่้านเกิดปีติ 9 และส่งผลต่อความรอด
ส่วนตวัของท่าน 10

เพราะพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตไ์ดรั้บการฟ้ืนฟบูนแผน่ดินโลก ท่านจึงรู้วา่ท่าน
เป็นใครและพระผูเ้ป็นเจา้ทรงคาดหวงัอะไรจากท่าน เราเฉลิมฉลองการฟ้ืนฟท่ีูเร่ิมตน้ใน
ป่าใกลฟ้าร์มสมิธทางตอนเหนือของนิวยอร์กเม่ือ 200 ปีก่อนเพราะการฟ้ืนฟมีูผลและมี
ความส�าคญัต่อท่าน การสวดออ้นวอนดว้ยความตั้งใจจริงของโจเซฟเปิดรับการเปิดเผยท่ี
หลัง่ไหลมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงทุกวนัน้ีผา่นศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกของพระองค ์
พระเยซูคริสตท์รงก�ากบัดูแลศาสนจกัรของพระองคแ์ละงานของพระองคบ์นโลกน้ีเพ่ือ

ท่านจะไดบ้รรลุศกัยภาพแห่งสวรรคเ์พ่ืออยู่
กบัพระบิดาบนสวรรคอี์กคร้ัง ◼
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เพราะความจริงทีไ่ด้รับการฟ้ืนฟู เราจงึไม่

ได้รู้เพยีงว่าเหตุใดพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง

เรา แต่เราได้เรียนรู้จุดหมายสุดท้ายของเรา

เช่นกนั
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ดูวา่ท่านสามารถติดตามโจเซฟท่ีกล่าว
ไวใ้น 2 นีไฟ 3 ครบทุกคนหรือไม่: 
ลีไฮบอกโจเซฟบุตรชายเก่ียวกบัค�า

พยากรณ์บางอยา่งของโจเซฟแห่งอียปิต์
เก่ียวกบัโจเซฟ สมิธผูมี้ช่ือตามโจเซฟบิดา
ของเขา

ตรวจดูล�าดบัเหตุการณ์ดา้นล่างเพื่อเขา้ใจ
ดีข้ึนวา่โจเซฟทั้งส่ีเป็นใครและท่านเหล่า
นั้นมีชีวติอยูเ่ม่ือใด
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จงตามเรามา: พระคมัภร์ีมอรมอน

ราว 1700 ปีก่อนคริสตกาล
โจเซฟบุตรของยาโคบ (ผูท่ี้พระเจา้ทรงตั้งช่ือใหใ้หม่วา่
อิสราเอล) อาศยัอยูใ่นอียปิต ์ท่านมีบุตรชายสองคนช่ือ 
เอฟราอิมและมนสัเสห์

ราว 600 ปีก่อนคริสตกาล
ลีไฮผูสื้บตระกลูของมนสัเสห์ออกจาก
เยรูซาเลม็และเดินทางในแดนทุรกนัดาร
หลายปี ท่ีนัน่ท่านกบัซาไรยาห์ภรรยามี
บุตรช่ือโจเซฟ

โจเซฟแห่งอยีปิต์กล่าวอะไรเกีย่วกบั
โจเซฟ สมธิ

พระเจา้ทรงดลใจโจเซฟแห่งอียปิตใ์ห้
เห็นหลายศตวรรษในอนาคต ท่านแบ่งปัน
ความจริงต่อไปน้ีเก่ียวกบัโจเซฟ สมิธ:
•  “พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้จะทรง

ยกผูห้ย ัง่รู้ผูห้น่ึงข้ึน, ซ่ึงจะเป็นผูห้ย ัง่รู้ท่ี
เลิศเลอแก่เลือดเน้ือเช้ือไข [ผูสื้บตระกลู] 
ของขา้พเจา้” (ขอ้ 6)

ท่ำนรู้หรือไม่ว่ำศำสดำ
พยำกรณ์ช่ือโจเซฟพูด

ถึงโจเซฟ สมิธเม่ือเกือบ 
4,000 ปีก่อน

พบโจเซฟส่ีคน  
ใน 2 นีไฟ 3



ค.ศ. 1771
โจเซฟ สมิธ ซีเนียร์เกิดในรัฐ
แมสซาชูเซตส์

ลไีฮรู้เร่ืองโจเซฟแห่งอยีปิต์
ได้อย่างไร

หลงัจากลีไฮกบัครอบครัวออกจาก

เยรูซาเลม็ พระเจา้ทรงบญัชาใหพ้วก

เขากลบัไปเอาแผน่จารึกทองเหลืองจากเลบนั 

แผน่จารึกเหล่าน้ีบรรจุงานเขียนของศาสดา

พยากรณ์สมยัพนัธสญัญาเดิม รวมทั้งโจเซฟ

แห่งอียปิต์

•  “ช่ือท่าน จะเรียกตามขา้พเจา้; และจะ
เป็นตามช่ือบิดาท่าน” (ขอ้ 15)

โจเซฟ สมธิเหมอืนโจเซฟแห่งอยีปิต์
อย่างไร

ฟาโรห์แต่งตั้งโจเซฟแห่งอียปิตใ์ห้
ดูแลเร่ืองการเกบ็สะสมอาหารไวใ้นคลงั
เพื่อเตรียมรับความอดอยาก เม่ือเกิดความ
อดอยาก คนในอียปิตแ์ละท่ีอ่ืนมาหาโจเซฟ
เพื่อซ้ืออาหาร แมแ้ต่พี่ๆ ของท่านกอ็อกจาก
แผน่ดินศกัด์ิสิทธ์ิมาอียปิตเ์พื่อซ้ืออาหาร 
ฟาโรห์อนุญาตใหพ้ี่ๆ และบิดาของโจเซฟมี
อาหารไวกิ้นและอยูใ่นอียปิต ์จึงท�าใหพ้วก
เขารอดจากความอดอยาก

ในสมยัของโจเซฟ สมิธ ผูค้นประสบ 
“ความอดอยาก” พระวจนะของพระผูเ้ป็น
เจา้ พวกเขาโหยหาพระกิตติคุณท่ีแทจ้ริง
ของพระเยซูคริสต ์โจเซฟ สมิธเป็นศาสดา

•  “เขาจะ ยิง่ใหญ่เหมือนโมเสส, ผูซ่ึ้งเรา
กล่าวไวว้า่เราจะยกข้ึนใหเ้จา้, เพื่อปลด
ปล่อยผูค้นของเรา” (ขอ้ 9)

•  “เราจะใหพ้ลงัความสามารถ แก่เขา เพื่อ
น�าค�าของเราออกมาสู่หน่อเน้ือเช้ือไข
ของเจา้—และไม่เพียงเพื่อการน�าค�าของ
เราออกมาเท่านั้น, แต่เพื่อสร้างความเช่ือ
มัน่ใหพ้วกเขาในค�าของเรา, ซ่ึงจะออก
ไปในบรรดาพวกเขาแลว้ [เช่นพระคมัภีร์
ไบเบิล]” (ขอ้ 11)

•  “จาก ความอ่อนแอเราจะท�าใหเ้ขาเขม้
แขง็, ในวนันั้นเม่ืองานของเราจะเร่ิม
ในบรรดาผูค้นทั้งหมดของเรา, เพื่อ
การฟ้ืนฟเูจา้, โอเ้ช้ือสายแห่งอิสราเอล, 
พระเจา้ตรัส” (ขอ้ 13).

•  “พระเจา้จะประทานพรให ้ผู้หยัง่รู้ผู้น้ัน; 
และพวกเขาท่ีพยายามจะท�าลายท่านจะ
พา่ยแพ”้ (ขอ้ 14)

ค.ศ. 1805
โจเซฟ สมิธ จูเนียร์เกิดวนัท่ี 23 
ธนัวาคม ค.ศ. 1805 ในรัฐเวอร์มอนต ์
ในนิมิตแรก ค.ศ. 1820 ท่านเห็นพระ
บิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูคริสต ์
ท่านแปลและจดัพิมพพ์ระคมัภีร์ 
มอรมอนในอีกหลายปีต่อมา ดงัท่ี 
โจเซฟแห่งอียปิตก์ล่าววา่ท่านจะท�า
เช่นนั้น (ดู 2 นีไฟ 3:11)

พยากรณ์ท่ีพระเจา้ทรงเรียกมาช่วยใหเ้รา
รอดจากความอดอยากนั้น—โดยฟ้ืนฟพูระ
กิตติคุณและฐานะปุโรหิตของพระองคเ์พื่อ
ใหเ้ราไดรั้บศาสนพิธีท่ีจ�าเป็นต่อความรอด
ทางวญิญาณของเรา ◼
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ประสบกำรณ์ของนีไฟช่วยให้ข้ำพเจ้ำเห็นวิธี
รับมือกับควำมท้ำทำยในชีวิตข้ำพเจ้ำเอง

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

อเ
ลก็

ซ์
 แ

รง
เก

ล

เรือ ให ้ต่อ
ขา้พเจา้มี  
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เ ม่ือขา้พเจา้บอกคุณพอ่คุณแม่วา่ขา้พเจา้ตอ้งการรับใชง้านเผยแผ ่พวกท่านไม่มีความสุข  

มีขา้พเจา้กบัอีแวนพี่ชายเท่านั้นท่ีเป็นสมาชิกศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ยในครอบครัวเรา ขา้พเจา้เขา้ร่วมเม่ืออาย ุ18 ปี และหน่ึงปีต่อมาขา้พเจา้ตดัสินใจรับใช้

เตม็เวลา ถึงแมสุ้ดทา้ยแลว้คุณพอ่คุณแม่ยอมใหข้า้พเจา้ไป แต่คุณพอ่เตือนวา่เม่ือขา้พเจา้กลบัมา 
ท่านไม่รับประกนัวา่จะจ่ายค่าเรียนมหาวทิยาลยัใหข้า้พเจา้ต่อไปได้

แต่ขา้พเจา้รู้วา่ถา้ขา้พเจา้รับใช ้พระเจา้จะทรงช่วยเหลือขา้พเจา้
ตลอดงานเผยแผ ่ขา้พเจา้ปล้ืมปีติท่ีไดเ้ห็นผูค้นนอ้มรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตแ์ละ

เจริญกา้วหนา้สู่ความรอด เม่ือกลบับา้น ขา้พเจา้เร่ิมเรียนอีกคร้ัง แต่ไม่นานคุณพอ่กพ็ดูเหมือนท่ี
ท่านเคยเตือนวา่ “พอ่จ่ายไม่ไหวแลว้”

น่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ขา้พเจา้คิด ขา้พเจา้รับใชง้านเผยแผ ่ขา้พเจา้ท�าส่ิงท่ีพระเจา้ทรงตอ้งการ
ใหท้�า ท�าไมเกิดเร่ืองเช่นน้ีกบัขา้พเจา้

ศึกษาและท�างาน
แต่แลว้ขา้พเจา้ก็นึกถึงเร่ืองท่ีอ่านในพระคมัภีร์มอรมอน นีไฟผูรั้กษาพระบญัญติัทั้งหมด

ไดรั้บบญัชาให้ต่อเรือ ซ่ึงเป็นงานท่ีท่านไม่เคยท�ามาก่อน (ดู 1 นีไฟ 17:8, 49–51) ขา้พเจา้รู้สึก
เหมือนมี “เรือ” ให้ต่อ นัน่เป็นปัญหาใหญ่ท่ีขา้พเจา้ไม่ทราบวิธีแก ้ขา้พเจา้จึงสวดออ้นวอน
ขอการดลใจ

ไม่นานอีแวนกคุ็ยกบัขา้พเจา้ “ฮวน ปาโบล พี่ไดย้นิวา่พอ่จะไม่จ่ายค่าเล่าเรียนใหน้อ้ง
“ใช่ครับ” ขา้พเจา้ตอบ “ผมคิดวา่ทุกอยา่งจบแลว้ส�าหรับผม!”

ค�าตอบของอีแวนเรียบง่าย แต่ท�าใหข้า้พเจา้เกิดแรง
บนัดาลใจ “รู้หรือเปล่าวา่นอ้งเรียนไปดว้ย

ท�างานไปดว้ยได”้ เขาบอก  

โดย เอล็เดอร์
ฮวน ปาโบล วยิาร์

แห่งโควรัม
สาวกเจด็สิบ
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“วิธีนั้นจะท�าใหน้อ้งสามารถจ่ายค่าเล่าเรียน
ของตวัเองได”้ นัน่เป็นคร้ังแรกท่ีขา้พเจา้
คิดไดว้า่ขา้พเจา้สามารถท�าทั้งสองอยา่งได!้ 
ไม่นานขา้พเจา้ก็พบงานนอกเวลาท่ีเปิดทาง
ใหเ้รียนต่อ

ขา้พเจา้นึกถึงนีไฟและเรืออีกคร้ัง “บดัน้ี
ขา้พเจา้, นีไฟ, ไม่ได ้. . . ต่อเรือตามวธีิของ
มนุษย;์ แต่ขา้พเจา้ต่อเรือตามวธีิท่ีพระเจา้
ทรงแสดงแก่ขา้พเจา้” (1 นีไฟ 18:2)

ถา้ขา้พเจา้ฟังตนเอง ขา้พเจา้คงเลิกลม้
เร่ืองเรียนไปแลว้ แต่พระเจา้ทรงดลใจ
ขา้พเจา้ผา่นค�าพดูของพี่ชายใหเ้รียนต่อไป 
บางคร้ังเม่ือเรามีความทา้ทายในชีวติ เรา
คิดวา่พระเจา้ไม่ประทานพรเรา แต่ตอน
น้ีขา้พเจา้เห็นชดัวา่พระองคป์ระทานพร
ขา้พเจา้ใหมี้โอกาสพฒันาและเติบโต

อย่าเลกิกลางคนั!
ขา้พเจา้แต่งงานขณะเป็นนกัศึกษาดว้ย 

หลงัจากนั้น เม่ือใกลจ้บปริญญา ขา้พเจา้
รู้ตวัวา่ไม่ชอบส่ิงท่ีเรียนอยู ่ขา้พเจา้อยาก
เลิกเรียน แต่ภรรยาพดูวา่ “คุณจะเลิกกลาง
คนัไม่ได ้คุณไม่รู้หรอกวา่พระเจา้ทรง
เตรียมอะไรไวใ้หคุ้ณ เพราะฉะนั้นคุณตอ้ง
เรียนใหจ้บ”

ขา้พเจา้นึกถึงนีไฟอีกคร้ัง แมพ้ี่ๆ ของ
นีไฟจะปฏิบติัไม่ดีต่อท่าน แต่ท่านไม่เลิก
กลางคนั ท่านมองไปท่ีพระผูเ้ป็นเจา้และ
สรรเสริญพระองค ์“ขา้พเจา้ไม่ไดพ้ร�่ า
บ่นต่อตา้นพระเจา้เพราะความทุกขข์อง

ขา้พเจา้” ท่านกล่าว ในท่ีสุดท่านกเ็ป็นอิสระ 
และ “เหตุการณ์ไดบ้งัเกิดข้ึนคือขา้พเจา้, 
นีไฟ, บงัคบัเรือไป, เพื่อเราจะแล่นต่อไปยงั
แผน่ดินท่ีสญัญาไว.้

“และเหตุการณ์ไดบ้งัเกิดข้ึนคือหลงัจาก
เราแล่นเรือต่อเน่ืองไปเป็นเวลาหลายวนัเรา
มาถึงแผน่ดินท่ีสญัญาไว”้ (1 นีไฟ 18:16, 
22–23)

ขา้พเจา้ฟังค�าแนะน�าของภรรยาและเรียน
จนจบปริญญาตรี แต่เร่ิมท�างานในสาขา
อาชีพต่างจากท่ีเรียนมา

สองปีต่อมา ขา้พเจา้มีความรู้สึกแรง
กลา้วา่ตอ้งปรับปรุงการศึกษาของตน และ
รู้สึกวา่ควรเรียนต่อปริญญาโท เม่ือขา้พเจา้
เร่ิมขั้นตอนการสมคัร ขอ้แรกๆ ท่ีถามคือ
ขา้พเจา้จบปริญญาตรีหรือไม่ ขณะนั้นเอง
ค�าพดูของภรรยาเขา้มาทนัที “คุณไม่รู้หรอก
วา่พระเจา้ทรงเตรียมอะไรไวใ้หคุ้ณ เพราะ
ฉะนั้นคุณตอ้งเรียนใหจ้บ” ถา้ขา้พเจา้ไม่จบ
ปริญญาตรี ขา้พเจา้คงไม่ไดป้ริญญาโท

ศาสดาพยากรณ์น�าทางเรา
ทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้อ่านพระคมัภีร์มอรมอน 

ขา้พเจา้ถามตนเองวา่ ศาสดาพยากรณ์ท่านน้ี
จากหลายพนัปีก่อนตอ้งการใหข้า้พเจา้รู้และ
ประยกุตใ์ชอ้ะไรในชีวติขา้พเจา้และในชีวติ
ครอบครัวขา้พเจา้ ตวัอยา่งเช่น นีไฟสอน
ขา้พเจา้วา่เราตอ้งพร้อมเม่ือพระเจา้ทรงเรียก
เรา วางใจพระองค ์และรับใชพ้ระองคอ์ยา่ง
ซ่ือสตัย์

ขา้พเจา้รู้โดยไม่สงสยัวา่เม่ือพระเจา้
ทรงเรียกท่าน พระองคจ์ะทรงเตรียม
ทาง เช่นเดียวกบัท่ีทรงเตรียมทางใหนี้ไฟ 
(ดู 1 นีไฟ 3:7) ◼
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พระองค์ทรง
พระชนม์อยู่!
•  พระเยซูคริสตท์รงลุก

ออกจากอุโมงค ์(ดู มทัธิว 
28:6)

•  พระองคท์รงมีพระวรกายเป็น
เน้ือหนงัและกระดูก (ดู ลกูา 
24:39; หลกัค�าสอนและ 
พนัธสญัญา 130:22)

•  พระวรกายท่ีฟ้ืนคืนพระชนม์
ของพระองคมี์รัศมีภาพและ
เป็นอมตะ

เราเห็นพระองค์
•  พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�าตาม

แบบแผนการเรียกสกัขี
พยานเสมอ (ดู กิจการ 
5:32)

•  พระองคท์รงเรียกโจเซฟ 
สมิธเป็นพยานยคุสุดทา้ย
ของพระคริสตผ์ูท้รง
พระชนม์

เราได้ยนิเสียง
เสียงจากสวรรค ์บ่อยคร้ังเป็นสุรเสียง

ของพระบิดา เป็นพยานอีกหลายคร้ัง
วา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบุตรของ

พระผูเ้ป็นเจา้ (ดู มทัธิว 3:17; 3 นีไฟ 

11:7; โจเซฟ สมิธ—ประวติั 1:17)

โลกต่างๆ สร้างขึน้มา
และเคยสร้างขึน้มาแล้ว

ภายใตก้ารก�ากบัดูแลของ
พระบิดาบนสวรรค ์พระเยซู

คริสตท์รงสร้าง “โลกสุดท่ี
จะคณานบั” (โมเสส 1:33)

ผู้อยู่อาศัยในน้ัน
เป็นบุตรและธิดาที่

ถอืก�าเนิด
มีผูอ้าศยัอยูใ่นโลกอ่ืนอีก 

เรารู้ไม่มากนกัเก่ียวกบัคน
เหล่านั้น (ดู โมเสส 1:35)  

แต่เรารู้วา่พวกเขาเป็นบุตรธิดา
ของพระบิดาบนสวรรคแ์ละ

ไดรั้บการช่วยใหร้อดผา่นการ
ชดใชข้องพระเยซูคริสต์

“และบัดนี,้ หลงัจากประจกัษ์

พยานจ�านวนมากทีใ่ห้ไว้ถงึพระองค์, น่ีคอื

ประจกัษ์พยาน, สุดท้ายของทั้งหมด, ซ่ึงเราให้ไว้ถงึ

พระองค์: ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่!

“เพราะ เราเห็นพระองค์, แม้ทางพระหัตถ์ขวาของพระผู้

เป็นเจ้า; และ เราได้ยินเสียง รับส่ังค�าพยานว่าพระองค์ทรง

เป็นพระองค์เดยีวทีถ่อืก�าเนิดจากพระบิดา—

“ว่าโดยพระองค์, และโดยผ่านพระองค์, และจากพระองค์, 

โลกต่าง ๆ สร้างขึ้นมาและเคยสร้างขึ้นมาแล้ว, 

และ ผู้อยู่อาศัยในน้ันเป็นบุตรและธิดาที่ถือ

ก�าเนิดของพระผู้เป็นเจ้า.”
หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 

76:22–24; เน้นตวัเอน

ประจกัษ์พยานถงึพระเยซูคริสต์
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“น่ีคอืบุตร
ทีรั่กของเรา”
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คุณควบคุมได้แต่ตวั
คุณเองเท่าน้ัน
ดิฉนัไม่สามารถควบคุม
คนรอบขา้งได ้แมแ้ต่
สมาชิกคนอ่ืนๆ แต่ดิฉนั

สามารถควบคุมตนเองและท่าทีท่ีดิฉนัมี
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ดิฉนัตระหนกัวา่การ
ไปโบสถเ์ป็นเร่ืองระหวา่งดิฉนักบัพระผู ้
เป็นเจา้ ไม่ใช่ระหวา่งดิฉนักบัคนอ่ืน ดิฉนั
เตือนตนเองวา่การหยดุด�าเนินชีวติตาม 
พระกิตติคุณไม่ยติุธรรมส�าหรับพระผูเ้ป็น
เจา้หรือตวัดิฉนั

เอริกา วาย. อาย ุ18 ปี รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

ค�าถาม &  ค�าตอบ

เคารพทุกคน
เราทุกคนมีภมิูหลงัต่างกนัและไดรั้บการ
อบรมเล้ียงดูต่างกนั คุณไม่มีวนัรู้วา่คนอ่ืน
ประสบอะไรอยู่

โลแกน บี. อาย ุ15 ปี รัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา

พูดคุยกบัผู้น�าของคุณ
คุณไม่ควรไปโบสถเ์พราะใครคนใดคนหน่ึง 
คุณควรไปเพราะคุณเช่ือในพระคริสต ์ดิฉนั
ขอแนะน�าใหคุ้ณพดูคุยกบัอธิการของคุณ
เช่นกนั

อาเชอร์ ด.ี อาย ุ15 ปี รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ค�ำตอบมีเจตนำจะช่วยสะท้อนมมุมอง ไม่ถือ
เป็นกำรประกำศหลกัค�ำสอนอย่ำงเป็นทำงกำร
ของศำสนจักร

ฉันจะชอบโบสถ์
ได้อย่างไรในเมือ่
ฉันมปัีญหากบั
คนทีโ่บสถ์

“เรำทุกคนไม่ดีพร้อม 
เรำอำจท�ำให้คนอ่ืน
ขุ่นเคืองและถกูท�ำให้
ขุ่นเคือง บ่อยคร้ังเรำ
ทดสอบกันด้วยพฤติ
กรรมแปลกๆ ส่วนตัว
ของเรำ ในพระวรกำย
ของพระคริสต์เรำต้อง
ไปไกลกว่ำแนวคิด
และถ้อยค�ำสูงส่ง
และมีประสบกำรณ์ 
‘ท่ีเกิดขึน้จริง’ ขณะ
เรียนรู้ท่ีจะ ‘อยู่ด้วย
กันด้วยควำมรัก’ 
[หลกัค�ำสอนและ
พันธสัญญำ 42:45]”
เอล็เดอร์ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน  
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง 
“เหตุใดจงึต้องมศีาสนจกัร” 
เลยีโฮนา พ.ย. 2015, 109
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รักดงัทีพ่ระเยซูทรงรัก
พระเยซูคริสตต์รัสวา่ 
“เรารักพวกท่านมาแลว้
อยา่งไร ท่านกจ็งรักกนั
และกนัดว้ยอยา่งนั้น . . . 

ดงัน้ีแหละทุกคนกจ็ะรู้วา่ท่านเป็นสาวก
ของเรา” (ยอห์น 13:34–35) พระด�ารัส
น้ีช่วยใหดิ้ฉนัเขา้ใจวา่ดิฉนัตอ้งรักผูอ่ื้น
ไม่วา่พวกเขาเป็นใคร เช่นเดียวกบัท่ีพระ
ผูช่้วยใหร้อดทรงรักดิฉนัทั้งท่ีดิฉนัไม่ดี
พร้อมและท�าผดิพลาด

เอมา เอฟ. อาย ุ15 ปี ชาโก อาร์เจนตินา

ชอบครอบครัววอร์ดของคุณ
ถึงแมดิ้ฉนัต่อสูก้บัความรู้สึกไม่ดีหรือ
ความไม่พอใจเก่ียวกบัสมาชิกวอร์ด แต่
ดิฉนัตระหนกัมากข้ึนทุกขณะวา่หลายคน
ท่ีนัน่ห่วงใยดิฉนั นัน่ช่วยใหดิ้ฉนัชอบ
โบสถเ์พราะครอบครัววอร์ดท�าใหดิ้ฉนั
เกิดปีติ จะมีคนรักคุณท่ีโบสถเ์สมอ

โซเฟีย ด.ี อาย ุ16 ปี บริสตอล อังกฤษ

ฉันจะอธิบายให้เพือ่นๆ รู้เหตุผล
ทีเ่ราต้องมพีระคมัภร์ีมอรมอนได้
อย่างไร
เราเช่ือวา่พระเจา้ทรงเตรียมพระคมัภีร์มอรมอนไวส้�าหรับยคุสมยัของเราและ
พระคมัภีร์เล่มน้ีจ�าเป็นต่อเรา ต่อไปน้ีเป็นเหตุผลบางประการ (ตามท่ีประธาน
รัสเซลล ์เอม็. เนลสนัอธิบาย):

•  พระคมัภีร์มอรมอนมีค�าตอบของค�าถามส�าคญัท่ีสุดในชีวติ
•  สอนหลกัค�าสอนของพระคริสต์
•  ขยายและช้ีแจงความจริงอนั “แจง้ชดัและมีค่า” มากมายท่ีหายไปจาก

พระคมัภีร์ไบเบิล (ดู 1 นีไฟ 13:29–33)
•  ใหค้วามเขา้ใจครบถว้นท่ีสุดและเช่ือถือไดม้ากท่ีสุดในเร่ืองการชดใช้

ของพระเยซูคริสต์
•  สอนเราเก่ียวกบัการรวบรวมอิสราเอลท่ีกระจดักระจาย
•  เปิดโปงกลยทุธ์ของปฏิปักษ ์(ดู 2 นีไฟ 26–33)
•  ขจดัประเพณีผดิๆ ทางศาสนา
•  เลิกลม้แนวคิดผดิๆ ท่ีวา่การเปิดเผยส้ินสุดพร้อมกบัพระคมัภีร์ไบเบิล

และทุกวนัน้ีสวรรคปิ์ดตาย

(จาก รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั “พระคมัภีร์มอรมอน: ชีวติท่านจะเป็นอยา่งไร
หากปราศจากพระคมัภีร์เล่มน้ี” เลียโฮนำ พ.ย. 2017, 62)

ท่านคดิอย่างไร

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

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจน
ของค�าตอบท่ีส่งมา

“ฉนัเขา้ใจพระคมัภีร์ไม่มาก  
ฉนัจะไดป้ระโยชนจ์ากการอ่าน
พระคมัภีร์มากข้ึนไดอ้ยา่งไร”
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ใ 
นท่ีสุดขา้พเจา้ตดัสินใจวา่ขา้พเจา้ตอ้งคงอยูใ่น
ความมืดมนและความสบัสน, หรือมิฉะนั้นกต็อ้ง
ท�าดงัท่ียากอบช้ีแนะ, นัน่คือ, ทูลขอจากพระผู ้

เป็นเจา้. . . .
ดงันั้น, เพื่อใหเ้ป็นไปตามน้ี . . . ขา้พเจา้จึงเขา้ไป

ในป่าเพื่อลองดู. วนันั้นเป็นเวลาเชา้ของวนัท่ีสวยงาม, 
แจ่มใส, ตน้ฤดูใบไมผ้ลิของปีหน่ึงพนัแปดร้อย
ยีสิ่บ. . . .

หลงัจากไปถึงสถานท่ีซ่ึงขา้พเจา้หมายไวก่้อน
แลว้ว่าจะไป, โดยมองไปรอบๆ, และพบว่าตนเอง
อยู่ตามล�าพงั, ขา้พเจา้จึงคุกเข่าลงและเร่ิมตั้งจิต
ปรารถนาต่อพระผูเ้ป็นเจา้. เม่ือขา้พเจา้เพิ่งเร่ิมท�า
เช่นนั้น, ในทนัทีทนัใด ขา้พเจา้ก็ถูกอ�านาจบางอย่าง
มาตรึงไวซ่ึ้งท�าให้ขา้พเจา้ส้ินเร่ียวแรง . . . ความ
มืดมิดเขา้มารายลอ้มขา้พเจา้, และเพียงอึดใจเดียว
ส�าหรับขา้พเจา้ดูราวกบัว่าชะตาขา้พเจา้จะถึงฆาต
โดยพลนั.

แต่, โดยใชพ้ลงัทั้งหมดของขา้พเจา้เรียกหาพระผู ้
เป็นเจา้ใหท้รงปลดปล่อยขา้พเจา้หลุดพน้จากอ�านาจ
ของศตัรูน้ีซ่ึงตรึงขา้พเจา้ไว,้ และชัว่ขณะนั้นเองท่ี

ขา้พเจา้ก�าลงัจะจมลงสู่ความส้ินหวงัและยอมตนต่อ
ความพินาศ . . . ขา้พเจา้เห็นล�าแสงอยูเ่หนือศีรษะ
ขา้พเจา้พอดี, เหนือความเจิดจา้ของดวงอาทิตย,์ 
ซ่ึงค่อย ๆ เล่ือนลงมาจนตกตอ้งขา้พเจา้.

. . . เม่ือแสงนั้นส่องมายงัขา้พเจา้ ขา้พเจา้เห็นพระ
อติรูปสองพระองค,์ ซ่ึงความเจิดจา้และรัศมีภาพของ
ทั้งสองพระองคเ์กินกวา่จะพรรณนาได,้ พระองค์
ทรงยนือยูเ่หนือขา้พเจา้ในอากาศ. องคห์น่ึงรับสัง่กบั
ขา้พเจา้, โดยทรงเรียกช่ือขา้พเจา้และตรัส, พลางช้ี
พระหตัถไ์ปท่ีอีกองคห์น่ึง—น่ีคือบตุรท่ีรักของเรำ. 
จงฟังท่ำน! . . .

. . . ขา้พเจา้เห็นแสงสวา่งจริงๆ, และท่ามกลางแสง
สวา่งนั้นขา้พเจา้เห็นพระอติรูปสองพระองค,์ และ
พระองคไ์ดรั้บสัง่กบัขา้พเจา้จริงๆ; และแมว้า่ขา้พเจา้
ถกูเกลียดชงัและถกูข่มเหงเพราะการกล่าววา่ขา้พเจา้
เห็นนิมิต, แต่มนัเป็นความจริง; . . .ขา้พเจา้รู้เร่ืองน้ี, 
และขา้พเจา้รู้วา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงทราบเร่ืองน้ี, และ
ขา้พเจา้ไม่สามารถปฏิเสธเร่ืองน้ีได,้ ทั้งขา้พเจา้ไม่
กลา้ปฏิเสธเร่ืองน้ี ◼
จาก โจเซฟ สมิธ—ประวติั 1:13–17, 25

ข้าพเจ้าเห็นนิมติ
โดย โจเซฟ สมธิ  (1805–1844)
ประธานศาสนจกัรคนท่ีหน่ึง

ปัจฉิมวาทะ
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ในฤดใูบไม้ผลิ ปี 1820 โจเซฟ สมิธวยั 14 ปีสงสัยว่ำท่ำนควรนับถือ
นิกำยใด ท่ำนเปิดพระคัมภีร์เพ่ือหำค�ำตอบ ใน ยำกอบ 1:5 ท่ำนอ่ำนว่ำ

ถ้ำเรำขำดสติปัญญำ ให้เรำทูลขอจำกพระผู้ เป็นเจ้ำ



แบบแผนส�าหรับการแสวงหาความจริง

“พระผูเ้ป็นเจา้ทรง ต้องกำร 
ตรัสกบัท่านจริงหรือ จริง!”

เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่อะไรจริง 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธก�าหนด

แบบแผนใหเ้ราปฏิบติัตาม

“หาท่ีเงียบๆ นอบนอ้มถ่อมตน
ต่อพระผูเ้ป็นเจา้”

“สวดออ้นวอนในพระนาม
ของพระเยซูคริสตเ์ก่ียวกบัขอ้
กงัวล ความกลวั ความอ่อนแอ
ของท่าน—ใช่ ความปรารถนา
ของใจท่าน”

“เขียนความคิดท่ีเขา้มาใน
จิตใจท่าน”

“ท�าตามท่ีท่านไดรั้บการ 
กระตุน้เตือนใหท้�า”

ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั
แบ่งปันวา่เราจะท�าตามแบบอยา่ง

ของโจเซฟ สมิธไดอ้ยา่งไร

“จากนั้นจงฟัง!”การแสวงหาของโจเซฟน�าไปสู่การ
ฟ้ืนฟพูระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์
การแสวงหาของท่านจะน�าไปสู่อะไร

(จากการประชุมใหญ่สามญัเดือนเมษายนปี 2019)

เม่ือท่านมีค�าถาม  
ท่านไปหาค�าตอบท่ีใด
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ทูลขอจาก 
พระผู้เป็นเจ้า



 

ฉลอง 200 ปีตั้งแต่นิมติแรก

นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธส�ำคัญต่อ
เรำในปัจจุบันเท่ำกับเม่ือ 200 ปีก่อน 

บทควำมหลำยเร่ืองเดือนนีช่้วย
อธิบำยว่ำเพรำะเหตใุด
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42
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พ2 เพื่อนเดก็

เ มื่อข้าพเจ้าเตบิใหญ่ คนมากมาย
ไม่มีงานท�าและไม่มีบ้านอยู่ ประธาน

สมาคมสงเคราะห์ ในสาขาเล็กๆ ของ
เราเป็นหญิงสูงวยัจากนอรเ์วย์ เธอรู้
วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอ้งการให้เธอ
ดแูลคนขัดสน ดว้ยเหตน้ีุเธอจึงขอ
เสือ้ผ้าเก่าจากเพื่อนบ้านของเธอ เธอ
น�าเสือ้ผ้าเหล่าน้ันมาซักรดี แล้วใส่ไว้

ในกล่องกระดาษแข็งบนระเบียงหลัง
บ้านของเธอ เมื่อมีคนตอ้งการเสือ้ผ้า 
เพื่อนบ้านจะพูดวา่ “ ไปบ้านหลังโน้น
สิ สตรคีนหน่ึงที่น่ันจะให้ส่ิงที่คณุ
ตอ้งการ”

ซิสเตอรท์่านน้ีทราบวา่พระผู้เป็น
เจ้าทรงตอ้งการให้เธอท�าอะไร แล้วเธอ
ก็ท�า! เธอช่วยเหลือบุตรธิดาที่ขัดสน
หลายรอ้ยคนของพระบิดาบนสวรรค์

ในพระคมัภีรม์อรมอน นีไฟสอนให้
เราปฏิบัตติามพระบัญญัตขิองพระ

ผู้เป็นเจ้า ไม่วา่จะยากเพียงใด
ก็ตาม นีไฟกล่าววา่ “ข้าพเจ้าจะ

ไปและท�าส่ิงที่พระเจ้าทรงบัญชา” 
(1 นีไฟ 3:7)

ท่านแสดงให้เห็นวา่ท่านวางใจพระ
ผู้เป็นเจ้าเมื่อท่านฟังพระองคแ์ล้วไป
ท�าส่ิงที่พระองคท์รงขอให้ท�า ●

ไป และ ท�ำ
จากฝ่ายประธานสูงสุด

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

แอ
น

โธ
นี

 ล
วูอ์ิ

ส

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่าย
ประธานสูงสุด

วนัน้ีท่านจะท�าอะไร
ไดบ้า้งเพื่อช่วย

เหลือใครสกัคน

ดดัแปลงจำก “วำงใจพระผู้เป็นเจ้ำแล้วไปท�ำ” 
เลียโฮนา พ.ย. 2010, 88–92
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“ขอให้เรำยังคงวิง่แข่งดว้ยควำมทรหดอดทนในกำร
แข่งขันทีอ่ยู่ข้ำงหน้ำเรำ” (ฮีบร ู12:1)

โจซีหาวขณะเธอลดความเรว็จากวิง่เหยาะๆ เป็นเดนิ 
วนัน้ีเป็นการแข่งขันครัง้ใหญ่! เธอตัง้ตารอวนัน้ีมา

นานหลายเดอืน แตแ่ทนที่จะรูสึ้กตืน่เตน้ระหวา่งอบอุ่น
รา่งกาย โจซีกลับรูสึ้กเหน่ือย

“เป็นไงบ้าง” ครสิตนีพี่สาวของเธอถาม เธอน่ังกับโจซี
บนสนามหญ้าเพื่อจะเหยียดขาได้

“วนัน้ีหนูเหน่ือยมาก” โจซีตอบ พลางเอือ้มมือไปแตะ
ปลายเท้า

เธอป่วยและตอ้งขาดเรยีนหลายวนั เมื่อคนืเธอจึง
นอนดกึเพื่อท�าการบ้านที่คา้งไว้ ให้เสรจ็

“หนูหวงัวา่จะไม่ท�าให้ทีมของเราผิดหวงั” โจซีบอก
“แคท่�าให้ดทีี่สุดก็พอ” ครสิตนีพูด “ดเูหมือนจะเริม่

แล้ว!”

วิง่ตอ่ไป โจซ!ี
ทัง้สองวิง่เหยาะๆ ไปสมทบกับเพื่อนรว่มทีม ขณะ

พวกเขาเข้าแถวอยู่กับนักวิง่คนอื่นๆ โจซีหลับตาและ
สูดลมหายใจลึกๆ เธอรูว้า่ทีมของเธอหวงัให้เธอวิง่เรว็
เหมอืนทีเ่คยวิง่ เวลาทีนั่กวิง่ห้าอันดบัแรกในทมีของพวก
เธอท�าไดจ้ะเป็นตวัตดัสินวา่ทีมของพวกเธอจะไปถึงรอบ
สุดท้ายหรอืไม่ เธอเกือบเข้าจุดสตารท์ไม่ทันเมื่อเสียง
ปืนดงัขึน้ ปัง! นักวิง่พุ่งออกจากเส้นสตารท์และวิง่ไป
ข้างหน้าเต็มฝีเท้า

โจซีแกวง่แขนอย่างรวดเรว็และก้าวยาวขึน้ เธอรูว้า่
เธอตอ้งวิง่น�าหน้าตัง้แตแ่รกถ้าตอ้งการให้ถึงเส้นชัยอัน
ดบัตน้ๆ ตอนแรกโจซีไล่ทันคนที่วิง่น�า แตเ่มื่อพยายาม
วิง่เรว็ขึน้ เธอวิง่ไม่ไหว

โจซีหายใจแรงขึน้ เธอไม่สามารถขยับขาไดเ้รว็กวา่น้ัน 
คนที่วิง่ตามหลังเธอเริม่วิง่แซงเธอ ปกติโจซีจะวิง่แซง
คนอื่น! บำงทีฉันควรจะยอมแพ ้เธอคดิ

โจซีมองพืน้ขณะไดย้ินนักวิง่อีกคนหน่ึงวิง่แซงเธอ 

โดย จูเลยีน โดแมน
(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)
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“วิง่ตอ่ไป โจซี!” นักวิง่คนน้ันพูดขณะวิง่ผ่านเธอไป โจซี
เงยหน้า แล้วก็ยิม้ เพื่อนรว่มทีมคนหน่ึงน่ันเอง

“เธอท�าได!้” เพื่อนรว่มทีมอีกคน
หน่ึงพูดขณะวิง่แซงเธอ ขณะเพื่อน
รว่มทีมวิง่แซงเธอไปทีละคน พวกเขา
ส่งก�าลังใจให้เธอวิง่ตอ่ไป

โจซีรูสึ้กวา่เธอเกิดแรงฮึดขึน้มา
อย่างฉับพลัน เธออาจจะไม่ตดิห้า
อันดบัแรก แตเ่ธอยังวิง่จนจบการ
แข่งขันได ้เธอจดจ่อกับจังหวะเท้าและ
วิง่ไม่หยุดจนข้ามเส้นชัยในที่สุด

“ขอโทษถ้าฉัน . . . ไม่ไดช่้วยให้พวก
เรา . . . ผ่านเข้ารอบตอ่ไป” เธอพูด
ระหวา่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆ

“ทีมของเรา ผ่ำน เข้ารอบแล้ว!” โคช้ของโจ
ซีบอกขณะวิง่มาหาลูกทีม ทุกคนในทีมโห่รอ้ง 

และครสิตนีโผเข้ากอดโจซี
คนืน้ันขณะโจซีคกุเข่าสวดอ้อนวอน เธอตรกึตรอง

วา่เพื่อนรว่มทีมไดช่้วยเธออย่างไร ค�าพูด
ของคนเหล่าน้ันท�าให้เธอมีแรงฮึดเมื่อ
เธออยากหยุดวิง่

โจซีเงยหน้ามองภาพพระเยซูที่
แขวนอยู่เหนือเตียง พระเยซูทรงท�ำ
เพื่อเรำแบบเดียวกัน เธอคิด เธอยิม้
ขณะนึกภาพพระผู้ช่วยให้รอดส่งเสียง
เชียร์เธอ “วิ่งต่อไป โจซี! เราช่วยเจ้า
อยู่ที่น่ี”

โจซีขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรคท์ี่
ทรงช่วยเธอในการวิง่แข่งของชีวติ เธอ
รูสึ้กเหมือนเธอท�าไดทุ้กอย่างถ้าพระเยซู

ส่งเสียงเชียรเ์ธอ! ●
ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัโคโลรำโด สหรฐัอเมรกิำ
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หกวิธที�ำใหรู้สึ้กดีขึน้

ลองท�าบางอย่างตอ่ไปน้ีเมื่อท่านรูสึ้กไม่มีความสุข ระบายสีหน้าคนที่ตรงกับความรูสึ้ก
ของท่าน หรอืวาดหน้าคนใหม่ จากน้ันให้ระบายสีความคดิเห็นที่ท�าให้รูสึ้กดขีึน้

กล่าวค�าสวดออ้นวอนและอ่านพระ
คมัภีร์สกัสองสามขอ้ พระผูเ้ป็น

เจา้ทรงรักท่าน ไม่วา่กรณีใด!
หวงัดีกบัตนเอง พยายามคิด

เร่ืองดีๆ เก่ียวกบัตนเอง

พดูคุยกบับางคนวา่
ท่านรู้สึกอยา่งไร

พยายามท�ากิจกรรมท่ีท�าให้
ร่างกายไดเ้คล่ือนไหว

เขียนบนัทึกส่วนตวัหรือระบาย
สีภาพความรู้สึกของท่าน

หายใจเขา้และหายใจออกชา้ๆ  
ใหร่้างกายผอ่นคลาย

ฉนัรู้สึก __________

ฉนัรู้สึกกงัวล

ฉนัรู้สึกเศร้า

ฉนัรู้สึกกลวัมาก

ฉนัรู้สึกโกรธ!



“เรำพูดถึงพระคริสต,์  
เรำชืน่ชมยินดีในพระคริสต ์”  

(2 นีไฟ 25:26)

ค ม ว า ท ะ
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สวสัดี 
จำก  

บรำซลิ!

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

 โ
ดย

 เค
ธี 

แม
ค็ดี

ภาษาหลกัท่ีพดูใน
บราซิลคือภาษา

โปรตุเกส เดก็หญิงคน
น้ีก�าลงัถือพระคมัภีร์

มอรมอน

ไม่นานจะมีพระ
วหิาร 11 แห่งใน
บราซิล ในหนา้ 
พ10 ท่านจะไดอ่้าน
เร่ืองราวการเดินทาง
ไปพระวหิารคร้ัง
แรกของเดก็ชายชาว
บราซิลคนหน่ึง

บราซิล เป็นประเทศใหญ่ท่ีสุด
ในอเมริกาใต ้สมาชิกของศาสนจกัร
มากกวา่หน่ึงลา้นคนอาศยัอยูท่ี่นัน่

เรำชือ่มำรโ์กกบัเปำโล  
เรำจะเดินทำงไปรอบโลกเพ่ือเรียนรูเ้ก่ียว
กบัลกูๆ ของพระผูเ้ป็นเจำ้ เชญิรว่มเดิน

ทำงไปเยือนบรำซลิกบัเรำ!
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ท่านมาจากบราซิลหรือไม่  
ช่วยเขยีนบอกเราท!ี  

เราอยากฟังเร่ืองราวจากท่าน!

พบเพือ่นบางคนจากบราซิล!

ผมชอบไปโบสถก์บันอ้งสาวและ
ครอบครัว ผมรู้สึกถึงความรักของ
พระผูช่้วยใหร้อดเม่ือผมอยูก่บั
ครอบครัวในการประชุมศีลระลึก 
ผมรู้สึกแบบนั้นเม่ืออยูใ่นปฐมวยั
ดว้ย ผมรู้วา่พระเยซูทรงพระชนม์
และทรงรักเรา

ยาโก ว.ี อายุ 4 ขวบ กบัลาอสิน้อง
สาววยั 2 ขวบของเขา มนัีสซีไรส์ 
บราซิล

ก่อนบพัติศมา หนูกลวัจมน�้าเพราะ
หนูวา่ยน�้าไม่เป็น คุณพอ่บอกวา่หนู
วางใจไดว้า่พระเยซูจะทรงอยูก่บัหนู 
หลงัจากนั้นหนูรู้สึกกลา้มากและรู้วา่
หนูไม่โดดเด่ียว วนับพัติศมาของหนู
เป็นวนัดีท่ีสุดวนัหน่ึงของชีวติ

อนา ลุยซา เอม็. อายุ 9 ขวบ ปารานา 
บราซิล

ขอบคณุที่ส�ำรวจ
บรำซลิกบัเรำ แลว้

พบกนัใหม่!

แม่น�้าแอมะซอนเป็นแม่น�้าท่ียาวท่ีสุดในโลก  
และป่าฝนแอมะซอนเป็นป่าใหญ่ท่ีสุดในโลก!  

ท่ีนัน่เป็นบา้นของสตัวท่ี์น่าพิศวงมากมาย

ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมในบราซิล

รูปป้ันใหญ่มหึมาของพระเยซูคริสตต์ั้ง
อยูบ่นยอดเขาใกลเ้มืองรีอดีูจาเนรู



“ฉันชอบมองดพูระวหิำร 
ฉันตอ้งกำรไปทีน่ั่น” (หนังสือ
เพลงส�าหรบัเด็ก, 99)

อิตาโลตืน่เตน้ที่วอรด์ของเขาจะ
เดนิทางไปพระวหิาร พวกเขาจะ

ไปพระวหิารเรซีฟี บราซิล ซ่ึงอยู่ห่าง
ออกไป 15 ช่ัวโมง!

อิตาโล เฮนรเิกพี่ชายของเขา กับ
คณุพ่อคณุแม่ออกจากบ้านแตเ่ช้า
ตรู ่ขณะน่ังรถไปดว้ยกัน อิตาโลนึก
ถึงส่ิงที่คณุแม่เคยบอกเขา “ปีน้ี ลูก
จะไดเ้ห็นวา่ดา้นนอกพระวหิารสวย
ขนาดไหน” เธอบอก “ปีหน้า ลูกจะ
มีอายุมากพอจะเห็นวา่ข้างในพระ
วหิารสวยขนาดไหน” 

อิตาโลไม่เคยไปพระวิหารมา 
ก่อน แต่เขาเฝ้ามองพระวิหาร 
แห่งใหม่สร้างในฟอร์ตาเลซา 
ที่ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ น่า 
ทึ่งมาก! ภา
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มิล
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อร์

โดย ซาดย์ี ลดัโลว์
(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

พวกเขาแวะรบัประทานอาหาร
กลางวนั อิตาโลกิน feijoada สตู
ถั่วด�าซ่ึงเป็นของโปรดของเขาที่
เสิรฟ์พรอ้มข้าวกับส้ม ขณะกิน
อาหาร เขานึกถึงพระวหิารตลอด
เวลา เมื่อพระวหิารในฟอรต์าเลซา
ไดร้บัการอุทิศ ครอบครวัของเขาจะ
ไปเยอืนพระวหิารแหง่น้ีครัง้แลว้ครัง้
เล่า พวกเขาไม่ตอ้งน่ังรถไกล

ดวงอาทิตยก์�าลงัตกดนิเมือ่อติาโล 
กับครอบครวัมาถึงพระวหิารใน 
เรซีฟี “Que bonito!” อิตาโลพูด  
“งามเหลือเกิน!” เขายิม้ไม่หุบ

เช้าวนัรุง่ขึน้ คณุแม่พาอิตาโลไป
ที่ห้องรอของเด็ก “ถึงแม้ลูกยังเข้าไป
ข้างในไม่ได”้ เธอบอก “แตล่องดสิูวา่
ลูกมีความรูสึ้กพิเศษหรอืเปล่าขณะ
อยู่รอบๆ พระวหิาร” จากน้ันคนที่
เหลือในครอบครวัของอิตาโลก็เข้าไป
ในพระวหิาร

เขำอยำกเขำ้ไปขำ้งในเต็มที!พระวิ
หำรส�ำหรบัอิตำโล



 กมุภาพนัธ์ 2020 พ11

เจ้าหน้าที่พระวหิารดแูลอิตาโล
และเด็กคนอื่นๆ ขณะพวกเขารอที ่
พระวหิาร พวกเขาอ่านเรือ่งราวจาก 
Livro de Mórmon (พระคมัภีรม์อร
มอน) “การอ่านพระคมัภีรเ์ป็นวธิี
ช่วยให้พรอ้มเข้าพระวหิาร” อิตา
โลคดิ เขารูสึ้กสงบและปลอดภัย 
คุณแม่พูดถูก เขาคดิ ที่น่ันสงบมาก

จากน้ันเจา้หน้าท่ีพระวหิารก็พา
อิตาโลกับเด็กคนอื่นๆ เดนิดรูอบๆ 
พระวหิาร ตอนน้ันเองที่อิตาโล
สังเกตเห็นค�าที่อยู่เหนือทางเข้าพระ
วหิาร “Santidade ao Senhor. A casa 
do Senhor,” “ศักดิสิ์ทธิ์แดพ่ระเจ้า: 
พระนิเวศน์ของพระเจ้า”

ไม่แปลกที่ผมรูสึ้กสงบมากที่น่ี 
เขาคดิ น่ีคอืพระนิเวศน์ของพระผู้
เป็นเจ้า

เมื่ออยู่ที่พระวหิารครบก�าหนด
แล้ว อิตาโลกับครอบครวัก็กลับบ้าน ภา
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ท่านจะท�าอะไรได้บ้างเพือ่เตรียม

ไปพระวหิาร

เขาอยากจ�าไดว้า่เขารูสึ้กอย่างไรที่
พระวหิาร เขาจะท�าอะไรไดบ้้าง

บางครัง้อิตาโลรูสึ้กวา่เขาวาด
ความรูสึ้กไดด้กีวา่เขียน เขาจึงวาด
ภาพพระวหิาร จากน้ันเขาให้คณุ
พ่อคณุแม่ดภูาพที่เขาวาด

“ภาพน้ีจะท�าให้ผมจ�าไดว้า่ผม
อยากไปที่ ไหน” เขาบอก เขาเก็บ
ภาพไว้ ในห้องของเขาเพื่อเขาจะมอง
ไดทุ้กวนั

“ผมอยากจะเตรยีมตวัให้พรอ้ม” 
เขาบอก “เพราะผมอยากเข้าไปใน
น้ันสักวนั!” ●

ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำ
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พระคมัภีรห์ลำยขอ้
พูดถึงเรือ! ทำ่นเรียนรู ้
อะไรจำกเร่ืองเหลำ่นี้

เรือพระ
คมัภีร ์

ฉันเป็นใคร
จับคูบุ่คคลแตล่ะคนดา้นล่างกับเรือ่งราวของ
พวกเขา

1  พระผู้เป็นเจ้าทรงเตอืนผมวา่พระองคจ์ะ
ทรงท�าให้น� ้าท่วมโลก พระองคร์บัส่ังให้ผม
ตอ่เรอืล�าใหญ่มหึมาเพื่อให้ครอบครวัของผม
และสัตวต์า่งๆ รอดชีวติ

2  เราอยู่บนเรอืกับพระเยซูเมื่อเกิดพายุ พระ
เยซูทรงท�าให้คลื่นลมสงบ

3  ผมกับพี่ชายตอ่เรอืเพื่อเดนิทางไปแผ่นดนิ
ที่สัญญาไว ้ผมทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรง
ท�าให้ก้อนหินเรอืงแสงเพื่อให้มีแสงสวา่งใน
เรอืของเรา

4  เรอืของเราเทียบท่าไม่ไดเ้พราะท่าเรอืเป็น
น� ้าแข็ง ฉันน�ากลุ่มของเราสวดอ้อนวอนขอ
ความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า น� ้าแข็ง
ทลายลงเป็นช่องยาวพอให้เรอืของเราผ่าน

โนอาห์

พีช่ายของเจเร็ด

เหล่าสาวกของพระเยซู

ลูซี แมค สมธิ

• ทากาวหรือใชก้ระดาษเทปติดไมท่ี้เหลา
แลว้ไวด้ว้ยกนัเพื่อท�าเป็นแพลอยน�้า

• ใชเ้ปลือกอาโวคา
โดคร่ึงลกูท�าเป็น
ตวัเรือ

ต่อเรือเอง
ตอ่ไปน้ีเป็นแนวคดิส�าหรบัตอ่เรอืหลายๆ แบบ  
ท่านคดิอะไรออกบ้าง
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[นีไฟเหยียดมือไปทำงเลมันกับเลมิวเอล พวกเขำ
เริม่ตวัส่ันและล้มลงในท่ำคกุเข่ำ]

เลมนั: พี่รูสึ้กถึงเดชานุภาพของพระเจ้า!

เลมวิเอล: ผมก็รูสึ้ก! ผมตวัส่ันเลย!

[นีไฟช่วยให้พวกเขำลุกขึน้ยืน]

นีไฟ: ผมหวงัวา่พี่จะเช่ือในพระผู้เป็นเจ้า ตอนน้ี
เรามาตอ่เรอืให้เสรจ็กันเถอะ

ผู้บรรยาย: นีไฟกับครอบครวัตอ่เรอืเสรจ็และแล่น
เรอืไปแผ่นดนิที่สัญญาไว้

นีไฟต่อเรือ
ใช้บทพูดน้ีแสดงเรือ่งราวจาก 1 นีไฟ 17

ผู้บรรยาย: หลังจากครอบครวั
ของนีไฟเดนิทางผ่านแดน
ทุรกันดาร พวกเขามาถึง
มหาสมุทร พระเจ้ารบัส่ัง
ให้นีไฟท�าเครือ่งมือและ
ตอ่เรอื

[นีไฟก�ำลังตอ่เรอื เลมันกับ
เลมิวเอลเดนิเข้ำมำในฉำก]

นีไฟ: พี่ครบั มาช่วยผมตอ่เรอืหน่อยสิครบั!

เลมนั: ไม่! เจ้าไม่รูว้ธิีตอ่เรอืแบบน้ันหรอก

เลมวิเอล: เจ้ามันโง่เหมือนพ่อของเรา

นีไฟ: พระเจ้าจะทรงน�าเราไปแผ่นดนิที่สัญญาไว ้
เหมือนที่พระองคท์รงน�าผู้คนของโมเสส  
ผมเสียใจที่พี่ ไม่เช่ือค�าสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า

เลมนั: [เหลียวมองเลมิวเอลอย่ำงโกรธๆ] เราโยน
เขาลงไปในมหาสมุทรดกีวา่!

[เลมันกับเลมิวเอลพยำยำมจับนีไฟ แตนี่ไฟ
ถอยหลัง]

นีไฟ: ผมท�าไดทุ้กอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา
ให้ผมท�า

• ใชไ้มก้บักระดาษแต่งเรือฟองน�้า

• พบัเรือจากกระดาษ
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ภาพปริศนาพระคมัภีร์มอรมอน
เร่ืองสนุก
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เตมิภาพในช่องวา่งให้แตล่ะแถว (ตามขวาง) แตล่ะคอลัมน์ (ขึน้และลง)  
และช่องสีฟ้าแตล่ะช่องมีภาพครบทัง้หกภาพ

ค�าใบ้:  
สญัลกัษณ์ใดหายไป

สัญลกัษณ์เหล่านีเ้ตอืนให้ท่านนึกถงึอะไรในเร่ืองราวของนีไฟกบัครอบครัวของเขา
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เ ด็กปฐมวยัใน จังหวดัซานลุยส ์อารเ์จนตินา  
ฝึกโปรแกรมปฐมวยัและตืน่เตน้ที่จะน�าเสนอ!

ใหด้แูลว้บอก

ลนีน์ พ.ี อายุ 11 ขวบ แซนตาครูซ โบลเิวยี

หนูรูสึ้กมี
ความสุข

มากที่ ไดล้งน� ้า
บัพตศิมา พี่
ชายที่รบัใช้งาน
เผยแผ่เป็นคน
ให้บัพตศิมาหนู!

แอสทริด ว.ี อายุ 8 ขวบ เมอืงอารีควปิา เปรู

เ ด็กปฐมวยัใน อ�าเภอปิงเฉิน ไต้หวนั ใส่ลูกบอลขน
ปุยในภาชนะเพื่อแทนการสวดอ้อนวอน พระคมัภีรท์ี่

อ่าน และเมื่อพวกเขารูสึ้กถึงความรกัจากพระผู้เป็นเจ้า 
แตล่ะสัปดาห์พวกเขาเล่าสู่กันฟังวา่พวกเขาท�าอะไรบ้าง 
รูสึ้กอย่างไร สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับอะไร หรอืเรยีนรูอ้ะไร 
พวกเขามีส่ิงเตอืนใจหลายอย่างให้นึกถึงความรกัของ
พระผู้เป็นเจ้า

ผมชอบชวน
เพื่อนๆ มา

โบสถ์หรอืมารว่ม
กิจกรรมกับผม
เจคอบ เค. อายุ 12 
ปี รัฐนิวเซาท์เวลส์ 
ออสเตรเลยี

เ รามีครอบครวัอยู่ ในตองกา เราจึงเศรา้ใจเมื่อเกิดไซโคลนที่น่ัน เราคดิวา่
จะส่งเครือ่งกรองน� ้าไปให้พวกเขาไดม้ีน� ้าสะอาดดืม่ เราท�างานหนักและ

มีเงินมากพอจะส่งเครือ่งกรองน� ้าไปสามกล่อง ครอบครวัเราในตองกามีมาก
พอจะแบ่งปันให้ชุมชนของพวกเขา
คาลแีละคริสโตเฟอร์ แอล. ทั้งคู่อายุ 8 ขวบ รัฐซัสแคตเชวนั แคนาดา
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ราวครึง่หน่ึงของบราซิลปกคลุมไปดว้ยป่าฝน ท่านสามารถหาและระบายสีสัตวท์ัง้  

12 ตวัและแมลงในป่าฝนแห่งน้ีไดห้รอืไม่? ดคูวามช่วยเหลือไดจ้ากปกหลัง

หาใหเ้จอ!

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เด
วดิ

 เฮ
ลต

นั

เร่ืองสนุก

ดูหน้า พ8 เพือ่เรียนรู้เพิม่เตมิเกีย่วกบับราซิล
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ถงึคนขลาด
ทุกคนท่ีเก่งบางอยา่งลว้นเร่ิมจากการเป็นมือใหม่มาแลว้ทั้งส้ิน! คุณจะไม่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเม่ือลองท�าคร้ังแรก 
และนัน่ไม่เป็นไร ทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหน่ึงของการผจญภยั! เม่ือคุณลม้เหลว ใหล้องอีกคร้ัง ชีวติเป็นเร่ืองของ
การเรียนรู้และเติบโต

คุณท�าได!้
 เพ่ือนเดก็

บำงครัง้ผมกลวัจนไม่กลำ้ลองท�ำอะไรใหม่ๆ  

ถำ้ลม้เหลวผมจะท�ำอยำ่งไร  

—คนขลำดในอกักรำ

ท่านคดิอะไรอยู่

เรียนไม่เก่ง โดย
เฉพาะการหารยาว

โรงเรียนนกับิน
ทุกแห่งท่ีเธอ
สมคัรในสหรัฐไม่
รับเธอเขา้เรียน

ครูไวโอลินคน
แรกบอกเขาวา่เขา
จะไม่มีวนัประสบ
ความส�าเร็จ

ไม่เคยเป็นนกัเรียน
ดีเด่น ไม่เคยเป็นคน
ดงัในโรงเรียน หรือ
ไม่เคยเป็นประธาน
ใดๆ เม่ืออายยุงันอ้ย

เบสซี โคลแมน  
นกับินผูมี้ช่ือเสียง

จนี บี. บิงแฮม  
ประธานสมาคม

สงเคราะห์สามญั

ลุดวกิ  
แวน บีโธเฟน  

นกัแต่งเพลงผูมี้ช่ือ
เสียงกอ้งโลก อยากลองท�าอะไรใหม่ๆ หรือไม่ คู่มือของเดก็ สามารถช่วยท่านตั้งเป้าหมาย  

อยา่ยอมแพถ้า้ท่านไม่บรรลุเป้าหมายนั้นทนัที!

ตามรอยไปดูว่าคนเหล่านี้
พยายามต่อไปอย่างไร

ประธาน
ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์  

อคัรสาวกและอดีตผู ้
พิพากษาศาลสูงสุด

ของยทูาห์
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อวาขยับไปมาในที่น่ังของเธอ เธอ
ไดย้ินครปูฐมวยัพูด แตอ่วาไม่

เอาใจใส่ เธอมัวแตนึ่กถึงกล่องที่อยู่ ใต้
เก้าอีข้องซิสเตอร์ โอบี

กล่องใบน้ันห่อดว้ยกระดาษสีน� ้าเงิน

มันวาว มี โบวสี์ทองอยู่ดา้นบน น่ันจะเป็น
อะไรได ้อวาก้มศีรษะลง ไป จ้องกล่อง
ใบน้ัน เธออยากให้ตวัเธอมองเห็นทะลุ
กระดาษมันวาว เธอรอแทบไม่ไหวที่จะ
คน้หาวา่อะไรอยู่ข้างใน

โดย ลอรี ฟูลเลอร์ โซซา
นิตยสารศาสนจกัร (เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

อะไรอยูใ่นกลอ่ง
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ซิสเตอร์ โอบีดงึกล่องออกมาในท้าย
ที่สุด เธอวางไวบ้นตกั

“ ในกล่องน้ีเป็นงานสรา้งส�าคญัที่สุด
อย่างหน่ึงของพระบิดาบนสวรรค”์  
ซิสเตอร์ โอบีบอก “ดใูนกล่อง แล้วส่ง 

ตอ่ให้คนอื่นดโูดยไม่ตอ้งพูดอะไรเลย”  
เธอส่งกล่องให้ โนอาห์

โนอาหย์กฝากลอ่งช้าๆ เขาจอ้งในกลอ่ง 
แลว้ก็ยิม้ จากน้ันจงึส่งกลอ่งใหจ้นู

อวาเฝ้ามองทุกคนผลัดกันด ูเพื่อน
ของเธอเปิดกล่องทีละคน พวกเขาดใูน
กล่อง แล้วก็ยิม้

อะไรจะส�าคญัตอ่พระบิดาบนสวรรค์
มากขนาดน้ัน และของพิเศษมากจะอยู่
ในกล่องเล็กขนาดน้ันไดอ้ย่างไร

ในที่สุดก็มาถึงอวา เธอยกฝากล่อง
มันวาวและดขู้างใน มันคอืกระจกเงา! 
อวามองดกูระจกในกล่อง เธอเห็นหน้า
ตวัเองมองกลับมา

อวาเห็นดวงตากลมโตของเธอ เธอ 
เป็นงานสรา้งส�าคญัที่สุดอย่างหน่ึงของ
พระบิดาบนสวรรคอ์ย่างน้ันหรอื พระ
บิดาบนสวรรคท์รงรกัเธอมาก ขนำดน้ัน 
เชียวหรอื

อวายิม้ เธอรูสึ้กอบอุ่นใจและมีความ
สุข เหมือนมีคนกอดเธอ พระบิดาบน
สวรรคท์รงกอดเธอ พระองค ์ทรง รกั
เธอ! เธอเป็นงานสรา้งส�าคญัที่สุดอย่าง
หน่ึงของพระองค ์●

อวาเห็นอะไรในกล่อง  
เธอเรียนรู้อะไร
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คนัธนูของนีไฟหกั
เร่ืองราวในพระคมัภร์ี

วนัหน่ึงในแดนทุรกันดาร คนัธนูล่าสัตวข์องนีไฟหัก 
ครอบครวัของท่านรอ้นใจ ไม่ทราบจะหาอาหารมาได้
อย่างไรหากไม่มีคนัธนู
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นีไฟมีศรทัธา ท่าน
ท�าคนัธนูกับลูกธนู
อันใหม่ ลี ไฮบิดาของ
ท่านสวดอ้อนวอน
ขอความช่วยเหลือ

พวกท่านมองดเูลียโฮนา มันคอืวตัถุ
ทรงกลมพิเศษที่พระเจ้าประทานให้ 

เมื่อพวกท่านรกัษาพระบัญญัต ิ 
เลียโฮนาแสดงให้เห็นวา่ตอ้งไปที่ ใด
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นีไฟสามารถ
หาอาหารมาให้
ครอบครวัได!้
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เมื่อเกิดเรือ่งไม่ดหีรอืเรือ่งเศรา้ ฉันจะไม่ยอมแพ้!  

พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วยฉันแก้ ไขปัญหา ●

อ่ำนเรือ่งน้ีใน 1 นีไฟ 16
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หน้าระบายสี
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ทำ่นจะกลำ้หำญเหมือนนีไฟไดอ้ยำ่งไร

นีไฟวำงใจพระผูเ้ป็นเจำ้



นีไฟเป่ียมด้วยศรทัธา บุตรธิดาของท่านจะไดเ้รยีนรูเ้กี่ยว
กับนีไฟในนิตยสารเดอืนน้ี ใน หน้า พ2 ประธานอายรงิก์พูดวา่
เราจะท�าตามแบบอย่างของนีไฟไดอ้ย่างไร ใช้ หน้า พ12–พ13 
แสดงประกอบเรือ่งนีไฟตอ่เรอื ใน หน้า พ20–พ23 อ่านตอน
ที่ธนูล่าสัตวข์องนีไฟหัก ถาม
เด็กวา่พวกเขาจะใช้ค�าพูดใด
พูดถึงนีไฟ ค�าพูดใดใช้พูดถึง
ครอบครวัท่านได้
จงมีศรทัธาตอ่ไป!
 เพือ่นเด็ก

เรียน บิดามารดาทุกท่าน

สารบัญ

พ2 จากฝ่ายประธานสูงสุด: ไปและท�า

พ4 วิง่ต่อไป โจซี!

พ6 หกวธีิท�าใหรู้้สึกดีข้ึน

พ7 คมวาทะ

พ8 สวสัดีจากบราซิล

พ10 พระวหิารส�าหรับอิตาโล

พ12 เรือพระคมัภีร์

พ14 เร่ืองสนุก: ภาพปริศนาพระคมัภีร์มอรมอน

พ15 ใหดู้แลว้บอก

พ16 เร่ืองสนุก: หาใหเ้จอ!

พ17 ท่านคิดอะไรอยู่

พ18 อะไรอยูใ่นกล่อง

พ20 เร่ืองราวพระคมัภีร์: คนัธนูหกัของนีไฟ

พ23 หนา้ระบายสี: นีไฟวางใจพระผูเ้ป็นเจา้

วธีิส่งงานศิลปะหรือ 
ประสบการณ์ของบุตร
ธิดามาให้ เลยีโฮนา
ส่งมาท่ี liahona .ChurchofJesusChrist 
.org และคลิกบน “Submit an Article 
or Feedback” หรืออีเมลมาท่ี liahona@ 
ChurchofJesusChrist .org พร้อมระบุช่ือ
นามสกลุของบุตรธิดา อาย ุเมืองท่ีอยู ่และค�า
อนุญาตน้ี “ขา้พเจา้ [ใส่ช่ือของท่าน] อนุญาต
ใหศ้าสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิ
ชนยคุสุดทา้ยใชส่ิ้งท่ีบุตรธิดาของขา้พเจา้
ส่งมาในนิตยสารศาสนจกัร บนเวบ็ไซต์
ศาสนจกัรและแพลตฟอร์มส่ือสงัคม”  
เรารอฟังเร่ืองราวจากท่าน!
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ภาพปก เพือ่นเดก็
ภาพประกอบโดย เลียม ดาร์ซี

หาเลยีโฮนาทีซ่่อนอยู่ข้างใน!
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