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ค า ร การ รรค คร คร

ในภาษาของทา่น
เลียโฮนา และสื่ออ่ืน ๆ ของศาสนจกัรมีหลายภาษาท่ี  เข้าไปด ู

 (มีในภาษาองักฤษ โปรตเุกส และสเปน) เพ่ือหาแนวคดิ
ส�าหรับการสงัสรรค์ในครอบครัว ความชว่ยเหลือเร่ืองบทเรียนวนัอาทิตย์ และเนือ้หาท่ีทา่น
สามารถแบง่ปันกบัเพ่ือนๆ และครอบครัวได้

ก เ

ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
การเรียก, 15
ครอบครัว, 7, 12, 14
งานเผยแผ่ศาสนา, 12, 58, 66
เงนิบริจาคอดอาหาร, 71
เจตคต,ิ 10, 50
ชีวตินิรันดร์, 50, 52
เช่ือฟัง (การ), 4, 32, 60, 62, 

70, 74
ฐานะปุโรหติ, 28, 50
เดก็, 14, 15, 44
แต่งงาน (การ), 18, 44
ท�างาน (การ), 44
ประจักษ์พยาน, 32, 42, 58, 

66, 70

ปีต,ิ 4, 10
เปลี่ยนใจเลื่อมใส (การ), 40
แผนแห่งความรอด, 28, 44
พระคัมภร์ีมอรมอน, 12, 24, 

40, 41, 42, 43, 66, 68, 72, 
74, 75, 76

พระบดิาบนสวรรค์, 32, 54, 70
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์, 

28, 32
พระเยซูคริสต์, 28, 32, 50, 52, 

70, 72
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ, 4, 28, 

32, 50, 52, 70
เมตตา (ความ), 18, 71

เยาวชน, 50, 58
รัก (ความ), 4, 32, 50, 52, 60
ศรัทธา, 50, 58, 60, 62, 80
ศาสดาพยากรณ์, 18, 28
ศกึษาพระคัมภร์ี (การ), 12, 54, 

56, 58, 70, 72, 75
สวดอ้อนวอน (การ), 14, 15
สอน (การ), 28
สังสรรค์ในครอบครัว (การ), 

12, 28, 54
สิทธ์ิเสรี, 4, 44
เสียสละ (การ), 18, 71
หวัง (ความ), 50, 52, 60, 62
ฮันเตอร์, ฮาเวร์ิด ดับเบลิยู., 18

ฉบบันีมี้บทความและกิจกรรมทีส่ามารถน�าไปใชก้บัการสงัสรรค์ในครอบครวัได ้ 
ต่อไปนีคื้อตวัอย่างสองเร่ือง

“จงตามเรามา:  หน้า 
28: บทความนีมี้แนวคดิส�าหรับการสอนและ
การเรียนหกหวัข้อ ทา่นอาจใช้แนวคดิส�าหรับ
หวัข้อเยาวชนในเดือนมกราคมเร่ือง 
พระผู้ เป็นเจ้าสามพระองค์ท่ีการสงัสรรค์ใน
ครอบครัว ทา่นกบัครอบครัวอาจทบทวนวิธี
เรียนรู้ดงัอธิบายไว้ในบทความและสนทนา
วา่วิธีใดเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงตอ่ครอบครัว
ทา่น ทา่นอาจเชือ้เชิญสมาชิกครอบครัวให้
ใช้วิธีเหลา่นีเ้ตรียมบทเรียนการสงัสรรค์ใน
ครอบครัวครัง้ตอ่ๆ ไปโดยอิงกบัหวัข้อ 
พระกิตตคิณุในบทความนี ้

ก เด ด ก ด  หน้า 76: 
ทา่นอาจจะวางสิง่กีดขวางชิน้เลก็ๆ ไว้ในบ้าน 
อาจจดัเฟอร์นิเจอร์ใหมแ่ละผกูเชือกขวางทาง
เดนิ ปิดตาสมาชิกครอบครัวแตล่ะคนยกเว้น
คนท่ีจะบอกทางให้คนอ่ืนๆ ในครอบครัว หลงั
จากนัน้ทา่นอาจจะสนทนาวา่พระบดิาบน
สวรรค์ทรงน�าทางนีไฟและครอบครัวไปแผน่
ดนิท่ีสญัญาไว้อยา่งไร ตอ่จากนัน้ทา่นอาจ
พดูถงึหนทางท่ีพระบดิาบนสวรรค์ทรงจดั
เตรียมให้ทา่นและครอบครัวเพ่ือชว่ยให้ทา่น 
กลบับ้านไปหาพระองค์อยา่งปลอดภยั
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เ ราทุกคนตอ้งการให้คนที่เรารกัมีความสุข และเรา
ตอ้งการให้พวกเขาเจ็บปวดน้อยที่สุด ขณะที่เราอ่าน 
เรือ่งราวของความสุข—และความเจ็บปวด—ใน 

พระคมัภีรม์อรมอน ใจเราเตน้รวัเมื่อนึกถึงคนที่เรารกั  
ตอ่ไปน้ีเป็นเรือ่งจรงิเกี่ยวกับเวลาของความสุข

“และเหตกุารณ์ไดบ้ังเกิดขึน้คอืไม่มีความขัดแย้งใน
แผ่นดนิ, เพราะความรกัของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงสถิตอยู่ 
ในใจผู้คน.

“และไม่มีความรษิยา, หรอืการววิาท, หรอืความวุน่วาย, 
หรอืการผิดประเวณี, หรอืการพูดเท็จ, หรอืการกระทํา
ฆาตกรรม, หรอืกามตณัหาอย่างใด; และแน่แท้แล้วไม่มี
ผู้คนใดมีความสุขยิ่งกวา่น้ีไดใ้นบรรดาผู้คนทัง้ปวงที่
พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าสรา้งขึน้มา.”

เราอ่านตอ่จากน้ันวา่
“และพวกเขาเป็นสุขอะไรเช่นน้ัน! เพราะพระเจ้า

ประทานพรพวกเขาในการกระทําทัง้หมดของพวกเขา; 
แท้จรงิแล้ว, แม้พวกเขาไดร้บัพรและรุง่เรอืงจนถึงหน่ึง
รอ้ยสิบปีผ่านไป; และคนรุน่แรกหลังจากพระครสิตก็์ได้
ล่วงลับไป, และไม่มีความขัดแย้งทั่วทัง้แผ่นดนิ” (4 นีไฟ 
1:15–16, 18)

สานุศิษยท์ีเ่ป่ียมดว้ยความรกัของพระครสิตส์วดอ้อนวอน
และทํางานเพื่อให้ผู้อื่นและตนเองไดร้บัพรเช่นน้ัน จาก
เรือ่งราวในพระคมัภรีม์อรมอน และจากประสบการณ์ของ
เราหลายคน เรารูว้า่ของประทานแห่งความสุขเกิดขึน้ได ้ 
เรารู้ว่าเส้นทางสู่ความสุขมีเครื่องหมายบอกไว้ชัดเจน  
เรารูเ้ช่นกนัวา่การดาํรงรกัษาความสุขไมง่า่ยเลยเวน้แต ่
“ความรกัของพระผูเ้ป็นเจ้า” อยู่ในใจเราเช่นเดยีวกับชาว 
นีไฟหลงัจากการเสด็จเยือนของพระผูช่้วยใหร้อด

ความรกัน้ันอยู่ในใจชาวนีไฟเพราะพวกเขารกัษากฎที่
ทําให้ความรกัเกิดขึน้ได ้บทสรปุของกฏน้ันอยู่ในคาํสวด
อ้อนวอนศีลระลึก ซ่ึงเริม่ดว้ยคาํวงิวอนจากใจถึงพระบิดา
บนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรา เราสวดอ้อนวอนดว้ยใจเป่ียมดว้ย
ศรทัธาในพระผู้ช่วยให้รอดของเราและดว้ยความรกัลึก
ซึง้ที่มีตอ่พระองค ์เราให้คาํมั่นดว้ยเจตนาแท้จรงิวา่จะ
รบัพระนามของพระองคไ์วก้ับเรา ระลึกถึงพระองค ์และ
รกัษาพระบัญญัตทิุกข้อของพระองค ์สุดท้าย เรามีศรทัธา 
วา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ สมาชิกองคท์ี่สามในพระผู้เป็นเจ้า 
สามพระองค ์จะสถิตกับเราตลอดเวลา โดยทรงเป็นพยาน 
ตอ่ใจเราถึงพระบิดาและพระบุตรที่รกัของพระองค ์
(ด ูคพ. 20:77, 79)

ดว้ยความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ใจเรา
เปลี่ยนไดท้ัง้น้ีเพื่อเราจะตอ้งการและยินดรีบัความรกัของ
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเจ้าพระเยซูครสิต ์หนทางได้
ความรกัของพระผู้เป็นเจ้าในใจเราน้ันเรยีบง่ายเช่นเดยีว
กับหนทางสูญเสียความรูสึ้กรกัน้ันในใจเรา ยกตวัอย่างเช่น 
บางคนอาจเลือกสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรคน้์อยลง
หรือไม่จ่ายส่วนสิบเต็มหรือเลิกดื่มดํ่าพระวจนะของ 
พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่สนใจคนยากจนและคนขัดสน

การเลือกไม่รกัษาพระบัญญัตขิองพระเจ้าสามารถทําให้
พระวญิญาณถอนไปจากใจเรา ดว้ยการสูญเสียเช่นน้ัน 
ความสุขจึงลดลง

ความสุขที่เราตอ้งการให้คนที่เรารกัขึน้อยู่กับการเลือก
ของพวกเขา แม้เราจะรกัเด็ก ผู้สนใจ หรอืเพื่อนของเรา
มากเพียงใด แตเ่ราไม่สามารถบังคบัพวกเขาให้รกัษาพระ
บัญญัตเิพื่อพวกเขาจะมีคณุสมบัตคิูค่วรให้พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงสัมผัสและเปลี่ยนแปลงใจพวกเขา

ด  
เ ก
ท่ีปรึกษาท่ีหนึง่ใน 
ฝ่ายประธานสงูสดุ

ก ด

ความสขุ  

า ร ค รารก
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ก ก

ประธานอายริงก์สอนวา่ความสขุท่ีเรารู้สกึในชีวิตขึน้อยูก่บัการ

ตดัสนิใจของเรา ขณะสนทนาขา่วสารนี ้ทา่นอาจเน้นสิง่ท่ี

ประธานอายริงก์กลา่ววา่เราสามารถเลือกท�าได้ (อาทิ  

สวดอ้อนวอน ท�างาน ใช้ศรัทธา และให้ค�ามัน่กบัตวัเราเองด้วย

เจตนาแท้จริง) เพ่ือน�าเราไปสูเ่ส้นทางแหง่ความสขุ ทา่นอาจเชิญ

คนท่ีทา่นสอนให้จดการกระท�าสองสามอยา่งท่ีพวกเขาต้องการจะ

ท�าท่ีสามารถน�าพวกเขาไปถงึ “เส้นทางสูค่วามสขุอนัยัง่ยืน” ได้ดีขึน้

ฉะน้ันวธิีช่วยที่ดท่ีีสุดคอืช่วยนํา
คนที่เรารกัให้ระวงัการเลือกของตน 
แอลมาทําเช่นน้ันดว้ยคาํเชือ้เชิญที่
ท่านอาจจะให้ได้

“แตใ่ห้ท่านนอบน้อมถ่อมตนตอ่
พระพักตรพ์ระเจ้า, และเรยีกหา
พระนามอันบรสุิทธิ์ของพระองค,์ 
และเฝ้าดแูละสวดอ้อนวอนเสมอ, 

เพื่อท่านจะไม่ถูกล่อลวงจนเกิน 
ขนาดที่ท่านจะทนได,้ และดงัน้ัน
พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์จึงนําท่าน,  
ให้เป็นคนถ่อมตน, อ่อนโยน, วา่ง่าย, 
อดทน, เป่ียมดว้ยความรกัและ 
ความอดกลัน้ทุกอย่าง;

“โดยมีศรทัธาในพระเจ้า; มีความ
หวงัวา่ท่านจะไดร้บัชีวตินิรนัดร;์ มี

ความรกัของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในใจ
ท่านเสมอ, เพื่อพระองคจ์ะทรงยก
ท่านขึน้ในวนัสุดท้ายและเข้าไปใน
สถานพักผ่อนของพระองค”์ (แอลมา 
13:28–29)

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้คนที่
ท่านรกัยอมรบัคาํเชือ้เชิญให้เลือก
เส้นทางสู่ความสุขอันยั่งยืน ◼
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เ ม่ือพระเยซเูสดจ็เยือนผู้คนใน

อเมริกา พระองค์ทรงสอนให้พวกเขา

รักกนัและมีเมตตา ทา่นจะท�าอะไรได้

บ้างเพ่ือท�าตามพระเยซแูละรักผู้ อ่ืน 

ตอ่ไปนีเ้ป็นแนวคดิบางประการ ขีดฆา่

การท้าทายแตล่ะอยา่งท่ีทา่นท�า

ก ก

ประธานอายริงก์สอนวา่ “ความสขุท่ีเราต้องการให้คนท่ีเรารักขึน้อยู่

กบัการเลือกของพวกเขา”

ทา่นสามารถอา่นผลของการเลือกได้จากตวัอยา่งของนีไฟ เลมนั กบั

เลมิวเอล เลมนักบัเลมิวเอลพร�่าบน่และไมต้่องการรักษาพระบญัญตั ิ

(ด ู1 นีไฟ 2:12) ด้วยเหตนีุพ้วกเขาและผู้สืบตระกลูของพวกเขาจงึถกู

สาปแชง่และถกูตดัขาดจากท่ีประทบัของพระเจ้า (ด ู2 นีไฟ 5:20–24) 

นีไฟเลือกเช่ือฟังพระบญัญตั ิ(ด ู1 นีไฟ 3:7) และเพราะเหตนีุ ้เขากบั

ผู้คนของเขาจงึ “มีชีวิตอยูต่ามทางแหง่ความสขุ” (2 นีไฟ 5:27)

เ

เดก็

ทา่นสามารถเลือกเป็นคนชอบธรรม

และมีความสขุ แตค่นรอบข้างอาจจะยงั

ท�าการเลือกไมดี่ท่ีน�าไปสูค่วามเศร้าหมองหรือ

ความไมส่บายใจ ถงึแม้การตดัสนิใจเหลา่นัน้เป็นการตดัสนิใของพวก

เขา แตแ่บบอยา่งของทา่นสามารถมีอิทธิพลตอ่การเลือกท่ีดีของพวก

เขา การเลือกของทา่นจะน�าความสขุมาให้ผู้ อ่ืนได้อยา่งไร สนทนากบั

ครอบครัวถงึวิธีตา่งๆ ท่ีทา่นสามารถเป็นอิทธิพลดีตอ่คนรอบข้างและ

ชว่ยให้พวกเขารู้สกึมีความสขุ

ฉนัสามารถกอดคนท่ี
โศกเศร้าเสียใจ □

ฉนัสามารถรับใช้คน

บางคนอยา่งลบัๆ □

ฉนัสามารถอา่นหรือดู

ค�าพดูการประชมุใหญ่

เร่ืองความเมตตา □

ฉนัสามารถร้อง

เพลงปฐมวยัให้

ครอบครัวฟัง □

ฉนัสามารถยิม้ให้คน

ท่ีดหูงอยเหงา □

ฉนัสามารถ _________

___________________

_______________ □

ฉนัสามารถ ___________

_____________________

_______________ □
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ครอบครัว: 
ถ้อยแถลงตอ่โลก

เ กีย่วกบัการประชมุสมาคมสงเคราะห์
สามญัในปี 1995 เมือ่ประธาน

กอรด์อน บ.ี ฮิงคล์ยี ์(1910–2008) 
อา่น “ครอบครวั: ถอ้ยแถลงตอ่โลก” 
ครัง้แรก บอนนี แอล. ออสคารสั์น 
ประธานเยาวชนหญงิสามญักลา่ววา่ 
“เราสํานึกคณุและเห็นคณุคา่ของ
ความชัดเจน ความเรยีบงา่ย และ
ความจรงิของเอกสารทีไ่ดร้บัการเปิด
เผยน้ี . . . ถอ้ยแถลงเรือ่งครอบครวั
ไดก้ลายเป็นเครือ่งวดัมาตรฐานของ
เราในการตดัสินปรชัญาของโลกและ
ดฉัินเป็นพยานวา่หลกัธรรมทีก่าํหนด
ออกมา . . . เป็นความจรงิใน³จจบุนั
น้ีเทา่ๆ กบัทีเ่คยเป็นจรงิมาเมือ่
ประทานใหเ้ราผา่นศาสดาพยากรณ์
ของพระผูเ้ป็นเจา้เมือ่ 20 ปีกอ่น” 1

“จากถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวั”  
แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์ ที่ปรกึษา
ที่หน่ึงในฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญเพิ่มเตมิวา่  
“เราเรยีนรูว้า่ ‘ ในอาณาจักรก่อน
ชีวติมรรตยั บุตรธิดาที่เป็นวญิญาณ
รูจ้ักและนมัสการพระผู้เป็นเจ้าเป็น
พระบิดานิรนัดรข์องพวกเขา’ 2

“. . . เราทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของ
ครอบครวัพระผู้เป็นเจ้าและเป็นที่
ตอ้งการในครอบครวัพระผู้เป็นเจ้า” 3

เรามีชีวติอยู่ในเวลาที่บิดามารดา
ตอ้งคุม้ครองบ้านและครอบครวัของ
พวกเขา “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่
โลก” สามารถนําทางเราได้

พระคัมภร์ีเพิ่มเตมิ
โมไซยาห์ 8:16–17;  
หลักคาํสอนและพันธสัญญา 1:38

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รูว้า่จะแบ่ง�นอะไร การเข้าใจ 
หลักคาํสอนเรือ่งครอบครวัจะเป็นพรแก่คนทีท่่านดแูลผ่านการเยีย่มสอนอย่างไร  

ดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี ่reliefsociety.lds.org

เร่ืองจริง
“หลีเหมย่เฉินโหจากวอร์ดเถ้าหยวน

ท่ีสาม สเตคเถ้าหยวน ไต้หวนั กลา่ววา่

ถ้อยแถลงสอนเธอวา่ความสมัพนัธ์ใน

ครอบครัวชว่ยพฒันาคณุลกัษณะอนั

สงูสง่ อาทิ ศรัทธา ความอดทน และ

ความรัก ‘เม่ือดฉินัพยายามปรับปรุง

ตนเองตามถ้อยแถลง ดิฉนัประสบ

ความสขุจริงๆ’ เธอกลา่ว” 4

บาร์บารา ธอมป์สนัซึง่อยูท่ี่นัน่เม่ือ

ประธานฮิงค์ลีย์อา่นถ้อยแถลงครัง้

แรกและตอ่มารับใช้เป็นท่ีปรึกษาใน

ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั 

กลา่ววา่ “ดฉินัคดิชัว่ขณะหนึง่วา่ 

[ถ้อยแถลงเร่ืองครอบครัว] ไมเ่ก่ียวกบั

ดฉินัสกัเทา่ไรเพราะดิฉนัไมไ่ด้แตง่งาน

และไมมี่บตุร แตด่ฉินัคดิแทบจะทนัที

วา่ ‘เก่ียวกบัดิฉนัส ิดฉินัเป็นสมาชิก

คนหนึง่ของครอบครัว ดฉินัเป็นลกูสาว 

พ่ีสาว น้องสาว ป้า น้า ลกูพ่ีลกูน้อง 

หลานสาว . . . แม้จะเป็นสมาชิกท่ียงั

มีชีวิตอยูค่นเดียวในครอบครัว แตด่ฉินั

ยงัเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระผู้

เป็นเจ้าด้วย’” 5

พจิารณาสิ่งน้ี
“ครอบครัว: ถ้อยแถลงตอ่โลก” เป็น

เอกสารส�าหรับยคุสมยัของเราอยา่งไร

เ

 1. บอนน่ี แอล. ออสคารสั์น, “ผู้ปกป้อง
ถ้อยแถลงครอบครวั,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 
14- 15.

 2. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 165.

 3. แครโ์รล เอ็ม. สตเีฟนส์, “ครอบครวัมาจาก
พระผู้เป็นเจา้” เลยีโฮนา, พ.ค. 2015, 11.

 4. นิโคล ซีย์มัวร,์ ‘The Family: A Proclamation 
to the World’ reaches 10- Year Milestone, 
Liahona, Nov. 2005, 127.

 5. บารบ์ารา ธอมป์สัน, ใน Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 148.

ก เ ก
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ม กการ ร ม าคม 201
“ส่ิ“ส่ิ“สงใดที“สงใดที“ส่ิงใดทีิ่“ส่ิ“สงใดที“ส่ิ“ส เ่ราพระเจ้าพูดไว,้ เราพูด; . . .ไม่วา่โดยเสี.ไม่วา่โดยเสี.ไม่วา่โดยเสยงของเราเอง หรอืโดย
เสียงของผู้รบัใช้ทัง้หลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต์
ไม่ ใช่ส่ิงบอบบางล่องลอยไรจุ้ดหมาย 
ในอากาศ ศรทัธาไม่ตกมาถึงเรา 
โดยบังเอิญหรอือยู่กับเราตามสิทธิ-
กําเนิด แตพ่ระคมัภีรก์ล่าววา่ศรทัธา
เป็น ‘ความมั่นใจ . . . ความแน่ใจ 
ในส่ิงที่มองไม่เห็น’ [ฮีบร ู11:1]  
ศรทัธาสาดส่องความสวา่งทาง 
วญิญาณ และความสวา่งน้ันเล็งเห็น 
ไดชั้ดเจน ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์
เป็นของประทานจากสวรรคท์ี่เกิด 
ขึน้เมื่อเราเลือกที่จะเช่ือและเมื่อ 

เราแสวงหาและยึดมั่นในศรทัธา  

ศรทัธาของท่านกําลังแรงกล้าขึน้ 
หรอือ่อนแอลง ศรทัธาเป็นหลักธรรม 
แห่งพลังอํานาจ มีความสําคญัไม ่
เฉพาะในชีวติน้ีเท่าน้ัน แต่ ในความ 
เจรญิก้าวหน้าหลังม่านดว้ย โดย 
พระคณุของพระครสิต ์สักวนัหน่ึง 
เราจะรอดผ่านศรทัธาในพระนาม 
ของพระองค ์อนาคตของศรทัธา 
ท่านไม่เกิดขึน้โดยบังเอิญ แต่ โดย 
การเลือก

เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น แห่งโควรมัอัครสาวก 
สบิสอง, “ศรทัธาไม่เกิดขึน้โดยบังเอิญ แต่โดยการเลือก,”  

เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 65.

า
า

มา
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า
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ขณะทบทวนการประชมุใหญส่ามญัเดอืนตลุาคม 2015 ท่านสามารถใชห้นา้เหลา่น้ี  

(และสมดุบนัทึกการประชมุใหญใ่นฉบบัตอ่ๆ ไป) ชว่ยท่านศึกษาและประยกุตใ์ชค้�าสอนลา่สดุ 

ของศาสดาพยากรณแ์ละอคัรสาวกที่มีชีวติอย ูต่ลอดจนผูน้�าศาสนจกัรท่านอ่ืนๆ

ั ค �า อนเ น่

ร า การ ก

ค�า ั าของ า าพยา ร

า
า า

“เมื่อเราทําตามแบบอย่าง 
ของพระผู้ช่วยให้รอด เราจะมี 
โอกาสเป็นแสงสวา่งในชีวติผู้อืน่  
ไม่วา่จะเป็นสมาชิกครอบครวั 
เราและมิตรสหาย เพื่อนรว่ม 
งาน แคค่นรูจ้ัก หรอืคนแปลก 
หน้าโดยสิน้เชิง”

ข้าพเจ้าพูดกับทุกท่านวา่ 
ท่านเป็นบุตรหรอืธิดาของ 
พระบิดาบนสวรรค ์ท่านจาก 
ที่ประทับของพระองคม์าอยู่ 
บนโลกน้ีช่วงเวลาหน่ึง เพื่อ 

สะท้อนความรกัและคาํสอน 
ของพระผู้ช่วยให้รอด และเพื่อ 
ให้แสงสวา่งของท่านส่องให้ทุก 
คนเห็น เมื่อช่วงเวลาน้ันบน 
แผ่นดนิโลกสิน้สุดลง ถ้าท่าน 
ทําส่วนของท่าน ท่านจะไดร้บั 
พรอันลํา้เลิศของการกลับไปอยู่ 
กับพระองคต์ลอดกาล
ประธานโธมัส เอส. มอนสนั “จงเป็นแบบอย่างและ 
แสงสวา่ง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 88.
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คา า ร า
การประชุมใหญ่แตล่ะครัง้ ศาสดาพยากรณ์ 

และอัครสาวกให้คาํตอบที่ ไดร้บัการดลใจ 

แก่คาํถามที่สมาชิกศาสนจักรอาจมี ใช้ฉบับ 

เดอืนพฤศจิกายน 2015 หรอืเข้าไปที่  

conference.lds.org เพื่อหาคาํตอบ 

ของคาํถามตอ่ไปน้ี

•  เหตใุดบางคนจึงเกิดผลดีในศาสนจักร 
มากกวา่คนอื่นๆ ด ูดเีทอร ์เอฟ.  

อุคท์ดอรฟ์ “มีผลดมีากทีเดยีว!” 20.

• มีความจรงิและหลักคาํสอนใดบ้าง 
ที่สามารถทําให้เรายึดเหน่ียวอยู่ ใน 

ศาสนจักรไดอ้ย่างปลอดภัย ด ูเอ็ม.  
รสัเซลล์ บัลลารด์, “พระผู้เป็นเจ้าทรง 
กุมหางเสือ,” 24.

•  เหตใุดชายสูงวยัจึงดาํรงตาํแหน่งผู้นํา 
อาวโุสในศาสนจกัร ด ูเดวดิ เอ. เบดนาร,์  
“เลือกให้แสดงประจักษ์พยานถึงนาม 
ของเรา,” 128.

•  ทําไมฉันจึงตอ้งมีส่วนรว่มในศาสนจักร 
ถ้าฉันคดิวา่ตนเองมีความเข้มแข็งทาง 
วญิญาณอยู่แล้วโดยไม่ตอ้งมีศาสนจักร  
ด ูด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น,  
“เหตใุดจึงตอ้งมีศาสนจักร,” 108.

พยานพเ คน ่

เข้าไปอ่าน ด ูหรอื½งคาํปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญไดท้ี่ conference.lds.org

งควา ค ายค ง

ร ก
บางครัง้ผู้พูดมากกวา่หน่ึงท่านกล่าวคาํปราศรยัหัวข้อพระกิตตคิณุเรือ่ง 
เดยีวกัน ตอ่ไปน้ีคอืส่ิงที่ผู้พูดสามท่านพูดเกี่ยวกับศีลระลึก 

•  “ถ้าเรารบัส่วนศีลระลึกดว้ยศรทัธา พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงสามารถ 
คุม้ครองเราและคนที่เรารกัจากการล่อลวงที่ทวคีวามรนุแรงและถี่ขึน้ 

เรือ่ยๆ” —ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อน 
ของท่าน,” 104.

•  “วนัสะบาโตและศีลระลึกเป็นส่ิงที่น่าช่ืนชอบยิ่งขึน้เมื่อเราศึกษาเรือ่ง 

ราวของพระครสิต ์ในการทําส่ิงน้ีเราสรา้งธรรมเนียมซ่ึงเสรมิสรา้ง 
ศรทัธาและประจักษ์พยานของเราและปกป้องครอบครวัเราดว้ย”  
—เอ็ลเดอรค์ลอดิโอ อาร.์ เอ็ม. คอสตา , “วา่พวกเขาระลึกถึงพระองค ์
ตลอดเวลา,” 101.

•  “เวลาอันเหมาะสมที่สุดที่จะทูลถามวา่ ‘ข้าพระองคย์ังขาดอะไรอีกบ้าง’  
คอืเมื่อเรารบัศีลระลึก . . . ในบรรยากาศของความคารวะน้ี เมื่อความ 

คดิของเราหันไปสู่สวรรค ์พระเจ้าจะทรงบอกเราอย่างนุ่มนวลวา่ 
เราตอ้งทําอะไรในลําดบัตอ่ไป” —เอ็ลเดอรแ์ลรร์ยี์ อาร.์ ลอวเ์รนซ์,  
“ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง?” 34.

“ขา้พเจา้ไดร้บัความรูสึ้ก 
ชัดเจน . . . ใหมุ้ง่เน้นในส่ิงที่ 

ข้าพเจ้าทําได้ ไม่ใช่ส่ิงทีข้่าพเจ้า 

ทาํไม่ได ้ขา้พเจา้เป็นพยาน 
ถงึความจรงิอนัเรยีบงา่ยและ 
ลํา้คา่ของพระกติตคิณุ”  
—เอ็ลเดอรแ์กรยี ์อ.ี  
สตเีวนสัน, “ความจรงิอนั 
เรยีบงา่ยและลํา้คา่,” 92.

“ขา้พเจ้าตอ้งการเป็นผู้ตดิ 
ตามทีแ่ท้จรงิของพระเยซ-ู
ครสิตด์ว้ยสุดใจขา้พเจ้า  
ขา้พเจา้รกัพระองค ์เทิดทูน 
พระองค ์ขา้พเจ้าเป็นพยาน 
ถงึการทรงพระชนม์อยู่จรงิ 
ของพระองค”์  
—เอ็ลเดอรเ์ดล จ.ี เรนลนัด,์  
“ผ่านพระเนตรของพระผู้-
เป็นเจา้,” 94.

“ขา้พเจา้สํานึกคณุตอ่การ 
ชดใช้ของพระผูช่้วยใหร้อด 
ของเรา และปรารถนาเช่น 
เดยีวกบัแอลมาทีจ่ะพดูดว้ย 

แตรของพระผูเ้ป็นเจา้”  
—เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ.  
ราสแบนด,์ “ฉันเฝ้าพศิวง,”  
90.
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สําหรบัมวลมนุษยชาตเิท่าน้ัน แต่
สําหรบัเราแตล่ะคนเป็นรายบุคคล
ดว้ย” 1 ความท้าทายจะมาแน่นอน 
เพราะน่ันเป็นส่วนหน่ึงของความ
เป็นมรรตยั แตเ่ราไม่จําเป็นตอ้งทุกข์
ระทมกับความท้อแท้และความเสียใจ 
เราสามารถวางใจพระเจ้าและคดิบวก

พระเยซูครสิตท์รงสัญญากับเราวา่
เราจะประสบความทุกข์ยาก “แตจ่งมี
ใจกล้าเถิดเพราะวา่เราชนะโลกแล้ว” 
(ยอห์น 16:33) ประธานเอสรา แทฟท์ 
เบ็นสัน (1899- 1994) สอนวา่เพราะ
เรามีพระกิตตคิณุ “เราวสุิทธิชน 

เ ราพบคาํแนะนําในพระคมัภีรบ์่อย
ครัง้ให้ “ช่ืนชมยินด”ี และ “รืน่เรงิ” 

พระเจ้ารบัส่ังกับเราใน 2 นีไฟ 2:25วา่ 
“มนุษย์เป็นอยู่, เพื่อพวกเขาจะมีปีต”ิ 
จุดประสงคข์องชีวติน้ีคอืนําเราไปสู่
ปีตท่ีิพระเจ้าทรงสัญญา

การเป็นคนรา่เรงิไม่ไดห้มายถึง
การไม่แยแสหรอืไม่รูจ้ักความท้าทาย
ของชีวติ เอ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์ 
(1926- 2004) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองพูดถึงความรา่เรงิวา่เป็น “ความ
ไวว้างใจอันลึกซึง้ในจุดประสงคท์ี่
พระผู้เป็นเจ้าทรงสําแดง—ไม่เฉพาะ

เราเช่ือในการเป็นคนคดิบวก

เ เ

“ชีวิตสว่นใหญ่ขึน้

อยูก่บัเจตคติของเรา 

วิธีท่ีเราเลือกมองสิง่

ตา่งๆ และตอบสนอง

สิง่อ่ืนๆ ล้วนสง่ผลตอ่

เราทัง้สิน้ การท�าสดุความสามารถและ

เลือกมีความสขุกบัสภาวการณ์ของเรา ไม่

วา่สภาวการณ์จะเป็นเชน่ไร ยอ่มน�ามาซึง่

ยุคสุดท้ายจึงควรเป็นคนมองโลกใน
แง่ดมีากที่สุดและมองโลกในแง่รา้ย
น้อยที่สุด” 2

เราทุกคนรูสึ้กเศรา้และท้อแท้เป็น 
ครัง้คราว แตเ่รายังรืน่เรงิได ้เอ็ลเดอร ์
รชิารด์ จี. สก็อตต ์(1928–2015) แหง่
โควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าววา่ 
“ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ดว้ยศรทัธาใน
พระผู้ช่วยให้รอดและการเช่ือ½งคาํ
สอนของพระองค ์ความสุขจะไม่มีวนั
สิน้สุด แตค่วามเศรา้จะสิน้สุด” 3 เรา
สามารถมีชีวติดว้ยปีตโิดยรูว้า่ “ความ
ทุกข์ [ของเรา] จะอยู่เพียงช่ัวครู”่ 
(คพ. 121:7)

เมื่อเราวางใจในแผนของพระผู้
เป็นเจ้าสําหรบัเราและเลือกดาํเนิน
ชีวติดว้ยเจตคตทิี่ด ีความสามารถใน
การรบัมือกับ³ญหาท้าทายของชีวติ
จะเพิ่มขึน้ ความวติกกังวลและความ
กลัวจะส่งผลกระทบตอ่เราน้อยลง เรา
จะประสบปีตทิี่พระองคท์รงตอ้งการ
ให้เราประสบ ◼

 1. นีล เอ. แม็กซ์เวลล์, “But a Few Days” 
(ปราศรยักับนักการศึกษาศาสนา ซีอีเอส, 
10 ก.ย., 1982), 4.

 2. เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, “Do Not Despair,” 
Ensign, Nov. 1974, 65.

 3. รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “Finding Joy in Life,” 
Ensign, May 1996, 26.

 4. กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “The Continuing 
Pursuit of Truth,” Ensign, Apr. 1986, 4.

สนัตสิขุและความอ่ิมเอมใจ . . . เราไม่

สามารถก�าหนดทิศทางลม แตเ่ราปรับ

ใบเรือได้ เพ่ือให้มีความสขุ สนัต ิและ

ความอ่ิมเอมใจสงูสดุ ขอให้เรา เลือก 

เจตคตท่ีิดี”

เ

เลียโฮนา,

เ ก
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เราสามารถเบิกบานใน

พระคมัภีร์ไดเ้ช่นเดียวกบั

นีไฟ (2 นีไฟ 4:15–16) 

การอ่านพระวจนะของ

พระผูเ้ป็นเจ้าและศาสดา

พยากรณ์จะหนนุใจเรา

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 

(1910–2008) กระตุน้ใหเ้รา  

“พดูถึงคณุความดีของกนัและ

กนัมากกว่าพดูถึงขอ้ผิดพลาด

ของกนัและกนั” และ “ชมเชย

คณุความดีและความพยายาม

ใหม้ากข้ึน” 4

ความบริบูรณ์แทจ้ริง

ของปีติผ่านมาทาง

พระผูเ้ป็นเจ้าเท่านัน้ 

(ดู คพ. 101:36) เมือ่

เราหนัไปหาพระองค์ 

ใจเราจะเปลีย่น

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เจ
. เ

บธ
 เจ็

พส
นั

การจดจ่ออยู่กบัพระผูเ้ป็นเจ้าตลอด

เวลาไม่ใช่เหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนครัง้เดียว 

เราตอ้งท�าและรกัษาพนัธสญัญา 

สม�่าเสมอ เช่น รบัส่วนศีลระลึกอย่างมี

ค่าควรทกุสปัดาห์

พระผูเ้ป็นเจ้าประทานพรชีวิต

เราแต่ละคน (ดู สดดีุ 145:9) 

เราสามารถขวนขวายเพือ่รบัรู้

พระเมตตาอนัละเอียดอ่อน 

ของพระองค์ในชีวิตเรา

ด ก เ

ด ก ด
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ดิฉันกําลังหาซือ้ชุดนักเรยีนกับ
ลูกชายวยัเก้าขวบเมื่อการสนทนา

ของเราเปลี่ยนจากเรือ่งเบาสมอง
เป็นคาํถามที่จรงิจังมากขึน้ “แม่ครบั 
ทําไมพวกเขาตอ้งตดิพวกน้ันตรง
กระจกหน้ารา้น”

“พวกน้ัน” เขากําลังหมายถึงรปูไม่
สุภาพที่ตดิตรงกระจกหน้ารา้นเกือบ
ทุกรา้นที่เราเดนิผ่าน ถึงแม้รปูภาพ
แบบน้ีจะอยู่ที่น่ันมาตลอด แตด่ฉัิน
ไม่ไดใ้ส่ใจเท่าใดนัก แตลู่กชายคน
โตของดฉัินเริม่สังเกตอันเกิดจาก
รบัรูใ้หม่ในตวัเขา หลายสัปดาห์ตอ่
จากน้ันดฉัินเริม่เห็นภาพเหล่าน้ีทุก
ที่ ทางโทรทัศน์ ที่รา้นขายของชํา ที่
ภัตตาคาร ในโฆษณาที่มากับจดหมาย
ทางไปรษณีย์ ดฉัินไม่สามารถหลบ
พ้นภาพเหล่าน้ีได ้บางภาพอนาจาร
มากจนดฉัินเริม่รูสึ้กงงไม่ทราบจะทํา
อย่างไรด ีและความรูสึ้กตระหนกเริม่
มีมากขึน้ในใจ ดฉัินควรจะคุม้ครอง
ครอบครวัให้รอดพ้นจากกับดกัของส่ือ
ลามกอย่างไร

การประชุมใหญ่สามัญทุกครัง้เรา
ไดย้ินคาํเตอืนเกี่ยวกับผลเสียของ
ส่ือลามก และเราคุน้เคยดกีับเหยื่อ
ของส่ือลามก เราใช้มาตรการป้องกัน

ทัง้หมดที่บ้านกับคอมพิวเตอรข์อง
เราและส่ือที่เรายอมให้มีที่บ้าน แต่
เห็นไดชั้ดวา่ถ้าไม่กันลูกๆ ของเราออก
มา ดเูหมือนจะไม่มีทางเลี่ยงภาพไม่
พึงประสงคท์ี่อาจนําไปสู่ความอยากรู้
อยากเห็นมากขึน้ไดเ้ลย การจ้องมอง
แบบไรเ้ดยีงสาของลูกชายดฉัินที่รา้น
ขายของชําจะกลายเป็นการตอ่สู้กับ
ส่ือลามกช่ัวชีวติหรอืไม่ ความกังวลใน
เรือ่งน้ีเพิ่มขึน้ ดฉัินเริม่รูสึ้กอับจน
หนทางและไม่แน่ใจวา่จะคุม้ครอง
ลูกๆ ได้

แตแ่ล้ววนัหน่ึงขณะกําลังอ่าน 
พระคมัภีรม์อรมอน ดฉัินพบความ
มั่นใจใหม่อีกครัง้อย่างไม่คาดคดิใน 
1 นีไฟ 15 นีไฟกําลังอธิบายนิมิตของ
ลีไฮเรือ่งตน้ไม้แห่งชีวติให้เลมันกับ 

เลมิวเอล½งเมื่อพวกเขาถามความ
หมายของแม่น้ําที่มีสายน้ํา นีไฟตอบ
ใน ข้อ 27 วา่ “และข้าพเจ้ากล่าวแก่
พวกเขาวา่น้ําที่บิดาข้าพเจ้าเห็น
คอืความสกปรก; และจิตใจของเขา
หมกมุ่นอยู่กับส่ิงอืน่มากจนเขาไม่
เห็นความสกปรกของน้ําน้ัน” (เน้น
ตวัเอน) ความคดิของลีไฮจดจ่อกับ
ตน้ไม้แห่งชีวติและการให้ครอบครวั
ไดร้บัส่วนผลของตน้ไม้น้ัน เขามอง
ไม่เห็นความสกปรกเพราะจดจ่อ 
กับตน้ไม้

น่ันคอืคาํตอบ! การกีดกันส่ือที่ไม่
เหมาะสมออกนอกบ้านเป็นจุดเริม่
ตน้ แตก่ารพยายามสอนพระกิตตคิณุ
ให้ลูกๆ ของเราอย่างตัง้ใจและตรงไป
ตรงมามากขึน้เป็นวธิีป้องกันส่ิงที่อาจ
นําพวกเขาออกนอกทางไดด้ทีี่สุด

เพราะประสบการณ์ครัง้น้ีกับ 
พระคมัภีร ์ดฉัินกับสามีจึงตดัสินใจ
เพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าใน
การสอนลูกๆ ของเราเพื่อให้พวกเขา
จับตามองความรกัของพระผู้เป็นเจ้า
แทนความสกปรกในโลก เรารูสึ้กวา่
ตอ้งมุ่งเน้นสามดา้นตอ่ไปน้ี *

1. เพ่ิมการศกึษาพระคัมภีรเ์ป็น
สว่นตัวของเราเองและลด “เสยีง” 

เ เ

ในพระคมัภีร์ขอ้หน่ึง ดิฉนัพบกญุแจที่ครอบครวัดิฉนัจะใชห้ลีกเลี่ยงภาพอนาจาร

ที่ดูเหมือนจะมีอยู่ทัว่ไป

ก

ก ก

เ ็ ก

overcomingpornography.org
ด เ ็ เด  

ด เ เ  

กก ดก ก

เลียโฮนา

วิธีท่ีดีท่ีสดุของเราในการป้องกนัสื่อลามก
ด เ เ เ ็
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รอบๆ เรา เฉกเช่นลีไฮ ความคดิเรา
ตอ้งเต็มไปดว้ยเรือ่งดีๆ  ทัง้น้ีเพื่อ
จะไดย้ินการกระตุน้เตอืนของพระ
วญิญาณและทําให้เราจดจ่อกับการ
ยึดครอบครวัเราให้ตดิแน่นในพระ
กิตตคิณุ ดฉัินกับสามีพยายามใช้เวลา
พูดคยุกันเป็นประจําเกี่ยวกับความ
ตอ้งการทางวญิญาณของแตล่ะคนใน
ครอบครวัและวธิีที่เราจะตอบสนอง
ความตอ้งการเหล่าน้ันและสรา้งบ้าน
ที่พระวญิญาณจะสถิตไดม้ากขึน้

2. ทําให้การศกึษาพระคัมภีรเ์ป็น
ครอบครวัมีความหมายมากขึน้ ถึง
แม้จะใช้ความพยายามมากในการให้
ครอบครวัมาอยู่กันพรอ้มหน้าทุกวนั
เพื่ออ่านพระคมัภีร ์แตเ่ราพยายาม
สนทนากันมากขึน้เมื่อเราอ่านพระสว่

นห
นึง่

จา
กภ

าพ
 ต

น้ไ
มแ้

ห่ง
ชีวิ

ต 
โด

ย 
คา

ซโู
ตะ

 อ
โูอ

ตะ

คมัภีร ์ลกูๆ มช่ีวงอายหุา่งกนัมาก ดว้ย
เหตน้ีุเราจงึอา่นพระคมัภรีก์บัลกูเล็ก
ตอนคํา่และอา่นกบัลกูทีโ่ตแลว้ตอน
เช้าตรูเ่มือ่ลกูเล็กยงัหลบัอยูเ่พือ่จะมี
ส่ิงรบกวนน้อยลงและมโีอกาสสนทนา
กนัมากขึน้ เราพบวา่แทบทกุวนัมกีาร
สนทนาในเรือ่งเหตกุารณ์³จจบุนั
เกีย่วกบัพระคมัภรีท์ีเ่รากาํลงัอา่น

แทบทุกเช้ายังห่างไกลความ
สมบูรณ์แบบ แตด่ว้ยความไม่ย่อท้อ
เรากําลังพบวา่ลูกๆ ½งและมีส่วนรว่ม
จรงิๆ แม้บางครัง้จะตอ้งพยายามมาก
เพื่อให้ทุกคนมาอยู่กันพรอ้มหน้า

3. ทํางานเผยแผ่ศาสนา เมื่อเรา
แสดงประจักษ์พยาน พระวญิญาณ
ทรงเป็นพยานวา่ส่ิงที่เรากําลังพูด
เป็นความจรงิ และประจักษ์พยาน

ของเราเตบิโต เรากําลังพยายาม
ทําให้งานเผยแผ่ศาสนาเป็นเรือ่งของ
ครอบครวั เราพูดถึงการแบ่ง³น 
พระกิตตคิณุ และเราเชิญเพื่อนๆ มา
ที่บ้านเป็นประจํา เราใช้ทุกโอกาสให้ผู้
สอนศาสนากับผู้สนใจมาสนทนาพระ
กิตตคิณุที่บ้าน เรามีประสบการณ์
ที่ยอดเยี่ยมกับสมาชิกใหม่ของ
ศาสนจักรและผู้สนใจในบ้านของ
เรา และน่ันสรา้งความประทับใจให้
ลูกๆ ขณะพวกเขาใครค่รวญประจักษ์
พยานของตนเองและ½งประจักษ์
พยานของผู้สอนศาสนา

ดฉัินสํานึกคณุอย่างยิ่งตอ่พระ
คมัภีรม์อรมอนและวธิีการอันน่า
อัศจรรย์ที่พระคมัภีรข์้อน้ันให้ความ
มั่นใจแก่ดฉัินอีกครัง้และให้ทิศทาง
ที่ชัดเจนสําหรบัครอบครวัเรา พระ
คมัภีรส์ามารถแทนที่ความกลัวและ
ความรูสึ้กอับจนหนทางดว้ยพลังและ
สันตสุิขไดอ้ย่างแท้จรงิ ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ในรฐัวอชิงตนั 
สหรฐัอเมรกิา

* ครอบครวัอื่นอาจตอ้งเน้นดา้นอื่น อาทิ  
บทเรยีนที่สอนลูกๆ เกี่ยวกับส่ือลามก 

รา่งกายของเรา และเรือ่งทางเพศทีเ่หมาะสม

ความคดิของลีไฮจดจ่อกับ

ต้นไม้แห่งชีวติและการให้

ครอบครัวรับส่วนผลของต้นไม้

น้ัน! เขามองไม่เหน็ความ

สกปรกเพราะจดจ่อกับต้นไม้
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อีกไม่กี่เดอืนดฉัินจะเรยีนจบ
มหาวทิยาลัย และหวงัจะมีลูกคน

แรก สามีอยากมีลูกเท่าๆ กับดฉัิน
หน่ึงปี ส่ีเดอืน ผลตรวจวา่ไม่ตัง้

ครรภ์หลายสิบครัง้ ผลตรวจวา่ไม่มี
การตกไข่ห้าครัง้ สองเดอืนที่ทรมาน
กับการรกัษาดว้ยยา และรอ้งไห้หลาย
พันครัง้หลังจากน้ัน เราไม่มีลูก
และมีความหวงัน้อยนิดเรือ่งการตัง้
ครรภ์ตามธรรมชาต ิเมื่อพยาบาลที่
สํานักงานแพทย์โทรมาเสนอให้เรา
ไปพบผู้เช่ียวชาญดา้นการมีบุตรยาก 
เราปฏิเสธ เราจําเป็นตอ้งพักเพราะ
เครยีดเกินกวา่จะรบัมือไดอ้ีก ก่อนจะ
วางหู พยาบาลบอกวา่ “โทรหาเรานะ
คะถ้ามีปาฏิหารยิ์”

ปาฏิหารยิ์ก็เหมือนปาฏิหารยิ์ เกิด
ขึน้เล็กบ้างใหญ่บ้าง ปาฏิหารยิ์เกิดขึน้
เมื่อเราไม่คาดหวงัและเมื่อเราจําเป็น
ตอ้งไดร้บัปาฏิหารยิ์อย่างมาก บางครัง้
เราสวดอ้อนวอนขอปาฏิหารยิ์ที่เรา
ตอ้งการหลายตอ่หลายครัง้จนเราเจ็บ
เข่า แตพ่ระผู้เป็นเจ้ากลับประทาน
ปาฏิหารยิ์ที่เราจําเป็นตอ้งไดร้บั

เราสวดอ้อนวอนขอบุตรมานาน 
แตส่วรรคด์เูหมือนเงียบงัน ในที่สุด
เราก็รูว้า่เรากําลังสวดอ้อนวอนขอผิด
อย่าง พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบวา่เรา
จําเป็นตอ้งไดร้บัพรอะไรและจําเป็น

ตอ้งไดร้บัเมื่อใด พระองคท์รงเห็น
ภาพใหญ่ เราเห็นเฉพาะ ตอนน้ี 
ดงัน้ันเราจึงเปลี่ยน เราเลิกสวด
อ้อนวอนขอส่ิงที่เราตอ้งการและเริม่ 
“ขอบพระทัย” แทน

พระบิดาบนสวรรค ์ขอบพระทัย
พระองคสํ์าหรบัพรทีเ่รามีกันและกัน

ขอบพระทัยพระองคท์ีท่รงดแูล
ครอบครวัและเพือ่นๆ

ขอบพระทัยพระองคสํ์าหรบัเด็กๆ 
รอบข้างเราผู้ทีเ่ราเล่นดว้ยไดจ้นกวา่
เราจะมีลูกของเราเอง

ขอบพระทัยพระองคสํ์าหรบัแพทย์

ไมใ่ชป่าฏิหาริย์ท่ีเราต้องการ
ด

บางครัง้เราสวดออ้นวอนขอปาฏิหาริย์ทีเ่ราตอ้งการหลายต่อหลายครัง้จน

เราเจ็บเข่า แต่พระผูเ้ป็นเจ้ากลบัประทานปาฏิหาริย์ทีเ่ราจ�าตอ้งไดร้บั

และวทิยาศาสตรท์ีช่่วยเปิดเผยส่ิงที่
ไดผ้ลและไม่ไดผ้ลในรา่งกายของเรา

และ (กล่าวไดย้ากที่สุดตอนน้ี) 
ขอบพระทัยสําหรบัการทดลองน้ี

การสํานึกคณุตอ่ส่ิงที่กําลังทําให้
ใจเราแหลกสลายเป็นเรือ่งที่ทําได้
ยาก แตเ่รารูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รง
รกัเรา ดว้ยเหตน้ีุที่ใดที่หน่ึงในการ
ทดลองน้ีจึงเป็นพร เราจะไม่มีวนัพบ
พรถ้าเราปล่อยให้การทดลองครอบงํา
เรา แตเ่ราเลือกสํานึกคณุได—้และ
เมื่อเราทําเช่นน้ัน พรจะชัดเจน

เราพึ่งพากันมากขึน้ บอกเล่าความ
รูสึ้กของเรามากขึน้ รกักันมากขึน้

เราพึ่งพาพระเจ้ามากขึน้และสวด
อ้อนวอนมากขึน้

เราใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ 
รูสึ้กถึงพระสิรขิองพระองคม์ากขึน้ รกั
พระองคม์ากขึน้

เรารูสึ้กถงึความรกัของครอบครวั
และเพือ่นๆ ทีก่าํลงัสวดอ้อนวอนใหเ้รา

ทันทีที่เรารบัรูพ้รทัง้หมดน้ี เรา
ท่วมท้นดว้ยสันตสุิขที่บรสุิทธิ์ที่สุด
และหอมหวานที่สุดจนไม่อาจ
จินตนาการได้

การที่เราไม่มีลูกตอนน้ันไม่ได้
หมายความวา่พระผู้เป็นเจ้าไม่สน
พระทัย เราเพียงแตต่อ้งวางใจใน
จังหวะเวลาของพระองค ์และเรา
จําเป็นตอ้งมีสันตสุิขของพระองค์
เพื่อให้ความไวว้างใจน้ันยังคงอยู่ เรา
จําเป็นตอ้งมีสันตสุิขของพระองค์
เพื่อเช่ือมใจที่กําลังสลายและให้เรามี
ศรทัธาที่จะก้าวตอ่ไป

สันตสุิขคอืปาฏิหารยิ์ที่เราจําเป็น
ตอ้งไดร้บั—ไม่ใช่ปาฏิหารยิ์ที่เราขอ
มานาน แตเ่ป็นปาฏิหารยิ์ที่เราจําเป็น
ตอ้งไดร้บัมากที่สุด ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ในยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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ดิฉันบอกอธิการวา่ท่านเรยีกผิดคน
“ดฉัินไม่ชอบลูกของคนอื่น 

ดฉัินไม่เคยสอนเด็ก และดฉัินรอ้ง
เพลงไม่เป็น” ดฉัินบอก

“ซิสเตอรเ์ทย์เลอรค์รบั” เขาตอบ 
“พระเจ้าทรงทําให้คนที่พระองค ์
ทรงเรยีกมีคณุสมบัตคิูค่วร คณุจะ
ทําไดด้คีรบั”

เขาขอให้ดฉัินตรกึตรองการเรยีก
และบอกเขาวนัอาทิตย์หน้าวา่จะ
ยอมรบัหรอืไม่

“ดฉัินกําลังพยายามเลีย้งลูกวยัหก
ขวบ สามขวบ และลูกอ่อน” ดฉัิน
บอก “วนัๆ ดฉัินแทบจะดแูลลูกของ
ตวัเองไม่ไหว และตอนน้ีคณุตอ้งการ
ให้ดฉัินดแูลเด็ก 40 กวา่คนและสอน
พวกเขารอ้งเพลงอย่างน้ันหรอืคะ”

เขาตอบวา่ “ไปสวดอ้อนวอนเกี่ยว
กับเรือ่งน้ีนะครบั”

บ่ายวนัน้ันดฉัินพยายามอธิบาย
ให้มารค์สามี½งวา่ทําไมการเรยีกน้ัน
ไม่ใช่ความคดิที่ด ีดฉัินจะทํางานใน
ปฐมวยัไดอ้ย่างไรในเมื่อดฉัินไม่ได้
เป็นแม่ของลูกในแบบที่ดฉัินอยาก 
จะเป็น ความกลัวก่อกวนดฉัินนาน
หลายเดอืนช่วงที่ดฉัินล้มเหลวกับ 
การเป็นแม่

สัปดาหน้ั์นผา่นไปแบบมนึงง แต่
ความคดิของดฉัินวนเวยีนอยูก่บัคาํ

พดูของอธกิารกอ่นเราจากกนั ใน
ทีสุ่ด เช้าวนัอาทติยใ์นหอ้งนอน 
ดฉัินคกุเขา่สวดออ้นวอน น้ําตาเริม่
ไหลอาบแกม้ แตใ่จดฉัินเป่ียมดว้ย
สันตสุิขอนัหอมหวาน ดฉัินรูท้นัทวีา่
ควรยอมรบัการเรยีก การยอมรบัพระ
ประสงคข์องพระเจา้ทาํใหค้วามทกุข์
ในใจดฉัินหายไป

เมื่อดฉัินเข้าห้องปฐมวยัหลังจาก
การประชุมศีลระลึก ประธานปฐมวยั
แนะนําดฉัิน และเด็กๆ รอ้งเพลง
ตอ้นรบั ขณะมองเข้าไปในดวงตาอัน
เป่ียมดว้ยความหวงัของพวกเขาและ
เห็นรอยยิม้กวา้งของลูกชายวยัหกขวบ 
ดฉัินตัง้ใจวา่จะเป็นผู้นําการรอ้งเพลง
ในปฐมวยัให้ดทีี่สุดเท่าที่จะเป็นได้

นับจากน้ันเป็นตน้มาดฉัินใช้เวลา
มากในการฝึกเพลงและเตรยีมบท
เรยีน ดฉัินเปิดเพลงปฐมวยัที่บ้าน 
ในรถ และเมื่อเดนิเล่น ดฉัินคน้หา 
วิธีสอนหลายวิธีและทุ่มเทหลาย
ช่ัวโมงในแตล่ะสัปดาห์ทําโปสเตอร์
และคดิเกม

บา่ยวนัหน่ึงขณะเตรยีมบทเรยีน
สําหรบัช่วงรอ้งเพลงทีโ่ตะ๊ในครวั ดฉัิน

ไปสวดอ้อนวอน 

เก่ียวกบัเร่ืองนีน้ะครับ
ด เ เ

ดิฉนัทูลขอพระเจ้ามาตลอดขอทรงแสดงใหดิ้ฉนั

เห็นวิธีเป็นมารดาท่ีดีข้ึน และพระองค์ไดป้ระทาน

การเรียกท่ีสอนดิฉนัว่าจะเป็นไดอ้ย่างไร

กาํลงัฮัมเพลง “พลงัพระคมัภรี”์ ลกู
วยัหกขวบน่ังอยูท่ีเ่คาน์เตอรก์าํลงักนิ
แซนดว์ชิ และลกูวยัสามขวบกําลงัตดั
กระดาษอยูใ่กล้ๆ  ดฉัิน ขณะฮัมสรอ้ย
เพลง เด็กทัง้สองก็โพลง่ออกมาวา่

พลังพระคมัภีรร์อดชีวจีากบาป
พลังพระคมัภีรพ์ลังแห่งความมีชัย
พลังพระคมัภีร!์ ทุกเวลานาที
ฉันมพีลังน้ีเพราะอา่นพระคมัภรี์ 1

ตอนน้ันเองที่ดฉัินรูว้า่การเรยีก
เป็นคาํตอบการสวดอ้อนวอนของ
ดฉัิน ดฉัินทูลขอพระเจ้ามาตลอดขอ
ทรงแสดงให้ดฉัินวธิีเป็นมารดาที่ดี
ขึน้และพระองคไ์ดป้ระทานการเรยีก
ที่จะสอนดฉัินให้รูว้ธิีน้ันขณะสอน
เพลงให้เด็กๆ

ดฉัินสํานึกคณุอย่างยิ่งตอ่การดลใจ
ของอธิการและคาํพูดที่เป่ียมดว้ย
ความรกัของเขา “ไปสวดอ้อนวอน
เกี่ยวกับเรือ่งน้ีนะครบั” ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ในยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

 1. Clive Romney, “Scripture Power,” lds.org/
callings/primary/sharing- time- music.ภา
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ความก้าวหน้าของพระวิหาร

ใ นปี 2015 มีพระวหิารห้าแห่งได้
รบัการอุทิศ มีสองแห่งอุทิศซํา้
และมีพิธีเบิกดนิสําหรบัพระ

วหิารส่ีแห่ง
พระวหิารท่ีได้รบัการอุทิศในปี 

2015: กอรโ์ดบา อารเ์จนตนิา; เพย์สัน 
ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา; ตรฮีูโย เปร;ู 
อินเดยีแนโพลิส อินดแีอนา 
สหรฐัอเมรกิา; และ ตฮัีวนา เม็กซิโก

พระวหิารท่ีได้รบัการอุทิศซํา้ในปี 
2015: เม็กซิโกซิตี ้เม็กซิโก และ  
มอนทรอีอล ควเิบก แคนาดา พระ
วหิารฟิจิ ซูวา มีกําหนดจะอุทิศซํา้ 
ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2016 

พิธีเบิกดินท่ีทําในปี 2015:  
สตาร ์แวลลีย์ ไวโอมิง สหรฐัอเมรกิา, 

ขา่วศาสนจกัร
ขอ้มูลข่าวสารและเหตกุารณ์ต่าง ๆ ของศาสนจกัร ดูเพ่ิมเติมไดที้ ่news.lds.org

ปกป้องเสรีภาพ
ทางศาสนา

ผู้ ท่ีเช่ือวา่พระผู้ เป็นเจ้าประทานความ

สามารถในการเลือกระหวา่งสิง่ถกูกบั

สิง่ผิดต้องท�างานร่วมกนัเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้เสรีภาพในการสง่เสริมและ

ปฏิบตัติามความเช่ือทางศาสนา เอล็เดอร์ 

ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์แหง่โควรัมอคัรสาวกสบิ

สองกลา่วในค�าปราศรัยท่ีสภาความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศของอาร์เจนตนิา

“การธ�ารงไว้ซึง่เสรีภาพทางศาสนาขึน้

อยูก่บัความเข้าใจและการสนบัสนนุจาก

สาธารณชนถงึเสรีภาพท่ีส�าคญัย่ิงนี”้ ทา่น

กลา่ว “สิง่นีข้ึน้อยูก่บัการท่ีสาธารณชนเหน็

คณุคา่ของค�าสอนเก่ียวกบัสิง่ถกูและสิง่ผิด

ในศาสนจกัร โบสถ์ยิว และมสัยิด ผู้ เช่ือและ

ผู้ ไมเ่ช่ือต้องได้รับความชว่ยเหลือให้เข้าใจ

วา่นัน่คือศรัทธาในพระผู้ เป็นเจ้า—ไมว่า่จะ

นิยามอยา่งไรก็ตาม—ซึง่แปลค�าสอนทาง

ศาสนาไปสูพ่ฤตกิรรมทางศีลธรรมอนัเป็น

ประโยชน์แก่ประชาชาติ” ◼
ซีดารซิ์ตี ้ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา; 
กอนเซปซีออน ชิลี; และ ทูซอน 
แอรโิซนา สหรฐัอเมรกิา

พระวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์และไฟรบรูก์ 
เยอรมนีปิดบูรณะซ่อมแซมปีที่ 
แล้ว และพระวหิารจอรแ์ดนรเิวอร ์
ยูทาห์จะปิดเพื่อเริม่บูรณะซ่อมแซม
ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2016 พระวหิาร 
ศนูย์โพรโวซิต ีในโพรโว ยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิาจะอุทิศในเดอืน 
มีนาคม 2016

ศาสนจักรมีพระวหิารเปิดทําการ 
148 แห่งทั่วโลกโดยมี 11 แห่งอยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งและประกาศไว ้
14 แห่งแตย่ังไม่ไดเ้ริม่ก่อสรา้ง ◼
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บน: พระวหิารอนิเดยีแนโพลิส อนิดแีอนา; ขวา จากบน: 

พระวหิารซูวา ฟิจ;ิ พระวหิารเมก็ซโิกซติี ้เมก็ซโิก; พระวหิาร 

กอร์โดบา อาร์เจนตนิา

เอล็เดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัม

อัครสาวกสิบสองพูดทีส่ภาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศของอาร์เจนตนิา (CARI) 

ในประเทศอาร์เจนตนิาเม่ือวันที่ 23 

เมษายน ค.ศ. 2015
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เอล็เดอร์แอนเดอร์เซน็ 
ในเยรูซาเลม็

ท�างานอยา่งทุม่เท

เ อ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น 
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขณะ
เข้ารว่มการประชุมการสืบลําดบั

เชือ้สายระหวา่งประเทศใน 
เยรซูาเล็มและเข้าพบปะสนทนา
กับนายกเทศมนตร ีเนอร ์บารแ์คท 
ท่านทัง้สองสนทนากันถึงประวตัแิละ
กิจกรรมของศนูย์เยรซูาเล็มเพื่อการ
ศึกษาดา้นตะวนัออกใกล้ของมหา-
วทิยาลัยบรคิมั ยังก์ ซ่ึงเปิดดาํเนิน
การในเยรซูาเล็มเป็นเวลา 27 ปี เช่น
เดยีวกับงานของศาสนจักรในการเก็บ
รกัษาประวตัคิรอบครวั

การประชุมการสืบลําดบัเชือ้สาย
มีผู้ให้ความสนใจเข้ารว่มประชุม
หลายรอ้ยคน รวมถึงผู้เช่ียวชาญและ
นักวจิัยดา้นประวตัคิรอบครวัจาก
อิสราเอล อเมรกิาเหนือ ยุโรปและภูมิ
ภาคอื่นๆ ของโลก ◼

วิ
สทุธิชนยคุสดุท้าย “ท�างานอยา่งทุม่เท” 

(ด ูคพ. 58:27)ในการท�าดีทัว่โลก ตอ่ไป

นีเ้ป็นเร่ืองท่ีโดดเดน่จากปีท่ีแล้ว

•  ในฮอนดรัูส เยาวชนวิสทุธิชนยคุสดุท้าย 

600 คนท�างานเคียงคูก่บัสมาชิกในชมุชน

พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีแพทย์และทหารเพ่ือ

ท�าความสะอาดบริเวณท่ีมียงุชมุ

•  ในอินเดีย เยาวชนวิสทุธิชนยคุสดุท้ายทาสี

ห้องโถงและท�าความสะอาดห้องเรียนใน

โรงเรียนมธัยมปลายสตรีล้วนของรัฐใน

ไฮเดอราบาด

•  ในลตัเวีย สมาชิก—สวมเสือ้กัก๊และเสือ้ยืด

มอรมอนร่วมมือร่วมใจ—ท�าความสะอาด

บริเวณชมุชนและเก็บขยะได้ 70 ถงุ

•  ในตองกา วิสทุธิชนยคุสดุท้ายร่วมแรง

ร่วมใจสง่มนัส�าปะหลงัและผลสาเกไปท่ี

วานอูาต ูเพ่ือชว่ยผู้ประสบภยัพิบตัจิาก

พายไุซโคลนแพม

•  ในมาเลเซีย ศาสนจกัรท�างานกบัหนว่ยงาน

รัฐบาลเพ่ือจดัหาอปุกรณ์ประกอบอาหาร

และตู้ เยน็ให้แก่ผู้ประสบภยัน�า้ทว่มและ

สอนสตรีให้รู้จกัวิธีประกอบอาหารโดยใช้

เคร่ืองป่ันอาหารท่ีใช้ไฟฟ้าและเตาอบ

•  ในหมูเ่กาะโซโลมอน สมาชิกชว่ยตดิตัง้

แทง็ก์น�า้เพ่ือจดัหาน�า้สะอาดให้ประชาชน 

2,000 คน

•  ในรัสเซีย วิสทุธิชนยคุสดุท้ายร่วมท�าความ

สะอาดชมุชนในสดุสปัดาห์วนัอีสเตอร์

•  ในตรุกี สมาชิกศาสนจกัรร่วมร้องเพลงกบั

คณะนกัร้องประสานเสียงตา่งศาสนาซึง่

ประกอบด้วยคาทอลกิ โปรเตสแตนท์  

และมสุลมิ ◼

เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซน็กับเนอร์ 

บาร์แคท นายกเทศมนตรีเมืองเยรูซาเล็ม

จากบน: อาสาสมัครรับใช้

ในลัตเวีย หมู่เกาะโซโลมอน  
และฮอนดรัูส
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คณุพอ่ของผม 
ศาสดาพยากรณ์

เพือ่นๆ มักจะ
ถามผมสองข้อ 
“การเป็นลูกชาย
ของศาสดา
พยากรณ์และ
โตมากับคนน่า
ทึง่เช่นน้ันเป็น
อย่างไร” และ 
“คณุคดิจรงิๆ 
หรอืวา่คณุพ่อ 
คณุเป็นศาสดา
พยากรณ์ของ 
พระผู้เป็นเจ้า”

ด ด เ เ
(ภาพถ่ายทางซ้าย)

ผมเช่ือวา่เราประเมินบุรษุและสตรจีากส่ิงที่พวกเขาเห็นคณุคา่
และจากส่ิงที่พวกเขาเต็มใจทํากับคณุคา่เหล่าน้ัน คนยิ่งใหญ่
ดเูหมือนจะทําทุกอย่างที่เรยีกรอ้งเสมอเพื่อดาํเนินชีวติตาม

คณุคา่ของพวกเขา แม้ตอ้งเสียสละมากก็ตาม คณุพ่อของผมเป็นคน
ยิ่งใหญ่เช่นน้ัน ผมมีโอกาสเรยีนรูส่ิ้งยอดเยี่ยมมากมายจากท่านเกี่ยวกับ
ความหมายที่แท้จรงิของความยิ่งใหญ่ บทเรยีนไม่ไดม้าจากส่ิงที่ท่านบอก
ผมแตม่าจากส่ิงที่ท่านทําและเป็น

เรือ่งราวตอ่ไปน้ีแสดงให้เห็นวา่การโตมากับคณุพ่อผู้เป็นทัง้
ทนายความ นักดนตร ีผู้ดแูล ศาสดาพยากรณ์—เหนือส่ิงอื่นใดเป็น
บุรษุผู้แสดงความเมตตาและเต็มใจสละทุกอย่างให้พระผู้เป็นเจ้าและ
ครอบครวัน้ันเป็นเช่นไร

เ เ
สมัยผมเป็นวยัรุน่ วนัหน่ึงผมกําลังรือ้ข้าวของในห้องใตห้ลังคาและ

บังเอิญเห็นกล่องเลอะฝุ่นซ้อนกันอยู่ ผมพบคลารเิน็ต แซ็กโซโฟน 
ไวโอลิน กับทรมัเป็ต หลังจากถามคณุพ่อเรือ่งน้ี ผมก็ทราบวา่น่ีเป็น
เครือ่งดนตรส่ีวนหน่ึงที่ท่านเล่น ท่านมีวงดนตรสีมัยเรยีนมัธยมปลาย
ในเมืองบอยซี รฐัไอดาโฮ สหรฐัอเมรกิา ท่านเป็นนักดนตรทีี่มีพรสวรรค ์
รกัดนตรมีาก และแตง่เพลง วงของท่านเล่นที่งานสังคมใหญ่ๆ ใน
บอยซีและบนเรอืสําราญที่ล่องไปเอเชีย หลังจากย้ายไปอยู่เซาเทิรน์
แคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา ในปี 1928 ท่านตัง้วงอีกครัง้และกลายเป็น 
วงที่ดงัมาก

ในปี 1931 ท่านแตง่งานกับคลารา เจฟฟส์คณุแม่ของผม พวกท่าน
อยากมีลูก ท่านรูสึ้กวา่สําหรบัท่านแล้วความตอ้งการของโลกบันเทิง



ไม่สอดคล้องกับ
ครอบครวัตามความ
หมายที่ท่านตอ้งการ 

ดว้ยเหตน้ีุ วนัหน่ึง
ท่านจึงเก็บเครือ่งดนตรทีัง้หมด 

ใส่หีบแล้วขนขึน้มาไวบ้นห้องใตห้ลังคา  
ท่านไม่เล่นอีกเลย นอกจากกิจกรรม 
ครอบครวันานๆ ครัง้

ผมไม่เคยตระหนักวา่ท่านเสียสละมาก
เพียงใดจนกระทั่งในเวลาตอ่มา ในปี 1993 
ท่านย้ายจากบ้านที่ซอลท์เลคซิตี ้ยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิาไปอยู่อพารต์เมนตใ์น
ตวัเมืองซอลท์เลคซิตี ้

ใกล้ที่ทํางานของท่าน 
ระหวา่งย้ายเราบังเอิญ

เห็นเครือ่งดนตรอีีกครัง้ 
ผมถามท่านวา่ท่านอยากจะ
ยกเครือ่งดนตรใีห้ศาสนจักร
เพราะเครือ่งดนตรเีหล่าน้ัน
มีบทบาทสําคญัในชีวติวยั
หนุ่มของท่านหรอืไม่ คาํ

ตอบของท่านทําให้ผมประหลาดใจ “ยังลูก 
พ่อแยกจากมันไม่ไดต้อนน้ี” ถึงแม้คณุพ่อ
รูว้า่ท่านจะไม่เล่นอีก แตท่่านทนไม่ไดเ้มื่อ
คดิวา่ตอ้งยกให้คนอื่น ตอนน้ันเองที่ผม
ตระหนักวา่ท่านเสียสละมากเพียงใด

เ
หลังจากคณุพ่อคณุแม่แตง่งานกัน การ

เรยีกแรกๆ อย่างหน่ึงของคณุพ่อคอืสอน
ชัน้เรยีนประวตัคิรอบครวั ระหวา่งน้ีท่าน
ทุ่มเททํางานประวตัคิรอบครวั ปฏิทินสํานัก
กฎหมายของท่านมีช่วงบ่ายหลายวนัที่
กําหนดให้เป็นเวลาไปห้องสมุดประชาชน 
ลอสแอนเจลิสเพื่อสืบลําดบัเชือ้สาย ท่าน 

เริม่เตรยีมใบบันทึกกลุ่มครอบครวัยาวหก
ฟุต (1.8 เมตร) ซ่ึงท่านเย็บเป็น
เล่มแข็งแรง

คณุพ่อจะรวบรวมข้อมูลและ
เช่ือมโยงกับญาติๆ  ของเรา ท่าน
ส่งจดหมายหลายรอ้ยฉบับไป
ให้ญาติๆ  เมื่อคน้พบวา่พวก
เขาเป็นใคร ในช่วงพักรอ้น
ของครอบครวัท่านมักจะไป
เยี่ยมลูกพี่ลูกน้องและลุงป้า
น้าอา ผมเรยีนรูจ้ากส่ิงน้ี
เกี่ยวกับความดทีี่เราไดท้ํา
เมื่อเราเสียสละวนัสบายๆ 
ในช่วงพักรอ้น ภา
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ด เ ็ เ
ก

เมื่อผมเกิด คณุพ่อกําลังอ่าน
ตาํราเกี่ยวกับพินัยกรรมและ
หนังสือเจตจํานงอยู่ในห้องรอที่โรงพยาบาล ท่านตดัสิน
ใจจะเป็นนักเรยีนกฎหมายเมื่อครัง้ทํางานกับทนายความ
ที่เขตควบคมุอุทกภัยลอสแอนเจลิสในเซาเทิรน์
แคลิฟอรเ์นีย คณุพ่อเป็นคนรกัครอบครวัเสมอ ท่านรูสึ้ก
วา่ท่านจะเลีย้งดคูรอบครวัไดด้ขีึน้ถ้าท่านเป็นทนายความ 
แตท่่านรูว้า่ท่านจะตอ้งศึกษาตอนกลางคนืเพราะท่านมี
ภรรยา ลูกสองคน และงานเต็มเวลา

ตอ่มาเมือ่ผมเรยีนกฎหมาย ผมสงสัยวา่คณุพอ่บรหิาร
จัดการอยา่งไร ผมถามวา่ “คณุพอ่หลบัตอนไหนครบั” ทา่น
ตอบวา่ทา่นศึกษามากเทา่ทีจ่ะมากได ้และเมือ่ทา่นเหน่ือย
จนศึกษาตอ่ไมไ่หว ทา่นจะนอนสามถงึส่ีช่ัวโมง เป็นแบบ
น้ันรว่มหา้ปี ผมอศัจรรยใ์จกบัความมุง่มัน่ของทา่น

เ ก ก
ชีวติคณุพ่อมีงานยุ่งมาก แตท่่านยังคงให้เวลากับ

ครอบครวั เมื่อผมเป็นลูกเสือ กลุ่มของเราวางแผนจะน่ัง
เรอืคายัคลําเล็กที่ตอ่ขึน้เองไปตามแม่น้ําโรกในรฐัออรกิอน 
สหรฐัอเมรกิา คณุพ่ออาสาไปกับเราทัง้ที่ท่านเป็นคนไม่
ชอบพักกลางแจ้งหรอืนอนบนพืน้ เราใช้เวลาหลายช่ัวโมง
ทํางานในโรงรถดว้ยกันเพื่อตอ่เรอืคายัคที่น่ังไดส้องคน

ไม่นานเราก็อยู่ในแม่น้ํา ผมเป็นตวัหลักอยู่ข้างหน้า 
ส่วนคณุพ่อน่ังข้างหลัง ขณะล่องไปตามแม่น้ํา ไม่นานนัก
เราก็บ่ายหน้าเข้าไปในน้ําตกที่อันตรายมาก

หัวเรอืคายัคของเราจมลงไปในน้ําตรงส่วนลึกสุดของ
น้ําตกและพลิกควํา่ เหวีย่งเราทัง้คูผ่่านแผงกัน้น้ําลงไปใน
แม่น้ํา ผมโผล่ขึน้มาจากน้ําและมองหาคณุพ่อแตไ่ม่เห็น
ท่าน ในที่สุดผมก็เห็นท่านสําลักน้ําผลุบๆ โผล่ๆ เราจัดการ
หงายเรอืและพายเรอืกลับ ก่อนจะถึงÁ่งเพื่อประเมินส่ิงที่
เกิดขึน้แม่น้ําไดพ้ัดเราเข้าไปในน้ําเช่ียวอีกระลอก เราไม่มี
เวลาพายเรอืให้อยู่ตรงแนวเวลาที่กระแสน้ําวนทําเราหมุน
ติว้ และเราถูกซัดกลับเข้าไปในน้ําเช่ียวอีกระลอกใหญ่จน
เราคมุไม่อยู่

ในที่สุดเราก็กลับถึงคา่ยพักแรมคํา่วนัน้ัน
พรอ้มลูกเสือคนอื่นๆ คณุพ่อเล่าเรือ่งโยบให้
เรา½งละเอียดพอสมควร จากเหตกุารณ์วนั
น้ันและเรือ่งราวของโยบ เราเรยีนรูว้า่ชีวติไม่
ง่ายเสมอไป เช้าวนัรุง่ขึน้ แทนที่จะกลับบ้าน 

คณุพ่อปีนกลับเข้าไปในเรอืเล็กของเราและเราพายเรอื
ออกไป ประสบการณ์ครัง้น้ีสอนผมวา่ชายยิ่งใหญ่ทําอะไร
เมื่อเขาเห็นคณุคา่ของครอบครวั

ด
ในปี 1970 แพทย์วนิิจฉัยวา่คณุแม่เป็นโรคเรือ้รงัที่ปิด

เส้นเลือดแดงไม่ให้ส่งเลือดไปเลีย้งสมอง ท่านเป็นผู้หญิง
ที่ฉลาดมาก สง่างาม มีเสน่ห์ และดวงตาเป็นประกาย แต่
อาการของคณุแม่ทรดุลงเรือ่ยๆ ตลอด 13 ปีตอ่มา เหมือน
คณุพ่อกําลังสูญเสียเพื่อนที่ดทีีละน้อย

คณุพ่อก้าวเข้ามาเป็นผู้ดแูลท่าน ตอนแรกท่านเสีย 
สละเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้คณุแม่สบายใจและเบิกบาน  
ท่านเตรยีมอาหารให้คณุแม่ รอ้งเพลงให้½ง และกุมมือ
คณุแม่ แตเ่มื่อเวลาผ่านไป การดแูลคณุแม่ยากขึน้ 
และตอ้งใช้แรงกายมากขึน้ น่ันเป็นเรือ่งยากลําบาก 
สําหรบัคณุพ่อ

ขณะที่อาการของคณุแม่ทรดุลง สุขภาพของคณุพ่อก็
น่าเป็นห่วง ผมอยู่ที่น่ันเมื่อแพทย์บอกผมวา่คณุแม่ตอ้ง
ไดร้บัการดแูลเต็มเวลาในสถานพยาบาลที่ชํานาญการ คณุ
พ่ออาจจะเสียชีวติไดถ้้ายังขืนดแูลคณุแม่ในระดบัที่ท่าน
ตอ้งการ และจากน้ันคณุแม่จะไม่มีคนดแูลอีก

13 เดอืนสุดท้ายของชีวติคณุแม่ คณุพ่อไปเยี่ยมใน
สถานพยาบาลทุกวนัที่ท่านไม่ตอ้งไปทํางานมอบหมายของ
ศาสนจักร คณุแม่จําคณุพ่อไม่ได ้แตน่ั่นไม่มีผลอะไรตอ่
ท่าน ท่านพูดกับเธอประหน่ึงทุกอย่างปกตดิ ีผมจะเห็น
ท่านกลับจากเยี่ยมการประชุมใหญ่สเตคในพืน้ที่ห่างไกล 
ท่านคงจะหมดแรง แตส่ิ่งแรกที่ท่านจะทําเมื่อมาถึงคอืไป
หาคณุแม่และทําให้คณุแม่เบิกบานใจมากที่สุด

คณุพ่อของผมไม่สามารถดแูลคณุแม่ไดด้ไีปกวา่น้ี  
ผมเรยีนรูม้ากเกี่ยวกับการเสียสละจากการเฝ้ามองท่าน
ดแูลคณุแม่

“ครอบครวัเป็นหน่วยสําคญัทีสุ่ดในกาล
เวลาและในนิรนัดร ดว้ยเหตน้ีุจึงอยู่
เหนือความสนใจอืน่ทัง้หมดในชีวติ” 1



เ ก เ ก
คณุพ่อรูสึ้กวา่การเรยีกเป็นอัครสาวกตอ้ง

มาก่อนส่ิงอื่น—และเพราะเหตผุลที่ด ีมีบุรษุ
กลุ่มเล็กๆ เพียงกลุ่มเดยีวที่ไดร้บัเรยีกเป็น
พยานพิเศษให้ดาํเนินงานของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิ
โลก และพวกท่านไม่มีวนัหยุด ยิ่งหยุดเป็นปีไม่ตอ้งพูดถึง

การทํางานมอบหมายให้สําเรจ็สําคญัตอ่คณุพ่อมากกวา่
สุขภาพของท่านดว้ยซํา้ คณุพ่อให้พระเจ้าทรงทํารา่งกาย
ของท่านใหม่ (ด ูคพ. 84:33) ท่านเคยขอให้ผมไปการ
ประชุมใหญ่เขตกับท่านในปารสี ฝรัง่เศส แพทย์คดิวา่
ท่านควรใช้เวลาเดนิทางหลายๆ วนัเพราะการเดนิทาง
รวดเดยีวจะทําให้ท่านล้า แตท่่านบินตรงไปปารสีเลย ผม
แทบลืมตาไม่ขึน้ แตค่ณุพ่อยังมีแรงดาํเนินการประชุม 
สัมภาษณ์ และหนุนใจผู้อื่น

ท่านเจ็บปวดมากบ่อยๆ 
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ
ท่าน ผมทราบวา่รา่งกาย

มนุษย์ไม่อาจทนความเจ็บปวดเช่นน้ันได ้“คณุพ่อครบั” 
ผมถาม “คดิวา่เราโห่รอ้งดว้ยความยินดจีรงิหรอืครบัที่จะมี
รา่งกายแบบน้ี” ท่านตอบดว้ยความเช่ือมั่นวา่ “ใช่” ตอ่จาก
น้ันท่านพูดดว้ยอารมณ์ขันเล็กน้อยวา่ “พ่อก็ไม่แน่ใจวา่
เรารูเ้รือ่งราวทัง้หมด”

ด เ
คณุพ่อเห็นคณุคา่ของความเมตตา ท่านพูดดว้ยความ

เช่ือถือไดท้างศีลธรรมของคนมีเมตตา ท่านเป็นที่รูจ้ักและ
เป็นที่เคารพนับถือของเพื่อนบ้าน ครอบครวั มิตรสหาย 
ลูกคา้ ผู้รว่มงาน และสมาชิกศาสนจักรวา่เป็นผู้มีเมตตา

ผมจําไดว้า่ท่านไม่เคยปฏิบัตติอ่ผมรนุแรงหรอื
ไรค้วามเมตตาในช่วงที่ผมเตบิโต แม้แตต่อนที่ผม
สมควรไดร้บัการตอบสนองอย่างเข้มงวด แตท่่าน
ควบคมุสถานการณ์แตล่ะครัง้โดยการสอนไม่ใช่การ
ลงโทษ เราจะพูดคยุกันวา่ทําไมส่ิงที่ผมทําจึงผิด

และผมควรทําอะไรกับส่ิงน้ัน สําหรบัผม น่ันได้
ผล—หรอือย่างน้อยก็ดเีท่าที่จะคาดหวงัได้

คณุพ่อรบัใช้เป็นอธิการวอรด์เอลเซ- 
เรโนเมื่อศาสนจักรเพิ่งเริม่ตน้ใน

เขตลอสแอนเจลิส แคลิฟอรเ์นีย 
สมาชิกวอรด์ยังคงพูดถึงความ

เมตตาที่ท่านมีตอ่พวกเขาและ
ครอบครวัของพวกเขา วนั
อาทิตย์วนัหน่ึงคณุพ่อไม่อยู่ที่
การประชุมฐานะปุโรหิต ทุก

คนสงสัยวา่เกิดอะไรขึน้กับ
ท่าน ตอ่มาพวกเขาพบวา่

ปุโรหิตคนหน่ึงมี³ญหา
เรือ่งตืน่ไม่ทันไป

การประชุม ดว้ย
เหตน้ีุท่านจึง

“ข้าพเจ้ายอมรบัการเรยีกที ่. . . ให้โดยไม่
ลังเล และข้าพเจ้าเต็มใจอุทิศชีวติและ
ทัง้หมดทีข่้าพเจ้ามีเพือ่การรบัใช้น้ี” 2
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จัดการประชุมโควรมัในห้องนอนของปุโรหิต
คนน้ันดว้ยความเมตตา

เพื่อนมัธยมปลายคนหน่ึงของผมเป็น
คนพิเศษที่มีศักยภาพมาก แตเ่ธอกังวล
เรือ่งกลับไปเรยีนวทิยาลัยหลังจากจบปีหน่ึง
เพราะคา่ใช้จ่าย คณุพ่อทราบเรือ่งที่เธอกังวล
จึงเชิญเธอมาที่ห้องทํางานของท่าน หลังจาก
พูดคยุกัน ท่านให้เช็คที่ท่านออกไวแ้ล้วเพื่อ
เธอจะกลับไปเรยีนได้

ผมมีเพื่อนมัธยมปลายอีกคนในสเตค 
แพซาดนีาขณะคณุพ่อเป็นประธานสเตค 
เธอไปมหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ ขณะเดนิทาง
ไปเป็นตวัแทนโรงเรยีน เธอประสบอุบัตเิหตุ
รา้ยแรงทางรถยนตแ์ละตอ้งพักรกัษาตวั 
ในโรงพยาบาลที่ลาสเวกัส รฐัเนวาดา 
สหรฐัอเมรกิา เมื่อคณุพ่อทราบอาการของ
เธอ ท่านขับรถ 270 ไมล์ (435 กิโลเมตร)  
จากลอสแอนเจลิสไปเยี่ยมเธอที่ลาสเวกัส
และนําความรกัและกําลังใจไปให้เธอ

ผมไม่รูว้า่คณุพ่อคนน้ีแสดงความเมตตา
แบบน้ีกี่ครัง้ ท่านไม่เคยพูดเรือ่งพวกน้ีกับ
เราหรอืกับใคร คนมีเมตตามักไม่พูด

ผมทราบเรือ่งการแสดงความเมตตาเหล่า
น้ีบางเรือ่งผ่านจดหมายที่ท่านเก็บไวจ้าก
คนที่เขียนมาขอบคณุท่าน จดหมายฉบับ
น้ีเป็นหน่ึงในจดหมายที่ท่านไดร้บั “ดฉัิน
เขียนเกี่ยวกับลูกสาวคนโตของเราดว้ยความ
สิน้หวงั . . . ท่านสละเวลาโทรมาพูดคยุกับ
เธอดว้ยความห่วงใย และให้เบอรโ์ทรศัพท์
ส่วนตวัของท่าน เธอประหลาดใจและแปลก
ใจมากที่ท่านเห็นเธอมีคา่ การโทรศัพท์และ
การพูดคยุส่วนตวัครัง้น้ันเป็นจุดพลิกผัน
อย่างแท้จรงิในชีวติเธอ” จดหมายเล่าตอ่จาก
น้ันเกี่ยวกับการกลับเข้ามาในศาสนจักร การ
ผนึกในพระวหิาร และชีวติที่สมบูรณ์พูนสุข
ของเธอ “หลังจากอ่านข้อความของท่าน 

[เกี่ยวกับความเมตตาในการประชุมใหญ่
สามัญเดอืนตลุาคม 1994] ดฉัินน้ําตาคลอ
เพราะทราบดวีา่ท่านปฏิบัตมิานานหลายปี 
ในส่ิงที่ท่านกําลังกระตุน้ให้เราทุกคนทํา 
ในเวลาน้ี”

ด ก  
เ ็ เ

คณุพ่อเช่ือในพระครสิต ์ท่านทําให้ผม
เช่ือในพระครสิตไ์ดง้่ายเช่นกัน ผมเห็นส่ิง
ที่คนเช่ือในพระครสิตท์ําและเป็นเหมือน
พระองค ์ผมรูสึ้กถึงสันตสุิข ความหวงั และ
ปีตอิันเป็นผลจากการดาํเนินชีวติเช่นน้ัน

ตอ่ไปน้ีเป็นคาํถามสุดท้าย “คณุคดิวา่
คณุพ่อของคณุเป็นศาสดาพยากรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้าจรงิหรอื” ผมตอบคาํถามน้ีได้
ง่ายเสมอ ผมจําไดว้า่ไม่มีสักครัง้ในชีวติส่วน
ตวั ชีวติครอบครวั งานอาชีพ และชีวติใน
ศาสนจักรของคณุพ่อที่ท่านทําให้ผมคดิวา่
ท่านไม่มีคณุสมบัตคิูค่วร แตน่ั่นตา่งจากการ
เช่ือวา่ท่านไดร้บัเรยีกให้เป็นตวัแทนของ
พระผู้เป็นเจ้าสําหรบับุตรธิดาทุกคนของ
พระองคบ์นแผ่นดนิโลก ผมรูว้า่ท่านเป็น
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า แตค่วาม
รูน้ั้นไม่ไดม้าจากการรูจ้ักท่าน เฝ้ามองแบบ
อย่างของท่าน หรอืสัมผัสส่ิงที่ผมเห็นท่าน
ทําและพูด ส่ิงเหล่าน้ันช่วย แตพ่ระผู้เป็น
เจ้าองคเ์ดยีวกับที่ทรงเรยีกท่านไดป้ระทาน
ความรูน้ั้นแก่ผมเป็นของขวญัอันเป่ียมดว้ย
พระเมตตาจากพระองค ์◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ในยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

 1. คาํสอนของประธานศาสนจักร: ฮาเวริด์ ดบัเบิลยู.  
ฮันเตอร,์ (2015), 221.

 2. คาํสอน: ฮาเวริด์ ดบัเบิลยู. ฮันเตอร,์ 243.
 3. คาํสอน: ฮาเวริด์ ดบัเบิลยู. ฮันเตอร,์ 1.

“ข้าพเจ้าใครข่อ
เชือ้เชิญสมาชิกทุก
ท่านของศาสนจักร
ให้ดาํเนินชีวติดว้ย
ความเอาใจใส่มาก
ขึน้ตอ่พระชนม์ 
ชีพและแบบอย่าง
ของพระเจ้าพระ
เยซูครสิต ์โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง
ความรกั ความหวงั 
และความเห็นอก
เห็นใจทีพ่ระองค์
ทรงแสดงให้เห็น  
ข้าพเจ้าสวดอ้อน 
วอนขอใหเ้ราปฏบิตัิ
ตอ่กันดว้ยความ
เมตตามากขึน้” 3
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สมยัเป็นเด็ก ขา้พเจา้ชอบเรยีงโดมโินเป็นแถวยาวในรปูแบบทีส่ลบัซับซ้อน 
แล้วผลักโดมิโนตวัแรกให้ล้ม ปฏิกิรยิาลูกโซ่จะทําให้โดมิโนตวัตอ่ๆ ไปล้ม
ตาม ทีละตวัจนถึงตวัสุดท้าย ข้าพเจ้าจะใช้เวลาหลายช่ัวโมงตัง้ใจจัดเรยีง

โดมิโนให้เข้าที่เพื่อให้รูสึ้กตืน่เตน้ขณะเห็นโดมิโนล้ม
ประจักษ์พยานในพระคมัภีรม์อรมอนเป็นหน่ึงในขัน้ตอนแรกของการไดร้บั

ประจักษ์พยานในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์เช่นเดยีวกับโดมิโนตวัแรก
เป็นเหตใุห้โดมิโนตวัอื่นล้มตาม ถ้าเรารูก้่อนวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิ 
เราจะรูต้อ่จากน้ันวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา 
รูว้า่โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระองคผ์ู้ซ่ึงการฟ้ืนฟูเกิดขึน้ผ่านท่าน 
และรูว้า่ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักรที่แท้
จรงิของพระเยซูครสิต ์ไดร้บัการฟ้ืนฟูบนแผ่นดนิโลกเวลาน้ีดว้ยพลังและอํานาจ

เ ็ เ
โจเซฟ สมิธพูดถึงพระคมัภีรม์อรมอนวา่ “ข้าพเจ้าบอกบรรดาพี่น้องชายวา่ 

พระคมัภีรม์อรมอนเป็นหนังสือที่ถูกตอ้งยิ่งกวา่หนังสือใด ๆ บนแผ่นดนิโลก, 
และเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา, และมนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึน้
โดยการยึดมั่นกับหลักการของหนังสือเล่มน้ี, ยิ่งกวา่หนังสือเล่มอื่นใด” 1

โจเซฟสอนตอ่ไปวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นศนูย์รวมศรทัธา ความเช่ือ และ
ประจักษ์พยานของเรา “ถ้านําพระคมัภีรม์อรมอนและการเปิดเผยออกไป ศาสนา
ของเราจะอยู่ที่ไหน” ท่านถาม “เราก็ไม่มีศาสนาน่ะสิ” 2

ด เ ็ เด  
เ เ
แหง่สาวกเจ็ดสบิ

เราจะเข้าใจความจรงิทัง้หมดทัง้มวลของพระกิตตคิณุเมือ่เรารู้
วา่ศลิาหลักแห่งประจักษ์พยานของเรา—พระคมัภีรม์อรมอน—
เป็นความจรงิ

 พลงัท�าให ้
เปลีย่นใจเลือ่มใส  

ร คม รม รม
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“น่ันคอืสาเหตทุี่ดฉัินเช่ือ” เธอบอก “หนังสือเล่มน้ีพูด
กับดฉัินอย่างที่ดฉัินไม่สามารถปฏิเสธได ้ดฉัินรูว้า่น่ีเป็น
ความจรงิ และรูว้า่ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายเป็นความจรงิ”

เธอรบับพัตศิมาและเป็นสมาชิกทีซ่ื่อสัตยข์องศาสนจกัร

คาํนําของพระคมัภีรม์อรมอนให้แบบแผนที่เราจะรูไ้ด้
ดว้ยตวัเราเองวา่ข่าวสารพระกิตตคิณุเป็นความจรงิ คาํนํา 
“ตพีิมพ์ครัง้แรกในพระคมัภีรม์อรมอนฉบับปี 1981 คาํนํา
แนะนําพระคมัภีรใ์ห้ผู้อ่านสมัย³จจุบันรูจ้ักโดยให้ข้อมูล
ภูมิหลังและคาํอธิบายลักษณะของหนังสือ” 3

คาํนําเริม่ตน้โดยบอกเราอย่างชัดแจ้งวา่พระคมัภีร์
มอรมอนคอือะไร “พระคมัภีรม์อรมอนคอืพระคมัภีร์
ศักดิสิ์ทธิ์เล่มหน่ึงที่ทัดเทียมกับพระคมัภีรไ์บเบิล “พระ
คมัภีรม์อรมอนเป็นบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัตขิองพระผู้
เป็นเจ้าตอ่ผู้คนสมัยโบราณที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่ของทวปี
อเมรกิาและบรรจุความสมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุอันเป็น
นิจไว”้ เราเรยีนรูว้า่หนังสือเล่มน้ี “เขียนไวโ้ดยศาสดา
พยากรณ์สมัยโบราณหลายคนโดยวญิญาณแห่งการ

ความสวยงามของข่าวสารพระกิตตคิณุคอื เราแตล่ะ 
คนสามารถรูไ้ดด้ว้ยตวัเราเองวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็น
ความจรงิ

สมัยเป็นประธานคณะเผยแผ่ในฝรั่งเศส เบลเยียม 
และเนเธอร์แลนด์เมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้าได้รบัสิทธิ
พิเศษและพรของการสัมภาษณ์ความมีค่าควรของคน 
ที่จะรับบัพติศมา ข้าพเจ้าจะไม่ลืมการสัมภาษณ์พี่น้อง
สตรีคนหน่ึง

ระหวา่งการสัมภาษณ์ข้าพเจ้าถามวา่เธอรูไ้ดอ้ย่างไร
วา่ศาสนจักรน้ีจรงิ เธอล้วงลงไปในกระเป๋าถือและหยิบ
หนังสือพระคมัภีรม์อรมอนปกกระดาษสีดาํเล่มเก่าๆ ที่เธอ
อ่านอย่างละเอียดออกมา เธอเปิดหนังสือ 3 นีไฟ 27 และ
อธิบายวา่น่ีเป็นบทแรกที่ผู้สอนศาสนาเชือ้เชิญให้ดฉัิน
อ่าน เธอกล่าววา่เมื่อเริม่อ่าน ส่ิงที่อ่านและพระวญิญาณ
ที่รูสึ้กทําให้เธอประทับใจอย่างสุดซึง้ เธอท่วมท้นดว้ย
วญิญาณของพระคมัภีรม์อรมอนจนตอ้งหยิบดนิสอสีแดง
มาขีดเส้นใตค้าํที่เธอประทับใจมากที่สุด

จากน้ันเธอก็ให้ข้าพเจ้าดพูระคมัภีรม์อรมอนของเธอ 
ซ่ึงเปิดอยู่ที่ 3 นีไฟ 27 เธอขีดเส้นใตสี้แดงเกือบทุกคาํ 
ในบทน้ัน
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พยากรณ์และการเปิดเผย” บนแผ่นจารกึทองคาํและย่อ 
“โดยศาสดาพยากรณ์และนักประวตัศิาสตรซ่ึ์งมีนาม 
วา่มอรมอน”

เราเรยีนรูเ้ช่นกันวา่ “เหตกุารณ์สําคญัที่สุดซ่ึงมีบันทึก
ไวใ้นพระคมัภีรม์อรมอนคอืการปฏิบัตศิาสนกิจเป็นการ
ส่วนพระองคข์องพระเจ้าพระเยซูครสิตท์่ามกลางชาวนีไฟ 
ภายหลังการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองคไ์ดไ้ม่นาน 
เหตกุารณ์ดงักล่าวแสดงหลักคาํสอนของพระกิตตคิณุ, 
วางแนวทางแผนแห่งความรอด, และบอกมนุษย์วา่พวก
เขาจะตอ้งทําส่ิงใดเพื่อจะไดสั้นตสุิขในชีวติน้ีและความ
รอดนิรนัดรใ์นชีวติที่จะมาถึง.”

ส่ิงสําคญัที่สุดประการหน่ึงที่เราเรยีนรูไ้ดจ้ากพระคมัภีร์
มอรมอนคอืศาสนจักรที่พระเยซูครสิตท์รงฟ้ืนฟูผ่าน
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเป็นศาสนจักรที่แท้จรงิ

คาํนําเชือ้เชิญให้เรา “อ่านพระ
คมัภีรม์อรมอน ให้ใจ [ของเราทัง้
หลาย] ไตรต่รองข่าวสารที่อยู่ในน้ัน, 
และจากน้ันจงทูลถามพระผู้เป็นเจ้า, 
พระบิดานิรนัดร,์ ในพระนามของ
พระครสิตว์า่หนังสือน้ีเป็นความจรงิ
หรอืไม่.” เราไดร้บัสัญญาวา่ “บรรดา
ผู้ทําตามวธิีน้ีและทูลถามดว้ยศรทัธา
จะไดร้บัประจักษ์พยานแห่งความจรงิ
และความศักดิสิ์ทธิ์ของหนังสือเล่มน้ี
โดยอํานาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์. 
(ด ูโมโรไน 10:3–5)”

คาํสัญญาเพิ่มเตมิมีดงัน้ี “บรรดาผู้
ที่ไดร้บัการเป็นพยานจากสวรรคจ์าก
พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์จะเริม่รูโ้ดย
อํานาจเดยีวกันน้ีวา่พระเยซูครสิต ์
คอืพระผู้ช่วยให้รอดของโลก, วา่ 
โจเซฟ สมิธคอืผู้เปิดเผยและศาสดา
พยากรณ์ของพระองคใ์นยุคสุดท้าย
น้ี, และวา่ศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายคอื
อาณาจักรของพระเจ้าซ่ึงไดร้บัการ
สถาปนาขึน้อีกบนแผ่นดนิโลก, เพื่อเตรยีมรบัการเสด็จมา
ครัง้ที่สองของพระเมสสิยาห์.”

จงใคร่ครวญเรื่องน้ีให้ดี! เราสามารถรู้ได้ด้วยตัวเราเอง
จริงๆ ว่า

•  พระเยซูคอืพระครสิต ์พระผู้ช่วยให้รอดของโลก และ
พระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์

•  โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ที่แท้จรงิ ท่านบอก
ความจรงิ ท่านเห็นส่ิงที่ท่านบอกวา่เห็นและไดย้ินคาํ
พูดที่ท่านบอกวา่ท่านไดย้ิน

•  ศาสนจักรที่พระเยซูครสิตท์รงฟ้ืนฟูผ่านโจเซฟ 
สมิธเป็น “ศาสนจักรที่แท้จรงิและดาํรงอยู่แห่งเดยีว
ตลอดทัง้พืน้พิภพ” (คพ. 1:30) น่ีคอืศาสนจักรของ
พระเยซูครสิต ์มีความจรงิ พลังอํานาจ สิทธิอํานาจ 
และศาสนพิธี พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซู
ครสิตท์รงกํากับดแูลดว้ยพระองคเ์องผ่านศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติ

ทัง้หมดน้ีเรารูไ้ดเ้มื่อเรารูว้า่พระคมัภีรม์อรมอนเป็น
ความจรงิ ในน้ันมีพลังทําให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและเช่ือมั่น

ก เ เก ก

สมยัเป็นผู้สอนศาสนาหนุ่มรบัใช้ใน
ฝรัง่เศส ขา้พเจา้ตอ้งการรูด้ว้ยตนเอง
วา่พระคมัภรีม์อรมอนจรงิ ขา้พเจา้
เช่ือวา่เป็นความจรงิ ขา้พเจา้หวงัวา่
เป็นความจรงิ ขา้พเจา้ออกไปเป็นผู้
สอนศาสนาดว้ยศรทัธาวา่น่ีเป็นความ
จรงิ แตข่ณะทํางานวนัแลว้วนัเลา่
ในฐานะผู้สอนศาสนาและบอกผู้คน
จนสุดความสามารถในภาษาฝรัง่เศส
ทีข่า้พเจา้พอพูดไดบ้า้งวา่ขา้พเจ้ามี
ประจกัษ์พยานเก่ียวกบัหนังสือเลม่น้ี 
ขา้พเจา้ก็ยังไม ่รู ้ดว้ยตนเอง

อพารต์เมน้ตเ์ล็กๆ ของเราทางภาค
ใตข้องฝรัง่เศสเย็นชืน้ตลอดฤดหูนาว
ครัง้แรกน้ัน ทกุเช้าและทุกเย็น กอ่น
และหลงัเลกิงานของวนัน้ัน ขา้พเจา้
จะขดตวัอยูใ่ตผ้า้หม่และเสือ้กนัหนาว
เพือ่อา่นและศึกษาพระคมัภรีม์อรมอน 
ขา้พเจา้รูเ้รือ่งคาํสัญญาของโมโรไน
วา่ถา้ขา้พเจา้จะอา่น ไตรต่รอง สวด

ออ้นวอน ขา้พเจา้จะรูเ้ช่นกนั ขา้พเจา้อา่นหลายวนัหลาย
สัปดาห ์แตไ่ม่มอีะไรเกดิขึน้ ไมม่แีสงสวา่ง ไมม่เีทพ ไมม่ี
เสียง—ไม่มีอะไรยกเวน้ความรูสึ้กสงบขณะทีข่า้พเจา้อา่น

ข้าพเจ้ายังคงอ่านตอ่ไป ขีดเส้นใตข้้อความที่มีความ
หมาย และสวดอ้อนวอนขอให้รูว้า่พระคมัภีรม์อรมอน 
เป็นความจรงิ ในที่สุดปาฏิหารยิ์ก็เกิดขึน้ ตามที่เอ็ลเดอร ์

สิ่งส�าคัญที่สุดประการหน่ึงที่เราเรียนรู้ได้จาก

พระคัมภร์ีมอรมอนคือศาสนจักรที่พระเยซู

คริสต์ทรงฟ้ืนฟูผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

สมธิเป็นศาสนจักรทีแ่ท้จริง
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เดวดิ เอ. เบดนารแ์หง่โควรมัอัครสาวกสิบสอง 
บรรยายไว ้ปาฏิหารยิ์เหมือนดวงอาทิตย์ขึน้
มากกวา่การเปิดสวติช์ไฟอย่างฉับพลัน 4  
แสงสวา่งเริม่ส่องความคดิและจิตใจ 
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเริม่มองพระคมัภีรม์อรมอน
ตา่งไปจากเดมิ ข้อความที่ข้าพเจ้าเคยอ่าน
เริม่มีความหมายใหม่ วธิีดทีี่สุดที่ข้าพเจ้า
จะบรรยายประสบการณ์น้ีไดค้อื ความคดิ
ข้าพเจ้าเริม่กระจ่าง

ตลอดช่วงหลายสัปดาห์และหลายเดอืน
น้ัน ข้าพเจ้าพูดไดว้า่ข้าพเจ้ารูแ้น่แก่ใจมาก 
กวา่ส่ิงใดที่เคยรูว้า่พระคมัภีรม์อรมอนเป็น
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้ารูว้า่
พระคมัภีรเ์ล่มน้ีเขียนและเก็บรกัษาไวใ้ห้
สมัยของเราและนําออกมาเป็นพยานอัน
ทรงพลังถึงพระเยซูครสิตแ์ละศาสนจักร
ของพระองค ์ความประทับใจที่เกิดขึน้กับ
ขา้พเจา้ครัง้แลว้ครัง้เลา่ผา่นสุรเสียงของพระ
วญิญาณคอื “น่ีเป็นความจรงิ น่ีเป็นความจรงิ 
ทัง้หมดน้ีเป็นความจรงิ”

ส่ีสิบปีตอ่มา พยานเดยีวกันน้ันยังคง
อยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอ่านพระคมัภีร์
มอรมอนหลายครัง้ และแตล่ะครัง้—ทุกครัง้
—ข้าพเจ้าไดย้ินคาํน้ีอีกครัง้ “น่ีเป็นความ
จรงิ” ส่ิงน้ีทําให้ข้าพเจ้าเช่ือมั่นวา่พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า
และน่ีคอืงานแห่งความรอดอันสําคญัยิ่ง 
ของพระองค์

เฉกเช่นโดมิโนที่ข้าพเจ้าชอบเล่นสมัย
เด็กล้มตามกันจนหมดเมื่อข้าพเจ้าผลัก
โดมิโนตวัแรก เราจะเข้าใจความจรงิทัง้หมด
ทัง้มวลของพระกิตตคิณุเมื่อเรารูว้า่ศิลาหลัก
แห่งประจักษ์พยานของเรา—พระคมัภีร์
มอรมอน—เป็นความจรงิ ◼

 1. โจเซฟ สมิธ, ในคาํนําของพระคมัภีรม์อรมอน; ด ู
History of the Church, 4:461 ดว้ย.

 2. คาํสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 
210.

 3. Book of Mormon Teacher Resource Manual (2004), 19.
 4. ด ูเดวดิ เอ. เบดานาร,์ “วญิญาณแห่งการเปิดเผย,” 

เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 109.

ด ก ก

“พระคมัภีร์มอรมอนเป็น

จดุศนูย์กลางของการฟืน้ฟ ู

เขียนไว้ รักษาไว้ และสง่

ตอ่ภายใต้การก�ากบัดแูล

ของพระเจ้า แปลโดย ‘ของ

ประทานและเดชานภุาพ 

ของพระผู้ เป็นเจ้า’”

เ เ ็ เ

ก  

เก เลียโฮนา, 

เมื่อเราได้รับพยานจากพระวญิญาณศักดิส์ิทธ์ิว่าพระคัมภร์ีมอรมอนเป็นความจริง  

เราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองจริงๆ ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของโลก
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แม่นึกถึงนีไฟทําตามพระวญิญาณ
เมื่อท่านไม่รูว้า่จะไปเอาแผ่นจารกึ
จากเลบันอย่างไร”

ลูกสาวของเธอเล่าวา่เธอทําตาม
การกระตุน้เตอืนให้พูดกับหญิงสาว
ที่ดเูหงาๆ บนรถประจําทาง คณุ
พ่อชมเชยการตดัสินใจของเธอ
และเล่าประสบการณ์ที่เขาไดจ้าก
ที่ทํางาน

พวกเขาจบการสนทนาโดยรอ้ง
เพลง “ให้พระวญิญาณทรงนํา” 
(เพลงสวด บทเพลงที่ 64)

วธิีสอนที่เรยีบง่าย—เล่า
ประสบการณ์เกี่ยวกับหลักคาํสอน
น้ี—ทําให้การสังสรรคใ์นครอบครวั
ประสบความสําเรจ็

บทความน้ีให้ตวัอย่างชีวติจรงิวา่
ผู้คนเรยีนรูห้ลักธรรมในหลักสูตร
เยาวชนวนัอาทิตย์ที่เรยีงตามเดอืน
อย่างไร แน่นอนวา่ตวัอย่างเหล่าน้ี
ไม่ใช่วธิีเรยีนรูห้ลักคาํสอนเหล่าน้ี
เพียงวธิีเดยีว ท่านสามารถแสวงหา
การดลใจเพื่อให้รูค้วามตอ้งการของ
ครอบครวัท่าน 

ด เ  
เ

ขณะน่ังสังสรรคใ์น
ครอบครวั คณุแม่เริม่โดย
ถามลูกสองคนวา่ “ลูก

รูสึ้กวา่ไดร้บัการนําทางจากพระ
วญิญาณเมื่อใด”

ลูกสาววยั 17 ปีของเธอบ่น
วา่ “เดอืนน้ีหนูเรยีนเรือ่งพระ
วญิญาณมาสามครัง้แล้วนะคะ”

“ดเีลยจ้ะ ลูกจะช่วยไดม้าก” คณุ
พ่อตอบ ทุกคนเงียบกรบิเมื่อคณุ
พ่อกับคณุแม่น่ังรออย่างอดทน
ขณะลูกๆ ใครค่รวญคาํถาม

ในที่สุดลูกชายวยั 14 ปีก็เล่า
ประสบการณ์จากโรงเรยีนวนัน้ัน

“ใช่เลย” คณุแม่ตอบ “น่ันทําให้

ั รวนัอาท ย �า รั  

เยาว น จงตามเรามา  

อน ั ค�า อนพน าน 

ของพระ ค เ อน ะ 

วัขอ อ่ไ นเ นว เรยนร 

ั รร ค�า อนเ า่นนั 

ั ครอ ครวัของทา่น

 1

าม รามา   
สอน  

พ้ืนฐานท่ีบา้น
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มกราคม  

เ ็ เ

สมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค—์พระบิดาบน
สวรรค ์พระเยซูครสิต ์และพระวญิญาณบรสุิทธิ์—เป็น
พระอตริปูสามพระองคแ์ยกจากกันแตเ่ป็นหน่ึงเดยีว
ในจุดประสงคแ์ละรศัมีภาพ

เยาวชนหญิงคนหน่ึงพูดถึงการเรยีนเรือ่งพระผู้เป็น
เจ้าสามพระองคด์งัน้ี “สําคญัตอ่ดฉัินที่สามารถรูด้ว้ย
ตนเองวา่พระบิดาบนสวรรค ์พระผู้ช่วยให้รอด และ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นองคสั์ตภาวะแยกจากกัน
และเจรญิรอยตามกันในความเป็นหน่ึงเดยีวกัน ดฉัิน
รบัรูด้ว้ยความสํานึกคณุวา่ดฉัินสามารถเป็นเหมือน
พระผู้เป็นเจ้าไดเ้พราะพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
ไม่ใช่สสารที่ไม่แน่ชัดและเข้าใจไม่ไดแ้ตท่รงเป็นองค์
สัตภาวะสูงส่งผู้ทรงรกั อวยพร นําทาง และรูจ้ักดฉัิน”

เพื่อสอนหลักคาํสอนน้ี ท่านอาจจะลองสนทนา
คาํถามเช่น “เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากพระผู้-
เป็นเจ้าสามพระองคเ์กี่ยวกับการทรงงานดว้ยกันใน
ความเป็นหน่ึงเดยีวกัน” หรอื “เราจะสามารถกระชับ
ความสัมพันธ์ของเรากับสมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองคไ์ด้
อย่างไร”

การเปรยีบ
เทียบ ยอห์น 
10:30 กับ หลัก
คาํสอนและ
พันธสัญญา 
50:43 อาจ
กระตุน้ให้เกิด
การสนทนา
ที่ดแีละให้
ข้อคดิเกี่ยวกับ
ความเป็นหน่ึง
เดยีวกัน

ก

ศ าสนจกัรจดัเตรียมแหลง่ข้อมลูมากมายไว้ชว่ยทา่นเรียนรู้และสอนหลกัธรรมอนัเป็นหลกัค�าสอนเหลา่

นี ้นอกจากพระคมัภีร์และค�าปราศรัยการประชมุใหญ่สามญัแล้ว ทา่นอาจพิจารณาตวัเลือกเหลา่นี ้

ค�าสอนของประธานศาสนจักร: เข้าไปท่ี lds.org/manual/teachings- of- presidents
แน่วแน่ต่อศรัทธา เข้าไปท่ี lds.org/manual/home- and- family
สั่งสอนกติตคุิณของเรา และจลุสารท่ีให้มา เข้าไปท่ี lds.org/manual/missionary
เพลง เพลงใน หนงัสือเพลงสวด และ หนงัสือเพลงส�าหรบัเด็ก ชว่ยเสริมหลกัธรรมพระกิตตคิณุ เข้าไปท่ี 

lds.org/music
วีดทิัศน์ วีดทิศัน์ของศาสนจกัรนา่สนใจและสามารถใช้เร่ิมการสนทนาพระกิตตคิณุท่ีบ้าน เข้าไปท่ี 

lds.org/media- library
งานศลิป์ การใช้งานศลิป์เชน่ท่ีพบในหนงัสือภาพพระกิตตคิณุจะจดุประกายความคดิเก่ียวกบัพระคมัภีร์ 

เข้าไปท่ี lds.org/media- library

กม า   

ด

แผนแห่งความรอดตอบคาํถามพืน้ฐานที่สุด
ของมนุษย์เช่น “ฉันเป็นใคร” และ “จุดประสงค์
ของชีวติคอือะไร” การถามคาํถามของเราเองและ
การคน้หาคาํตอบสามารถเป็นวธิีที่ช่วยให้เรยีนรู้
เกี่ยวกับแผนแห่งความสุขของพระบิดาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตวัอย่างเช่น เยาวชนชายคนหน่ึงเริม่การศึกษา
พระคมัภีรข์องเขาโดยถามวา่ “คณุลักษณะของ
พระผู้เป็นเจ้าเทียบกับคณุลักษณะที่ผมมีในชีวติ
ก่อนเกิด ที่ผมมีตอนน้ี และที่ผมหวงัวา่จะมีในชีวติ
หน้าอย่างไร” เขาจดคาํตอบของคาํถามเหล่าน้ีเมื่อ
เขาพบคาํตอบในพระคมัภีรแ์ละใช้สอนคนอื่นๆ 
เกี่ยวกับแผนแห่งความรอด

ลูกๆ ของท่านมีคาํถามอะไรเกี่ยวกับ
แผนแห่งความรอด
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ม าคม  

ก ด เ

เราไม่เพียงเรยีนเรือ่งการชดใช้ของพระเยซูครสิต์
เท่าน้ันแตเ่รยีนเรือ่งความหวงัอย่างจรงิใจของพระผู้
ช่วยให้รอดดว้ยวา่เราจะใช้การชดใช้ของพระองคใ์น
ชีวติเราอย่างไร

เพราะเราทุกคนโดดเดีย่ว ทําผิดพลาด และตอ้งการ
ความเข้มแข็ง เราทุกคนจึงตอ้งเข้าใจและใช้การชดใช้
ให้มากขึน้ ผู้ให้คาํปรกึษาเยาวชนหญิงใช้วดีทิัศน์ช่วย
ให้ชัน้เรยีนของเธอเข้าใจการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดมากขึน้

ตอ่ไปน้ีเป็นประสบการณ์ของเยาวชนหญิงคนหน่ึง
“เรากําลังดเูรือ่ง ‘ไม่มีใครอยู่กับพระองค’์ (วดีทิัศน์ 

LDS.org) ขณะเสียงฟลุตบรรเลงท่วงทํานองเศรา้ เสียง
ของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองกล่าววา่ ‘คาํปลอบขวญัที่ดมีากอย่าง
หน่ึงของเทศกาลอีสเตอรปี์น้ีคอืวา่ เพราะพระเยซู
ทรงดาํเนินบนเส้นทางอันโดดเดีย่วยาวไกล เรา จึงไม่
จําเป็นตอ้งทําเช่นน้ัน’

“ดฉัินรูสึ้กละอายใจที่เรยีกรอ้งการชดใช้ของพระ
ผู้ช่วยให้รอด แตด่ฉัินรูสึ้กถึงพระวญิญาณแรงกล้า 
และหวงัวา่การชดใช้ของพระองคจ์ะ³ดเป่าความรูสึ้ก
ผิดของดฉัิน พระเจ้าทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อดฉัิน 
พระองคไ์ม่เสียพระทัยที่ทําเช่นน้ัน และดฉัินจะไม่
เสียใจเช่นกัน”

เพราะการชดใช้เป็นเหตกุารณ์สําคญัที่สุดของความ
รอดของเรา เราจึงตอ้งสอนและเรยีนรูเ้รือ่งน้ีดว้ย
การนําทางของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ บางทีท่าน
อาจจะไดร้บัการนําทางให้สนทนาพระคมัภีรห์รอื
ประจักษ์พยานของอัครสาวก เช่น “พระครสิต์
ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของอัครสาวก” 
(เลียโฮนา, เม.ย. 2000, 2) ท่านอาจสนทนาคาํถาม
เช่น “ท่านเคยรูสึ้กถึงอํานาจการเยียวยา การเพิ่ม
พลัง หรอืพลังการไถ่ของการชดใช้เมื่อใด”

ม า   

ก ก เ ก

การเข้าใจเรือ่งการละทิง้ความเช่ือ—การตตีวั
ออกห่างจากพระกิตตคิณุที่แท้จรงิ—ช่วยให้เรา
เข้าใจความจําเป็นของการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ ฐานะ
ปุโรหิต และศาสนจักรของพระเยซูครสิต์

บทเรยีนที่ใช้อุปกรณ์ตอ่ไปน้ีช่วยผู้สอนศาสนา
บางคนสอนผู้สนใจเกี่ยวกับการละทิง้ความเช่ือและ
การฟ้ืนฟู

“ผมกับคูใ่ช้ถ้วยพลาสตกิที่ตดิป้ายองคป์ระกอบ
ตา่งๆ ของศาสนจักรที่แท้จรงิ แล้วใช้ถ้วยเหล่า
น้ันสรา้งปิระมิดขณะอธิบายวา่พระเยซูครสิตท์รง
สถาปนาศาสนจักรของพระองคอ์ย่างไร

“ตอ่จากน้ันเราอธิบายเรือ่งการละทิง้ความเช่ือ
ขณะดงึถ้วยที่เป็นตวัแทนของอัครสาวกออก และ
มองดโูครงสรา้งทัง้หมดพังลงมา ขณะอธิบายเรือ่ง
การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  
สมิธเราสรา้งหอสูงอีกครัง้ โดยแสดงให้เห็นวา่
ศาสนจักรใน³จจุบันจัดตัง้ตามวธิีที่พระครสิตท์รง
จัดตัง้แตด่ัง้เดมิ

“เป็นครัง้แรกที่ชายคนน้ีเข้าใจ ในที่สุดการฟ้ืนฟู
ก็มีความหมายสําหรบัเขาเมื่อเขาเข้าใจวา่เหตใุดจึง
ตอ้งมีการฟ้ืนฟู”

มีอีกหลายวธิีที่ใช้อธิบายวฏัจักรของสมัยการ
ประทาน การละทิง้ความเช่ือ และการฟ้ืนฟู ท่าน
อาจจะอ่านข้อพระคมัภีรเ์กี่ยวกับหัวข้อเหล่าน้ีและ
ทําตามการกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณให้สรา้ง
งานของท่านเองเพื่อใช้อธิบายส่ิงที่ท่านเรยีนรู ้

(ตวัอย่างเช่น ด ูอาโมส 8:11–12; 1 นีไฟ 13; 
คพ. 136:36–38; โมเสส 5:55–59)
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ด ก ก เ ดเ

พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่อย่างลึกซึง้เรือ่ง
การส่ือสารกับเรา เราไดร้บัการนําทางจาก

พระองคใ์นชีวติเราผ่านการเปิดเผยที่
พระองคป์ระทานแก่ศาสดาพยากรณ์
และแก่เราเป็นส่วนตวั

เรามักจะเข้าใจหลักธรรมพระ
กิตตคิณุไดด้ขีึน้ถ้าเราเปรยีบหลัก

ธรรมกับวตัถุส่ิงของและประสบการณ์
ในชีวติประจําวนั เยาวชนหญิงคนหน่ึง

เล่าวา่การเปรยีบเทียบช่วยให้เธอยอมรบัการ
เปิดเผยอย่างไร

“ดฉัินเรยีนเรือ่งการเปิดเผยผา่นศาสดาพยากรณ์
ยุค³จจุบัน เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่งโควรมั 
อัครสาวกสิบสองพูดเรือ่งวญิญาณของการเปิดเผย
และอธิบายเรือ่งน้ีผ่านการเปรยีบเทียบกับแสงไฟ 
บางครัง้การเปิดเผยเกิดขึน้ทันทีและชัดเจน
เหมือนเปิดไฟในห้องมืด บ่อยกวา่น้ันคอืการเปิด
เผยเกิดขึน้ทีละน้อย คอ่ยๆ สวา่งเหมือนดวงอาทิตย์
ขึน้ เอ็ลเดอรเ์บดนารก์ล่าวววา่ บ่อยที่สุดคอืการเปิด
เผยเหมือนแสงสวา่งในวนัที่มีหมอกลง ‘มีแสงสวา่ง
มากพอให้ท่าน . . . มองเห็นชัดพอจะเดนิเข้าไปใน
ความมืดครึม้สองสามก้าว’ (ใน “Patterns of Light: 
Spirit of Revelation” [video], LDS.org) การเปรยีบ
เทียบเช่นน้ี แม้จะเรยีบง่าย แตม่ีผลลึกซึง้ตอ่
ดฉัินเพราะดฉัินตระหนักวา่การเปิดเผยมีให้
เสมอถ้าดฉัินใช้เวลาสังเกต”

เมื่อเราใช้เวลาศึกษาการเปรยีบเทียบ 
อุปมา และสัญลักษณ์ เราจะเข้าใจหลักคาํ
สอนเพิ่มขึน้เรือ่ยๆ วธิีสอนเหล่าน้ีช่วยให้เรา
เรยีนรูม้ากขึน้เมื่อเรายอมให้พระวญิญาณเปิด
เผยมุมมองใหม่ตอ่เรา

ม า   

ก

ฐานะปุโรหิตเป็นหัวข้อสําคญัสําหรบัทุกคน ฐานะ
ปุโรหิตคอืเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าและสามารถ
เป็นพรตอ่เราทุกคน เราแตล่ะคนมีบทบาทสําคญัใน
งานฐานะปุโรหิต

บางคนไม่คุน้เคยกับหน้าที่ ตาํแหน่ง และประวตัิ
ของฐานะปุโรหิต แบบสอบถามเป็นวธิีเรยีนแนวคดิ
เหล่าน้ีให้สนุก

ท่านสามารถใช้คาํถามตอ่ไปน้ีบางข้อและเชือ้เชิญ
ลูกๆ ให้คน้หาคาํตอบในพระคมัภีรแ์ละคาํสอนของ
ศาสดาพยากรณ์ยุค³จจุบัน ขึน้อยู่กับส่ิงที่ท่านตอ้งการ
ให้เรยีนรู้

•  ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมีตาํแหน่งและหน้าที่
อะไรบ้าง ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคมี
ตาํแหน่งและหน้าที่อะไรบ้าง

•  กุญแจฐานะปุโรหิตคอือะไร ใครถือกุญแจฐานะ
ปุโรหิต เหตใุดกุญแจจึงจําเป็น

•  อะไรคอืความแตกตา่งระหวา่งตาํแหน่ง สิทธิ
อํานาจ และพลังอํานาจของฐานะปุโรหิต

•  ฐานะปุโรหิตเป็นพรทัง้ตอ่ชายและหญิงอย่างไร

ท่านสามารถหาคาํตอบไดใ้นหนังสืออ้างอิงเช่น หลัก
ธรรมพระกิตตคิณุ (2009) และ แน่วแน่ตอ่ศรทัธา:  
ศพัทานุกรมพระกิตตคิณุ (2004) ในพระคมัภีร ์เช่น 
หลักคาํสอนและพันธสัญญา 13, 20 และ 107

ท่านสามารถหาคาํตอบของคาํถาม
สุดท้าย “ฐานะปุโรหิตเป็นพรทัง้ตอ่

ชายและหญิงอย่างไร” ในพระคมัภีร์
แตสํ่าคญัที่สุดคอืการใครค่รวญวา่
หลักคาํสอนน้ีมีผลตอ่เราเป็นส่วน
ตวัอย่างไร ◼

ตอน 2 ของบทความน้ีจะให้
แนวคดิสําหรบัเดอืนกรกฎาคม- 
ธันวาคมและจะจัดพิมพ์ใน 
ครึง่ปีหลัง
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ผู้เขียนอาศยัอยู่ในยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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ศ าสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าววา่ “หลักธรรมข้อแรกของพระกิตตคิณุคอื
การรูแ้น่ชัดถึงพระลักษณะนิสัยของพระผู้เป็นเจ้า”1 ท่านกล่าวเพิ่มเตมิ
วา่ นอกจากน้ี “ข้าพเจ้าตอ้งการให้ทุกท่านรูจ้ักพระองค ์และคุน้เคยกับ

พระองค”์ 2 เราตอ้งมี “แนวคดิที่ ถูกตอ้ง เกี่ยวกับ . . . ความดพีรอ้มและพระคณุ
ลักษณะของพระองค”์ และช่ืนชม “ความเป็นเลิศในพระลักษณะนิสัยของ
พระองค”์ 3

ข้าพเจ้าประสงคจ์ะให้คาํท้าทายของท่านศาสดาพยากรณ์กับเราและกล่าววา่เรา
และผู้สอนศาสนา สมาชิกของเรา และผู้สนใจของเราพึงรูแ้น่ชัดถึงพระลักษณะ
นิสัยของสมาชิกใน พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์เราพึงมีแนวคดิที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับ
ความดพีรอ้มตลอดจนพระคณุลักษณะของแตล่ะพระองค ์และช่ืนชมความเป็น
เลิศในพระอุปนิสัยส่วนพระองค ์ของพระองค ์

ไม่ใช่เรือ่งบังเอิญที่หลักแห่งความเช่ือข้อแรกกล่าววา่ “เราเช่ือในพระผู้เป็นเจ้า, 

พระบดิานิรนัดร,์ และในพระบตุรของพระองค,์ พระเยซคูรสิต,์ และในพระวญิญาณ 
บรสุิทธิ์” (หลักแห่งความเช่ือ ข้อ 1) ข่าวสารตอ้งชัดเจนสําหรบัทุกคนที่สอนพระ
กิตตคิณุ ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงความจรงิอื่นที่เราเช่ือถ้าใจเราไม่จดจ่ออยู่กับ
บทบาทสูงสุดของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคใ์นหลักคาํสอนและจุดหมายปลายทาง
นิรนัดรข์องเรา เราตอ้งรูจ้ักองคสั์ตภาวะอันศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ีในทุกๆ ดา้นเท่าที่เรา 
จะทําได ้เราตอ้งรกัพระองค ์ใกล้ชิดพระองค ์เช่ือ½งพระองค ์และพยายามเป็น
เหมือนพระองค์

ด เ ็ เด
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ด
แหง่โควรัม 

อคัรสาวกสบิสอง

การร ก  

เราตอ้งรูจ้ักองคสั์ตภาวะอันศกัดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ีในทุกๆ ดา้น
เท่าทีเ่ราจะทําได ้เราตอ้งรกัพระองค ์ใกล้ชิดพระองค ์
เชือ่§งพระองค ์และพยายามเป็นเหมือนพระองค์
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จากคาํปราศรยัเรือ่ง “พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค”์ ในการสัมมนาประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ที ่
ศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาโพรโวเมือ่วนัที ่23 มิถุนายน ค.ศ. 2013
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เมื่อน้ันเราอาจจะมีผลลัพธ์เช่นเดยีวกับกษัตรยิ์เบ็นจามิน 
และผลลัพธ์เหล่าน้ันคอือะไร ผู้คนของเขาประสบ “การ
เปลี่ยนแปลงอันลํา้ลึก” “ไม่มีใจที่จะทําความช่ัวอีก, แตจ่ะ
ทําความดโีดยตลอด” และ “เต็มใจที่จะเข้าสู่พันธสัญญา 
. . . เพื่อจะทําตามพระประสงค ์[ของพระผู้เป็นเจ้า], และ
เพื่อจะเช่ือ½งพระบัญญัตขิองพระองค,์ ตลอดวนัเวลา
ที่เหลืออยู่ [ของพวกเขา] ในทุกเรือ่งซ่ึงพระองคจ์ะทรง
บัญชา [พวกเขา]” (โมไซยาห์ 5:2, 5)

น่ันคอืผลจากคาํสอนของกษัตรยิ์เบ็นจามินตอ่ที่ 
ประชุมของเขา และน่ันคอืนิยามพระคมัภีรท์ี่ สมบูรณ์ 
ของ การเตบิโตอย่างแท้จรงิ ในผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสของ 
เราที่เรากําลังเน้นยํา้ขณะสถาปนาศาสนจักร “ทั่วโลก”  
(มาระโก 16:15)

ตามที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน งานเผยแผ่ศาสนา
—งานแห่งความรอด—เปรยีบเสมือนแหที่เรากําลังเหวีย่ง
ออกไปในโลกของประชาชาต ิวฒันธรรม และผู้คนกวา้ง
ขึน้เรือ่ยๆ ดงัอุปมากล่าว เราจะรวบรวมปลา “ทุกชนิด” 
(มัทธิว 13:47) “ปลา” จํานวนมากเหล่าน้ันในแนวเขตที่
เรากําลังขยายไม่รูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นใครหรอืความ
เป็นพระบิดาของพระองคเ์ป็นเช่นไร พวกเขาไม่รูว้า่พระ
เยซูครสิตท์รงเป็นใครหรอืเหตใุดพระนามของพระองคจ์ึง
เป็นพระนามเดยีวภายใตฟ้้าสวรรคท์ี่เราจะไดร้บัการช่วย
ให้รอด (ด ูกิจการของอัครทูต 4:12) พวกเขาไม่รูว้า่พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นใครหรอืเหตใุดสมาชิกองคน้ี์ใน
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองคจ์ึง “ส่งออกไปสอนความจรงิ” 
(คพ. 50:14)

เก ก เ ็ เ
แน่นอนวา่มีมากมายหลายเรือ่งซ่ึงปลาทุกชนิดที่เรา

รวบรวมไวไ้ม่รู ้แตถ่้าพวกเขาจะน้อมรบัพระกิตตคิณุที่ได้
รบัการฟ้ืนฟูและพบความรอดสําหรบัจิตวญิญาณของตน
เองจรงิๆ พวกเขาจะตอ้งเริม่ดว้ยความรูค้วามเข้าใจบาง
อย่างเกี่ยวกับสมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์สุดท้าย 
“การนมัสการที่แท้จรงิและช่วยให้รอดมีเฉพาะในหมู่คนที่
รูจ้ักความจรงิเกี่ยวกับ . . . พระผู้เป็นเจ้าสามพระองคแ์ละ
เข้าใจความสัมพันธ์แท้จรงิที่มนุษย์ควรมีกับสมาชิกแตล่ะ
องคใ์น [ส่ิงที่เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ใหญ่ท่านหน่ึงเรยีกวา่] ฝ่าย
ประธานนิรนัดร”์ 4

เอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกี (1915- 1985) แห่งโควรมั 
อัครสาวกสิบสองเตอืนเราวา่ลูซิเฟอรเ์ข้าใจความสําคญั
ของหลักคาํสอนดงักล่าว แม้เราไม่เข้าใจ ท่านกล่าววา่

“ไมม่คีวามรอดในการเช่ือ . . . หลกัคาํสอนเท็จ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งทัศนะผิดๆ หรอืไม่ฉลาดเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า

เมือ่เรานําผูค้นเขา้มาในศาสนจกัร เราไม่ไดใ้หบ้พัตศิมา
พวกเขาเข้ามาในศาสนจักรของมนุษย์ ไม่วา่มนุษย์คน
น้ันจะเป็นโจเซฟ สมิธ หรอืบรคิมั ยังก์ หรอืโธมัส เอส. 
มอนสัน—แม้เราจะเคารพนับถือศาสดาพยากรณ์เหล่า
น้ันก็ตาม และเราไม่ไดใ้ห้บัพตศิมาพวกเขาเข้ามาใน
ศาสนจักรของครอบครวัที่มีความสุขหรอืของคณะนักรอ้ง
ประสานเสียงมอรมอนแทเบอรน์าเคลิ

เมื่อเรานําผู้คนเข้ามาในศาสนจักร เราให้บัพตศิมาพวก
เขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ในการทําเช่นน้ัน เรากําลังนําพวกเขากลับไปที่
ประทับของพระบิดาผ่านการปฏิบัตศิาสนกิจ การชดใช้ 
และพระคณุของพระบุตร โดยมีอิทธิพลของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์นําทางพวกเขาไปถึงเป้าหมายน้ี เราพึงจําไวสู้งสุด
เสมอวา่ความมีอํานาจของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคเ์ป็น
วธิีบรรลุจุดประสงคข์ณะที่เราทํางานแห่งความรอด

ตามที่กษัตรยิ์เบ็นจามินแนะนํา ถ้าเรารูจ้ักองคสั์ตภาวะ
อันศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ีผู้ที่เรารบัใช้ อย่างแท้จรงิ และทําให้
มั่นใจวา่พระองคไ์ม่ใช่คนแปลกหน้าสําหรบัเรา และอยูไ่ม่
ไกลจากความนึกคดิและเจตนาของใจเรา (ด ูโมไซยาห ์5:13) 

ผลจากค�าสอนของกษัตริย์เบน็จามนิต่อที่ประชุมของเขาคือนิยามแห่ง

พระคัมภร์ีที่สมบรูณ์เก่ียวกับการเตบิโตอย่างแท้จริงในผู้เปลี่ยนใจ

เลื่อมใสที่เราก�าลังเน้นย�า้ขณะสถาปนาศาสนจักร “ทั่วโลก”
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สามพระองคห์รอืสมาชิกแตล่ะองคใ์นพระผู้
เป็นเจ้าสามพระองค ์. . . 

“ดว้ยเหตน้ีุมารจึงแพรห่ลักคาํสอนเท็จ
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองค ์และทําให้เกิดความรูสึ้กผิดๆ เกี่ยว
กับพระองคใ์ดพระองคห์น่ึง แทนที่จะแพร่
เรือ่งอื่นที่พระองคท์รงทําได”้ 5

เพราะฉะน้ันจึงไม่มีผู้สนใจคนใดเข้ามา
ในศาสนจักรน้ีดว้ยประจักษ์พยาน แท้จรงิ 
ดว้ยการเปลี่ยนใจเลื่อมใส แท้จรงิ ดว้ยส่ิงที่
เรากําลังแสวงหาและเรยีกวา่การเตบิโตอย่าง
แท้จรงิในผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสแตล่ะคน เวน้
แตเ่ขาอยา่งน้อยทีสุ่ดเคยมปีระสบการณ์ส่วน
ตวัทางวญิญาณจรงิๆ กับพระผู้เป็นเจ้ามา
บ้าง ประสบการณ์จรงิแบบน้ันจะเกิดขึน้ได้
ก็ตอ่เมื่อมีความตระหนักวา่พระองคท์รงมีอยู่
จรงิ เป็นบุคคลจรงิๆ เป็นพระบิดาจรงิๆ ทรง
มีเน้ือหนังและกระดกู ผู้ตรสั ทอดพระเนตร 
และทรงรูสึ้ก ผู้ทรงรูจ้ักช่ือบุตรธิดาทุกคน
ของพระองคแ์ละความตอ้งการทัง้หมดของ
พวกเขา ผู้ทรงไดย้ินคาํสวดอ้อนวอนทัง้หมด
ของพวกเขา และผู้ทรงตอ้งการบุตรธิดาทุก
คนของพระองคใ์นศาสนจักรของพระองค ์
ผู้สนใจเหล่าน้ีจําเป็นตอ้งรูว้า่พระองคท์รง
มีแผนสําหรบัความรอดของพวกเขาและ
พระองคไ์ดป้ระทานพระบัญญัตเิกี่ยวกับวธิี
พบหนทางกลับไปหาพระองค์

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงห่วงใยพวกเขาเฉก
เช่นบิดามารดาห่วงใยบุตรธิดาไม่สามารถ
เป็นหมอกบางหรอืหลักปรชัญาที่คลุมเครอื
หรอืเจ้าของจักรวาลที่ไม่สนใจคนในจักรวาล 
ผู้สนใจตอ้งรูจ้ักพระองคอ์ย่างที่พระองคท์รง
เป็นจรงิๆ—พระบิดาผู้ทรงเป่ียมดว้ยพระ
เมตตาและความเห็นอกเห็นใจ ลูกทุกคน
ของพระองคไ์ดร้บัการสรา้งตามรปูลักษณ์
ของพระองคแ์ละสักวนัหน่ึงเราทุกคนจะยืน
อยู่เบือ้งพระพักตรพ์ระองคอ์ีกครัง้—และ
จากน้ันเราจะคกุเข่าลง ผู้สนใจส่วนน้อยจะ
รูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าแบบ น้ัน ตอนน้ี ไม่วา่พวก
เขาจะนับถือศาสนาครสิตห์รอืไม่

ดว้ยเหตน้ีุจึงสําคญัที่สุดที่บทที่ 1 ใน  

ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ตอ้งเริม่ดว้ยคาํ
ประกาศที่เรยีบง่ายวา่ “พระผู้เป็นเจ้าทรง

เป็นพระบิดาบนสวรรคข์องเรา” 6 ในบทน้ัน
ความตัง้ใจแรกที่ผู้สอนศาสนาตอ้งทําคอื
สอนให้แตล่ะคนเข้าใจเกี่ยวกับพระลักษณะ
แท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้า

ถ้าผู้สอนศาสนาสามารถทําให้ผู้สนใจ 
ของพวกเขามีความเข้าใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับ 
พระผู้เป็นเจ้าในความคดิและในใจพวกเขา
ตัง้แตเ่ริม่สอน เรือ่งอื่นทัง้หมดที่สอนหลัง
จากน้ันจะเข้าใจง่ายขึน้มาก

ก เ
ในทํานองเดยีวกัน เอ็ลเดอร ์ซิสเตอร ์

และผู้สนใจพึงเห็นคณุคา่ความสง่างามแห่ง
พระพันธกิจและข่าวสารของพระเยซูครสิต์
มากยิ่งขึน้ พระองคผ์ู้เสด็จลงมาจากพระบิดา
และทรงสอนส่ิงที่พระบิดาทรงสอนพระองค ์
ทุกคนพึงตระหนักวา่พระเยซูเสด็จมาใน
ความเป็นมรรตยัเพื่อแสดงให้เราเห็นทาง 
ความจรงิ และชีวติ โดยแท้แล้ว พระองค ์
ทรงเป็น ทาง เดยีว ความจรงิ ทัง้มวล และ
ชีวติที่ ดพีรอ้ม ดว้ยเหตน้ัุน พระองคจ์ึงทรง
เป็นบุตรคนเดยีวในครอบครวัมนุษย์ที่พระ
บิดาทรงสามารถตรสัไดอ้ย่างสมบูรณ์เต็มที่
วา่ “ท่านผู้น้ีเป็นบุตรที่รกัของเรา เราชอบใจ

ทุกคนพึง
ตระหนักวา่ 

พระเยซูเสด็จ 
มาในความ 
เป็นมรรตยั 

เพือ่แสดงให้ 
เราเห็นทาง 
ความจรงิ 
และชีวติ
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ท่านมาก” (มัทธิว 17:5)
เราตอ้งมีศรทัธาในพระครสิต ์วางใจวา่

พระองคไ์ดท้รงไถ่เราจากความตายทาง
รา่งกายและนรกทางวญิญาณ ยอมรบัวา่การ
ชดใช้เป็นหนทาง เดยีว ของการทําให้ตวัเรา
คนืดกีับพระผู้เป็นเจ้า และยอมรบัวา่ไม่มี
ทางอื่นสู่ความรอด ชาวโลกตอ้งคกุเข่าหาก
จะรบัการไถ่และกล่าวสารภาพวา่พระเยซูคอื
พระครสิต ์พระบุตรผู้ทรงพระชนม์ของพระ
ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เราจําเป็นตอ้งสอน 
“หลักคาํสอนของพระครสิต”์ ดว้ยศรทัธา
และความกระตอืรอืรน้ (ฮีบร ู6:1; 2 ยอห์น 
1:9; 2 นีไฟ 31:2, 21; 32:6; เจคอบ 7:2, 6) 
ดงัประกาศไวใ้นพระคมัภีรแ์ละดงัสรปุไวใ้น
บทที่ 3 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา

ปลาจากแหที่เราเหวีย่งออกไปไกลจําเป็น
ตอ้งรูว้า่พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นสมาชิกใน
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองคผ์ู้ซ่ึงพวกเขาจะมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดและบ่อยที่สุดกับ
พระองคเ์มื่อพวกเขาตอ้นรบัผู้สอนศาสนา
และสวดอ้อนวอนขอการนําทางจากสวรรค์
เกี่ยวกับข่าวสารของคนเหล่าน้ัน สมาชิก
องคน้ี์ในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคจ์ะทรง 
นํา ผู้สนใจไปพบความจรงิและจากน้ันจะ
ทรง เป็นพยาน ถึงความจรงิเมื่อพวกเขา
พบ ผู้สนใจตอ้งไดร้บัการสอนให้รูจ้ักพระ
วญิญาณเมื่อทรงแสดงให้ประจักษ์ระหวา่ง
เรยีนบทเรยีน แน่นอนวา่ผู้สอนศาสนา
ตอ้งเข้าใจบทบาทของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ในกระบวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและตอ้ง
พยายามมีพระวญิญาณสถิตอยู่กับพวกเขา
ตลอดเวลา

“เจ้าไดร้บัแตง่ตัง้เพื่ออะไรเล่า?” พระเจ้า
ตรสัถาม “เพื่อส่ังสอนกิตตคิณุของเราโดย
พระวญิญาณ, แม้พระผู้ปลอบโยนซ่ึงเราส่ง
ออกไปสอนความจรงิ. . . . 

“ดงัน้ัน, คนที่ส่ังสอนและคนที่รบั [โดย
พระวญิญาณ], เข้าใจกัน, และทัง้สองไดร้บั
การจรรโลงใจและช่ืนชมยินดดีว้ยกัน” (คพ. 
50:13–14, 22)

เราแน่ใจไดเ้ลยวา่ผู้สอนศาสนาและผู้
สนใจ— จะไม่ ประสบความสําเรจ็—ถ้าเรา
ไม่สอนคาํสอนเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า เรา

ตอ้งไม่สอนเกี่ยวกับผู้นําทางศีลธรรมก่อน
เราสอนและเป็นพยานถึงองคพ์ระผู้เป็นเจ้า 
เราตอ้งไม่พยายามสอนความจรงิที่เป็นส่วน
ประกอบก่อนเราสอนความจรงิพืน้ฐาน เรา
ตอ้งไม่เรง่รดัเรือ่งบัพตศิมาและเป้าหมาย
ของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ก่อนเราสอนให้มี
ศรทัธาแท้จรงิในพระผู้เป็นเจ้า อธิบายความ
จําเป็นของการกลับใจจรงิในพระครสิต ์และ
แน่ใจวา่เรือ่งสําคญัที่เราสอนตัง้แตแ่รกน้ัน
ทําให้ประจักษ์พยานของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
เตบิโตเข้มแข็งตอ่เน่ืองผ่านอิทธิพลการ
บํารงุเลีย้งของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์

เก ก
เกี่ยวกับพระลักษณะที่แตกตา่งกัน

ชัดเจนขององคสั์ตภาวะทัง้สาม การเปิดเผย
ยุคสุดท้ายของเราสอนวา่ “พระบิดาทรงมี
พระวรกายเป็นเน้ือหนังและกระดกูสัมผัส
ไดด้งัของมนุษย์; พระบุตรก็เช่นกัน; แต่
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ไม่ทรงมีพระวรกายเป็น
เน้ือหนังและกระดกู, แตเ่ป็นรปูกายที่เป็น
วญิญาณ” (คพ. 130:22)

ไม่มีข้อความใดเป็นบรรทัดฐานชัดเจน
กวา่น้ีอีกแล้ว! แตน่่าเสียดายที่ประวตัศิาสตร์
ราวสองพันปีของศาสนาครสิตไ์ดห้วา่นความ
สับสนมากมายและความผิดพลาดที่ก่อให้
เกิดความเสียหายในเรือ่งน้ี ววิฒันาการและ 
ข้อบัญญัตทิางศาสนาหลายฉบับไดบ้ิดเบือน
ความชัดเจนอันเรยีบง่ายของหลักคาํสอน
ที่แท้จรงิไปมาก โดยประกาศวา่พระบิดา 
พระบุตร และพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็น
นามธรรม บรสุิทธิ์ เหนือธรรมชาต ิดาํรง
อยู่ทุกหนแห่งในรา่งเดยีวช่ัวนิรนัดร ์และ
ไม่มีใครรูจ้ัก ปราศจากรา่งกาย อวยัวะ หรอื
อารมณ์ความรูสึ้ก อยู่นอกอวกาศและเวลา

ในข้อบัญญัตเิหล่าน้ัน สมาชิกทัง้สาม
พระองคเ์ป็นคนละองค ์แตท่รงเป็นสัตภาวะ
เดยีว หรอืที่พูดถึงกันบ่อยๆ วา่ “ความลีล้ับ
เรือ่งตรเีอกานุภาพ” ทัง้สามพระองคแ์ยก
จากกันชัดเจน ทวา่ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองคแ์ตเ่ป็นหน่ึงองค ์ทัง้สามพระองค์
ไม่สามารถเข้าใจ ทวา่เป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์
หน่ึงที่ไม่สามารถเข้าใจได้

โดยผ่านอํานาจ
ของพระวญิญาณ

บรสุิทธิ์ เราสามารถ
ขับไล่ความมืด

ออกจากท่ามกลาง
พวกเราและไดร้บั
การเตอืนให้ระวงั

อันตรายและความ
เท็จ ข้าพเจ้ากล่าว
คาํพยานวา่พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์

ทรงเป็นพระ
วญิญาณศกัดิสิ์ทธิ์

แห่งคาํสัญญา 
เช่นกัน โดยทรง 
ยืนยันและรบัรอง 
พันธสัญญาและ

ศาสนพิธี และทรง
ผนึกพรแห่งความ
รอดทัง้หมดทีนํ่า
ไปสู่ชีวตินิรนัดร์
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เราเห็นดว้ยกับนักวจิารณ์ของเราอย่างน้อยในประเด็น
น้ัน—วา่การกําหนดแนวคดิสําหรบัความเป็นพระผู้เป็น
เจ้าเช่นน้ันไม่สามารถเข้าใจไดเ้ลย เน่ืองดว้ยนิยามที่
สับสนของพระผู้เป็นเจ้ากําลังถูกยัดเยียดให้ศาสนจักร 
จึงไม่แปลกที่พระในศตวรรษที่ส่ีรอ้งออกมาวา่ “วบิัตแิก่
ข้าพเจ้า! พวกเขาพาพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปจาก
ข้าพเจ้า . . . และข้าพเจ้าไม่ทราบจะบูชาใครหรอืสวด
อ้อนวอนถึงใคร” 7 เราจะวางใจ รกั และนมัสการ หรอื
แม้แตพ่ยายามเป็นเหมือนพระองคผ์ู้ที่เราไม่สามารถ
เข้าใจไดแ้ละไม่รูจ้ักไดอ้ย่างไร เราควรเข้าใจคาํสวด
อ้อนวอนของพระเยซูที่วา่ “และน่ีแหละคอืชีวตินิรนัดร ์
คอืการที่พวกเขา รูจ้ักพระองค ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้
องคเ์ดยีว และรูจ้ัก พระเยซูครสิต ์ที่ พระองค ์ทรงใช้มา” 
ไดอ้ย่าง (ยอห์น 17:3; เน้นตวัเอน)

จุดประสงคข์องเราไม่ใช่เพื่อดหูมิ่นความเช่ือของใคร
หรอืหลักคาํสอนของศาสนาใด เราแสดงความเคารพหลัก
คาํสอนของพวกเขาเช่นที่เราขอให้พวกเขาเคารพหลัก
คาํสอนของเรา (น่ันเป็นหลักแห่งความเช่ือของเราดว้ย) 
แต ่Harper’s Bible Dictionary ที่เช่ือถือไดแ้ละนับเป็น
มาตรฐานทองคาํในแขนงน้ันบันทึกวา่ “หลักคาํสอนอย่าง
เป็นทางการเกี่ยวกับตรเีอกานุภาพตามที่สภาครสิตจักร
นิยามไวเ้มื่อศตวรรษที่ส่ีและห้าไม่มีอยู่ [สักที่เดยีว] ใน 
[พันธสัญญาใหม่]” 8

ดว้ยเหตน้ีุเราจึงสบายใจมากที่จะบอกให้รูก้ันทั่วไปวา่
เรายึดถือทัศนะเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคท์ี่ไดร้บั
อิทธิพลจากคนนอกศาสนาของศตวรรษที่ส่ีหรอืห้า อีกทัง้
วสุิทธิชนชาวครสิตร์ุน่แรกเหล่าน้ันที่เห็นพระครสิตผ์ู้ทรง
พระชนม์ดว้ยตาตนเองก็ไม่ไดม้ีทัศนะเช่นน้ัน 9 เราเป็น
ชาวครสิตเ์หมือนคนในพันธสัญญาใหม่—ไม่ใช่ ผู้ทําตาม
ข้อบัญญัตไินซีน

เ ็ เด เ ็ เ
อย่างไรก็ด ีตอนน้ีข้าพเจ้าจะเน้นอย่างเรว็วา่เมื่อเรา

เข้าใจความแตกตา่งของทัง้สามพระองค ์สําคญัเท่ากัน
ที่ตอ้งเน้นวา่พระองคท์รงเป็นหน่ึงเดยีวกันและทรง
เป็นพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคท์ี่เป็น หน่ึงเดยีว อย่าง
แท้จรงิอย่างไร ข้าพเจ้าคดิวา่ข้าพเจ้าปลอดภัยในการ
พูดวา่เหตผุลส่วนหน่ึงที่คนอื่นๆ ในศาสนาครสิตเ์ข้าใจ
เราผิดเพราะในการเน้นความเป็น³จเจกของพระผู้
เป็นเจ้าสามพระองคน้ั์น เราไม่เพียงยอมรบัความเป็น
หน่ึงเดยีวของพระองคเ์ท่าน้ัน แตเ่รา ยืนกราน ใน
เรือ่งน้ีทุกดา้นเท่าที่เราจะนึกออก เพราะเหตน้ีุเราจึง
ถูกวพิากษ์วจิารณ์โดยไม่จําเป็น และเราไดท้ําให้จุดยืน

หากจะรับการไถ่  

ชาวโลกต้องคุกเข่า

และกล่าวสารภาพว่า

พระเยซูคือพระคริสต์  
พระบุตรผู้ทรง

พระชนม์ของพระผู้

เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์
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ในการเป็นแอลดเีอสของเราเข้าใจไดย้ากกวา่ที่จําเป็นตอ้ง
เข้าใจ

โดยแท้แล้วข้อความ “หลักคาํสอนของพระครสิต”์ใน 
2 นีไฟ 31 จบลงดว้ยคาํประกาศน้ี “น่ีคอืหลักคาํสอนของ
พระครสิต,์ และคอืหลักคาํสอนเดยีวและแท้จรงิของ 
พระบดิา, และของพระบตุร, และของพระวญิญาณบรสุิทธิ,์ 
 ซ่ึงคอืพระผู้เป็นเจ้าเดยีว, ไม่มีที่สุด” (2 นีไฟ 31:21)

เราทุกคนเคยอ่านคาํสวดอ้อนวอนอันทรงพลังของ
พระผู้ช่วยให้รอดแทนสานุศิษย์ใน ยอห์น 17 เรารูว้า่น่ัน
เป็นการประกาศความเป็นหน่ึงเดยีวกันระหวา่งพระบิดา 
กับพระบุตรและระหวา่งทัง้สองพระองคก์ับเราเหล่า
สานุศิษย์ของพระองคบ์นแผ่นดนิโลก จงอ่านคาํสวด
อ้อนวอนของพระองคบ์่อยๆ เน่ืองจากเป็นคาํสวดอ้อนวอน
ที่ประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์ (1873- 1970) เคยเรยีกวา่ 
“คาํสวดอ้อนวอนครัง้สําคญัที่สุด . . . เท่าที่เคยเอ่ยในโลก
น้ี” 10 เราควรพยายามเป็นหน่ึงเดยีวกับพระบิดา พระบุตร 
และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ดงัที่พระเยซูทรงสวดอ้อนวอน
ขอให้เราเป็นเช่นน้ัน

ก
ข้าพเจ้าทิง้ท้ายดว้ยประจักษ์พยานของข้าพเจ้าเกี่ยวกับ 

องคสั์ตภาวะอันศักดิสิ์ทธิ์แตล่ะองคผ์ู้ทรงประกอบเป็น 
“ฝ่ายประธานนิรนัดร”์ ตามที่พูดถึง ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยาน
ถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์ โดยวญิญาณ ของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ วา่พระองคท์รงเป็นพยานถึงบทบาทอันสําคญัยิ่ง
ของสองพระองค ์ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยานวา่พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงเป็นคร ูพระผู้ปลอบโยน และตวัแทนของการ
เปิดเผยส่วนตวั ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยานวา่พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์จะทรงนําทุกส่ิงมาสู่ความทรงจําของเรา—น่ีเป็น
พรพิเศษเน่ืองดว้ยการระลึกถึงเป็นพระบัญญัตขิ้อใหญ่ข้อ
หน่ึงที่ประทานแก่เรา รวมทัง้ในคาํสวดอ้อนวอนศีลระลึก 
(ด ูคพ. 20:77, 79)

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่โดยผ่านอํานาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ เราสามารถขับไล่ความมืดออกจากท่ามกลางพวก
เราและไดร้บัการเตอืนให้ระวงัอันตรายและความเท็จ 
ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยานวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นพระ
วญิญาณศักดิสิ์ทธิ์แห่งคาํสัญญาเช่นกัน โดยทรงยืนยัน
และรบัรองพันธสัญญาและศาสนพิธี และทรงผนึกพรแห่ง
ความรอดทัง้หมดที่นําไปสู่ชีวตินิรนัดร ์ข้าพเจ้ารูสึ้กครัน่
ครา้มที่เราไดเ้ข้าถึงสมาชิกองคห์น่ึงในพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองคแ์ละมีพระองคอ์ยู่ดว้ยตลอดเวลาถ้าเราดาํเนิน
ชีวติอย่างมีคา่ควร ข้าพเจ้าแสดงความสํานึกคณุจนเกือบ
สุดจะพรรณนาตอ่ของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยานถึงพระเยซูครสิต ์พระบุตรผู้ทรง
พระชนม์ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ผู้ทรงชําระ
คา่ไถ่เพื่อปลดปล่อยจิตวญิญาณของท่านและข้าพเจ้า จิต
วญิญาณของชาย หญิง และเด็กทุกคนตัง้แตอ่าดมัจนถึง
อวสานของโลก ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่หลักธรรมข้อแรกของ
พระกิตตคิณุคอื ศรทัธา ในพระเจ้าพระเยซูครสิตแ์ละน่ัน
คอืรากฐานและข่าวสารหลักของศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกน้ี
ล้วนเกิดมาพรอ้มแสงสวา่งของพระครสิตใ์นจิตวญิญาณ
ของเขา ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยานวา่พระองคท์รงเป็นตน้และ
ปลาย ปฐมและอวสาน อัลฟาและโอเมกาของความรอด
ของเรา ข้าพเจ้าประกาศวา่พระองคท์รงเป็นพระเยโฮวาห์
ผู้ยิ่งใหญ่ เราเป็นผู้ทรงไถ่ พระเมษโปดกของพระผู้เป็น
เจ้าที่ถูกสังหารนับแตก่่อนการวางรากฐานของโลก ข้าพเจ้า
เป็นพยานวา่ในพระองคม์ีความบรบิูรณ์ พระองคป์ระสูต ิ
ทรงพระชนม์ และสิน้พระชนม์ในฐานะมหาบุรษุผู้ทรงด-ี

เราควรพยายามเป็นหน่ึงเดยีวกับพระบดิา พระบุตร และพระวญิญาณ

บริสุทธิ์ ดังที่พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนขอให้เราเป็นเช่นน้ัน
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พรอ้มไรบ้าป ปราศจากตาํหนิและจุดดา่งพรอ้ย
ข้าพเจ้าสํานึกคณุตอ่สิทธิอํานาจของพระ

เยซูครสิต ์ซ่ึงควบคมุทุกส่ิงที่มีความสําคญั 
นิรนัดรใ์นจักรวาล และมพีระนามของพระองค ์
—ฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ตามระเบียบของ 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ถ้าข้าพเจ้ามีชีวติ
อยู่จนอายุหน่ึงพันปี ข้าพเจ้าคงไม่สามารถ
แสดงความพิศวงและความไม่คูค่วรไดม้าก 
พอตอ่การไดร้บัเรยีกเป็นอัครสาวกคนหน่ึง
ของพระองค ์พยานถึงพระนามของพระองค์
ไปทั่วโลก

ฉันเฝ้าพิศวงตอ่ความรกัพระเยซูให้ฉัน
ทัง้งงงันตอ่พระคณุท่วมท้นทีพ่ระองค์

ประทาน 11

ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยานถึงพระผู้เป็นเจ้า
พระบิดานิรนัดร ์เอโลฮิมที่ยิ่งใหญ่ พระบิดา
ของข้าพเจ้าและพระบิดาของท่าน ผู้ประทานชีวติทาง
วญิญาณแก่เรา ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระองคท์รงเป็นมหา
บุรษุแห่งความบรสุิทธิ์ พระเมตตา พระคณุความด ีความ
รกั และความเห็นอกเห็นใจเป็นเพียงการเริม่ตน้พูดถึง
พระลักษณะสําคญัและเป็นนิรนัดรส่์วนหน่ึงของพระองค์
เท่าน้ัน ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระครสิตเ์สด็จมาเพื่อแสดง
ให้เราเห็นพระบิดาและดว้ยเหตน้ีุจึงสมควรเรยีกพระองค์
วา่พระบุตรของมหาบุรษุ (แห่งความบรสุิทธิ์)

ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยานวา่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเรา
ทรงเป็นผู้ลิขิตแผนแห่งความรอดอันสําคญัยิ่งและส่ิงที่รู้
กันวา่เป็นพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ตา่งรูก้ันวา่เป็น 
“พระกิตตคิณุของพระผู้เป็นเจ้า” ดว้ย (โรม 1:1; ด ูข้อ 
2- 3ดว้ย) ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยานวา่พระบิดาทรงเป็นพระ
ผู้สรา้งส่ิงทัง้ปวง โดยทรงทํางานผ่านพระเยโฮวาห์และ
ตวัแทนคนอื่นๆ จากสวรรคเ์พื่อให้การสรา้งสําเรจ็และทรง
ใช้พระนามพระผู้สรา้งรว่มกับพระบุตรที่รกัของพระองค ์
ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ เราตอ้ง รบัใช้ พระบิดาในพระนาม
ของพระบุตรเฉกเช่นเราตอ้ง สวดอ้อนวอน พระบิดาใน
พระนามของพระบุตร

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระเยซูครสิตเ์สด็จมาเพื่อทํา
ตามพระประสงคข์องพระบิดา ทรงสอนหลักคาํสอนของ
พระบิดา และทรงทําให้ความรอดของพระองคเ์องเกิด
ขึน้ผ่านพระบิดา ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยานจรงิจังที่สุดวา่
พระบิดาทรงรกัโลก ทรงรกับุตรธิดาของพระองค ์จนได้

ประทานพระบุตรที่ดทีี่สุดของพระองค ์พระบุตรที่ดพีรอ้ม
ของพระองค ์พระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือกําเนิดจากพระองค ์
เพื่อใครก็ตามที่เช่ือในพระนามของพระองคจ์ะมีชีวติอัน
เป็นนิจ (ด ูยอห์น 3:36; 6:47; ฮีลามัน 14:8)

ข้าพเจ้าสํานึกคณุตอ่พระบิดา พระบุตร และพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ผู้ซ่ึงเราประกอบศาสนพิธีแห่งความรอด
และศักดิสิ์ทธิ์ในพระนามของพระองคใ์นศาสนจักรน้ี
ตัง้แตบ่ัพตศิมาไปจนถึงการผนึกในพระวหิาร ข้าพเจ้าเชือ้
เชิญทุกท่านให้รูจ้ักองคสั์ตภาวะทัง้สามอย่างลึกซึง้ ◼
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ผมยอมรับพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า

ขณะอยู่ในสนามบินเมื่อหลายปี
ก่อนในเซาเปาลู บราซิล ผมเห็น

หนังสือช่ือ “พระคมัภีรม์อรมอน: 
พยานหลักฐานอีกเล่มหน่ึงของพระ
เยซูครสิต”์ อยู่ในตูโ้ชวข์องรา้น
หนังสือ ผมสงสัยวา่โลกที่กําลังเส่ือม
ลงและไรท้ิศทางจะยอมรบัพยานหลัก
ฐานอีกเล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต์
หรอื ผมใช้วนัหยุดสุดสัปดาห์ขบคดิ
เกี่ยวกับหนังสือเล่มน้ี

ในที่สุด ผมทนความอยากรูอ้ยาก
เห็นตอ่ไปไม่ไหว จึงกลับไปรา้นน้ัน
เพื่อจะซือ้หนังสือ แตเ่มื่อไปถึง ผม
หาไม่เจอ ผมบอกช่ือหนังสือกับคน
ดแูลรา้น แตเ่ขาบอกวา่ไม่เคยเห็น 
เขาไม่พบหนังสือเล่มน้ีในบันทึกของ
รา้นดว้ย ทัง้ที่หนังสือทุกเล่มที่วางอยู่
ในตูโ้ชวม์ีช่ืออยู่ในบันทึก

ตอ่มาขณะอยู่ในรา้นขายยา ผม
สังเกตเห็นหนังสือเล่มหน่ึงเปิดวาง
อยู่บนเคาน์เตอร ์เมื่อผมเริม่อ่าน 
ผมไดรู้จ้ักชายคนหน่ึงช่ือคอรฮิอรผ์ู้
ดงึดนัสงสัยในเดชานุภาพของพระผู้
เป็นเจ้าและสุดท้ายก็เป็นใบ้ เมื่อผม
ใครค่รวญถ้อยคาํที่อ่าน ผมยอมรบัวา่
ถ้อยคาํน้ันมาจากพระผู้เป็นเจ้า

ระหวา่งน้ีผมกําลังมองหาการนํา
ทางจากเบือ้งบน วนัหน่ึงผมคกุเข่า
สวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธาแรงกล้าทูล
ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงเส้นทาง
แท้จรงิที่จะนําผมไปหาพระองค ์ไม่
กี่วนัตอ่มาลูกชายของเราป่วย ผมจึง
กลับไปที่รา้นขายยา ตอนจะออกจาก
รา้น หนุ่มชาวอเมรกิันสามคนตดิป้าย
ช่ือเดนิเข้ามาพอด ีผมรูสึ้กอบอุ่นใน
อกขึน้มาทันที ซ่ึงกระตุน้เตอืนให้ผม
พูดกับพวกเขา

พวกเขาบอกผมวา่พวกเขาอยู่ใน
บราซิลเพื่อส่ังสอนพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์ผมถามวา่พวกเขาจะ
สอนผมไดไ้หม และเรานัดหมายกัน

เมื่อผมไดย้ินเรือ่งศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธครัง้แรก ผมรูว้า่คาํสวด
อ้อนวอนของผมไดร้บัคาํตอบ ตอ่
จากน้ันผู้สอนศาสนาให้หนังสือผม
เล่มหน่ึง ยังความประหลาดใจแก่ผม
เพราะหนังสือเล่มน้ันคอืพระคมัภีร ์
มอรมอน—เหมือนเล่มที่ผมเคยเห็น
ในตูโ้ชว ์ผมรูสึ้กอบอุ่นอีกครัง้และมี
ความสุขมากจนแทบจะพูดไม่ออก

ผูส้อนศาสนาอธบิายท่ีมาของ 
หนังสือ จากน้ันก็ขอใหผ้มสวด

ออ้นวอนทูลถามพระผู้เป็นเจ้าวา่
หนังสือเล่มน้ีจรงิหรอืไม่ ผมมีความ
มั่นใจอยู่แล้วถึงความศักดิสิ์ทธิ์ของ
หนังสือเล่มน้ี เพราะพระเจ้าทรง
แสดงให้ผมเห็น—สองครัง้ ถึงกระน้ัน 
ผมก็ยังสํารวจอย่างละเอียด ขณะกําลัง
อ่าน 3 นีไฟบทที่ 17 ผมรูว้า่บทน้ันมี
เรือ่งราวศักดิสิ์ทธิ์เพราะมีพระวจนะ
ของพระเยซูครสิต์

รากฐานประจักษ์พยานของผมอยู่
ในการรูว้า่พระคมัภีรม์อรมอนมีพระ
วจนะของพระผู้เป็นเจ้า น่ันเปลี่ยน
ผมและยังคงเปลี่ยนผม ◼
โฮเซ เอวานิลโด มาตอิสั เฟอรนนัเดซ,  
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พบทางฝ่าหมอก
แหง่ความมืด

ย้อนกลับไปเมื่อสามส่ีปีก่อนดฉัิน
ประสบช่วงเวลาที่มืดมนเป็น

พิเศษของชีวติ ดฉัินเผชิญ³ญหา
ยุ่งยากมากมาย ดฉัินรูสึ้กหดหู่และมี
ภาระท่วมท้น

ที่โบสถ์วนัอาทิตย์วนัหน่ึง ดฉัิน
มองไปรอบๆ เห็นครอบครวัที่มีความ
สุขกําลังรอ้งเพลงสวดและลิม้รสความ
รกัของพระผู้เป็นเจ้า ดฉัินอยากรูสึ้ก
แบบน้ันบ้าง แตม่ีบางอย่างผิดปกตใิน
ตวัดฉัิน

ดฉัินเคยรูสึ้กถึงพระวญิญาณใน
อดตี แตไ่ม่ไดรู้สึ้กมานานพอสมควร 
เหมือนในนิมิตของลีไฮเกี่ยวกับตน้ไม้
แห่งชีวติ ดฉัินรูสึ้กประหน่ึงถูกราย
ล้อมดว้ยหมอกแห่งความมืด—ดฉัิน
มองไม่เห็นตน้ไม้ (ด ู1 นีไฟ 8:2–24)

เมื่อคาํสวดอ้อนวอนศีลระลึกเริม่
ตน้ ดฉัินหลับตา คดิถึงพระบิดาบน
สวรรคพ์ลางวงิวอนขอความเช่ือมั่น
ในความรกัของพระองค ์ดฉัินทูลถาม

พระองคว์า่เหตใุดดฉัินจึงไม่สามารถ
ลิม้รสผลของตน้ไม้แห่งชีวติได้

ขณะไตรต่รองความÁนของลีไฮ 
ดฉัินเกิดความตระหนักอย่างมาก 
“ทําไมดฉัินไม่เคยนึกถึงเรือ่งน้ี” ดฉัิน
คดิ การเดนิทางฝ่าหมอกแห่งความ
มืดเป็นเรือ่งปกตทิี่สุดในแผนของ
พระผู้เป็นเจ้า พระองคท์รงยอมให้เรา
ประสบความยากลําบากครัง้แล้วครัง้
เล่าเพื่อเราจะสามารถพึ่งพาพระองค์
และพระบุตรอย่างเต็มที่ กุญแจคอืยึด
ราวเหล็ก ดฉัินยังคงมองเห็นตนเอง
ในหมอกแห่งความมืด แตด่ฉัินมี
ความหวงั

เมือ่ความรูสึ้กน้ีออกไปจากความคดิ
ดฉัินรูสึ้กถงึการยนืยนัจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์วา่การทดลองของดฉัินจะผ่าน
ไป พระวญิญาณทรงเป็นพยานวา่ 
พระบิดาบนสวรรคท์รงอยู่ที่น่ัน ดฉัิน
เช็ดน้ําตา ขอบพระทัยที่ดฉัินสามารถ
รูสึ้กถึงพระวญิญาณอีกครัง้

ดฉัินเริม่จดจ่ออยู่กับพระคมัภีร ์
ดฉัินยังมีวนัมืดมนหลายวนั แตม่ี
ศรทัธาวา่ถ้าดฉัินยึดราวเหล็ก—พระ
วจนะของพระผู้เป็นเจ้า (ด ู1 นีไฟ 
11:25)—ดฉัินจะเป็นอิสระจากหมอก
แห่งความมืด ดฉัินไม่แน่ใจวา่จะใช้
เวลานานเท่าใด แตสั่กวนัหน่ึงดฉัิน
คงจะไดล้ิม้รสความรกัของพระผู้เป็น
เจ้าอีกครัง้ เหมือนแสงอาทิตย์อบอุ่น
หลังฤดหูนาวที่ยาวนาน

ขณะที่ดฉัินตอ่สู้กับ³ญหาท้าทาย
ของชีวติเป็นครัง้เป็นคราว ดฉัินนึก 
ถึงคาํสัญญาของดฉัินที่วา่จะยึดราว
เหล็กให้มั่นโดยศึกษาพระคมัภีรแ์ละ
ถ้อยคาํของศาสดาพยากรณ์ ดฉัินรู้
วา่เมื่อเกิดหมอกแห่งความมืด ดฉัิน
มีเครือ่งมือที่จําเป็นตอ่การมองเห็น
ทางฝ่าหมอกและคาํสัญญาของการ
ตอ้นรบัที่อบอุ่นอีกดา้นหน่ึง ◼
จเูวนตา เวซซานี, แคลฟิอร์เนีย  

สหรัฐอเมริกา

ดิ ม า า

า า  ก

ค มร ค ามรก

ร า กคร  ม

า า

า า

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ส
แต

น 
เฟ

ลโ
ล



42 เลียโฮนา

คณุรู้วา่จริง!
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วันหน่ึงขณะผมทํางานอยู่ในห้าง
สรรพสินคา้แห่งหน่ึงในเมือง 

โอกแลนด ์รฐัแคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิา เพื่อนคนหน่ึงแวะมา
ชวนผมไปรบัประทานอาหารเย็น เธอ
บอกวา่จะมีผู้สอนศาสนามอรมอนสอง
คนมารว่มดว้ย

หลังอาหารผู้สอนศาสนาตัง้
กระดาษสักหลาดแผ่นเล็กและเริม่
ถามผม ผมรูสึ้กหงุดหงิดพอสมควร 
ผมแคอ่ยาก½งพวกเขาแล้วก็ไป

แตเ่มื่อจบการสนทนา ผู้สอน
ศาสนาหนุ่มคนหน่ึงจากยูทาห์ลาก
เก้าอีม้าใกล้ผม มองตาผม ยื่นพระ
คมัภีรม์อรมอนให้ผม และแสดง
ประจักษ์พยาน เขาบอกวา่เขารู้

วา่ศาสนจักรน้ีแท้จรงิและผมจะรูไ้ด้
เช่นกันโดยอ่านหนังสือเล่มน้ี จาก
น้ันเขาก็อ้าง โมโรไน 10:4 และบอก
วา่ถ้าผมจะทูลถามพระผู้เป็นเจ้าดว้ย
ความจรงิใจและดว้ยเจตนาแท้จรงิ 
พระองคจ์ะทรงแสดงความจรงิของ
หนังสือให้ประจักษ์ตอ่ผมโดยอํานาจ
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ในช่วงสัปดาห์ตอ่มา ผมอ่านหลาย
บท และเราพบกันอีกครัง้ที่บ้าน
เพื่อนของผม หลังจากสนทนาครัง้ที่
สาม ผู้สอนศาสนาจากยูทาห์คนน้ัน
จบงานเผยแผ่และกลับบ้าน

ผมยังคงอ่านและสวดอ้อนวอน
ทุกคนื โดยทูลถามวา่หนังสือ

เล่มน้ีจรงิหรอืไม่ หลังจากสวด

อ้อนวอนคนืหน่ึง ผมเข้านอนและ
อ่านอีกหลายบท ทันใดน้ันผมไดย้ิน
เสียงหน่ึงพูดส่ีคาํวา่ “คณุรูว้า่จรงิ!”

ผมไมเ่คยไดย้นิพระวญิญาณตรสั
กบัผมมากอ่น แตรู่ใ้นเวลาน้ันวา่พระผู้
เป็นเจา้ทรงรูจ้กัและทรงรกัผม ผมตืน้
ตนัใจจนไมอ่าจกลัน้น้ําตาไวไ้ด ้ผมรูว้า่
ผมตอ้งเขา้รว่มศาสนจกัรทีแ่ทจ้รงิของ
พระเยซคูรสิต ์ผมเขา้ใจเช่นกนัวา่ผู้
สอนศาสนาหนุ่มจากยทูาหค์นน้ันพดู
ไดอ้ยา่งไรวา่เขารูว้า่ศาสนจกัรน้ีจรงิ

ผมเข้ารว่มศาสนจักรและตอ่มา
แตง่งานกับสาวงามคนหน่ึงในพระ
วหิารโอกแลนด ์แคลิฟอรเ์นีย เรามี
ลูกแปดคนและอยู่ในแคลิฟอรเ์นีย 
33 ปีก่อนย้ายมายูทาห์
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หลายปีก่อนลูกสาวคนเล็กของเรา
เตรยีมจะไปเป็นผู้สอนศาสนา เธอ
ถามวา่ผมเคยลองตดิตอ่กับผู้สอน
ศาสนาหนุ่มที่เคยสอนผมหรอืไม่

“พ่อคดิถึงเขาตลอดหลายปีน้ี” ผม
ตอบ “แตพ่่อไม่รูจ้ะตดิตอ่เขาอย่างไร”

เธอกลับมาภายใน 10 นาทีและบอก
วา่ “น่ีเบอรโ์ทรศัพท์ของเขาคะ่”

เมื่อผมโทรหาเขา เราสนทนากัน
นานมาก เขาขอที่อยู่อีเมลของผมเพื่อ
เขาจะได ้“บอกให้ผมรูค้วามเป็นไป
ของชีวติเขา” ในอีเมลของเขาวนัตอ่
มา เขาบอกวา่เขาไม่ไดเ้ป็นสมาชิก
ของศาสนจักรมา 40 กวา่ปีแล้วและ
หวงัวา่ผมจะไม่ผิดหวงั

“ผมจะผิดหวงัไดอ้ย่างไร” ผมอีเมล
กลับทันที “คณุเปลี่ยนชีวติผม!”

เราแลกเปลี่ยนอีเมลกันอีกหลาย
ครัง้และตกลงจะพบกัน ไม่นานผมก็
ขับรถไปบ้านเขา เขาเชิญผมเข้าไป 
ในบ้านและแนะน�าผมให้รูจ้ักภรรยา
ของเขา ขณะที่เราคยุกันเกี่ยวกับ 
อดตี ผมถามเขาวา่เขามีพระคมัภีร ์
มอรมอนไหม เขาขึน้ไปชัน้บนและ
กลับมาพรอ้มหนังสือเล่มหน่ึง ผม
หยิบหนังสือ มองตาเขา ยื่นหนังสือ
คนืให้เขา และพูดวา่ “ผมรูว้า่ 
หนังสือเล่มน้ีจรงิ! ถ้าคณุอ่าน  
โมโรไน 10:4 และสวดอ้อนวอน  
คณุจะไดร้บัประจักษ์พยานถึง 
ความจรงิของหนังสือน้ีเช่นกัน”

หลายเดอืนตอ่จากน้ัน เขาอ่าน สวด
ออ้นวอน และกลบัใจ ไมน่านลกูชาย
วยั 18 ปีของเขาก็ใหบ้พัตศิมาเขาอกี
ครัง้ และผมไดม้โีอกาสยนืยนัเขา

ผมรูว้า่ลูกสาวของผมไดร้บัการ
ดลใจให้ถามผม และผมรูว้า่พระบิดา

บนสวรรคท์รงเตรยีมเราสองคนให้มา
พบกันอีกครัง้ในอีก 45 ปีตอ่มา ผมได้
เรยีนรูพ้ลังของพระคมัภีรม์อรมอน 
ผมไดเ้รยีนรูเ้ช่นกันวา่ตอ้งไม่ทิง้คนที่
ออกนอกศาสนจักร ◼
เฮนรีย์ (แฮงค์) บราวน์, ยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

การศกึษาของดฉินั
เพียงพอแล้วหรือ

ดิฉันอ่านพระคมัภีรม์อรมอนอย่าง
ซ่ือสัตย์ทุกวนัตัง้แตเ่ป็นวยัรุน่ แม้

จะมีหลายคนืที่ดฉัินล้มตวัลงนอน
อย่างหมดเรีย่วแรงและรูต้วัวา่ยังไม่ได้
อ่าน ดฉัินจะหยิบขึน้มาอ่านอย่างน้อย
สองสามข้อ

สองปีก่อนผู้น�าขอให้ดฉัินสอน
พันธสัญญาเดมิในเซมินารเีช้าตรู ่
ดฉัินไม่คุน้กับพันธสัญญาเดมิเท่า
พระคมัภีรเ์ล่มอื่น ดว้ยเหตน้ีุบางวนั
ดฉัินจึงใช้เวลาสามส่ีช่ัวโมงศึกษาและ
เตรยีมบทเรยีน เพราะดฉัินใช้เวลา
ศึกษาพระคมัภีรไ์บเบิลและการเปิด
เผยยุคสุดท้ายมาก ดฉัินจึงไม่ไดอ้่าน
พระคมัภีรม์อรมอนทุกวนั เราอ่าน
พระคมัภีรม์อรมอนเป็นครอบครวั
ตอนกลางคนื และดฉัินจะใช้พระ
คมัภีรม์อรมอนอ้างโยงเป็นครัง้คราว 
ดว้ยเหตน้ีุจึงรูสึ้กวา่ดฉัินไดศึ้กษาพระ
กิตตคิณุเพียงพอแล้วในแตล่ะวนั

ช่วงกลางเทอมในเดอืนมกราคม 
ประธานสเตคท้าทายทัง้สเตคให้อ่าน
พระคมัภีรม์อรมอนวนัละหน่ึงบท  
ถึงแม้จะสงสัยวา่จะหาเวลาอ่านได้

อย่างไรทัง้ที่ศึกษาเซมินารอีย่าง
หนัก แตด่ฉัินตดัสินใจวา่จะยอมรบั
ค�าท้าทาย ดฉัินตอ้งอา่นไมเ่พยีงเพือ่
ท�าใหต้นเองเขม้แข็งเทา่น้ันแตเ่พือ่
เป็นแบบอยา่งใหแ้กล่กูๆ และ 
นักเรยีนดว้ย

ดฉัินอา่นพระคมัภีรม์อรมอนวนัละ
บทนับจากน้ันเมือ่เริม่เตรยีมบทเรยีน
เซมนิารหีรอืเมือ่จะเขา้นอน วญิญาณ
และพลงัท่ีดฉัินไม่รูว้า่ก�าลังหายไปได้
กลบัเขา้มาในชีวติดฉัินอกีครัง้ บท
เรยีนเซมนิารขีองดฉัินซ่ึงไปไดด้กีลบั
ดยีิง่กวา่เดมิ พันธสัญญาเดมิหลาย
ตอนทีเ่ขา้ใจยากกลบัชัดเจนขึน้ ดฉัิน
ตระหนักเช่นกนัวา่ดฉัินเขา้ใจพระ
คมัภรีม์อรมอนดขึีน้อนัเป็นผลจากการ
ทีด่ฉัินศึกษาเกีย่วกบัศาสดาพยากรณ์
และกฎของโมเสสอยา่งจรงิจงั

ค�าน�าของพระคมัภีรม์อรมอนมี
ค�าอ้างอิงจากศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธดงัน้ี “ข้าพเจ้าบอกบรรดาพี่น้อง
ชายวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นหนังสือ
ที่ถูกตอ้งยิ่งกวา่หนังสือใดๆ บนแผ่น
ดนิโลก, และเป็นศิลาหลักแห่งศาสนา
ของเรา, และมนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้
เป็นเจ้ามากขึน้โดยการยึดมั่นกับหลัก
การของหนังสือเล่มน้ี, ยิ่งวา่หนังสือ
เล่มอื่นใด”

พระคมัภีรม์อรมอนยึดโยงทุก
ส่วนของพระกิตตคิณุไวด้ว้ยกันและ
ประกอบดว้ยประจักษ์พยานอันทรง
พลังเกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละแผน
แห่งความรอด อีกทัง้ช่วยให้เรือ่ง
อื่นทัง้หมดในชีวติดฉัินลงตวั ดฉัิน
ขอบพระทัยที่มีพระคมัภีรม์อรมอน
เป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ�าวนั ◼
แองจี นิโคลสั, เทกซสั สหรัฐอเมริกา
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 ตล่ะคนถูกวางไวบ้นโลกน้ี
ในสภาวการณ์ตา่งกัน ถึงจะ
ตา่งกัน แตพ่ระเจ้าทรงเปิด

เผยความจรงิเกี่ยวกับจุดประสงค์
ของชีวติมรรตยัที่ใช้ไดก้ับเราทุกคน 
พระองคท์รงสอนความจรงิเหล่าน้ีให้
อาดมัและเอวาบิดามารดาแรกของเรา 
และทรงยืนยันอีกครัง้ในสมัยของเรา

ข้าพเจ้าเรยีกความจรงิเหล่าน้ีวา่ 
“ความเป็นจรงิของความเป็นมรรตยั” 
ถ้าเราอยากไดพ้รและประโยชน์อย่าง
เต็มที่จากประสบการณ์มรรตยัของ
เรา เราตอ้งเข้าใจและน้อมรบัความ
เป็นจรงิที่ทรงเปิดเผยเหล่าน้ี การไม่
ทําความเข้าใจ หรอืแย่กวา่น้ันคอืจงใจ
เพิกเฉยจะส่งผลในเวลาของเราบน
โลกเป็นเหตใุห้เราใช้อย่างผิดๆ ใช้
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และอาจสูญไป
โดยเปล่าประโยชน์

การเพียงแตม่าถึงแผ่นดนิโลก 
รบัรา่งกายมรรตยั และมีชีวติอยู่ที่น่ี
เท่าน้ันไม่พอ เพื่อใช้เวลาของเราที่
น่ีอย่างมีความหมาย เราตอ้งดาํเนิน
ชีวติและประสบจุดประสงคข์องความ
เป็นมรรตยัตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรง

กําหนด—อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และ
สุดจิตสุดใจ—แทนที่จะเขวไปตามส่ิง
ที่น่าสนใจ สะดวก และสบาย

เมื่ออาดมักับเอวาถูกขับออกจาก
สวนเอเดน พวกท่านเข้ามาในโลก
มนุษย์ พระเจ้าทรงเตรยีมพวกท่าน
ให้พรอ้มรบัประสบการณ์มรรตยัโดย
ทรงสอนความเป็นจรงิที่พวกท่านจะ
ประสบ ข้าพเจ้าตอ้งการทบทวนความ
เป็นจรงิเหล่าน้ีสักสามประการ

ขณะเริม่ทบทวน ขอให้จําไวว้า่
วญิญาณก่อนมรรตยัจํานวนมากไม่ได้
รบัรา่งกายเพราะพวกเขาไม่ไดร้กัษา
สถานะแรก 1 พวกเขาจึงจงใจขัดขวาง
ไม่ให้เราประสบความบรบิูรณ์ของ
ความเป็นมรรตยั พวกเขาหมายมั่น
กีดกันเราไม่ให้รบัประสบการณ์ที่นํา
ไปสู่ความสุขนิรนัดรข์องเรา

เ ็ ก
เ ก

เ ็ ด

พระผู้เป็นเจ้าตรสักับอาดมั 
“ดว้ยหยาดเหงื่อจากหน้าเจ้า เจ้า
จะกินอาหาร, จนกวา่เจ้าจะกลับ

ค าม ร   
ด เ ็ เด

เ
แหง่สาวกเจ็ดสบิ

ควา เ น รร ยั 

สู่ดนิ” (โมเสส 4:25; ด ูปฐมกาล 
3:19ดว้ย) บางคนถือวา่พระดาํรสัของ
พระเจ้าเป็นการสาปแช่งอาดมัและลูก
หลานของเขาเพราะรบัส่วนผลไม้ตอ้ง
ห้าม อย่างไรก็ด ีข้าพเจ้าไดย้ินถ้อยคาํ
เหล่าน้ีประหน่ึงมาจากพระบิดาที่รกั
ขณะทรงอธิบายสภาพในโลกมรรตยัที่
ตกแล้วให้แก่ลูกชายที่อายุยังน้อยและ
ขาดประสบการณ์ซ่ึงอีกไม่นานลูกชาย
คนน้ันจะมาอยู่

เฉกเช่นบิดาทางโลกเตรยีมบุตร
ชายให้พรอ้มออกจากบ้าน พระบิดา
ทรงกําลังช่วยมนุษย์คนแรกเตรยีม
มีชีวติห่างจากบ้านดว้ยตวัเขาเอง 
พระองคท์รงกําลังอธิบายวา่การทํางาน
เป็นความจรงิใหม่—ความเป็นจรงิ
ของความเป็นมรรตยั

พระบิดาบนสวรรคท์รงทราบวา่ 
อาดมักับเอวาจะตอ้งตอ่สู้กับสภาพ
ดนิฟ้าอากาศและแผ่นดนิโลกในไม่
ช้า ตรงข้ามกับประสบการณ์ของพวก
ท่านในสวนเอเดน ที่ซ่ึงทุกส่ิงจัด
เตรยีมให้พวกเขา ชีวติมรรตยัจะเรยีก
รอ้งให้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ หยาด
เหงื่อ ความอดทน และความมานะ

ร
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บากบั่นเพื่อเอาชีวติรอด
การฝึกท�างาน—การฝึกฝนและ

ขัดเกลาความคดิ รา่งกาย และ
วญิญาณให้ทุ่มเท ท�าให้เกิดผล ท�าให้
ส�าเรจ็ และก้าวหน้า—เป็นความจรงิ
พืน้ฐานของชีวติมรรตยัทุกชีวติ น่ี
เป็นวธิีหน่ึงที่เราจะเป็นเหมือนพระ
ผู้เป็นเจ้าและบรรลุจุดประสงคข์อง
พระองคบ์นแผ่นดนิโลก พระบิดา
บนสวรรค ์พระเยซูครสิต ์และพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ทรงงานทุกพระองค ์
งานและรศัมีภาพของพระองคค์อื  
“ท�าให้เกิดความเป็นอมตะและชีวติ 
นิรนัดรข์องมนุษย์” (โมเสส 1:39) 
ความเป็นจรงิคอืจะมีรศัมีภาพไม่ได้
หากปราศจากการท�างาน

เหตผุลหลักประการหน่ึงที่มนุษย์
ตอ้งท�างานคอืเพื่อจัดหาให้ครอบครวั
ของพวกเขา “ครอบครวั: ถอ้ยแถลงตอ่
โลก“ ระบวุา่ “จดัหา” เป็นบทบาทหน่ึง
ในสามทีใ่หแ้กผู้่ชายโดยเฉพาะ 2 ผู้ชาย
ที่รูว้ธิีท�างานและจัดหาให้ตนเองมี
ความเช่ือมั่นวา่เขาสามารถแตง่งาน
และจัดหาให้ภรรยากับลูกๆ ได้

อธิการเอช. เดวดิ เบอรต์นั อดตี
อธิการควบคมุของศาสนจักรกล่าว
วา่ “การท�างาน—อย่างซ่ือสัตย์และมี
ประสิทธิผล—ท�าให้เกิดความพอใจ
และส�านึกในคณุคา่ของตน เมื่อเราได้
ท�าสุดความสามารถเพื่อพึ่งพาตนเอง 
จัดหาตามความจ�าเป็นของเราและ
คนในครอบครวั เราสามารถหันไปพึ่ง
พระเจ้าไดด้ว้ยความมั่นใจเพื่อทูลขอ
ส่ิงที่เรายังขาดอยู่” 3

ซาตานคอยจ้องท�าลายจุดประสงค์
ของพระผู้เป็นเจ้าและบ่อนท�าลาย
ประสบการณ์มรรตยัของเรา เพื่อตอ่
ตา้นความส�าคญัที่พระบิดาทรงเน้น
ย�า้ให้ท�างาน ปฏิปักษ์ไดท้�าให้หลาย
คนในสมัยของเราเช่ือวา่เป้าหมาย

บรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย
ถ้าเราไม่ฝึกท�างานขณะอยู่ในความ

เป็นมรรตยั เราจะไม่บรรลุศักยภาพ
อันสมบูรณ์ของเราและความสุขใน
ชีวติน้ี เราจะไม่พัฒนาคณุสมบัตแิละ
คณุลักษณะที่จ�าเป็นตอ่ชีวตินิรนัดร์

ควำมเป็นจริงข้อ 2: โดยผ่ำนกำร
แต่งงำนนิรันดร์เรำจะได้รับพรทกุ
ประกำรที่พระบดิำบนสวรรค์ทรง
ประสงค์จะประทำนแก่เรำ

พระเจ้าทรงสัญญาไวใ้นค�าปฏิญาณ
และพันธสัญญาของฐานะปุโรหิตวา่

“ผู้ใดที่ซ่ือสัตย์ตอ่การไดร้บัฐานะ
ปุโรหิตทัง้สองอย่างน้ีซ่ึงเราพูดถึง 
กลายเป็น พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม, 
และศาสนจักรและอาณาจักร, และผู้
ที่ทรงเลือกไวข้องพระผู้เป็นเจ้า. 

“และคนเหลา่น้ันทัง้ปวงดว้ยทีไ่ดร้บั
ฐานะปุโรหิตน้ียอ่มรบัเรา, พระเจา้ตรสั;

“. . . คนที่รบัเราย่อมรบัพระบิดา
ของเรา;

“และคนที่รบัพระบิดาของเราย่อม
รบัอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา; 
ฉะน้ันทุกส่ิงที่พระบิดาของเรามีย่อม
จะประทานแก่เขา.

“และน่ีเป็นไปตามค�าปฏิญาณและ
พันธสัญญาซ่ึงเป็นของฐานะปุโรหิต” 
(คพ. 84:33–35, 37–39)

พระบิดาที่รกัของเราทรงตอ้งการ
ให้บุตรธิดาแตล่ะคนของพระองค์
ไดร้บัทุกส่ิง—ความบรบิูรณ์ ความ
บรบิูรณ์ของพระองค ์เพื่อให้ไดร้บั
ความบรบิูรณ์ดงักล่าว “มนุษย์ตอ้ง
เข้าสู่ระเบียบน้ีของฐานะปุโรหิต 
[หมายถึงพันธสัญญาใหม่และเป็นนิจ
ของการแตง่งาน]” (คพ.131:2)

การแตง่งานนิรนัดรแ์ละทัง้หมดที่
ออกแบบไวช่้วยให้เราเรยีนรูแ้ละรบั
ประสบการณ์เป็นกุญแจไขสู่การไดร้บั

เบือ้งตน้ในชีวติคอืหลีกเลี่ยงการ
ท�างาน ในสังคมปัจจุบัน คนจ�านวน
มากตัง้หน้าตัง้ตาหางานที่รายไดด้แีต่
ท�างานน้อย การลงทุนหรอืกลยุทธ์การ
เงินที่จ่ายคา่ตอบแทนสูงโดยไม่ตอ้ง
พยายาม และโปรแกรมที่จ่ายให้ตาม
ตอ้งการโดยพวกเขาไม่เสียอะไร บาง
คนพยายามหลีกเลี่ยงการท�างานโดย
การกู้ยืมและอาศัยเงินที่พวกเขาไม่
คดิจะคนื พวกเขาไม่ยอมท�างาน จัด
งบประมาณ และออมเงินก่อนจ่าย 
ผู้น�าศาสนจักรเคยแนะน�าวา่เราควร
ท�างานทดแทนส่ิงที่เราไดม้าและ 
“หลีกเลี่ยงหน้ีสินยกเวน้ส�าหรบัความ
จ�าเป็นพืน้ฐานที่สุด” 4

เล่ห์เหลี่ยมอีกอย่างหน่ึงที่ปฏิปักษ์
ใช้ในคนรุน่น้ีคอืเปิดช่องให้ความ
ใฝ่ฝันตามธรรมชาตมินุษย์ท�างาน
และไปถึงทางตนั พระผู้เป็นเจ้าทรง
ใส่ความปรารถนาจะแข่งขันและ
บรรลุผลส�าเรจ็ไวใ้นเยาวชนชาย ดว้ย
ทรงมีเจตนาจะให้พวกเขาใช้ความ
ใฝ่ฝันเพื่อจะเป็นผู้จัดหาให้ครอบครวั
อย่างซ่ือสัตย์ ในวยัเยาวข์องเรา ความ
ใฝ่ฝันดงักล่าวเปิดช่องให้การเสาะ
แสวงหาดา้นวชิาการ การกีฬาหรอื
อื่นๆ ที่ช่วยสอนเรือ่งความมานะ
บากบั่น วนัิย และการท�างาน อย่างไร
ก็ตาม ซาตานจะสกัดกัน้ความใฝ่ฝัน
น้ันอย่างแยบยลและเปิดช่องให้
เข้าไปในโลกเสมือนจรงิของวดิโีอเกม
ที่กินเวลาและความใฝ่ฝัน และน�าไป
สู่ความมัวเมาลุ่มหลง

ไม่วา่ท่านจะเล่นวดิโีอเกมยากปาน
ใด การท�างานในโลกเสมือนจรงิจะ
ไม่มีวนัท�าให้เกิดความพอใจที่มากับ
การท�างานจรงิๆ การท�างานจรงิๆ คอื
ความพยายาม ความมานะบากบั่น 
ความอดทน และวนัิยเพื่อให้ไดค้วาม
รูท้ี่คุม้คา่ ท�างานที่จ�าเป็นตอ้งท�า หรอื



พรทุกประการที่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงประสงคจ์ะประทานแก่บุตร
ธิดาของพระองค ์เฉพาะครอบครวั
เท่าน้ัน—ชายและหญิงที่ดาํเนินชีวติ
คูค่วรแก่การเข้าไปในพระนิเวศน์ของ
พระเจ้าและรบัการผนึกไวด้ว้ยกัน—
จึงจะมีสิทธิ์ สามีภรรยารบัพรครบถ้วน
ของฐานะปุโรหิตดว้ยกัน หาไม่แล้วก็
ไม่ไดร้บัเลย

น่าสนใจที่ในคาํปฏิญาณและ 
พันธสัญญาของฐานะปุโรหิต พระเจ้า
ทรงใช้คาํกรยิา ไดร้บั และ รบั พระองค ์
ไม่ทรงใช้คาํกรยิา กําหนดให้ ในพระ
วหิารชายและหญิง—ทัง้คู—่ไดร้บั
และรบัพรและพลังของทัง้ฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดค หลังจากคูช่าย
หญิงไดร้บัพรเหล่าน้ีในพระนิเวศน์
ของพระเจ้า ตามหลักแล้วในชีวติ
ครอบครวัน่ันเองที่พวกเขาพัฒนา
อุปนิสัยและคณุลักษณะเหมือน 
พระผู้เป็นเจ้า—เสียสละให้กัน รบัใช้
กัน รกักันดว้ยความซ่ือสัตย์ภักดอีย่าง
สมบูรณ์ เป็นหน่ึงเดยีวกันในความรกั
ที่มีตอ่กันและตอ่พระผู้เป็นเจ้า

ความบรบิูรณ์ ฐานะปุโรหิต 
ครอบครวั—สามคาํที่เกี่ยวข้องกัน
น้ีล้วนเป็นส่วนหน่ึงในความเป็น
จรงิของการแตง่งานนิรนัดร ์การทํา
ทัง้หมดในอํานาจของเราเพื่อทําให้
การแตง่งานนิรนัดรเ์ป็นจรงิในชีวติ 
มรรตยัทําให้เรามั่นใจวา่เราจะไม่เสีย
เวลาเปล่าบนแผ่นดนิโลก

ซาตานผู้หลอกลวงตลอดกาล 
เขาอยู่ทั่วไปในสมัยของเราเพื่อ
บิดเบือนความเป็นจรงิของความ
เป็นมรรตยั เขาทํางานล่วงเวลาเพื่อ
ทําลายความหมายและความสําคญั
ของการแตง่งานในความคดิของชาย
หญิง กับบางคน เขาขายคาํโป้ปด

วา่การแตง่งานไม่จําเป็น รกัเท่าน้ันก็
พอ กับหลายคนเขาพยายามใช้นิยาม
ใหม่ตามกฎหมายของการแตง่งาน
มาทําให้ความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรม
กลายเป็นเรือ่งถูกกฎหมาย กับคน
ที่เช่ือเรือ่งการแตง่งานตามที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงนิยามไว ้เขาทําให้ความ

สําคญัของการแตง่งานลดลงเน่ืองจาก
การศึกษาและความมั่นคงทางการ
เงิน เขาทําให้คนกลัวการเสียสละและ
³ญหายุ่งยากเกี่ยวกับการแตง่งาน 
โดยที่กลัวจนไม่กล้าทําอะไร หลาย
คนจึงน่ังอยู่เฉยๆ เหมือนวตัถุที่ถูก
กระทําแทนที่จะก้าวไปข้างหน้าและ
ปฏิบัตดิว้ยศรทัธา

บางคน หนักใจกบังานยากของการ
สรา้งความสัมพนัธท์ีแ่ทจ้รงิแตก็่รูสึ้ก
วา่ตนปรารถนาการครองคูแ่ละความ
สัมพนัธใ์กลชิ้ดจงึถกูลอ่ใจดว้ยความ
หวงัผดิๆ ในโลกเสมอืนจรงิ การที่พวก
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เขาพยายามมีความสัมพันธ์เสมือน
จรงิจะไม่ก่อให้เกิดส่ิงใดนอกจาก
ความวา่งเปล่า ความปรารถนา และ
ความละอายใจยิ่งขึน้ หลายคนถูกดงึ
เข้าไปในการคน้หาที่วา่งเปล่าครัง้
แล้วครัง้เล่าจนแบบแผนของพวก
เขากลายเป็นความมัวเมาลุ่มหลงที่
ไม่มีวนัพอใจ 5 พวกเขาตดิอยู่ในวงจร
ที่บ่อนทําลายแรงใจให้ตอ่ตา้นการ
ล่อลวง พวกเขายังคงมีสิทธิ์เสรแีต่
มีความหวงัไม่มากพอจะสามารถตอ่
ตา้นได ้โดยที่ตดิอยู่ในรา่งแหเช่นน้ี 
พวกเขาจึงเส่ียงตอ่การไม่ไดร้บัความ
บรบิูรณ์และปีตขิองความเป็นจรงิอัน
สูงส่งที่สุดประการหน่ึงของความเป็น
มรรตยั น่ันก็คอื การแตง่งานนิรนัดร์

หากท่านตดิอยู่ในรา่งแหเช่นน้ี  
จงขอความช่วยเหลือ อย่ารอ การตดิ
อยู่ในน้ันจะทําให้การเตบิโตและ
ความก้าวหน้าของท่านในความเป็น

มรรตยัช้าลง
จงสํารวจชีวติท่าน จงแน่ใจวา่แนว

คดิผิดๆ เกี่ยวกับการแตง่งานไม่ได้
ทําให้ความคดิของท่านมืดมน จําไว้
วา่การแตง่งานที่ประสบความสําเรจ็
ตัง้อยู่บน “ศรทัธา การสวดอ้อนวอน 
การกลับใจ การให้อภัย ความเคารพ 
ความรกั ความเห็นอกเห็นใจ การ
ทํางาน และกิจกรรมนันทนาการ 
ที่ดงีาม” 6

จงเริม่สรา้งคณุลักษณะเหล่าน้ัน
วนัน้ีในชีวติส่วนตวัของท่าน ขณะ
ทําเช่นน้ัน พระเจ้าจะทรงเปิดทาง
ให้ท่านไดร้บัความบรบิูรณ์ของพรที่

ทรงเตรยีมไวใ้ห้บุตรธิดาของพระองค์
—พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจของ
การแตง่งาน อย่าปล่อยให้ความเป็น
มรรตยัของท่าน “รา้งลงสิน้” (โจเซฟ 
สมิธ—ประวตั ิ1:39)
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ในเวลาที่พระองคท์รง “อวยพร” 
หรอือนุมัตใิห้อาดมัและเอวาสรา้ง
ครอบครวัแรกบนแผ่นดนิโลก 7 พระ
ผู้เป็นเจ้าประทานพระบัญญัตใิห้
ทัง้สองมีลูกดกทวมีากขึน้จนเต็ม
แผ่นดนิโลก (ด ูปฐมกาล 1:28; 
โมเสส 2:28) การแตง่งานและบุตร
ธิดาเกี่ยวข้องกัน อํานาจการสรา้งที่
ให้กําเนิดชีวติจะใช้เฉพาะระหวา่ง
ชายหญิงที่แตง่งานอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมายเท่าน้ัน 8

อาดมัและเอวาเข้าใจวา่การให้
กําเนิดคอืความเป็นจรงิที่สําคญัของ
ความเป็นมรรตยั พวกท่านเช่ือ½ง
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า “และ
อาดมัเสพสมกับภรรยา, และนาง
คลอดบุตรและธิดาให้เขา, และพวก
เขาเริม่ขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูน
ให้เต็มแผ่นดนิโลก” (โมเสส 5:2) 
ศาสดาพยากรณ์ในสมัยของเรา
ประกาศวา่ “พระบัญญัตขิองพระผู้
เป็นเจ้าที่ให้บุตรธิดาของพระองค์
ขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้เต็ม
แผ่นดนิโลกยังมีผลบังคบั” 9

อย่างไรก็ด ีในโลกทุกวนัน้ี คน
จํานวนมากไม่เช่ืออีกตอ่ไปวา่ “บุตร
ทัง้หลายเป็นมรดกจากยาเวห์”  
(สดดุ ี127:3)

หลายปีก่อน ชายหญิงคูห่น่ึงที่กําลัง
จะแตง่งานมาพบข้าพเจ้า พวกเขา
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ขอคาํแนะนําจากข้าพเจ้าเรือ่งลูก 
ข้าพเจ้าเตอืนพวกเขาให้นึกถึงพระ
บัญญัตทิี่พวกเขาจะไดร้บัเมื่อรบัการ
ผนึก และข้าพเจ้าแนะนําให้พวกเขา
รกัษาพระบัญญัตขิ้อน้ีผ่านการหารอื
กับพระเจ้า ข้าพเจ้าเตอืนพวกเขาวา่
น่ีเป็นพระบัญญัตเิหมือนส่วนสิบ การ
ถือปฏิบัตวินัสะบาโต หรอืพระบัญญัติ
ข้ออื่น ทันทีที่ทําพันธสัญญา คาํถาม
ไม่ไดอ้ยู่ที่วา่จะรกัษาพันธสัญญาหรอื
ไม่ แตอ่ยู่ที่วา่จะรกัษาอย่างไรเพื่อให้
พระเจ้าพอพระทัยและเห็นชอบ

ข้าพเจ้าเฝ้าดพูวกเขาเริม่ตน้ชีวติ
แตง่งาน ฝ่ายชายเหลืออีกปีเดยีวก็
จะเรยีนจบปรญิญาตร ีส่วนฝ่ายหญิง
เหลืออีกหน่ึงปีจะจบปรญิญาโท พวก
เขารูสึ้กวา่ตอ้งมีครอบครวัทันที—แม้
จะตอ้งเรยีนหนังสือและไม่แน่ใจ
เรือ่งอาชีพในอนาคต การมีบุตรเรว็
ไม่ง่ายหรอืไม่สะดวก เขาตอ้งหางาน 
พวกเขาตอ้งย้าย และเธอตอ้งเรยีน
ให้จบ พวกเขาเผชิญความเครยีด
และการเสียสละ เขาตอ้งรบีกลับบ้าน
ทุกวนัและดแูลลูกน้อยช่วงที่เธอทํา
วทิยานิพนธ์และฝึกงาน เธอศึกษา
และเขียนระหวา่งให้นมบุตรและ
เปลี่ยนผ้าอ้อม

พระเจ้าประทานพรและทรงทําให้
พวกเขารุง่เรอืง ขณะที่อีกหลายคน
ตกงานในช่วงเศรษฐกิจซบเซาปี 
2008 แตเ่ขายังมีงานทําและไดเ้ลื่อน
ตาํแหน่ง เพราะพวกเขาประหยัด
มัธยัสถ์ พวกเขาจึงไม่มีหน้ียกเวน้คา่
ผ่อนบ้าน และพวกเขาสามารถจ่ายคา่
เรยีนปรญิญาโทจนครบโดยไม่มีหน้ี 
พวกเขายังคงเรยีนรูบ้ทเรยีนอันมี
คา่ที่มากับการเป็นบิดามารดาเท่าน้ัน 
การให้กําเนิดไม่ง่ายทัง้ไม่สะดวก แต่
น่ันเป็นพระบัญญัตทิี่ช่วยให้เรารบัรู้
ถึงพรแท้จรงิของความเป็นมรรตยั

ความเป็นมรรตยัเป็นของประทาน
อันยิ่งใหญ่ที่สุดประการหน่ึงที่พระ
บิดาประทานแก่เรา พระองคท์รง
รกัเราและทรงตอ้งการให้เราใช้ของ
ประทานดงักล่าวอย่างเต็มที่และครบ
ถ้วน โดยน้อมรบัและมุ่งเน้นความ
เป็นจรงิที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผย
เท่าน้ันเราจึงจะบรรลุจุดประสงคท์ี่
เรามายังแผ่นดนิโลก ซาตานรูว้า่เขา
ไม่สามารถทําอะไรไดเ้พื่อกีดกันเรา
ไม่ให้ไดร้บัรา่งกาย ดว้ยเหตน้ีุเขาจึง
พยายามเบนเราออกจากจุดประสงคท์ี่
สรา้งเรามา—ทํางาน แตง่งาน และให้
กําเนิดบุตร

ขอเราอย่าดาํเนินชีวติไรจุ้ดหมาย
และไม่มีจุดประสงคเ์พียงเพื่อพบใน
ท้ายที่สุดวา่เราไดใ้ช้เวลาบนแผ่นดนิ
โลกตดัขาดจากความเป็นจรงิที่ไดร้บั
การเปิดเผยของความเป็นมรรตยัที่
จําเป็นตอ่การบรรลุจุดประสงคข์อง
เราที่น่ี ขอให้เราหลีกเลี่ยงแนวคดิ
ผิดๆ ในเรือ่งกฎเกณฑ์ของมนุษย์
และยึดมั่นความจรงิที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเปิดเผยทัง้น้ีเพื่อการเดนิทาง
ผ่านความเป็นมรรตยัของเราจะมีคา่ 
สมบูรณ์ และเป็นจรงิ ◼
จากคาํปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณ
เรือ่ง “ความเป็นจรงิของความเป็น
มรรตยั” ทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์–
ไอดาโฮเมือ่วนัที ่19 กุมภาพันธ์ 2013 
ดบูทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษที ่
web.byui.edu/devotionalsandspeeches

 1. ด ูอับราฮัม 3:26, 28.
 2. ด ู“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” 

เลียโฮนา,พ.ย. 2010, 165.
 3. เอช. เดวดิ เบอรต์นั, “พรของการทํางาน,” 

เลียโฮนา, ธ.ค. 2009, 37.
 4. นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ความคารวะ 

พระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดเริม่ตน้ของ³ญญา,” 
เลียโฮนา, ม.ค. 2013, 26; ด ูโรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, 

ก เ ด

“ผู้ ท่ีไมไ่ด้แตง่งานหรือไมส่ามารถ

มีลกูได้ไมถ่กูกีดกนัจากพรนิรันดร์

ท่ีพวกเขาแสวงหา เพียงแตต่อนนี ้

พวกเขายงัไปถงึพรนัน้ไมไ่ด้ เราไมรู้่

ตลอดเวลาวา่พรจะมาอยา่งไรหรือ

มาเม่ือไร แตค่นท่ีซ่ือสตัย์ผู้ท�าและ

รักษาพนัธสญัญาศกัดิ์สทิธ์ิจะไม ่

ถกูปฏิเสธค�าสญัญาของการเพ่ิม 

พนูนิรันดร์”

ด เ เก

ก  

เลียโฮนา

“การเป็นผู้เลีย้งชีพที่มองการณ์ไกล: ทัง้ทาง
โลกและทางวญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 
7–10.

 5. เอ็ลเดอรโ์รเบิรต์ ด.ี เฮลส์แห่งโควรมัอัคร
สาวกสิบสองกล่าววา่ “การเสพตดิเป็นความ
ปรารถนาของมนุษย์ปุถุชนและจะไม่มีวนั
เพียงพอ” (“การเป็นผู้เลีย้งชีพที่มองการณ์
ไกล: ทัง้ทางโลกและทางวญิญาณ,” 11).

 6. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก”
 7. ด ูโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ, Doctrines of 

Salvation, comp. บรซู อาร.์ แมคคองกี เล่ม 3 
(1954–56), 1:115, 2:71.

 8. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก”
 9. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก”
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พรของ าร ่ง นา ไปพรอ้มๆ กัน
น่ันคอืส่ิงที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

สมิธทราบด ีท่านอายุเพียง 14 ปีเมื่อ
ท่านประสบนิมิตแรก ขณะคกุเข่าสวด
อ้อนวอนในป่าศักดิสิ์ทธิ์ ท่านถูกพลัง
ที่มองไม่เห็นของอํานาจอันเหลือเช่ือ
โจมตแีละคกุคามเพื่อทําลายท่าน โดย
ใช้พลังทัง้หมดเรยีกหาพระผู้เป็นเจ้า
เท่าน้ันท่านจึงไดร้บัการช่วยเหลือ 
และการเสด็จเยือนจากพระบิดาและ
พระบุตร

ตอ่มา เมื่อโจเซฟเล่า
ประสบการณ์น้ี ท่านถูก
เพื่อนๆ และผู้นําใน

าร าค ก กรรม  2016

“ดงัน้ัน, ท่านตอ้ง  

่ง นา  

วยควา น่ว น่ นพระคร   

โดยมีความเจดิจา้อนับรบิรูณแ์หง่ความหวงั, และความรกัตอ่พระผูเ้ป็นเจา้และตอ่
มนุษยท์ัง้ปวง. ดงัน้ัน, หากท่านจะมุ่งหนา้, ดื่ มด �า่พระวจนะของพระครสิต,์ และ
อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่แลว้, ดเูถดิ, พระบิดาตรสัดงัน้ี: เจา้จะมีชีวตินิรนัดร”์ 

(2 นีไฟ 31:20)

ท่านมุ่งหน้าดว้ยความแน่วแน่ใน
พระครสิต ์ซ่ือตรงตอ่พันธสัญญาของ
ท่าน พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถทําส่ิง
อัศจรรย์ให้ท่านและผ่านท่าน และ
พระองคท์รงสามารถช่วยให้ท่านรูสึ้กมี
ความหวงั ความสบายใจ และสันตสุิข

 า ร า า า าม

ารดาํเนินชีวติเป็นสมาชิกที่
ซ่ือสัตย์ของศาสนจักรนําพร

อันน่าพิศวงมาให้ แตน่ั่นไม่ได้
หมายความวา่ชีวติจะไม่ยากในบางครัง้ 
การล่อลวง เพื่อนที่ไม่จรงิใจ ³ญหาใน
ครอบครวั อีกสารพัดที่ท่านสามารถ
เอ่ย หลายอย่างจะพยายามดงึท่านออก
จากเส้นทางพันธสัญญา

น่ันคอืสาเหตทุี่สาระสําคญัของ 
สหกิจกรรมปีน้ี “มุ่งหน้าดว้ยความ
แน่วแน่ในพระครสิต”์ (2 นีไฟ 31:20) 
เป็นข่าวสารอันเป่ียมดว้ยพลัง เมื่อ

สตีเฟน ดบัเบิลย.ู โอเวน ประธาน (กลาง); 

ดกัลาส ด ีโฮลม์สท่ี์ปรกึษาท่ีหน่ึง (ซา้ย);  

เอ็ม. โจเซฟ บรฟั ท่ีปรกึษาท่ีสอง (ขวา)

พั า
ระ
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ท ่     านเคยคดิหรอืไม่วา่ท่านบ่ายหน้า
ไปทางใดและทา่นตอ้งการสิน้สุดที่

ใด สาระสําคญัสหกจิกรรมปี 2016 คอื 
2 นีไฟ 31:20และขอ้น้ีใหค้าํแนะนํา
เจ็ดประการเกีย่วกบัทิศทางของท่าน
ในชีวติ ในขอ้น้ีท่านจะคน้พบ ทิศทาง
ตามพระบัญชา การกระทํา เจตคต ิ
การเรยีนรู ้และ รางวลัทีสั่ญญาไว ้
สําหรบัความพยายามของท่าน ขอให้
เราดคูาํสําคญับางคาํในข้อน้ี

การ มุ่งหน้า บอกเป็นนัยวา่ท่าน
กําลังถูกเรยีกรอ้งให้พยายามตอ่ตา้น
อํานาจตรงข้าม เราตอ้งออกแรง
ดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุเพราะ
โลกของการตอ่ตา้นพระบัญญัตขิอง
พระผู้เป็นเจ้าโอบล้อมเรา

ท่าน แน่วแน่ ในพระครสิตห์รอื
ไม่ ท่านหวัน่ไหวในความภักดตีอ่
พระองคห์รอืไม่

ถ้าท่าน “ตดิสนิทอยู่กับพระองค”์ 
(ด ูยอห์น 15:4) และทําตามคาํสอน
ของพระองค ์แสดงวา่ท่านแน่วแน่
อย่างแท้จรงิและพรจะมาถึงท่าน
แน่นอน

 ความหวงั ของท่านและ ความรกั

ต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทัง้
ปวง เพิ่มขึน้เมื่อท่านเข้าใจและรูสึ้ก
ถึงความรกัที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีตอ่
ตวัท่าน ความเข้าใจดงักล่าวเพิ่มขึน้
เมื่อท่าน ด่ืมด่ําพระวจนะของพระ
ครสิต์ น่ันคอื เมื่อท่านประยุกตใ์ช้
พระวจนะของพระครสิตก์ับชีวติส่วน
ตวัดว้ยความสํานึกคณุและอย่างมีจุด
ประสงค์

และสุดท้าย ท่านตอ้ง อดทน! น่ัน
½งดนู่าเบื่อและชวนหดหู่หรอืไม่ 
ความจรงิแล้ว อดทน สามารถหมาย
ถึงทําดตีอ่ไป—เสมอตน้เสมอปลาย
ขณะพยายามทําตอ่ไป เมื่อท่านอยู่บน
เส้นทางพระกิตตคิณุอย่างแน่วแน่ 
ท่านกําลังอดทน

น่ันคุม้คา่หรอืไม่ คุม้คา่แน่นอน! 
พระบิดาในสวรรคผ์ู้ทรงรกัเราทรง
ตอ้งการให้เรากลับมาหาพระองค ์
มี ชีวตินิรนัดร ์กับพระองคเ์พราะ
พระองคท์รงทราบวา่น่ันคอืที่ซ่ึงเรา
จะมีความสุขและความสุขที่แท้จรงิ
และยั่งยืนเกินกวา่เราจะจินตนาการ
ไดต้อนน้ี น่ันคอืสาเหตทุี่วา่ใน  
2 นีไฟ 31:20พระองคท์รงบอกไว้
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
วา่ตอ้งทําอะไรจึงจะกลับไปหา
พระองคไ์ด ้เราทําไดด้ว้ยความ
ช่วยเหลือจากพระองค ์พระองค์
จะทรงเตรยีมทางให้เราทําส่ิงที่
พระองคท์รงบัญชาเสมอ ◼

ท้องที่หัวเราะเยาะ (ด ูโจเซฟ สมิธ—
ประวตั ิ1:15–17, 21–26) การข่มเหง
ไม่เคยหยุดจนครา่ชีวติท่านในอีก 24 
ปีตอ่มา

แตโ่จเซฟมุ่งหน้าดว้ยความหวงั 
ท่านมีความสุขที่ไดท้ําเช่นน้ันในการ
รบัใช้พระเจ้า ขณะยังคงแน่วแน่ใน
พระครสิตแ์ละใช้ศรทัธาทําส่ิงที่ถูก
ตอ้ง พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรและ
สนับสนุนโจเซฟ พระองคจ์ะทรงทํา
กับท่านเช่นเดยีวกัน

ดงัน้ัน จงมุ่งหน้า มุ่งมั่นดาํเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุ ให้สายตาจับ
จ้องที่พระผู้ช่วยให้รอด มี “ความเจิด
จ้าอันบรบิูรณ์แห่งความหวงั, และ
ความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าและตอ่
มนุษย์ทัง้ปวง.” “[ดืม่ดํา่] พระวจนะ
ของพระครสิต”์ รบัใช้ภายใตก้ารกํากับ
ดแูลของฐานะปุโรหิต หมายมั่นจะ
เป็นดงัที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์
ให้ท่านเป็น

ขณะที่ท่านมุ่งหน้าโดยทําและ
รกัษาพันธสัญญาบนเส้นทางสู่ชีวติ
นิรนัดร ์เราเป็นพยานวา่ท่านจะพบ
ความสุข ◼

บอนนี แอล. ออสคารส์นั, ประธาน (กลาง);  

แครอล เอฟ. แมคคองกี, ท่ีปรกึษาท่ีหน่ึง (ซา้ย); 

นีลล ์เอฟ. แมรร์อิอตต,์ ท่ีปรกึษาท่ีสอง 

(ขวา)
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เ า ะ ว นรนั ร

โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์พระบิดาทรงสัญญาจะประทาน
ชีวตินิรนัดร—์การเป็นเหมอืนพระองค ์
—ถ้าเราทําส่ิงที่กําหนด พระคมัภีร์
บางข้อตอ่ไปน้ีกล่าวถึงส่ิงเหล่าน้ัน

•  ยอห์น 3:15; 6:54
•  โมโรไน 7:47
•  หลักคาํสอนและพันธสัญญา 

5:22; 101:38; 133:62
•  โมเสส 6:59

2  1 20
สาระส�าคญัของสหกิจกรรมปีน้ีชว่ยใหเ้ราเห็นวา่เราจะกา้วไปขา้งหนา้ขณะยนืหยดัมัน่คงไดอ้ยา่งไร

หมายเหตจุากบรรณาธิการ: หน้าน้ีไม่มีเจตนาจะให้เป็นคาํอธิบายครอบคลุมข้อผู้เชีย่วชาญ 
พระคมัภีรเ์ซมินารทีีเ่ลือกไว ้เป็นเพียงจุดเริม่ตน้สําหรบัการศกึษาของท่าน

ด เ ด

อ ทน น ว่า ว ะ าไ ่

“การทดสอบที่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงวางไว้
ตรงหน้าเราไม่ใช่เพื่อ
ดวูา่เราจะอดทนตอ่

ความยุ่งยากไดห้รอืไม่ แตเ่พื่อดวูา่
เราจะอดทนดว้ยดไีดห้รอืไม่ เราผ่าน
การทดสอบโดยแสดงให้เห็นวา่เรา
ระลึกถึงพระองคแ์ละพระบัญญัตทิี่
พระองคป์ระทานแก่เรา”
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, ท่ีปรึกษาท่ีหนึง่ในฝ่าย 
ประธานสงูสดุ, “ด้วยก�าลงัจากพระเจ้า,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2004, 20

�าพระว นะของพระ
คร

“ดืม่ดํา่มีความหมาย
มากกวา่ชิม ดืม่ดํา่หมาย
ถึงลิม้รสดว้ยความ

อรอ่ย เราลิม้รสพระคมัภีรด์ว้ยความ
อรอ่ยโดยศึกษาพระคมัภีรด์ว้ยเจตนา
จะคน้พบอย่างเบิกบานใจและเช่ือ
½งอย่างซ่ือสัตย์ เมื่อเราดืม่ดํา่พระ
วจนะของพระครสิต ์พระคมัภีรเ์หล่า
น้ัน . . . กลายเป็นส่วนสําคญัของ
ธรรมชาตวิสัิยของเรา”
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสนั ประธานโควรัมอคัรสาวก 
สบิสอง, “ให้พระคมัภีร์น�าทางชีวิตทา่น,” เลียโฮนา,  
ม.ค. 2001, 23

ควา รั อ่พระ เ นเ า ะ อ่ น ยทงั วง

“ความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าและตอ่
มนุษย์ทัง้ปวง” ครอบคลุมพระบัญญัติ
ข้อใหญ่ทัง้สองข้อ (ด ูมัทธิว 22:37–40) 
คาํอีกคาํหน่ึงสําหรบัความรกัแบบน้ีคอื 
จิตกุศล หรอืความรกัอันบรสุิทธิ์ของ
พระครสิต ์(ด ูโมโรไน 7:47)

ควา เ าอนั ร ร ่ง
ควา วงั

“ขณะที่ความหวงั
เลือนรางปล่อยเราให้อยู่
ภายใตก้ารควบคมุของ

อารมณ์และเหตกุารณ์ แต ่‘ความเจิด
จ้าแห่งความหวงั’ ทําให้แตล่ะบุคคล
ส่องสวา่ง เรามองเห็นความสวา่งของ
พวกเขา และเราเห็นส่ิงตา่งๆ เพราะ
ความสวา่งน้ันเช่นกัน! . . . บางครัง้
ในความมืดมิดที่สุดไม่มีแสงภายนอก
—มีเพียงแสงภายในคอยนําทางและ
เรยีกความมั่นใจ”
เอล็เดอร์นีล เอ. แมก็ซ์เวลล์ (1926–2004)  
แหง่โควรัมอคัรสาวกสบิสอง, “Brightness of Hope,” 
Ensign, Nov. 1994, 35

่ง นา

ท่านตอ้งทําอะไรขณะมุ่งหน้าบน
เส้นทางสู่ชีวตินิรนัดร ์อ่านส่ิงที่ผู้คน
ทําในนิมิตของลีไฮเกี่ยวกับตน้ไม้แห่ง
ชีวติ (ด ู1 นีไฟ 8:30) ท่านนึกตวัอย่าง
อื่นจากพระคมัภีรอ์อกหรอืไม่

ควา น่ว น่ นพระคร

ความแน่วแน่หมายถึงยืนหยัด
มั่นคง ไม่หวัน่ไหว ความแน่วแน่ใน
พระครสิตห์มายถึงศรทัธาที่ไม่ส่ัน
คลอนในพระองคแ์ละการเช่ือ½ง 
พระบัญญัต ิรวมถึงการรบัศาสนพิธี 
การทําและรกัษาพันธสัญญา



่ง นา  

วยควา น่ว น่ นพระคร   
 นไ  



54 เลียโฮนา

เว
าท

ค
วา

าย
ั

พ
ระ

อง
ค

รม
รา

ค
าม

ม
รา

ก
ร

า 
รา

ม
า

มค
คา

าม
า

ก
ร

ค 
ม

ค
าม

า
 

กา
ร

กา
ร

ก
า

ร
คม

ร
ก

 
า

มา
ม

คา
ค

ร
กา

รม
ร

ร
ร

าร
ม

า
กา

ร
า

ค
าม

า
าม

รา
า

า
า

ก
ร

า
รร

คม
าก

 
รา

า
คา

 
 

 
ร

า 
รา

ค
ร

า
 

 
6

10
ร

า
ร 

 
ค

ร
 

รก
า

า
ร

า
 

ก
ก

าค
 เล

ยีโ
ฮน

า,
  

 2
01

0
 2

6

  าน
สว

ดอ
้อน

วอ
น

พ
ระ

บิด
าบ

น
สว

รร
ค ์

แต
ท่่า

น
เค

ยส
งสั

ยห
รอื

ไม
่วา่

พ
ระ

อง
คท์

รง
เป็

น
เช่

น
ไร

 

หร
อืเ

หต
ใุด

พ
ระ

อง
คจ์

ึงท
รง

ช่ว
ยท

่าน
หา

กุญ
แจ

ที่ ห
าย

ไป
เม

ื่ อว
นั

ก่อ
น

 ห
รอื

พ
ระ

อง
คท์

รง
รูจ้

ัก

ท่า
น

ดเี
พ

ียง
ใด

 ห
รอื

พ
ระ

อง
คท์

รง
สื่อ

สา
รก

ับท
่าน

อย
่าง

ไร

โช
คด

ทีีไ่
มม่

วีนั
สา

ยเ
กนิ

กว
า่จ

ะเ
รยี

น
รูม้

าก
ขึน้

เก
ีย่ว

กบั
พ

ระ
ผูเ้

ป็น
เจ

า้ เ
วล

านี้
เป็

น
โอ

กา
สท

ี่

ทา่
น

จะ
เร

ิม่ศึ
กษ

าห
วัข

อ้ท
ีส่ํา

คญั
มา

กใ
น

พ
ระ

คมั
ภรี

เ์พ
ือ่ท

า่น
จะ

เร
ยีน

รูว้
า่เ

หต
ใุด

พ
ระ

ผูเ้
ป็น

เจ
า้

แห
ง่จ

กัร
วา

ล—
ทีม่

ลีกู
ทา

งว
ญิ

ญ
าณ

หล
าย

พ
นั

ลา้
น

—
จงึ

ทร
งนึ

กถ
งึท

า่น

แต
ก่า

รเ
ริม่

ศึก
ษ

าเ
รือ่

งสํ
าค

ญั
ทํา

ได
ย้า

ก 
ดว้

ยเ
หต

นุี้
จง

ใช้
ผัง

ภา
พ

นี้
ช่ว

ยท
่าน

แต
ล่ะ

วนั
ท่า

น
สา

มา
รถ

เล
ือก

คาํ
ถา

มจ
าก

แผ
น

ภูม
ิ ข

ณ
ะท

ําต
าม

ขัน้
ตอ

น

แล
ะต

อบ
คาํ

ถา
ม 

ให
้ลอ

งนึ
กถ

ึงค
วา

มสั
มพ

ัน
ธ์ข

อง
ท่า

น
กับ

พ
ระ

บิด
าบ

น

สว
รร

ค ์
นึ

กถ
ึงบ

ทบ
าท

ขอ
งพ

ระ
อง

คใ์
น

ชีว
ติท

่าน
แล

ะถ
าม

ตวั
ท่า

น
วา่

ท่า
น

จะ
ทํา

อะ
ไร

ได
บ้้า

งเ
พ

ื่ อใ
กล

้ชิด
พ

ระ
อง

ค ์
◼

าร
เร

ยน
รเ

ยว
ั

พ
ระ

า
น

วร
รค

  
กา

ร
ก

า
าค

มา
ก

พ
ระ

เ
น

เ
าท

รง
เ

น
เ

่น
ไร

คา
า

 ม
คา

า
ร

ม 
ค

าค
า

า
า

กร
ม

ร
 ค

ม
ร

คม
ร

ม
 

 11

1 
 1

ร 
12

ท
เร

ยน
วัน

อา
ท

ย

ห
วัข้

อข
อง

เด
อืน

นี้
: 

ร
า 

าม
ร

ค



 มกราคม 2016 55

เ

พ
ระ

า
น

วร
รค

ะพ
ระ

เย
ค

ร
ท

รง
เ

น
เ

อน

นั
่

า่ง
นั

อย
า่ง

ไร

ร
ม

ร
รร

ค
คร

คร
ก

ก
า

ร
ร

ค
น

าย
พ

นั
าน

ค
น

น

่น
น

 พ
ระ

า
น

วร
รค

ท
รง

ร
ัฉ

นั
ไ

อย
า่ง

ไร

รค
ค

ก
ร

คม
ร

 
ร

กม
า

ม
ก

าค
า

ฉ
นั

ะร
ัพ

ระ
า

น

วร
รค

ไ
อย

า่ง
ไร

ค
ค

าค
า

าค
า

ร
คม

ร 
 L

DS
. or

g 
าม

 ld
s. o

rg
/ m

ed
ia -

 lib
ra

ry
 

เร
าท

รา
ว่า

เร
าพ

ค
ย

ั
 

พ
ระ

า
น

วร
รค

น
าร

ว
ออ

น
วอ

น
 

พ่
ระ

า
น

วร
รค

รั
ั

ฉ
นั

อย
า่ง

ไร

า
ค

ก
ร

า
า

ร 
า

ร
มา

าก
า

ร
ร

 

16
 

 
1

20
2

ม
รม

  

1 
าม

  

16
  

2
6

กา
  

12
6

กค
า

 า 
2

 1
6

1 
 

มา
 

0

กค
า

า 
1

2
22

2

กค
า

า 
1

กค
า

า 
2

 
กค

า
า 

า
มค

า
าม

ร
ม

ก
ก

ร
า

รร
ค 

ร
คร

 
ร

า

ร
 

คา
าม

า
ร

ก
า

ร
คม

รค
รา

าก
คา

าม

า
คร

ก
 

า
ม

า
า

าม
าร

 ค
ม

ร
คม

ร 
แน่

วแ
น่

ตอ่

ศร
ทั

ธา
 

 ส
ัง่ส

อน
กิต

ติค
ณุ

ขอ
งเ

รา
 

ร
ร

ม
ม

ก
ก

า
กา

ก
า



56 เลียโฮนา

สว่
นห

นึง่
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โด
ย 
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อร์

เน
สต์

 ส
มิธ

มอรมอน เรามาถึงโมโรไนศาสดา
พยากรณ์ที่ดฉัินช่ืนชมมาก แตด่ฉัิน
สงสัยมาตลอดวา่ ทําไมโมโรไนอยู่คน

ด

ลายอย่างเปลี่ยนไปในปีที่
ดฉัินอายุครบ 17 ปี ดฉัิน
กําลังจะเลื่อนชัน้ไปเรยีน

โรงเรยีนใหม่และเรยีนตอ่เซมินาร ี
ปีสาม ไม่เพียงเท่าน้ัน ดฉัินมีคร ู
เซมินารคีนใหม่ดว้ย ท่านคอืคณุแม่
ของดฉัินเอง

ดฉัินบอกไปแล้วหรอืไม่วา่ดฉัิน
เป็นนักเรยีนคนเดยีวในชัน้ของคณุ
แม่ เน่ืองจากโรงเรยีนที่ดฉัินจะเรยีน
ตอ้งน่ังรถไฟไปจากบ้านหน่ึงช่ัวโมง 
คณุแม่จึงตดัสินใจสอนเซมินารเีช้า
ตรูท่ี่บ้านเพื่อดฉัินจะไปโรงเรยีนได้
ทันเวลา ดฉัินโชคดทีี่มีท่านสอนดฉัิน
ทุกวนั แตด่ฉัินรูสึ้กเกรง็นิดหน่อย
ดว้ย ดฉัินตอ้งเอาใจใส่มากที่สุด ซ่ึง
เป็นเรือ่งที่ทําไดย้ากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งตอนเช้าตหี้าครึง่

เมื่อเรากําลังศึกษาพระคมัภีร์

เดยีว ทําไมพระบิดาบนสวรรคไ์ม่ทรง
ส่งคนมาอยู่กับท่าน ทําไมท่านไม่บ่น
เมื่อพระเจ้าทรงทิง้ท่านให้อยู่ทําพระ-

าน  ารเรยนพระ ค

า รา าการ ม ม า

ค าม ร ค า รา     คร คร

าการ ร า ก รา ร ร

า าม ร ก ค  รามา คร คร

รา ร มก า ก รม รา ค าม ม า า

ก ก

คร คร ร ร ม า ม ร า ม ก

 ค าม า าม า มาก า มา ก ค

คร คร า  ก า ม ม ก  ก า มา ก ม

ค าค าม ร ก า ก ค าม ก า

เชอริล เอ. เอสพลนิ, ท่ีปรึกษาท่ีหนึง่ในฝ่ายประธานปฐมวยัสามญั, “ท�าให้บ้านของเราเตม็ไปด้วยแสงสวา่ง 

และความจริง,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 8

ม ร  ค ม    
ทเรยน �า รั ว ฉนั

บทเรียนนีจ้ากพระคมัภีร์มอรมอนช่วยใหดิ้ฉนัรู้ว่า

ดิฉนัไม่เคยโดดเดี่ยวทางวิญญาณ
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เ

นวค �า รั ารเรยนร ะ าร �าเนน ว

า พระ ค ท าน

คมัภีรม์อรมอนจนเสรจ็คนเดยีว
คณุแม่ของดฉัินอธิบายวา่เพราะ

ความชอบธรรมและศรทัธาของ
ท่านในพระบิดาบนสวรรค ์โมโรไน 
จึงรูว้า่ท่านไม่โดดเดีย่ว ท่านม ี
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู
ครสิตค์อยช่วยท่านทําพระคมัภีร์
มอรมอนให้เสรจ็ ดฉัินตระหนักใน
ตอนน้ันวา่โมโรไนไม่จําเป็นตอ้งมี
คนอยู่ข้างกายเพราะท่านรูว้า่มีคน
คอยดแูลท่านอยู่ที่น่ันทางวญิญาณ 
ท่านรูว้า่พระบิดาบนสวรรคจ์ะไม่
ทรงไปจากข้างกายท่าน

น่ันมีผลอย่างมากตอ่ดฉัิน เวลา
น้ีดฉัินรูว้า่เมื่อใดก็ตามที่ดฉัิน
คดิวา่ตนเองโดดเดีย่ว ดฉัินไม่
ไดโ้ดดเดีย่วทางวญิญาณเพราะ
มีพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อน 
พระองคท์รงช่วยใหด้ฉัินรูสึ้กใกลชิ้ด

พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู
ครสิตม์ากขึน้ ดฉัินรูว้า่ตราบใดที่
ดฉัินมีศรทัธาและวางใจพระเจ้า 
ดฉัินจะไม่เดนิตามลําพังแน่นอน

บทเรยีนน้ีมีผลตอ่ศรทัธาของ
ดฉัินและประจักษ์พยานของดฉัิน
ในพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู
ครสิต ์ถึงแม้จะกังวลเรือ่งเรยีน
เซมินารทีี่บ้าน แตต่อนน้ีดฉัิน
ขอบพระทัยเพราะเซมินารใีห้
ประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่พิเศษกับ
คณุแม่ของดฉัิน ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ในสิงคโปร์

า า าค าม า   

า  2 2

ร า ค าม ร   า ก า

ค าม ร ม   16 1

ร ร า ก รก า ร

ร า  มา 

าการ ร ร  ม การ ก า

ร า  กคา า 

11

ทเรยน �า รั ว ฉนั

พระคั ร อนอะไรเ ยว ั ารเรยน 

พระ ค

นัท าร ระ นเ อนทาง

ว า  การ ค าม ร

า ร ร า า มาก  

ร ม าก า  า ร คม ร 

ร าร มการ รรค คร คร

ง่ ัน งททา่นเรยนร าก 

ม าร า กร การ ก า 

ร คม ร ร ม ค าก

ร า า  การ ค า  

ม

เ รย าร งั รรค นครอ ครวั 

า  า า า ม

มา า าก ม ร

คร คร า า ก กค า คา การ

ร ม าม ร ร ร คม ร  

า ก การ รรคคร

เรยนร า ว ระ �าวนั า

ร า า การ า  

า ม กา รก า า

า  ร า า ร คร

า ร
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ไ รั เ รย ราเยาว น ง

ฉันมีความสุขที่ไดร้บัเกียรตบิัตร
รบัรองความเป็นเยาวชนหญิง 

ดฉัินภูมิใจที่จะพูดวา่ดฉัินรกัษาตน
ให้บรสุิทธิ์สะอาดและสามารถตดิ
เหรยีญตราไดด้ว้ยความภาคภูมิใจ 
“ภรรยาที่เลิศประเสรฐิใครเล่าจะ
หาพบ? คณุคา่ของเธอเลิศลํา้กวา่
ทับทิม” (สุภาษิต 31:10)

องคก์ารเยาวชนหญิงดมีากๆ 
องคก์ารน้ีช่วยให้เยาวชนหญิงเจรญิ
ก้าวหน้าและเตรยีมพวกเธอให้พรอ้ม

ห้องสนทนา

 วยความช่วยเหลือจากคณุแม่
และพี่สาว ดฉัินวาดป้ายน้ีสําหรบั

เทศกาลกีฬาสมาคมสงเคราะห์ที่
จัดในสเตคของเรา คณุแม่เสนอช่ือ
ดฉัินตอ่ประธานสมาคมสงเคราะห์ 
และเธอขอให้ดฉัินทําป้ายให้พวกเธอ 
ดฉัินยอมรบัคาํขอและเริม่รา่งครา่วๆ 
ดฉัินกับครอบครวัพยายามช่วยกันจน
สามารถสรา้งงานศิลปะที่สวยงามเพื่อ
แสดงให้เห็นสาระสําคญัที่วา่ “พบ
ศักดิศ์รใีนการเป็นมารดาและปีตใิน
การเป็นสตร”ี

แตง่งานในพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ ดฉัิน
ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์
สําหรบัองคก์ารน้ี ดฉัินทําเป้าหมาย
หน่ึงอย่างที่ตัง้ไวสํ้าหรบัชีวติตนเอง
สําเรจ็จนไดร้บัเหรยีญตรา และดฉัิน
รูว้า่ดฉัินสามารถทําความดไีดม้ากใน
งานของพระเจ้า
แคเธอรีน โมเรโน, เวเนซเุอลา

ดฉัินรูว้า่ถ้าเราใช้พรสวรรคข์อง
เรารบัใช้ผู้อื่น เราไม่เพียงนําความ
สุขมาให้พวกเขาเท่าน้ันแตเ่ราจะ
พัฒนาความสามารถของเราเองดว้ย 
พระเจ้าทรงอวยพรคนเหล่าน้ันที่ใช้
ของประทานจากพระองคเ์สรมิสรา้ง
อาณาจักรของพระองค ์ตามที่
อุปมาเรือ่งเงินตะลันตส์อน ถ้า
เราไม่แบ่ง³นของประทาน
กับผู้อื่น เราจะสูญเสียของ
ประทานเหล่าน้ัน (ด ูมัทธิว 
25:24- 29) แตถ้้าเรา

ใช้พรสวรรคใ์ห้เป็นประโยชน์ เราจะ
ทําให้โลกน่าอยู่มากขึน้
วาเนสซา ปามิตตาน, ฟิลปิปินส์

พร วรรคของเราท�า น่าอย่ า ขน
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งทค ไ เรยนร า นาท อ่พระ เ นเ า

 ารมีส่วนรว่มอย่างแข็งขันในกิจกรรมใน สัมฤทธิผลในหน้าทีข่อง
ฉันตอ่พระผู้เป็นเจ้า เรยีกรอ้งใจทัง้ดวง การอุทิศตน ความเข้ม

แข็ง และมากกวา่ส่ิงใดคอืศรทัธาของคณุ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า
ไดร้บัการดลใจอย่างแท้จรงิ

ในฐานะเยาวชนชาย คณุสามารถเรยีนรูเ้รือ่งน่าอัศจรรย์ 
ที่คณุประยุกตใ์ช้ไดต้ลอดชีวติที่เหลือโดยทําเป้าหมายใน
หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าให้สําเรจ็ทัง้ทางวญิญาณ ทางโลก  
ทางรา่งกาย และอีกมากมาย

ผมพูดไดเ้ลยวา่การพยายามทุ่มเททําเป้าหมายเหล่าน้ีให้
สําเรจ็ถือวา่คุม้คา่มาก ผมเรยีนรูท้ี่จะเป็นคนดขีึน้ ผมเตบิโต
ในประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์
และผมเตรยีมตวัมากขึน้ให้พรอ้มรบัฐานะปุโรหิตแห่ง 
เมลคเีซเดค น่าปลืม้ใจที่รูว้า่สักวนัหน่ึงผมสามารถเป็นแบบ
อย่างที่ดใีห้ลูกๆ ของผมในอนาคตเพราะผมบรรลุเป้าหมายสําคญั
และดมีากๆ น้ี
โจนาธาน อาร์กเูอลโล, เวเนซเุอลา

มัยเป็นเยาวชนชาย ผมตัง้ตารอ
วนัที่ผมจะไดร้บัใช้งานเผยแผ่

เต็มเวลา ในที่สุดเมื่อผมเข้าไปใน
สนามเผยแผ่ ผมคน้พบวา่การรบัใช้
เป็นผู้สอนศาสนาไม่เป็นไปตามที่ผม
คาด—แตด่เีกินคาด งานน้ีหนักกวา่ที่
ผมคดิ แตค่วามพอใจที่ไดจ้ากการทํา
ส่ิงที่พระเจ้าทรงขอให้ผมทํามีมากจน
สุดจะพรรณนา

ก่อนหน้าน้ีผมไม่เคยประสบปีติ
ของการช่วยให้คนมาโบสถ์ ก่อนหน้า
น้ีผมไม่เคยรูสึ้กถึงความตืน่เตน้ของ
การไดย้ินคนพูดวา่ “ไดสิ้ เข้ามาเลย” บน
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เพื่อพวกเขาจะได½้งพระกิตตคิณุ
ที่ไดร้บัการฟ้ืนฟู ก่อนหน้าน้ีผมไม่
เคยรูสึ้กถึงพลังอํานาจที่เกิดขึน้เมื่อ
เราประกาศการกลับใจ ก่อนหน้าน้ี
ผมไม่เคยสวดอ้อนวอนดว้ยเจตนา
แท้จรงิเช่นน้ัน ก่อนหน้าน้ีเวลาของ
การศึกษาพระคมัภีรไ์ม่เคยผ่านไปเรว็
ขนาดน้ัน ก่อนหน้าน้ีผมไม่เคยรอ้งไห้
เพราะรบัรูถ้ึงความบกพรอ่งของ
ตนเอง ก่อนหน้าน้ีผมไม่เคยประสบ
ความเสียใจอย่างสุดซึง้ที่มากับคาํวา่ 
“เอ็ลเดอร ์ไดโ้ปรดอย่ามาบ้านเราอีก” 
ก่อนหน้าน้ีผมไม่เคยเท้าพองขนาด

เท่าหัวแม่มือ ก่อนหน้าน้ีผมไม่เคย
รูสึ้กไดร้บัความคุม้ครองมากขนาดน้ัน 
ก่อนหน้าน้ีผมไม่เคยรูสึ้กตอ้งรบัผิด
ชอบการกระทําของผมเพราะผมตดิ
ป้ายช่ือ “พระเยซูครสิต”์ บนหน้าอก

ก่อนหน้าน้ีผมไม่เคยใกล้ชิด 
พระบิดาบนสวรรคม์ากเท่ากับช่วง 
ที่ผมเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
นาฮเูอล กาบราเนส, เปรู

งานเ ย ่ เ นคา
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มงหน้า บอกนัยบางอย่างมากกวา่การเพียงแตไ่ปข้างหน้า มุ่ง บอกนัยวา่มีบาง
อย่างกําลังขัดขวางไม่ให้ท่านก้าวหน้า และท่านตอ้งผลักดนัเพื่อจะผ่านไป
ให้ได ้เพื่อให้ชีวติไปข้างหน้า ท่านตอ้ง มุ่งกําจัดการล่อลวงออกไป  

มุ่งผ่านอุปสรรค มุ่งสยบความสงสัยและความกลัว และ น้อมรบั
คณุสมบัตอิันสูงส่ง แห่งศรทัธา ความหวงั และความรกั

ท่านมุ่งหน้าอย่างไร นีไฟตอบ “ท่านตอ้งมุ่งหน้าดว้ยความแน่วแน่ในพระ-
ครสิต,์ โดยมีความเจิดจ้าอันบรบิูรณ์แห่งความหวงั, และความรกัตอ่พระผู้เป็น
เจ้าและตอ่มนุษย์ทัง้ปวง” (2 นีไฟ 31:20)

การมุ่งหน้าดว้ยความแน่วแน่ในพระครสิตห์มายถึง การมีศรทัธาใน
พระองค ์หมายถึง การทําให้พระองคเ์ป็นจุดศนูย์รวมของความ
คดิและการกระทําของท่าน เมื่อท่านกําลังตดิตามพระองค ์การมุ่งหน้า
ย่อมเป็นการผจญภัยขัน้สูงสุด

การมุ่งหน้าหมายถึง การผลักไส “การล่อลวงและความกังวล” ของโลกและ 
รกัษาพระบัญญัต ิอย่างครบถ้วน “ถ้าพวกท่านรกัเรา” พระเยซูตรสั “ท่านก็
จะประพฤตติามบัญญัตขิองเรา” (ยอห์น 14:15)

นีไฟเพิ่มเตมิวา่ดว้ยความแน่วแน่ในพระครสิต ์ความเจิดจ้าอันบรบิูรณ์
แห่งความหวงัและความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าและตอ่มนุษย์ทัง้ปวงจะเกิดขึน้ 
ความหวงัยิม้สดใสตรงหน้าเรา เราพบสันตสุิขแม้ในความยากลําบาก การเป็น
สานุศิษย์ยอมให้เราเห็นจุดประสงคแ์ท้จรงิของเราบนโลกน้ี จุดประสงคเ์หล่า
น้ันมุ่งไปที่ การช่วยครอบครวัเรา คนที่เรารกั และคนรอบข้าง  
รวมถึง การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า และเมื่อเราทําเช่นน้ัน 
เราจะกลายเป็นคนที่เราควรเป็น

นีไฟบอกเราวา่เราตอ้งมุ่งหน้าโดย ดืม่ดํา่พระวจนะของพระครสิต ์
ท่านบอกเราวา่ดว้ยของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เราสามารถพูดดว้ย 
(และเข้าใจ) ลิน้ของเทพ (ด ู2 นีไฟ 32:2–5) ข้าพเจ้ารูจ้ักเสียงน้ัน น่ันคอืเสียง
ที่เราตอ้งพรอ้ม½งตลอดเวลา

ขณะที่ท่านมุ่งหน้าอย่างชอบธรรม พระเยซูครสิต ์“จะนําทางเจ้าไป” (คพ. 
78:18) และท่านจะรูแ้น่นอนมากขึน้ถงึการดาํรงอยูจ่รงิของพระองคแ์ละความ
รกัทีท่รงมตีอ่ทา่น ขณะทีท่า่นมุง่หน้าในศรทัธา พระวญิญาณบรสุิทธิจ์ะทรงบอก
ทา่นและทรงแสดงใหท้า่นเห็นส่ิงเหลา่น้ันทีท่า่นควรทาํ (ด ู2 นีไฟ 32:5) ◼
จากคาํปราศรยัทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์–ฮาวายเมือ่วนัที ่14 ธันวาคม 2013
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อันเนคา ดับเบลิยู. อายุ 18 ปี  
ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา
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งที่ควรทํามากที่สุดในสถานการณ์น้ี
คอื (1) เมตตา รกั และยอมรบัเพื่อน

ของท่านและ (2) อย่าหวัน่ไหวในประจักษ์
พยานของท่าน

ถ้าท่านทําส่ิงเหล่าน้ี เพื่อนของท่านหวงั
อย่างยิ่งวา่เขาจะรูสึ้กถึงความรกัและการ
ยอมรบัของท่านและตอ้งการอยู่ใกล้ท่าน 
เขาจะเห็นเช่นกันวา่การหัวเราะเยาะและ
การเย้ยหยันเป็นส่ิงน่าเกลียด คนที่สมควร
ไดร้บัความช่ืนชมและมิตรภาพของเขาจะ
ไม่โจมตคีวามเช่ือของอีกฝ่ายแบบน้ัน

แบบอย่างของท่านจะเป็นส่ิงดทีีสุ่ด
ประการหน่ึงทีเ่พ่ือนของทา่นจะมีได ้จง
เป็นเหมอืนคนในความÁนของลไีฮทีร่บั
ส่วนผลของตน้ไมแ้ห่งชีวติและถกูคนใน
อาคารใหญ่และกวา้งหวัเราะเยาะแต ่“หา
ใส่ใจพวกเขาไม”่ (1 นีไฟ 8:33). ถา้เพือ่น
เห็นท่านยืนหยัดในความเช่ือของทา่นและ
กลา้เผชิญการเย้ยหยนัของผู้อืน่ดว้ยความ
ภมูใิจ ความเคารพ และอารมณ์ขนั เขา
อาจจะเห็นวา่เขาทาํไดเ้ช่นเดยีวกนั ถา้ยงั
มเีมล็ดของประจกัษ์พยานในใจเขา แบบ
อยา่งของท่านและประจักษ์พยานทีท่า่น
แสดงอาจเป็นส่วนหน่ึงทีช่่วยให้เขารูสึ้กถงึ
พระวญิญาณและนึกถงึส่ิงทีเ่ขาเคยรู ้◼

เจาะประเดน็

 าสนจักรตอ่ตา้นการพนันทุกรปูแบบ รวมทัง้ลอตเตอรี ่
(ด ูคูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร [2007], 

21.1.19) เหตผุลที่เราไดร้บัคาํแนะนําไม่ให้เสียเงินและ
เสียเวลาไปกับเรือ่งน้ีคอื “การพนันเป็นส่ิงผิด . . . การ
พนันเป็นส่ิงมอมเมาและทาํใหเ้สียโอกาส ชีวติพงัทลาย 
ครอบครวัแตกสลาย อยา่เช่ือผดิๆ วา่ทา่นสามารถไดบ้าง
อยา่งมาโดยไมต่อ้งทาํอะไร” (เพือ่ความเขม้แข็งของเยาวชน  
[จุลสาร, 2011], 41) ◼
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 านจะทําสําเรจ็ไดม้ากในชีวติโดยพยายามทําความเข้าใจเมื่อท่านพบ
เจอสถานการณ์ใหม่ๆ ไม่วา่น่ันหมายถึงการเพิกเฉยคาํแนะนําเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวธิีประกอบเฟอรนิ์เจอรล์้านชิน้หรอืการสอนตวัท่าน

เล่นดนตรโีดยเคาะตวัโน้ตให้ถูกตวัที่สุด แตใ่นทางปฏิบัตทิ่านสามารถเรยีนรู้
ผ่านการทดลองและความผิดพลาดไดไ้ม่จํากัด

ส่ิงเดยีวที่เป็น³ญหาคอื โดยปกตแิล้วการทําแบบน้ันไม่ง่ายเลย
ลองนึกถึงส่ิงที่ซับซ้อนมาก จะเป็นอย่างไรถ้าท่านตอ้งรบัผิดชอบเรือ่งการ

สรา้งบ้านของท่านเอง และมีวสัดกุ่อสรา้งวางอยู่ตรงหน้าท่าน ท่านนึกภาพ
ส่ิงของกองโตขนาดน้ันออกไหม ไม้กระดาน ตะปู ท่อ สายไฟ เครือ่งมือ และทุก
อย่างที่ท่านจําเป็นตอ้งใช้สรา้งบ้านหลังงามให้ท่านและครอบครวั

ท่านจะยังตอ้งการออกแบบบ้านขณะท่านกําลังสรา้งบ้านหรอืไม่ หรอืท่าน 
จะตอ้งการความช่วยเหลือจากคนที่รูว้ธิีใช้วสัดเุหล่าน้ันให้เป็นประโยชน์มาก
ที่สุดหรอืไม่

เส้นทางผ่านชีวติของเราเป็นแบบเดยีวกัน เราทุกคนตอ้งการคนช่วยสรา้ง
ชีวติเรา และไม่มีผู้สรา้งคนใดที่เราจะหันไปพึ่งไดด้กีวา่พระผู้เป็นเจ้า
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ดงัอธิบายไวใ้น เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน: 
“พระเจ้าจะทรงทําให้ชีวติท่านเกิดประโยชน์ยิ่งกวา่ท่าน
ทําไดด้ว้ยตนเอง พระองคจ์ะทรงเพิ่มโอกาสให้ท่าน ขยาย
วสัิยทัศน์ของท่าน และทําให้ท่านเข้มแข็ง พระองคจ์ะ
ประทานความช่วยเหลือที่ท่านตอ้งการเพื่อเผชิญการ
ทดลองและความท้าทายของท่าน ท่านจะมีประจักษ์พยาน
เข้มแข็งขึน้และพบปีตแิท้จรงิเมื่อท่านไดรู้จ้ักพระบิดาใน
สวรรคแ์ละพระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์และรูสึ้ก
วา่พระองคท์รงรกัท่าน” ([2011], 43)

เมื่อเราเช่ือ½งพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าและให้
พระองคม์ีส่วนในแผนของเรา เราจะกลายเป็นคนที่เรา
ตอ้งเป็น—ไม่ใช่คนที่เราคดิวา่เราอยากจะเป็น

ดว้ยความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าคนบางคนตอ่ไปน้ี
พบเส้นทางซ่ึงดกีวา่เส้นทางที่พวกเขาเลือกเอง

อ่ยวางควา รน รง
ในชุดวดีทิัศน์ที่ mormonchannel.org เยาวชนชายคน 

หน่ึงช่ือบับบาเล่าวา่ชีวติเขาบ่ายหน้าไปหาหายนะอย่างไร 1 
เขาเตบิโตในบ้านที่ใช้ความรนุแรง บ้านที่คณุพ่อของเขา
ถูกฆาตกรรมเมื่อเขาอายุเพียงสามขวบ

บับบาโตมากับการเลือกชีวติแบบเดยีวกับที่เขาเห็นมา
ตลอด เขาเข้ารว่มแก๊งและเริม่ทะเลาะกับคนที่ตอ่ตา้นเขา 
ขณะเรยีนมัธยมปลายเขาคดิวา่เขาคงจะลงเอยในคกุอีกไม่
นาน และเขาไม่สนใจ

พระผู้เป็นเจ้าทรงแทรกแซง ตรงทางแยกที่อันตราย
น้ีในชีวติของบับบา เขาพบกับครอบครวัวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายครอบครวัหน่ึงที่แสดงให้เขาเห็นความการณุย์รกั
และความด ีเขาไม่เคยอยู่ใกล้คนเช่นน้ีมาก่อน—คนที่
แสดงความเห็นอกเห็นใจและความรกั เขาเริม่ใช้เวลากับ
ครอบครวัน้ีมากเท่าที่จะมากได ้เมื่อเขาถามครอบครวัน้ีวา่
ทําไมจึงปฏิบัตอิย่างน้ัน พวกเขาตอบวา่น่ันเพราะศรทัธา
ของพวกเขาในพระเยซูครสิต์

เขาตอ้งการทราบส่ิงที่คนเหล่าน้ันรู ้เขาเริม่สวด
อ้อนวอนและศึกษาพระคมัภีร ์ไม่นานก็รูสึ้กอย่างที่เขาไม่

เคยรูสึ้กมาก่อน “มีพระผู้เป็นเจ้าแน่นอน และพระองค์
ทรงรกัผม!” บับบากล่าว ดว้ยความช่วยเหลือจากพระผู้เป็น
เจ้า บับบาเริม่สรา้งชีวติใหม่อีกครัง้โดยมีพระเยซูครสิต์
เป็นรากฐาน และทิง้ชีวติเก่าไวเ้บือ้งหลัง

“นิสัยผมเปลี่ยนไป ผมเป็นคนตา่งจากที่เคยเป็น เวลา
น้ีผมมีจุดประสงค ์ผมมีจุดหมาย” เขากล่าว “ผมมีที่ให้ไป”

วนัเหล่าน้ีบับบามองเห็นอนาคตของเขาดว้ยความเจิด
จ้า ศรทัธา และความหวงั “ผมรูว้า่โดยผ่านพระเยซูครสิต ์
ศรทัธาของผมในพระองคเ์ท่าน้ัน ที่จะช่วยให้ผมไปถึงจุด
ที่ผมอยากไป” เขากล่าว 2

ม รา ร ร
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ม ค ราค า รา าก
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เ ยนเ นทาง
ประธานฮิวจ์ บี. บราวน์ (1883–1975) สมาชิกโควรมั

อัครสาวกสิบสองและสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดเล่า
ประสบการณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทําให้ชีวติท่านเกิด
ประโยชน์มากกวา่ที่ท่านจะทําดว้ยตนเอง

ฮิวจ์เป็นทหารประจําการกองทัพแคนาดาและคาดวา่
จะไดเ้ลื่อนขัน้เป็นนายพล ท่านทํางาน หวงั และสวด
อ้อนวอนมาตลอด 10 ปีสําหรบัการเลื่อนขัน้ครัง้น้ี

เมื่อตาํแหน่งวา่ง ท่านกลับถูกมองข้ามเพียงเพราะท่าน
เป็นสมาชิกของศาสนจักร น่ันคอืเหตผุลเดยีว และพวก
เขาบอกท่านเช่นน้ัน

ฮิวจ์ฉุนมาก ท่านกล่าววา่ “ข้าพเจ้าขึน้รถไฟเดนิ
ทางกลับ . . . ดว้ยใจแหลกสลาย ดว้ยความขมขื่นในจิต
วญิญาณ . . . เมื่อข้าพเจ้ามาถึงเต็นท์ . . . ข้าพเจ้าโยน
หมวกลงบนเตยีงผ้าใบ กําหมัดและควงหมัดขึน้ฟ้า 
ข้าพเจ้าพูดวา่ ‘พระองคท์รงทํากับข้าพระองคแ์บบน้ีได้
อย่างไร พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองคท์ําทุกอย่างที่ทําไดเ้พื่อ
พิสูจน์ความสามารถ ไม่มีสักส่ิงเดยีวที่ข้าพระองคไ์ม่ไดท้ํา 
—ที่ข้าพระองคค์วรทํา—ที่ข้าพระองคไ์ม่ไดท้ํา พระองค์
ทรงทํากับข้าพระองคแ์บบน้ีไดอ้ย่างไร’ ข้าพเจ้าขมขื่น 
ใจยิ่งนัก” 3

แตแ่ล้วฮิวจ์ก็นึกถึงประสบการณ์เมื่อหลายปีก่อน ท่าน
เคยซือ้ฟารม์ที่ถูกปล่อยปละละเลยจนมีพุ่มเบอรร์ีข่ึน้
ปกคลุมหนาแน่น ไม้พุ่มเหล่าน้ันจะไม่มีวนัให้ผลหากไม่
ตดัแตง่ รงัแตจ่ะสูงขึน้อย่างเดยีว

ฮิวจ์จึงตดัแตง่ครัง้ใหญ่ หลังจากน้ัน ท่านเห็นของเหลว
หยดเล็กๆ ตรงปลายกิ่งแตล่ะกิ่งที่ถูกตดั หยดเล็กๆ พวก
น้ันเหมือนน้ําตา “เราเป็นผู้ดแูลสวนที่น่ี” ท่านบอกพุ่ม
เบอรร์ี ่ฮิวจ์รูว้า่ท่านตอ้งการให้พุ่มน้ันเป็นอะไร และมัน
ไม่ใช่ไม้รม่

ท่านนึกถึงประสบการณ์ครัง้น้ันขณะตอ่สู้กับความ
โกรธเรือ่งที่ไม่ไดเ้ลื่อนขัน้ “ข้าพเจ้าไดย้ินเสียงหน่ึง และ
จําเสียงน้ีได ้น่ันเป็นเสียงของข้าพเจ้าเอง เสียงน้ันพูดวา่ 
‘เราเป็นผู้ดแูลสวนที่น่ี เรารูว้า่เราตอ้งการให้เจ้าทําอะไร’ 
ความขมขื่นหายไปจากจิตวญิญาณข้าพเจ้า และข้าพเจ้า
คกุเข่าข้างเตยีงผ้าใบเพื่อทูลขออภัยสําหรบัความไม่สํานึก
คณุของข้าพเจ้า . . . 

“. . . และเวลาน้ี เกือบ 50 ปีให้หลัง ข้าพเจ้ามองขึน้ไป
หา [พระผู้เป็นเจ้า] และทูลวา่ ‘ขอบพระทัยพระผู้ทรงดแูล

สวนที่ทรงตดัแตง่ข้าพระองค ์ที่ทรงรกัข้าพระองคม์ากพอ
จะทําให้ข้าพระองคเ์จ็บปวด’” 4

ฮิวจ์ไม่ไดเ้ป็นนายพล พระเจ้าทรงมีแผนอื่นให้ประธาน
บราวน์ เน่ืองจากพระเจ้าทรงเป็นสถาปนิก ชีวติของ
ประธานบราวน์จึงกลายเป็นส่ิงปลูกสรา้งที่ดี

เร า นย
การที่ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเรยีกวา่ “ลูก

ของนรก” อาจ½งคล้ายกับวา่ชีวติท่านไม่ไดบ้่ายหน้าไปใน
ทางที่ด ีแตน่ั่นคอืส่ิงที่เกิดขึน้กับซีเอสรอม ทนายคนหน่ึง
ในพระคมัภีรม์อรมอน. (ด ูแอลมา 11:23)

แอลมากับอมิวเล็คกําลังส่ังสอนในแผ่นดนิที่ซีเอสรอม
กําลังพยายามให้ไดเ้งินคา่ทนายโดยยั่วยุผู้คนให้ตอ่ตา้น 
แอลมากับอมิวเล็ค ซีเอสรอมพยายามหลอกถามแอลมา 
กับอมิวเล็ค แตพ่วกท่านตอบคาํถามและตาํหนิเขา 
พระวญิญาณทรงเปิดเผยความคดิของซีเอสรอมตอ่พวก
ท่าน (ด ูแอลมา 11–12)

ขณะที่สนทนากันอยู่น้ัน ซีเอสรอมตะลึงงันจนพูดไม่
ออก เขาเริม่รูต้วัวา่ผิดและรูสึ้กผิดอย่างรนุแรงตอ่บาปของ
เขาและส่ิงที่เขาทําเพื่อชักจูงผู้คนให้หลงผิด ไม่นานเขา

รา   

ราร า รา การ า า ร
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จึงพยายามแก้ไขความเสียหายที่เขาก่อขึน้ โดยกล่าววา่ “ดเูถิด, ข้าพเจ้าผิด, 
และคนทัง้สองน้ีไม่มีมลทินตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 14:7)

แตน่ั่นไม่ไดผ้ล ผู้คนขับไล่ซีเอสรอมออกนอกเมือง ความรูสึ้กผิดตอ่ส่ิง
ที่ทําลงไปและความสิน้หวงั—รวมไปถึงความกลัวที่คาํส่ังสอนของเขาแย้ง
กับแอลมาและอมิวเล็คจนนําพวกท่านไปสู่ความตาย—ทําให้ซีเอสรอมป่วย
เป็นไข้ “รุม่รอ้นดว้ยความรอ้นที่ลุกเป็นไฟ” (แอลมา 15:3)

ส่ิงที่เขาสรา้งให้ชีวติเขาพังทลายจนถึงฐานราก แตเ่รือ่งราวของซีเอสรอม
ไม่ไดจ้บเท่าน้ี

เมื่อเขาทราบวา่แอลมากับอมิวเล็คยังมีชีวติอยู่ ซีเอสรอมรวบรวมความ
กล้าและขอให้พวกท่านมาหาเขา เมื่อพวกท่านมา ซีเอสรอมขอให้พวกท่าน
รกัษาเขา โดยผ่านศรทัธา ซีเอสรอมหายป่วยเป็นปลิดทิง้ เขาจึงรบับัพตศิมา 
และเริม่ส่ังสอนนับจากเวลาน้ันเป็นตน้มา (ด ูแอลมา 15:11–12)

ชีวติใหม่ของซีเอสรอมเพิ่งเริม่ตน้ คราวน้ีมีพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็น
สถาปนิก 

นอ า คอน ะ ะ
ข่าวดคีอืพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงมุ่งหมายให้เรา½นฝ่าชีวติตามลําพัง 

พระองคท์รงประสงคจ์ะช่วยเราทุกก้าว และเมื่อเรายอมให้พระองคช่์วย 
ย่อมไม่มีขีดจํากัดในส่ิงที่เราจะสามารถเป็นได ้◼

 1. “His Grace” video series, mormonchannel.org.
 2. “From Gang Member to ‘Good Man’” (video), mormonchannel.org.
 3. ฮิวจ์ บี. บราวน์, “The Currant Bush,” Liahona, Mar. 2002, 24; New Era, Jan. 1973, 15.
 4. ฮิวจ์ บี. บราวน์, “The Currant Bush,” Liahona, 22, 24; New Era, 14, 15.
 5. นีล เอ. แม็กซ์เวลล์, “Response to a Call,” Ensign, May 1974, 112.
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เดก็

ด ก
ฉันมาโบสถ์คร้ังแรกเม่ืออายุแปด

ขวบ ฉันอ่านพระคัมภร์ี 

มอรมอน ฟังผู้สอน

ศาสนา และสวอ้อนวอน 

พระวญิญาณทรงบอก

ฉันว่าศาสนจักรน้ีแท้จริง 

และฉันต้องการรับ 

บัพตศิมา พระกติตคุิณ

ท�าให้ฉันมีความสุข

เอธโิอเปีย

ฉนัอยูใ่นเอธิโอเปีย ประเทศทางภาคตะวนัออกของ
แอฟริกา ฉนัชอบเลน่ฟตุบอลและอา่นหนงัสือ  
ฉนัอยากเป็นหมอเม่ือโตขึน้ ฉนัพยายามยืน 

อยา่งภาคภมิูโดยการด�าเนินชีวิตตาม 
พระกิตตคิณุทกุวนัและแบง่ปัน 

พระกิตตคิณุกบัเพ่ือนๆ!

ด เ เ เ
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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ก

“การยืนอย่างภาคภมู”ิ หมายถงึ

การด�าเนินชีวติตามพระกติตคุิณ

ทกุวัน พระบดิาบนสวรรค์และ

พระเยซูทรงต้องการให้ฉันเป็นพยานถงึ

พระองค์! ฉันต้องการให้เพื่อนของฉันทกุคน

ทั่วโลกแบ่งปันพระกติตคุิณที่ได้รับการฟื้นฟู
กับเพื่อนๆ ของพวกเขา

ก
ฉันบอกเพื่อนๆ ที่โรงเรียนเก่ียวกับพระกติตคุิณที่ได้รับ

การฟื้นฟู เพื่อนคนหน่ึงเคยถามฉันเกี่ยวกับศาสนจักร

—แต่แล้วจู่ๆ เธอกเ็ลิกถาม ฉันถามว่าท�าไม เธอตอบว่า

พ่อแม่ไม่ชอบ ฉันหวังว่าสักวันหน่ึงพ่อแม่ของเธอ 

จะเปลี่ยนใจ

ก เ ก ก
ส่วนที่ฉันชอบเป็นพเิศษของศาสนจักร

คือการประชุมศีลระลึก ฉันต้องน�าเพลง

ฉันชอบเรียนพระกติตคุิณ เรื่องโปรด

ของฉันในพระคัมภร์ีคือดาวดิกับโกลิ-

อัท เพลงโปรดของฉันคือ “เรื่องในพระ

คัมภร์ีมอรมอน”

ก เ
ครอบครัวของฉันมักจะเดนิไปโบสถ์ ใช้เวลาประมาณหน่ึงชั่วโมง เม่ือน้องชาย

เหน่ือย ฉันหรือพี่ชายจะอุ้มเขา ที่บ้านฉันช่วยล้างจานและท�าความสะอาด

เ ็ด ก

•  ได้รับประจกัษ์พยานด้วยตนเอง 

อา่นพระคมัภีร์และสวดอ้อนวอน

•  แบง่ปันประจกัษ์พยานและเป็น

แบบอยา่งท่ีดีตอ่เพ่ือนๆ ของคณุ

•  ไปโบสถ์ทกุวนัอาทิตย์และด�าเนิน

ชีวิตตามมาตรฐานพระกิตตคิณุ

เ เ
ทา่นท�าตามพระเยซโูดยยืนอยา่งภาคภมิูอยา่งไร 

สง่ประสบการณ์และภาพถ่ายของทา่น พร้อมค�า

อนญุาตของผู้ปกครองมาให้เรา ทางอีเมลมาท่ี 

liahona@ldschurch.org
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ด ดด  
เ เ

เรียบเรียงจากเร่ืองจริง

อ่านเก่ง 
ขึ้นทกุ  

โ  จเซฟพลิกหน้าหนังสือของ
เขา เขาขมวดคิว้ เขาตอ้งอ่าน

อีกสองหน้า
“เป็นไงบ้างลูก” คณุแม่ถาม
“ผมชอบอ่านครบั” โจเซฟ

ตอบ “แตผ่มอ่านช้ามาก ผมจะ
ฝึกอา่นให้เกง่กวา่น้ีไดย้งัไงครบั”

“แม่มีวธิี” คณุแม่ตอบ “อ่าน
พระคมัภีรม์อรมอนทุกวนัๆ ละ
บทสิลูก น่ันจะช่วยฝึกให้ลูก
อ่านเก่งขึน้”

โจเซฟลองทํา ตอนแรกเขา
ใช้เวลานาน เขาตอ้งออกเสียง
คาํยาวๆ แตเ่ขายังคงอ่านทุก
วนั ไม่นานเขาก็อ่านไดม้ากกวา่
หน่ึงบท

สองสัปดาห์ผ่านไป ที่คัน่
หนังสือของโจเซฟย้ายจาก  
1 นีไฟไป 2 นีไฟ แล้วก็มาอยู่ใน
หนังสือเจคอบ!

มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016

วนั
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คนืหน่ึงถึงกําหนดที่โจเซฟ
ตอ้งสอนบทเรยีนการสังสรรค์
ในครอบครวั

“ฉันรูว้า่จะสอนอะไร” โจเซฟ
คิด เขาพบหนังสือ เรือ่งราว 
ในพระคัมภีรม์อรมอน ในน้ัน 
มีทัง้ตัวหนังสือและรปูภาพ  
เขาพลิกหน้าหนังสือจนพบ
เรือ่งถูกใจ

โจเซฟอ่านเรือ่งน้ันให้
ครอบครวั½ง เขาอ่านคาํสัน้ๆ 
เช่น เรอื เขาอ่านคาํยาวๆ 
เช่น ไดร้บัพระบัญชา ศาสดา
พยากรณ์เขียนคาํเหล่าน้ีไว้
นานแล้ว คาํเหล่าน้ันอ่านง่าย

เมื่ออ่านจบเรือ่ง คณุแม่ 
น้ําตาคลอ

“คณุแม่สบายดนีะครบั”  
โจเซฟถาม

“จ้ะ” คณุแม่ตอบ “แม่มี
ความสุข ที่ลูกมุมานะ”

โจเซฟยิม้กวา้ง
“ผมอ่านทุกวนัตามที่คณุแม่

บอก” เขาหยิบพระคมัภีรม์อร- 
มอนให้คณุแม่ด ูที่คัน่หนังสือ
ของเขาอยู่ในหนังสือแอลมา

สักวนัหน่ึงที่คัน่หนังสือของ
โจเซฟคงจะอยู่ท้ายเล่ม จาก
น้ันเขาก็จะเริม่อ่านใหม่! ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ในยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา 
และโบลิเวยี

ภาพประกอบ โดย เคธี แม็คดี

มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016มกราคม 2016



70 เลียโฮนา

นคอว ท

ขาพเ าร วย

นเองเ อ

เ นเ

ฉนัจะมปีระจกัษพ์ยาน  
ของฉนัเอง ไดอ้ย่างไร

ก ก

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 แ
บร

ด 
ทีอ

าร์

ด เ ็ เด  
เ ด เ

แหง่โควรัม 
อคัรสาวกสบิสอง

เ อทา่นท�า ง

อง พระว า

ร ท ะทรง ่วยทา่น

ทา่นเรยนรไ า ารอา่นพระคั ร ทา่นเรยนรไ า ค�า อน ะ ระ ั พยาน 

ของ า าร า ะครของทา่น

ระ ั พยานของทา่น ะเ เ อทา่นเรยนรเ ยว ั พระ า น วรรค ะพระเย

จาก “ชีวตินิรนัดร—์คอืการรูจ้ักพระบิดาบนสวรรคข์องเราและพระเยซูครสิต ์ 
พระบุตรของพระองค,์” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 80- 82
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วันหน่ึงข้าพเจ้าเห็นวลิฟอรด์ลูกชาย
คนโตกําลังเตรยีมซองส่วนสิบ 

ตอนน้ันเขาน่าจะอายุราวๆ ห้าขวบ 
วลิฟอรด์ไม่มีรายได ้ข้าพเจ้าจึงสงสัย
วา่ทําไมเขาจ่ายส่วนสิบ เมื่อข้าพเจ้า
ถาม เขาตอบวา่เขาจ่ายเงินบรจิาค 
อดอาหาร

วลิฟอรด์มีเงินของตนเองไม่มาก 
แตเ่ขายังคงตืน่เตน้ที่จะจ่ายเงิน
บรจิาคอดอาหาร

ข้าพเจ้าประทับใจกับความมีเมตตา
ครัง้น้ี ข้าพเจ้าถามวา่ทําไมเขาตดัสิน
ใจทําเช่นน้ัน

วลิฟอรด์ตอบวา่ “ผมไม่จําเป็นตอ้ง
ใช้เงิน แตผ่มรูว้า่คนอื่นจําเป็นตอ้ง
ใช้” เขารูว้า่เงินของเขาจะช่วยคน
อื่นๆ เขามีความสุขมากกับเรือ่งน้ี

ประสบการณ์ที่เรยีบง่ายครัง้น้ีสอน
บทเรยีนที่ดแีก่ข้าพเจ้า น่ันคอื เด็ก
เข้ากับพระวญิญาณไดด้แีละมีความ

เงนิบรจิาคอดอาหารของ 
วลิฟอรด์

ภา
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ระ
กอ

บโ
ดย

 ม
าร์

ค 
จา

ร์แ
มน

ด เ ็ เด

แหง่สาวกเจ็ดสบิ

รกัเหมือนพระครสิตโ์ดยธรรมชาต ิ
วลิฟอรด์มีบางอย่างที่เขาไม่จําเป็น
ตอ้งใช้และรูว้า่น่ันจะเป็นประโยชน์
ตอ่ผู้อื่น เขาเต็มใจเสียสละ

การออมเงินเป็นเรือ่งด ีแตลู่กชาย
คนเล็กสอนบทเรยีนอีกบทหน่ึงให้
ข้าพเจ้าผ่านแบบอย่างของเขา โดย
การ½งพระวญิญาณเราสามารถเป็น
พรแก่ชีวติผู้อื่นไดเ้มื่อเราแบ่ง³นส่ิง
ที่เราม ี◼
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พระคมัภรีม์อรมอน 
สอนเกี่ยวกบั  

พระเยซูครสิต์
เ มื่อท่านอ่านพระคมัภีรม์อรมอนท่านจะได้

ผจญภัยหลายอย่าง ท่านจะเดนิทางใน
แดนทุรกันดารกับครอบครวัของลีไฮและ
ซาไรยาห์ และดนีูไฟตอ่เรอื ท่านจะพบ
ศาสดาพยากรณ์หลายคนเช่นกัน—เช่น 
ลีไฮ นีไฟ อบินาได แซมิวเอล และ 
มอรมอน ศาสดาพยากรณ์ทุกท่าน
ในพระคมัภีรม์อรมอนสอนเกี่ยวกับ
พระเยซู บางท่านเห็นพระองค ์น่ัน
คอืสาเหตทุี่พระบิดาบนสวรรค์
ประทานหนังสือพิเศษเล่มน้ีแก่
เรา—เพื่อช่วยให้ผู้คนทุก
แห่งหนเรยีนรูม้ากขึน้
เกี่ยวกับพระเยซู! ◼

วางแผนอา่นพระคมัภีร์มอรมอนปีนี ้หาการ์ดวีรบรุุษพระคมัภีร์ 

มอรมอนของเดือนนีแ้ละอา่นค�าท้าในหน้า 74–75

ด ู“บทท่ี 1: วิธีขอรับพระคมัภีร์มอรมอน” ท่ี scripturestories.lds.org. 
คลกิตรง “พระคมัภีร์มอรมอน”
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ผลดักนัอา่นข้อเหลา่นี ้เขียนเลขข้อให้ตรงกบัศาสดา

พยากรณ์แตล่ะทา่นในพระคมัภีร์มอรมอน  

ตรวจค�าตอบของทา่นด้านลา่ง

1.  อีเธอร์ 12:39, 41

2.  1 นีไฟ 1:5, 9

3.  1 นีไฟ 11:26–27

4.  โมไซยาห์ 16:8–9

5.  แอลมา 6:8

6.  โมโรไน 9:22

ด

เด

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ส
ตีฟ

 ค
รอ

พพ์

เ
พระเยซคูริสต์ทรงแสดงความรักตอ่เราอยา่งไร

ในพระคมัภีร์มอรมอน



นีไฟตอ้งทําหลายอย่างที่ยากและน่ากลัว ท่านตอ้งออกจากบ้าน ไปเอาแผ่นจารกึทองเหลืองจากคนช่ัว 
และช่วยให้ครอบครวัอยู่รอดในแดนทุรกันดาร แตท่่านวางใจพระผู้เป็นเจ้าและกล้าเช่ือ½ง ท่านจะ

ทําตามแบบอย่างของนีไฟในเดอืนน้ีไดอ้ย่างไร

นีไฟ เช่ือ�ง

ภา
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ระ
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บโ
ดย

 เจ
เร็

ด 
เบ

คส
แต

รน
ด์

□ ทอ่งจ�า 1 นีไฟ 3:7

□ เม่ือคณุพอ่คณุแมข่อให้ทา่นท�าบางอยา่ง 

จงเช่ือฟังเหมือนนีไฟ

□ ดวีูดทิศัน์พระคมัภีร์มอรมอน บทท่ี 2–9  

ท่ี scripturestories.lds.org

□ ฉนัท้าทายตนเองให้. . .

ฉนักบัคณุแมเ่ร่ิมอา่นพระ

คมัภีร์มอรมอน เม่ือเราอา่น

เก่ียวกบันีไฟ ฉนัรู้วา่นีไฟ

เช่ือฟังเสมอ และทา่นได้รับ

พรเพราะเหตนีุ ้ฉนัรู้สกึวา่น่ี

เป็นหนทางท่ีถกูต้อง และฉนั

ต้องการเป็นเหมือนนีไฟ เด๋ียวนีเ้ม่ือคณุแมบ่อกวา่ 

“เอาขยะไปทิง้” ฉนัจะตอบวา่ “ได้คะ่คณุแม!่”

ด เ ็ เก

เ ด

ตดั พบั และเก็บบตัรค�าท้าแผน่นีไ้ว้!
เอลลี บ.ี อายุ 8 ขวบ, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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เ มื่อครอบครวัของนีไฟเดนิทางผ่านแดนทุรกันดาร พระเจ้า
ประทานเข็มทิศพิเศษให้พวกท่านเรยีกวา่เลียโฮนา เมื่อพวก

ท่านซ่ือสัตย์ เลียโฮนาบอกพวกท่านวา่จะไปทางใดและจะหา
อาหารที่ใด อ่านเพิ่มเตมิเกี่ยวกับเลียโฮนาในหน้า 76-78  
มองหาคาํท้าให้อ่านในฉบับหน้า! ◼
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 1 นีไฟ 1:1–10

1 นีไฟ 2:1–7, 16–20

1 นีไฟ 3:1–9

1 นีไฟ 3:22–31, 4:1

1 นีไฟ 4:4–35

1 นีไฟ 8:2, 5–18

  1 นีไฟ 8:19–33

  1 นีไฟ 16:9–16
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 การเดนิทาง ใน 
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บิดาของนีไฟสวดอ้อนวอน พระ
บิดาบนสวรรคท์รงบอกลีไฮวา่ท่าน
ตอ้งพาครอบครวัออกจากเมืองน้ัน
เพื่อจะไดป้ลอดภัย เป็นเรือ่งยากที่
ตอ้งทิง้บ้านของพวกเขา แตพ่วก
ท่านเช่ือ½ง

นีไฟอาศัยอยู่กับครอบครวัของท่าน
ในเยรซูาเล็ม ลีไฮบิดาของท่านเป็น
ศาสดาพยากรณ์ มารดาของท่านช่ือ
ซาไรยาห์ พี่ชายของท่านช่ือ เลมัน  
เลมิวเอล และแซม

แดนทรุกนัดาร



 มกราคม 2016 77

เดก็

พระบิดาบนสวรรคป์ระทาน
เข็มทิศพิเศษให้ครอบครวั
ของนีไฟ เรยีกวา่เลียโฮนา เมื่อ
ครอบครวัของนีไฟเช่ือ½ง
พระบิดาบนสวรรค ์เข็มทิศจะ
แสดงให้พวกท่านเห็นทางไป
ในแดนทุรกันดาร แม้ถึงกับ
แสดงให้นีไฟเห็นวา่จะไปหา
อาหารให้ครอบครวัจากที่ใด

ครอบครวัของนีไฟเข้าไปในแดนทุรกันดาร จากน้ันพระบิดาบนสวรรคต์รสักับ
นีไฟและพี่ๆ วา่พวกท่านตอ้งกลับเข้าเมืองเพื่อไปเอาพระคมัภีร ์งานน้ันยาก 
แตนี่ไฟเป็นแบบอย่างที่ดเีมื่อพี่ๆ ของท่านไม่ตอ้งการเช่ือ½ง ท่านกล่าววา่ท่าน
จะทําส่ิงที่พระบิดาบนสวรรคท์รงขอให้ทํา

แดนทรุกนัดาร
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เราเป็นเหมือนนีไฟไดเ้มื่อเราเช่ือ½งพระบัญญัติ
และตดิตามพระบิดาบนสวรรค!์ ◼
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สมัยเรยีนมหาวทิยาลัย ข้าพเจ้าเป็น
นักศึกษาคนหน่ึงที่ถูกกําหนด

ให้ไปทํางานภาคสนามอันเป็นส่วน
หน่ึงของหลักสูตรภาคบังคบัวชิา
ธรณีวทิยา . . . 

งานมอบหมายน้ีทําให้เราตอ้งอยู่
ทํางานที่น่ันหลายวนั . . . เมื่อใกล้
หมดเวลาที่จัดสรรให้เราทําการสํารวจ 
เราถูกลมพายุกระหน่ําอย่างรนุแรง 
ตามดว้ยหิมะที่ตกหนักผิดฤดกูาล
และไม่คาดÁน ซ่ึงทวคีวามรนุแรง
จนทําให้เราตดิอยู่ในหิมะบนเนินเขา 
พายุพัดจัดที่สุดขณะเรากําลังเดนิลง
เขาลาดชันห่างจากสถานีรถไฟเล็กๆ 
ซ่ึงเราหวงัวา่จะไดข้ึน้รถไฟกลับบ้าน
คนืน้ันหลายไมล์ เราพยายามมากจน
มาถึงสถานีเมื่อดกึมากแล้วขณะพายุ
ยังพัดกระหน่ําไม่หยุดหย่อน . . . 

. . . รถไฟที่เรารอคอยอย่างคาดหวงั
และดว้ยความหวงัเต็มเป่ียมคอืขบวน

รถดว่นเที่ยวดกึ—ขบวนรถเรว็ตอน
กลางคนืที่วิง่ระหวา่งเมืองใหญ่ๆ . . . 

เพราะตดิอยูท่า่มกลางพายหุมิะที่
น่ากลวัรถไฟจงึมาถงึสถานีเลยเทีย่ง
คนืไปมากแลว้ ขา้พเจา้อยูร่ัง้ทา้ย
เพือ่นๆ ขณะพวกเขารบีปีนป่ายขึน้
รถไฟ เพราะขา้พเจา้สนใจวศิวกรคน
หน่ึงซ่ึงระหวา่งรถไฟหยดุช่วงสัน้ๆ ผู้
ช่วยของเขากาํลงัจดัแจงเตมิน้ํา งว่น
อยูก่บัเครือ่งยนต ์หยอดน้ํามนัใส่
อะไหลบ่างตวั ปรบัโน่นน่ี ทดสอบและ
แกไ้ขหวัรถจกัรทีใ่ช้งานหนักเพราะ
รถไฟแลน่มาไกล ขา้พเจา้ทาํใจกลา้
เดนิเขา้ไปพดูกบัเขาขณะทีเ่ขายงั
ยุง่อยูก่บังาน ขา้พเจา้ถามวา่เขารูสึ้ก
อยา่งไรกบัคนืเช่นน้ี—คนืทีด่รุา้ย บา้
คลัง่ และโหดรา้ย เมือ่อาํนาจของการ
ทาํลายลา้งดเูหมอืนจะถกูปลอ่ยไปทัว่
จนไมอ่าจควบคมุได ้เมือ่พายคุาํราม
และเมือ่อนัตรายคกุคามรอบดา้น . . . 

อุปมาเรือ่งขบวน
รถด่วนเท่ียวดึก
ขา้พเจา้ขบคดิเกีย่วกบัคาํพดูของวศิวกร

ทีเ่น้ือตวัเลอะคราบน้ํามันคนน้ัน

ก เ ก ก

คาํตอบของเขาเป็นบทเรยีนที่
ข้าพเจ้าไม่มีวนัลืม เขาตอบเป็น
ประโยคตะกุกตะกักและไม่ปะตดิ
ปะตอ่วา่ “ดทูี่ไฟหน้าเครือ่งครบั 
ไฟดวงน้ีส่องเป็นทางยาวรอ้ยหลา 
[90 เมตร] หรอืมากกวา่น้ัน ทัง้หมด
ที่ผมพยายามทําคอืมองรางรถไฟรอ้ย
หลาที่ไฟส่อง น่ันทําให้ผมเห็นทาง 
และผมรูว้า่เส้นทางระยะน้ันเปิดและ
ปลอดภัย . . . แสงไฟของเครือ่งยนต์
อยู่ข้างหน้าผมเสมอ!”

เมื่อเขาปีนขึน้ไปน่ังประจําที่คน
ขับ ข้าพเจ้าจึงรบีขึน้ขบวนรถโดยสาร
ตูแ้รก และขณะทรดุน่ังลงบนเบาะที่
น่ัง ในความสุขสําราญเน่ืองจากความ
อบอุ่นและสบายใจ ซ่ึงตรงข้ามกับ
ความโหดรา้ยของความมืดภายนอก 
ข้าพเจ้าขบคดิเกี่ยวกับคาํพูดของ
วศิวกรที่เน้ือตวัเลอะคราบน้ํามัน
คนน้ัน พวกเขาเป่ียมดว้ยศรทัธา—
ศรทัธาที่ทําให้เรือ่งใหญ่สําเรจ็  
ศรทัธาที่ให้ความกล้าหาญและ 
ความแน่วแน่ . . . 

เราอาจไมรู่ว้า่อะไรอยูข่า้งหน้าเราใน
อนาคต ไมรู่แ้มก้ระทัง่วนัหรอืโมง 
ถดัไป แตสํ่าหรบัไมก่ีห่ลา หรอือาจ
เพยีงไมก่ีฟุ่ต รางรถไฟโลง่ตลอด 
หน้าทีข่องเราชัดเจน เส้นทางของเรา
ส่องสวา่ง สําหรบัระยะทางสัน้ๆ น้ัน 
สําหรบักา้วตอ่ไป การดลใจของพระผู้
เป็นเจา้ส่องทาง จงเดนิไปขา้งหน้า! ◼
จาก “Three Parables—The Unwise Bee, the Owl 
Express, and Two Lamps,” Liahona, Feb. 2003, 
36–41. ภา
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เ เ ็ เ ด

“ขอให้เราเป็นคนท่ีชอบเข้าพระวิหาร เข้าพระวิหารให้บอ่ยท่ีสดุเทา่ท่ีสภาพการณ์สว่นตวัจะเอือ้อ�านวย มีภาพพระวิหารอยูใ่น

บ้านเพ่ือให้ลกูๆ มองเหน็ สอนพวกเขาเก่ียวกบัจดุประสงค์ของพระนิเวศน์ของพระเจ้า ให้พวกเขาวางแผนแตเ่ยาว์วยัวา่จะไป 

ท่ีนัน่และมีคา่ควรรับพรนัน้เสมอ”

ด

เ ด ด เ เ  (1907–1995), “Exceeding Great and Precious Promises,” Ensign, Nov. 1994, 8.

พระวิหารออกเดน็ ยทูาห์ท่ีเพ่ิงได้รับการอทิุศซ�า้



  

เ ็   
ของความเป็นมรรตยัท่ีทรงเปิดเผย

เราสามารถด�าเนินชีวิตอยา่งมีความหมายและมีจดุ

ประสงค์โดยน้อมรับความเป็นจริงสามประการของ

ความเป็นมรรตยัท่ีพระเจ้าทรงสอนอาดมัและเอวา

น. 44

เ

 
ก ก  2016

ฝ่ายประธานเยาวชนชายและฝ่ายประธานเยาวชน

หญิงอธิบายสาระส�าคญัของปีนีแ้ละความหมายของ 

“มุง่หน้าด้วยความแนว่แนใ่นพระคริสต์”  

(2 นีไฟ 31:20)

น. 50

เดก็

พระคมัภรีม์อรมอน 
สอนเกี่ยวกบั  
พระเยซูครสิต์

ขณะอา่นพระคมัภีร์มอรมอนปีนี ้ทา่นจะเรียนรู้

เก่ียวกบัศาสดาพยากรณ์หลายทา่นผู้ ต้องการท�าสิง่

เดียวกนั นัน่คือ สอนเก่ียวกบัพระเยซคูริสต์!

น. 72




