
ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย • มกราคม 2020

ยกระดับ 
การศกึษา 

พระคัมภีรม์อรมอน  
ของท่าน  หนา้ 5, 34, 38

ประธานบลัลาร์ด: 

การเตรียมการฟ้ืนฟูของ
พระผู้เป็นเจ้า หนา้ 12

โครงการเดก็และเยาวชน:  
ผู้น�าศาสนจกัร
ตอบค�าถาม 9 ข้อ หนา้ 20

ช่วยเยาวชนบรรลุเป้าหมาย หนา้ 26

การปฏิบัตศิาสนกจิ 
เป็นมากกว่า  
"อกีส่ิงหน่ึงทีต้่องท�า" หนา้ 8



ศาสนจกัร 
อยูท่ี่น่ี

ไลพซิ์ก 
เยอรมนี
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สมาชิกศาสนจกัร

กลุ่มผูเ้ขา้ร่วม 
การประชุม

คณะเผยแผ่

14
สเตค (หน่ึงสเตคอยู่
กลางไลพซิ์ก)

2พระวหิาร

3

39,917
152

จดักลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประชุมคร้ังแรกในดาร์มชตดัท์1843

จดัตั้งสามสเตค1961

อุทิศพระวหิารไฟรบูร์กในเยอรมนีตะวนัออก
สมยันั้น อุทิศซ�้ าในปี 20161985

อุทิศซ�้ าพระวหิารแฟรงกเ์ฟิร์ตในเดือนตุลาคม2019

ในไลพซิ์ก ปี 1519 มาร์ติน ลเูธอร์เขา้ร่วมการ
อภิปรายท่ีสนบัสนุนการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตส
แตนทซ่ึ์งช่วยเตรียมโลกใหพ้ร้อมรับการฟ้ืนฟู

ต่อไปน้ีเป็นขอ้เทจ็จริงบางประการเก่ียวกบั
ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ยในเยอรมนีปัจจุบนั:



2 เลียโฮนา

มองไป ท่ีอนาคต  
ใหอ้ดีต หนุนใจ

ส �าหรับคนส่วนใหญ่ในโลก ปีใหม่เป็นเวลาให้
ครุ่นคิดถึงอนาคต แต่เป็นเวลาใหเ้รียนรู้จาก

อดีตเช่นกนั ตรงทางแยกน้ีท่ีเราเคยอยูแ่ละท่ีเรา
จะไป เราพบโอกาสใหเ้ติบโต

ดว้ยเจตนารมณ์ดงักล่าว ฉบบัน้ีจึงไม่เพียง
เนน้การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ท่ีน่าต่ืนเตน้ส�าหรับ
อนาคตเท่านั้น แต่ส�ารวจอดีตของเราดว้ยเพ่ือเรา

จะเขา้ใจบทบาทของเราในอนาคตท่ีจะมาถึง
ปีน้ีเราฉลองนิมิตแรกครบ 200 ปี ฝ่ายประธานสูงสุดและท่านอ่ืนๆ ไดเ้ตรียม

บทความชุดหน่ึงใหส้�ารวจอดีตและช่วยเราหล่อหลอมอนาคตของเรา เดือนน้ีประธาน
เอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ดรักษาการประธานโควรัมอคัรสาวกสิบสองช่วยใหเ้ราเขา้ใจ
บทบาทของเราในการฟ้ืนฟอูาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งต่อเน่ืองและความ
พยายามของพระองคเ์พื่อเตรียมเราใหพ้ร้อมรับการเสดจ็มาคร้ังท่ีสอง (ดูหนา้ 12)

เม่ือมองไปท่ีอนาคต ฉบบัน้ีใหแ้หล่งขอ้มูลส�าหรับโครงการใหม่ของศาสนจกัรเพื่อ
สนบัสนุนเดก็และเยาวชน (ดูหนา้ 20 และ 26) เร่ิมหลกัสูตรการศึกษาพระคมัภีร์ 
มอรมอนส�าหรับบุคคลและครอบครัว (ดูหนา้ 34 และ 38) เน้ือหาของเราส�าหรับ 
เยาวชนจะแนะน�าใหเ้ยาวชนรู้จกัหวัขอ้เยาวชนหวัขอ้ใหม่ (ดูหนา้ 56 และ 60)

เราหวงัวา่ เลียโฮนา จะยงัคงเป็นแหล่งขอ้มูลมีค่าในการสนบัสนุนการศึกษาพระ
กิตติคุณท่ีมีบา้นเป็นศนูยก์ลางขณะท่ีเรากา้วไปขา้งหนา้ดว้ยกนั โดยมีความกา้วหนา้
ของอดีตเป็นตวัขบัเคล่ือน

อาดมั ซี. โอลสนั
บรรณาธิการบริหาร

การรวบรวมอสิราเอลผ่าน
การปฏิบัตศิาสนกจิ

8

การจูงใจอนุชน 
รุ่นหลงั

เวนดีย์ อัลริช

26

วธีิทีพ่ระเจ้าทรงเตรียมโลกให้พร้อม
รับการฟ้ืนฟู
ประธานเอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

12

โครงการเดก็และ
เยาวชน: เร่ิมเข้มแขง็

20
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5 ข้อคดิจากพระคมัภร์ีมอรมอน
พระเยซูคริสต์เป็นใคร

6 ภาพแห่งศรัทธา
เรเชล ไลท์ฮอลล์—รัฐแคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ศรัทธาช่วยใหเ้ธอรับรู้พระหตัถข์องพระผูเ้ป็นเจา้ท่ามกลางอคัคีภยัอนั
ร้ายแรง

8 หลกัธรรมของการปฏบัิตศิาสนกจิ
การรวบรวมอสิราเอลผ่านการปฏบัิตศิาสนกจิ
ดูวา่การปฏิบติัศาสนกิจสอดคลอ้งอยา่งไรกบัค�าแนะน�าของ 
ศาสดาพยากรณ์ใหร้วบรวมอิสราเอล

12 วธีิทีพ่ระเจ้าทรงเตรียมโลกให้พร้อมรับการฟ้ืนฟู
โดย ประธานเอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
นวตักรรมมากมายตลอดประวติัศาสตร์เป็นแผนส่วนหน่ึงของพระเจา้

20 โครงการเดก็และเยาวชน: เร่ิมเข้มแขง็
ผูน้�าศาสนจกัรตอบค�าถามของท่าน

26 การจูงใจอนุชนรุ่นหลงั
โดย เวนดีย์ อัลริช
พิจารณาส่ีแนวทางน้ีขณะท่านช่วยบุตรธิดาตั้งเป้าหมายและท�าใหบ้รรลุ
ผลส�าเร็จ

30 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
บุตรสาวคนหน่ึงพบแหล่งรวมประจกัษพ์ยานของเธอ; บพัติศมาในพระ
วหิารน�าครอบครัวมาอยูพ่ร้อมหนา้; ค �าแนะน�าวนกลบัมาเพ่ือท�าใหเ้กิด
สนัติสุข; เร่ืองเศร้ากลายเป็นโอกาสใหม่

34 รู้ย่อมดแีต่เท่าน้ันยงัไม่พอ
โดย สตีเวน ซี. ฮาร์เปอร์
พบคนท่ีพบพยานของพระคมัภีร์มอรมอน

38 จงตามเรามา: พระคมัภร์ีมอรมอน
ท่านสามารถใชบ้ทความรายสปัดาห์เหล่าน้ียกระดบัการศึกษา 
พระคมัภีร์มอรมอนปีน้ี

คนหนุ่มสาว

42 
ความผดิพลาดเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวติ แต่ตอ้งไม่จ�ากดัเรา พระผู้
ช่วยให้รอดทรงรักเรา และจะ
ทรงช่วยเราเปล่ียนแปลง อ่าน
เร่ืองต่างๆ จาก
คนหนุ่มสาววา่ 
การกลบัใจเป็น
พร อยา่งไร

เยาวชน

50 
เรียนรู้วา่ โครงการเดก็และ 
เยาวชนมไีว้ให้ท่าน อยา่งไร; ฝ่าย 
ประธานเยาวชนหญิงสามญัและ 
ฝ่ายประธานเยาวชนชายสามญั 
แบ่งปันเก่ียวกบั หัวข้อเยาวชนปีนี;้  
ผูส้อนศาสนาคนหน่ึงไข  
พลงัของพระคมัภร์ี 
มอรมอน

เดก็

เพ่ือนเดก็ 
ฉลองพระคมัภร์ีมอรมอนอนัล�า้ค่า 
อ่านเก่ียวกบัสมาชิกของศาสนจกัร
ในมองโกเลีย เรียนรู้วธีิท่ี ท่าน
สามารถเตบิโตเฉกเช่นพระเยซู

ภาพปก
ภาพถ่ายโดย  

คริสตีนา สมิธ

เร่ืองสั้น

หมวดต่างๆ
สารบัญ
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บทความดจิทิลัเท่าน้ันของเดอืนมกราคม

ตดิต่อเรา

อีเมลค�าถามและค�าติชมของท่านมาท่ี liahona@ 
ChurchofJesusChrist .org

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

เลยีโฮนาดจิทิลั

ค้นหาเพิม่เตมิ

ในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณและท่ี  
liahona .ChurchofJesusChrist .org ท่านสามารถ

• หาฉบบัปัจจุบนั

• คน้พบเน้ือหาดิจิทลัเท่านั้น

• คน้หาฉบบัท่ีผา่นมา

• ส่งเร่ืองราวและค�าติชมของท่าน

• บอกรับเป็นสมาชิกหรือบอกรับเป็นของขวญั

• ยกระดบัการศึกษาของท่านดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั

• แบ่งปันบทความและวดิีทศันท่ี์ช่ืนชอบ

• ดาวนโ์หลดหรือพิมพบ์ทความ

• ฟังบทความท่ีท่านช่ืนชอบ

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona แอปพลเิคชันคลงัค้นคว้าพระกติตคุิณ

กลบัเนือ้กลบัตวัหลงัจากดฉัิน 
ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ
โดย โจรี รีด

หญิงสาวคนหน่ึงจากรัฐเดลาแวร์ 
สหรัฐอเมริกาพดูถึงการเดินทางกลบัมาหา
พระคริสต์

พระวญิญาณทรงน�า ก่อนดฉัินจะรู้
ด้วยซ�้า
โดย รายซา ชไรเตอร์

หญิงสาวคนหน่ึงในบราซิลรู้สึกวา่พระ
วญิญาณทรงน�าเธอมาเขา้ร่วมศาสนจกัร

เลอืกนิรันดร
โดย เอวิตา อลาโบดี

หญิงสาวคนหน่ึงจากเบลเยยีมเล่าเร่ืองของ
เธอเก่ียวกบัการกลบัใจและการใหอ้ภยั
ตนเอง

วธีิทีพ่ระคมัภร์ีมอรมอนเปิดสวรรค์
ให้ดฉัิน
โดย เจสซิกา แพทเทอร์สัน เทอร์เนอร์

หญิงสาวคนหน่ึงแบ่งปันวา่พระคมัภีร์มอร
มอน: พยานหลกัฐานอีกเล่มหน่ึงของพระ
เยซูคริสตเ์ปล่ียนชีวติเธอใหดี้ข้ึนอยา่งไร

มกราคม 2020 ปีที ่26 เล่มที ่1
เลยีโฮนา 16716 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ฉบบั
พิมพภ์าษาไทย

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

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

บรรณาธิการ: แรนดี ดี. ฟังก์

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

ผู้อ�านวยการบริหาร: ริชาร์ด ไอ. ฮีตนั

ผู้อ�านวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจกัร: 
อลัเลน อาร์. ลอยบอร์ก

ผู้จดัการฝ่ายธุรกจิ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณาธิการบริหาร: อดมั ซี. โอลสนั

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอนั คารร์

ผู้ช่วยฝ่ายพมิพ์เผยแพร่: คามิลา แคสตริลลอน

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

ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สกอ็ตต ์
คนูดเซ็น

ผู้อ�านวยการฝ่ายศิลป์: แทดด ์อาร์. พีเตอร์สนั

งานออกแบบ: จีนเนตต ์แอนดรูวส์, เฟย ์พี. 
แอนดรัส, แมนดี เบน็ทลี์ย,์ ซี. คิมบลัล ์บอทท,์ 
โธมสั ไชลด,์ โจชวั เดนนิส, เดวดิ กรีน, 
คอลลีน ฮิงคลี์ย,์ เอริค พี. จอห์นเซ็น, ซูซาน 
ลอฟเกร็น, สกอ็ตต ์เอม็. มอย, เอม็มิล่ี ชิเอโค 
เร็มมิงตนั, มาร์ค ดบัเบิลย.ู โรบิสนั, เค. นิโคล 
วอลเคนฮอร์สต์

ผู้ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา: 
โคลเลตต ์เนเบเกอร์ อนีู

ผู้จดัการฝ่ายผลติ: เจน แอนน ์ปีเตอร์ส

งานผลติ: ไอรา เกลน็ อะแดร์, จูลี เบอร์เดตต,์  
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ข้อคดิจากพระคมัภร์ีมอรมอน

พระเยซูคริสต์คือ . . .

“พระเมษบาลผู้ประเสริฐ ทรงเรียกท่าน; 
แทจ้ริงแลว้, และในพระนามของพระองคเ์อง
พระองคท์รงเรียกท่าน, ซ่ึงคือพระนามของพระ
คริสต”์ (แอลมา 5:38)

“หากเป็นไปวา่ท่านเช่ือในพระคริสต,์ และรับ
บพัติศมา, ดว้ยน�้าก่อน, คร้ันแลว้ดว้ยไฟและดว้ย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ, ตามแบบอยา่งของ พระผู้
ช่วยให้รอด ของเรา . . ., ส่ิงน้ีจะดีกบัท่านในวนั
แห่งการพิพากษา” (มอรมอน 7:10)

“ผูใ้ดกต็ามท่ีกลบัใจ, และไม่ท�าใหใ้จตนแขง็
กระดา้ง, เขาจะมีสิทธ์ิในความเมตตาโดยทาง พระ
บุตรองค์เดยีวทีถ่อืก�าเนิด ของเรา, ไปสู่การปลด
บาปของเขา” (แอลมา 12:34)

“[ลีไฮ] เป็นพยานวา่เร่ืองท่ีท่านเห็นและไดย้นิ, 
และเร่ืองท่ีท่านอ่านจากหนงัสือเล่มนั้นดว้ย, 
แสดงใหป้รากฏอยา่งแจง้ชดัถึงการเสดจ็มาของ 
พระเมสสิยาห์” (1 นีไฟ 1:19)

“เพราะพระองคท์รงสถิตอยูใ่นเน้ือหนงั จะ
เรียกพระองคว์า่ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า”  
(โมไซยาห์ 15:2)

“พระองคจ์ะทรงมีพระนามวา่พระเยซูคริสต,์ 
พระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้, พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์
และแผน่ดินโลก, พระผู้สร้าง สรรพส่ิงนบัจาก
กาลเร่ิมตน้” (โมไซยาห์ 3:8)

“พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า คือพระ
บุตรของพระบิดานิรันดร์, และพระผูช่้วยให้
รอดของโลก; และ . . . มนุษยท์ั้งปวงตอ้งมาหา
พระองค,์ มิฉะนั้นพวกเขาจะไดรั้บการช่วยให้
รอดไม่ได”้ (1 นีไฟ 13:40)

“พอ่รู้วา่พระองคท์รงไถ่ลกูแลว้, เพราะความ
ชอบธรรมของ พระผู้ไถ่ ของลกู; เพราะลกูเห็น
แลว้วา่ในความสมบูรณ์แห่งเวลาพระองคจ์ะเสดจ็
มาเพื่อน�าความรอดมาสู่มนุษย”์ (2 นีไฟ 2:3)

“ดูเถิด, ทางส�าหรับมนุษยแ์คบ, แต่วางอยูใ่นวถีิ
ทางตรงต่อหนา้เขา, และองคท์วารบาลคือ พระผู้
บริสุทธ์ิแห่งอสิราเอล; และพระองคไ์ม่ทรงจา้ง
ผูรั้บใชท่ี้นัน่” (2 นีไฟ 9:41)

พระเมสสิยาห์

พระผู้ช่วยให้รอด
พระผูส้ร้าง

พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
พระบตุรองค์เดียวท่ีถือก�าเนิด

พระเมษโปดกของพระผูเ้ป็นเจา้

พระผูไ้ถ่

พระผูบ้ริสุทธ์ิแห่งอิสราเอล

พระเมษบาลผูป้ระเสริฐ
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เรเชล ไลท์ฮอลล์
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ค้นคว้าเพิ่มเติม
ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเสน้ทาง
ศรัทธาของเรเชลและภาพถ่ายเพิ่ม
เติมไดใ้นเวอร์ชัน่ออนไลนห์รือคลงั
คน้ควา้พระกิตติคุณของบทความน้ีท่ี 
ChurchofJesusChrist.org/go/1206

ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัเล่า
ประสบการณ์เม่ือท่านพบกบัผูป้ระสบ
ภยัในพาราไดซ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย และ
แบ่งปันวา่อะไรส�าคญัท่ีสุดในชีวติท่ี 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 1207

เมือ่เดนิวนดเูถ้าถ่านและเศษซากทีเ่รเชลเคย
อยู่ แน่นอนวา่ ท่านสังเกตเห็นทุกอย่างสูญสิน้ 
แตห่ลังจากเพลิงไหม้ท�าลายเมืองพาราไดซ์ รฐั
แคลิฟอรเ์นีย ท่านจะสังเกตเห็นศรทัธาของ
เรเชลเมือ่เธอบอกวา่เธอเห็นพระหัตถ์ของพระ
ผู้เป็นเจ้าในชีวติเธออย่างไร
ริชาร์ด เอม็. รอมนีย์ ช่างภาพ

ภาพแห่งศรัทธา

ทุกคนท่ีเช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้ลว้นเห็นพระหตัถ์
ของพระองคใ์นเพลิงไหมค้ร้ังน้ี ท่านอาจจะ
ไม่สามารถพิสูจนก์บัคนบางคนไดว้า่มีพระผู ้
เป็นเจา้เน่ืองจากปาฏิหาริยค์ร้ังใหญ่คร้ังเดียว 
แต่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�าใหเ้กิดปาฏิหาริยเ์ลก็ๆ 
นอ้ยๆ นบัลา้นคร้ังท่ีน่ีในพาราไดซ์ ถา้ท่าน
เช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้ ท่านจะเห็นพระหตัถข์อง
พระองคทุ์กท่ี แมจ้ะน่าทา้ทาย แต่กน่็าอศัจรรย์
เช่นกนั พระผูเ้ป็นเจา้ทรงช่วยใหเ้ราเรียนส่ิงท่ี
เราตอ้งเรียนรู้

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�างานกบัดิฉนัหลายปี
เพื่อเตรียมดิฉนัใหพ้ร้อมรับสถานการณ์น้ี ดิฉนั
เคยมี “ภยัพิบติั” อ่ืนในชีวติท่ีช่วยใหดิ้ฉนัรู้วา่
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงน�าทางชีวติดิฉนัอยา่งดี

เร่ืองยากท่ีดิฉนัประสบลว้นมีจุดประสงค์
และความหมายท่ีสมบูรณ์และสวยงาม ดิฉนั
สงัเกตเห็นวา่เม่ือดิฉนัยอมใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้
สอนดิฉนั ดิฉนัไดเ้รียนรู้จากความทา้ทายของ
ดิฉนัเสมอ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงยอมใหเ้ราประสบ
ความทา้ทายเหล่าน้ีเพื่อเราจะวางใจพระองค์
และรักพระองค ์ดิฉนัรู้วา่เม่ือเกิดความยาก
ล�าบาก พระองคท์รงอยูท่ี่นัน่เสมอ
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การปฏิบัติศาสนกิจเป็นโอกาสให้ท�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ท่ีจะรวบรวมอิสราเอล

ป
ระธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเชือ้เชิญให้เราช่วยรวบรวม
อิสราเอล—“ส่ิงส�าคญัที่สุดที่เกิดขึน้บนแผ่นดนิโลกใน
ปัจจุบัน” 1

ส�าหรบัคนที่ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของงานรวบรวมอิสราเอลน้ี  

การปฏิบัตศิาสนกิจสามารถเป็นโอกาสอันดยีิ่ง เพราะงานแห่ง
ความรอดของพระเจ้าเป็นงานเดยีว การปฏิบัตศิาสนกิจจึงเป็นวธิี
ที่ ไดร้บัการดลใจซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงชีวติของผู้คน ไม่วา่เราก�าลัง
ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่สมาชิกแข็งขันน้อยหรอืก�าลังเชือ้เชิญให้พวก
เขามาช่วยเราขณะที่เรารบัใช้ผู้นับถือศาสนาอื่น การปฏิบัต ิ
ศาสนกิจจะให้ โอกาสเราไดร้วบรวมอิสราเอล

หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ

การรวบรวมอิสราเอลผา่น
การปฏิบติัศาสนกิจ
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การแบกภาระของกนัและกนั
“แกะของเราอาจเจ็บปวด สับสน หรอืหลงผิด เราในฐานะเมษบาล
ตอ้งเป็นคนแรกๆ ทีม่องเห็นความตอ้งการของพวกเขา เราสามารถ
ฟังและรกัโดยไม่ตดัสิน ใหค้วามหวงัและความช่วยเหลอืดว้ย
การน�าทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ”์ —บอนน่ี เอช. คอรด์อน 2

“ผมสังเกตผู้หญิงที่น่ังข้างผมอย่างเงียบๆ ระหวา่งน่ังเครือ่ง
บินเที่ยวเจ็ดโมงเช้ากลับบ้าน เธอส่ังเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ก่อน
เครือ่งบินขึน้ และเมื่อเธอถามผมวา่ผมแตง่งานแล้วหรอืยัง ผม
เริม่ ตดัสินไปในทางลบ มากขึน้เรือ่ยๆ

“‘ครบั ผมมีลูกส่ีคนกับหลานส่ีคนครบั’ ผมตอบดว้ยความภาค
ภูมิ ใจพอสมควร

“จากน้ันเธอเล่าบางอย่างที่เปลี่ยนทุกอย่าง สามีเธอเสียชีวติ
เมื่อไม่กี่วนัก่อนหลังจากอยู่ ในอาการโคม่าห้าวนั แม้เธอจะเป็น
แพทย์ฉุกเฉิน แตเ่ธอไม่สามารถช่วยชีวติเขาไดห้ลังจากเขาเป็น
ลมล้มลงขณะอยู่ ในช่วงลาพักรอ้น

“ผมละอายใจที่ดว่นตดัสินเธอผิดๆ ผมจะพูดอะไรกับเธอ
ด ีขณะรวบรวมสต ิผมรูสึ้กวา่พระบิดาบนสวรรคท์รง เทพระ
วญิญาณของพระองค์ มาให้ผมไดป้ฏิบัตศิาสนกิจตอ่เธอและ 
แบ่งปันความจรงิอันล�า้คา่ของพระกิตตคิณุให้กับเธอ

“ผม เรียนรู้ วา่แม้เธอไม่เข้าโบสถ์ ไหนเลย แตเ่ธอเช่ือใน
พระเยซูครสิตแ์ละอ่านพระคมัภีร์ ไบเบิล เมื่อผมถามวา่เธอรูจ้ัก
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายหรอืเปล่า 
เธอตอบวา่เธอรูนิ้ดหน่อย ผมแบ่งปันข่าวสารการประชุมใหญ่
สามัญของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต ์(1928–2015) กับเธอเรือ่ง 
‘พรนิรนัดรข์องการแตง่งาน’ จากน้ัน เป็นพยาน เรือ่งครอบครวั
นิรนัดรแ์ละพระบิดาบนสวรรคท์รงรูจ้ักและทรงรกัเราเป็นราย
บุคคล ผมทราบวา่เธอจะไปฮาวาย สหรฐัอเมรกิา เธอโตที่น่ัน 
และผม กระตุ้น ให้เธอไปเยือนพระวหิารลาอีเอ ฮาวาย

“เราแยกจากกันที่สนามบินในซอลท์เลคซิตี ้รฐัยูทาห์ ผม
ขอบพระทัยอย่างยิ่งที่พระเจ้าทรงสามารถใช้ผมทัง้ที่ผมมีข้อ
บกพรอ่งให้ช่วยเหลือพี่น้องสตรคีนหน่ึงที่ตอ้งการความรกัและ
การปลอบโยน”
จอห์น ทปิเป็ทส์ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

หลกัธรรมทีพ่งึพจิารณา

“ตดัสินไปในทางลบ”
การด่วนตดัสินจะท�าใหเ้รามองไม่เห็น
ศกัยภาพอนัสูงส่ง (ดู มทัธิว 7:1)

“เทพระวญิญาณของพระองค์”
จงวางใจในสญัญาของพระเจา้วา่ 
จะประทานส่ิงท่ีเราตอ้งพดูใน 
ชัว่ขณะนั้น (ดู หลกัค�าสอนและ 
พนัธสญัญา 100:5–6)

“เรียนรู้”
ถามส่ิงท่ีผูอ่ื้นเช่ือ ฟังดว้ยความเขา้
อกเขา้ใจ และใหเ้กียรติความเช่ือ
ของพวกเขา

“เป็นพยาน”
มองหาโอกาสแบ่งปันประจกัษพ์ยาน
วา่พระเจา้ทรงงานในชีวติท่านอยา่งไร 
(ดู โมไซยาห์ 24:14)

“กระตุ้น”
เช้ือเชิญใหพ้วกเขาปฏิบติัตามความจริง
เพื่อพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงสามารถ
เป็นพยานต่อพวกเขา (ดู ยอห์น 7:17; 
โมโรไน 10:5)
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การช่วยสมาชิกทีก่ลบัมา
“ปาฏิหารยิ์จะเกิดขึน้เมือ่มีความรกัเป็นแรงจูงใจ เราจะพบวธิีน�า
พีน้่องชายหญิงที ่‘หายไป’ เข้ามาในอ้อมกอดพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิตค์รบทุกคน” —จีน บี. บิงแฮม 3

“ดฉัินไม่แข็งขันมาแล้วอย่างน้อยหกปีเมื่อดฉัินกับสามีย้ายไป
อยู่อีกเมืองหน่ึง ประธานสมาคมสงเคราะห์คนใหม่มาเยี่ยมดฉัิน 
เธอถามวา่เธอจะส่งพี่น้องสตรคีนหน่ึงมาเยี่ยมดฉัินได้ ไหม ดฉัิน
ตอบตกลงดว้ยความกังวลใจ สตรที่านน้ี มาเยีย่มดฉัินทุกเดอืน ทั้ง
ทีเ่ธอเป็นโรคแพ้สุนัข—และดฉัินมีสุนัขที่รกัมากอยู่ตวัหน่ึง! การ
ปฏิบัตศิาสนกิจของเธอด�าเนินตอ่เน่ืองนานสองปี และน่ันมีผล
ใหญ่หลวงตอ่ดฉัิน

“แม้การเยี่ยมของเธอมักจะเป็นการไปมาหาสู่ดว้ยความ
บรสุิทธิ์ ใจ แตเ่ธอถาม ค�าถาม เป็นครัง้คราวเพื่อน�าไปสู่การ
สนทนาทางวญิญาณ น่ีท�าให้ดฉัินอึดอัดนิดหน่อย แตก่ารสนทนา
เหล่าน้ันกระตุน้เตอืนให้ดฉัินตดัสินใจวา่จะก้าวหน้าในพระ
กิตตคิณุหรอือยู่แบบน้ีไปเรือ่ยๆ การตดัสินใจครัง้น้ียากส�าหรบั
ดฉัิน แตด่ฉัินเลือกพูดคยุกับซิสเตอรผ์ู้สอนศาสนา

“ ในวนัที่ดฉัินไปเข้ารว่มการประชุมศีลระลึกครัง้แรกในรอบ
หกปี ดฉัินกลัวมากขณะเข้าไปข้างใน เมื่อเดนิเข้าไปในโบสถ์  
ซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจของดฉัิน รอดฉัินอยู่ และเธอเดนิ
เข้าไปในห้องนมัสการกับดฉัิน หลังเลิกโบสถ์ เธอเดนิมาส่งดฉัิน
ที่รถพลางถามวา่เธอจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อจะช่วยดฉัินไดด้ทีี่สุด
ขณะที่ดฉัินเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้

“เวลาและความรกัของซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจช่วยน�าดฉัิน
กลับสู่ความแข็งขัน และดฉัินถือวา่ความพยายามของเธอเป็น
ของขวญัประเสรฐิสุดชิน้หน่ึงที่ดฉัินเคยไดร้บั ดฉัินซาบซึง้ใจที่
เธออยู่ เคยีงข้างดฉัินระหว่างดฉัินเดนิทางกลบั มาศาสนจักรของ
พระผู้ช่วยให้รอด”
สงวนนาม บริตชิโคลมัเบีย แคนาดา

หลกัธรรมทีพ่งึพจิารณา

“มาเยีย่มดฉัินทุกเดอืน ทั้งทีเ่ธอเป็นโรค
แพ้สุนัข”
ท่านจะแสดงใหเ้ห็นไดอ้ยา่งไรวา่ 
ท่านเป็นห่วงคนท่ีท่านปฏิบติัศาสนกิจ 
มากกวา่ส่ิงอ่ืน (ดู หลกัค�าสอนและ
พนัธสญัญา 121:44)

“ค�าถาม”
การถามค�าถามท่ีเหมาะสมจะช่วย
กระตุน้ใหป้ระเมินตนเอง จ�าไวว้า่การ
ปฏิบติัศาสนกิจของเรามีจุดประสงค์
มากกวา่การไปมาหาสู่ 4

“รอดฉัินอยู่”
ทุกคนควรรู้สึกถึงการตอ้นรับ 
(ดู 3 นีไฟ 18:32)

“อยู่เคยีงข้างดฉัินระหว่างดฉัินเดนิ
ทางกลบั”
การประคบัประคองของเราจะส่งผล
ใหญ่หลวงต่อคนท่ีลงัเลไม่กลา้กลบัมา
หาพระผูช่้วยใหร้อดและรับการเยยีวยา 
(ดู ฮีบรู 12:12–13)
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•  ย่ืนมือช่วยเหลือ นอกจากปฏิบัตศิาสนกิจตอ่คนที่ท่านได้
รบัมอบหมายแล้ว ท่านสามารถยื่นมือช่วยเหลือคนอื่นๆ ที่
ท่านเห็นวา่ตอ้งช่วยเหลือดว้ย เสนอตวัขับรถพาพวกเขา
ไปเข้ารว่มการประชุมของศาสนจักร เชิญลูกๆ ของพวกเขา
มารว่มกิจกรรมเยาวชนหรอืปฐมวยั มีวธิี ใดอีกบ้างที่ท่าน
สามารถปฏิบัตศิาสนกิจและรวบรวม

•  ใช้แหล่งข้อมูลท่ีศาสนจักรเตรยีมไว้ ให้ ศาสนจักรมี
แหล่งข้อมูลมากมายให้สมาชิกเพื่อช่วยพวกเขาแบ่งปันพระ
กิตตคิณุ ท่านสามารถคน้ดไูด้ ในหมวด “ผู้สอนศาสนา” 
ในแอปพลิเคชันคลังคน้ควา้ ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “Come and 
See” (ที่ ChurchofJesusChrist .org/ go/ 12011) และเข้าไป
ดแูนวคดิเกี่ยวกับวธิีรวบรวมอิสราเอลในชุมชนของเราไดท้ี่ 
ComeUntoChrist .org ◼

การปฏิบัตศิาสนกจิและการรวบรวม
“ ไม่วา่วธิี ใดทีด่เูหมือนปกตธิรรมดาส�าหรบัท่าน จงแบ่งปันกับ
ผู้คนวา่เหตใุดพระเยซูครสิตแ์ละศาสนจักรของพระองคจ์ึงส�าคญั
ตอ่ท่าน . . .

“. . . บทบาทของท่านคอืแบ่งปันส่ิงทีอ่ยู่ ในใจและด�าเนิน
ชีวติสอดคล้องกับความเชือ่ของท่าน” —เอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ. 
อุคท์ดอรฟ์ 5

การปฏิบัตศิาสนกิจและการแบ่งปันพระกิตตคิณุไปคูก่ัน ตอ่
ไปน้ีเป็นบางวธิีที่เราสามารถรวบรวมในบรรดามิตรสหายและ
เพื่อนบ้านของเราขณะที่เราปฏิบัตศิาสนกิจ—หรอืปฏิบัต ิ
ศาสนกิจขณะที่เรารวบรวมมิตรสหายและเพื่อนบ้านของเรา

•  รบัใช้ด้วยกัน มองหาโอกาสเชิญเพื่อนหรอืเพื่อนบ้านมา
รว่มปฏิบัตศิาสนกิจตามความตอ้งการของคนบางคน ขอให้
พวกเขาช่วยท่านเตรยีมอาหารให้คณุแม่มือใหม่ ท�างานใน
สวนให้เพื่อนบ้านสูงอายุ หรอืท�าความสะอาดบ้านให้ผู้ป่วย

•  สอนด้วยกัน ท่านอาจจะเชิญเพื่อนหรอืเพื่อนบ้านที่ ไม่
คอ่ยไดม้าโบสถ์เป็นเจ้าบ้านให้ผู้สอนศาสนาสอนบทเรยีน
แก่ ใครสักคนในบ้านของพวกเขา สนับสนุนท่านในการเป็น
เจ้าบ้านให้ผู้สอนศาสนาสอนบทเรยีนในบ้านของท่าน หรอื
ไปกับท่านเพื่อสอนบทเรยีนในบ้านของอีกคนหน่ึง
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พระเจ้าทรงเตรยีมโลกให้พรอ้มรบัการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
ไวน้านแล้วก่อนพระบิดาและพระบุตรทรงปรากฏตอ่โจเซฟ สมิธในปี 1820 
อันที่จรงิการเตรยีมฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุของพระเจ้าในวนั
เวลาสุดท้ายเริม่มาแล้วก่อนสรา้งโลก

ในการเปิดเผยเมื่อเดอืนตลุาคม ปี 1918 ตามที่ทราบกันวา่เป็นพระคมัภีรห์ลักค�าสอน
และพันธสัญญาภาค 138 ซ่ึงประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838–1918) ไดร้บั เราเรยีนรูว้า่
ผูน้�ายคุแรกของศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทา้ยและ “วญิญาณเลศิเลอ 
อืน่ ๆ . . .  ทรงเก็บไวร้อให้ออกมาในความสมบูรณ์แห่งเวลาเพื่อมีส่วนในการวางรากฐานของ
งานยุคสุดท้ายอันส�าคญัยิ่ง” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 138:53; เน้นตวัเอน)

ประธานสมิธเห็น “คนเหล่าน้ันอยู่ ในบรรดาผู้ที่สูงศักดิแ์ละยิ่งใหญ่ดว้ยผู้ ไดร้บัเลือกไว้ ใน
กาลเริม่ตน้” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 138:55) ท่านเพิ่มเตมิวา่ “พวกท่าน, พรอ้มกับ
คนอืน่ๆ มากมาย, ไดร้บับทเรยีนแรกๆ ของพวกท่านในโลกแห่งวญิญาณและพรอ้มจะออก
มาในเวลาอันเหมาะสมของพระเจ้าเพื่อท�างานในสวนองุ่นของพระองคเ์พื่อความรอดของ
จิตวญิญาณมนุษย์” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 138:56; เน้นตวัเอน)

หลังจากการสรา้งโลก “บรรดาผู้เผยพระวจนะตัง้แตก่าลโบราณมา” พูด ขับรอ้ง ฝัน 
และพยากรณ์เกี่ยวกับ “การฟ้ืนฟูสรรพส่ิง” ในอนาคต (กิจการของอัครทูต 3:21; ด ู
ลูกา 1:67–75)

โดย ประธาน 
เอม็. รัสเซลล์ 
บัลลาร์ด

รักษาการประธาน
โควรัมอคัรสาวก
สิบสอง

วธิีที่พระเจ้าทรง  
เตรยีมโลก  

ให้พรอ้มรบัการฟ้ืนฟู
พระเจ้าทรงเตรยีมโลกหลายวธิีนับไม่ถ้วนให้พรอ้มรบั

การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระองคเ์พื่อเป็นพรแก่บุคคล 
ครอบครวั ชุมชน ประเทศชาต ิและโลก
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เมื่อพูดถึงศาสดาพยากรณ์ท่านแรกของการ
ฟ้ืนฟูศาสนจักรของพระเยซูครสิต ์ประธาน
บรคิมั ยังก์ (1801–1877) กล่าววา่ “พระเจ้าทรง
เฝ้ามองท่าน บิดาของท่าน บิดาของบิดาท่าน และ
บรรพบุรษุของท่านกลับไปจนถึงอับราฮัม และจาก
อับราฮัมจนถึงน� ้าท่วม จากน� ้าท่วมถึงเอโนค และ
จากเอโนคถึงอาดมั พระองคท์รงเฝ้ามองครอบครวั
น้ันและสายเลือดน้ันดงัที่มันไหลเวยีนจากจุดเริม่
ตน้จนถึงการก�าเนิดของชายผู้น้ัน [ โจเซฟ สมิธ] ได้
รบัแตง่ตัง้ล่วงหน้าให้เป็นประธานควบคมุสมัยการ
ประทานสุดท้าย” 1

ขณะที่เราฉลองนิมิตแรกครบ 200 ปีในปีน้ี เรา
สมควรระลึกถึงสตรแีละบุรษุมากมายหลายท่าน
ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาผู้ ไดร้บัการดลใจจาก
พระเจ้าขณะพระองคท์รงเตรยีมโลกให้พรอ้มรบั
การฟ้ืนฟูที่เริม่ตน้เมื่อพระบิดาและพระบุตรทรง
ปรากฏตอ่เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธผู้ทูลขอการให้อภัย
และการน�าทางในปี 1820

เมื่อเรามองย้อนกลับไปในอดตี เราจะคน้พบ
วา่การปฏิวตัมิากมายหลายดา้นที่เกิดขึน้ทั่วโลก

เตรยีมผู้คนให้พรอ้มรบัศาสนจักรของพระเจ้าที่จะ
ฟ้ืนฟูในวนัเวลาสุดท้าย 2

การปฏิวตัต้ินฉบับ
วธิีส�าคญัที่สุดวธิีหน่ึงที่พระเจ้าทรงเตรยีมโลก

ให้พรอ้มรบัการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระองคค์อื
การปฏิวตัติน้ฉบับอันเกิดจากการคดิคน้และการใช้
กระดาษปาปิรสุกับแผ่นหนัง 3

สมัยโบราณและยุคปัจจุบันตอนต้นใช้แผ่น
หนังที่ท�าจากหนังสัตว์เป็นแผ่นเขียนหนังสือ 4 
พระคัมภีร์ ไบเบิลภาษาฮีบรูที่รู้จักกันครัง้แรก
สุด (พันธสัญญาเดิม) และพระคัมภีร์ ไบเบิลเล่ม
ส�าคัญๆ อีกหลายเล่มต่อจากน้ันล้วนอนุรักษ์ ไว้
บนแผ่นหนัง 5

กระดาษปาปิรสุที่ท�าจากเน้ือเยื่อส่วนในของตน้
กกเป็นวสัดอุีกอย่างหน่ึงที่ ใช้เป็นแผ่นเขียนหนังสือ
ในสมัยโบราณ พันธสัญญาใหม่เล่มแรกสุดอนุรกัษ์
ไวบ้นกระดาษปาปิรสุ

วสัดเุหล่าน้ีท�าให้ผู้คดัลอกบันทึกพระวจนะของ
พระผูเ้ป็นเจา้ที่ ไดร้บัผา่นศาสดาพยากรณ์และอัคร
สาวกไดง้่ายเมื่อเทียบกับการเขียนบนแผ่นหินหรอื
แผ่นดนิเหนียว  ผู้คดัลอกนิรนามจ�านวนนับไม่ถ้วน
ตัง้ใจใช้วสัดเุหล่าน้ีคดัลอก ถ่ายทอด และอนุรกัษ์
งานเขียนศักดิสิ์ทธิ์ ไวห้ลายฉบับเพื่อไม่ ให้เปลวไฟ
แห่งศรทัธาดบัสูญ

เป็นตน้วา่ เมื่อเรว็ๆ น้ีข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่ “มี
ตน้ฉบับกิตตคิณุของมัทธิวที่เขียนเป็นภาษากรกี
เกินหน่ึงรอ้ยฉบับ” และมีตน้ฉบับไบเบิลอีกหลาย
ฉบับผลิตขึน้บนแผ่นหนังในช่วงยุคกลาง 6

การปฏิวตัด้ิานการพมิพ์
ตามที่ข้าพเจ้าสอนบ่อยครัง้ พระเจ้าทรงดลใจ

ให้เกิดขัน้ตอนส�าคัญมากอีกขัน้ตอนหน่ึงของ
การเตรียมโลกให้พร้อมรับการฟ้ืนฟูพระกิตติคุณ
แห่งความรอดของพระองค์เมื่อโยฮันเนิส กูเทิน

หน่ึงในวธีิส�ำคญัทีสุ่ด 
ทีพ่ระเจ้ำทรงเตรียม 
โลกให้พร้อมรับกำร 
ฟ้ืนฟูคอืกำรปฏวิติั 
ต้นฉบับที่เกิดขึ้นพร้อม 
กบักำรคดิค้นและกำร 
ใช้กระดำษปำปิรุสกบั 
แผ่นหนัง ล่ำง: หน้ำ 
กระดำษปำปิรุสของ 
ต้นฉบับพนัธสัญญำ 
ใหม่ทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ด
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แบร์คช่างทองชาวเยอรมันน�าเทคโนโลยีการพิมพ์ที่รู้จักกันครัง้แรกในจีนมา
ผลิตแท่นพิมพ์ ในปี 1439 หรือปี 1440 7

กูเทินแบรค์เป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าที่จะช่วยเพิ่มพูนความ
รู ้ความเข้าใจ และความเช่ือทางศาสนาในโลก 8 ส่ิงประดษิฐ์ของเขาจุดชนวน
การปฏิวตักิารพิมพ์ที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลโดยท�าให้แนวคดิและข้อมูลแพร่
สะพัดง่ายขึน้จนกลายเป็น “ส่ิงที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง” 9

นักวชิาการคาดวา่มีหนังสือราว 30,000 เล่มอยู่ ในยุโรปสมัยกูเทินแบรค์จัด
พิมพ์พระคมัภีร์ ไบเบิลบนแท่นพิมพ์ของเขา ภายใน 50 ปีหลังจากน้ันพบ
หนังสือมากกวา่ 12 ล้านเล่มในยุโรป

การปฏิรปูศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนท์ ใช้ส่ิงประดษิฐ์ของกูเทินแบรค์เผยแพร่
แนวคดิของตนและท�าให้สามัญชนไดอ้่านพระคมัภีร์ ไบเบิลอย่างที่ ไม่มีคนรุน่
ใดก่อนหน้าน้ีนึกฝันมาก่อน

การปฏิวตัด้ิานการอ่านออกเขยีนได้และการแปลพระคมัภร์ีไบเบิล
การมีคนอ่านออกเขียนไดม้ากขึน้กับการที่สามัญชนในยุโรปกระหายใครอ่่าน

ถ้อยค�าศักดิสิ์ทธิ์ของพระคมัภีร์ ในภาษาของตนเพิ่มขึน้ช่วยเอือ้ตอ่การปฏิวตัิ
การพิมพ์

พระคมัภีร์ ไบเบิลภาษาลาตนิและภาษาฮีบรใูนศตวรรษที่ห้านับจากพระ
ครสิตป์ระสูตเิป็นพระคมัภีร์ ไบเบิลฉบับทางการของนิกายคาทอลิกตะวนัตก
มานาน 1,000 ปี 10 ชาวยุโรปจ�านวนมากเรยีนพระคมัภีร์ ไบเบิลเป็นหลักมานาน
หลายศตวรรษผ่านค�าเทศนาของเหล่าปุโรหิต

แต่ ในศตวรรษที่ 15 และ 16 นักปฏิรปูศาสนาสรา้งสรรค์ท�าให้เกิดการ
แปลพระคัมภีร์ ไบเบิลขึน้มาใหม่เป็นภาษาที่ ใช้กันทั่วไปในยุโรป เช่น ภาษา
เยอรมัน อิตาลี อังกฤษ สเปน และฝรัง่เศส งานแปลเหล่าน้ียึดต้นฉบับภาษา
ฮีบรแูละกรกีเป็นหลัก—ไม่ ใช่ยึดพระคัมภีร์ ไบเบิลภาษาลาติน จึงเปิดทางให้
ผู้อ่านหลายหม่ืนคนได้ประสบเรือ่งราวและค�าสอนของพระคัมภีร์ ไบเบิลใน
ภาษาของตน

มารต์นิ ลูเธอรเ์กิดในปี 1483 เขาเป็นหน่ึงในผู้น�าการจัดพิมพ์พระคมัภีร์
ไบเบิลเป็นภาษาตามสมัยของเขา งานแปลเป็นภาษาเยอรมันของเขาจัดพิมพ์

โยฮันเนิส กเูทินแบร์คเป็น
เคร่ืองมือในพระหัตถ์ของ
พระเจ้ำที่ช่วยเพิม่พูนควำม
รู้ ควำมเข้ำใจ และควำม 
เช่ือทำงศำสนำในโลก  
ขวำสุด: แกะสลักหน้ำ 
หนังสือพระคมัภีร์ไบเบิล
ฉบับกเูทินแบร์ค
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ในปี 1534—ปีส�าคญัที่สุดในประวตัศิาสตรข์องครสิตศาสนาทางตะวนัตก 11 
ความเช่ือของลูเธอร์ ในพลังของพระคมัภีรช่์วยเตมิเชือ้เพลิงให้การปฏิรปู นัก
ปฏิรปูคนอื่นๆ ส่งเสรมิการศึกษาสากลเพื่อให้ทุกคนไดม้ี โอกาสอ่านพระคมัภีร์
ดว้ยตนเอง

ผู้น�าทางศาสนาบางคนเป็นห่วงวา่การอ่านพระคมัภีร์ ไบเบิลกันอย่างแพร่
หลายจะท�าให้เกิดศาสนานอกรตี บ่อนท�าลายอ�านาจของครสิตจักร และถึงกับ
ท�าให้บ้านเมืองเกิดความระส�่าระสาย พวกเขาตอบโต้ โดยจ�าคกุ ทรมาน และถึง
กับสังหารคนจ�านวนมากที่พบวา่แปลพระคมัภีร์ ไบเบิลเป็นภาษาที่ ใช้กันทั่วไป
ในสมัยน้ันหรอืเป็นเจ้าของพระคมัภีรท์ี่แปลเป็นภาษาทั่วไป

วลิเลียม ทินเดลเกิดราวปี 1494 เขาปรากฏตวัในช่วงที่มารต์นิ ลูเธอรแ์ปล
พระคมัภีร์ ไบเบิลเป็นภาษาเยอรมัน 12 แม้จะอายุยังน้อย แตท่ินเดลเข้าใจ

แนวคดิเรือ่งการจัดท�าพระคมัภีร์ ไบเบิลฉบับใหม่ที่
ดกีวา่เดมิโดยยึดภาษาฮีบรแูละกรกีดัง้เดมิเป็นหลัก

ราวปี 1523 เขาขอความช่วยเหลือและการ
สนับสนุนจากบิชอปคาทอลิกแห่งลอนดอนเพื่อ
ผลิตฉบับดงักล่าวแตถู่กคดัคา้นอย่างรนุแรง เพราะ
ที่ประชุมทางศาสนาของอ็อกซ์ฟอรด์ลงมตหิ้าม
แปลพระคมัภีร์ ไบเบิลในปี 1408 ทินเดลจึงตอ้งการ
ค�าอนุญาตจากทางการเพื่อด�าเนินการแปลโดยไม่มี
ใครขัดขวาง

ทินเดลทุ่มเทท�างานแปลพระคมัภีร์ ไบเบิลเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างลับๆ และแปลพันธสัญญาใหม่
เสรจ็ในปี 1525 งานแปลของทินเดลที่พิมพ์ ใน
เมืองโคโลญ เยอรมนีถูกลักลอบน�าเข้าไปขายใน
อังกฤษเมื่อตน้ปี 1526

ในที่สุดทินเดลก็เหมือนชายหญิงอีกจ�านวนมาก
ที่ถูกสังหารเพราะตอ้งการให้สามัญชนไดอ้่านพระ

ในทีสุ่ดทนิเดลกเ็หมือนชำยหญงิอีกจ�ำนวนมำกผู้ต้องกำร
ให้สำมัญชนได้อ่ำนพระคมัภร์ีในภำษำของตน เขำถูก
สังหำรเพือ่เห็นแก่พระเยซูคริสต์  
ขวำ: หน้ำหนังสือพระคมัภร์ีไบเบิลคงิเจมส์ฉบับดัง้เดมิ
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คมัภีร์ ในภาษาของตน เขาถูกรดัคอขณะถูกมัด
กับหลักผูกนักโทษเมื่อตน้เดอืนตลุาคม ปี 1536 13  
กระน้ันก็ตามงานแปลภาษาอังกฤษของเขายังคงอยู่
เน่ืองจากค�า วลี และงานแปลทุกส่วนของเขาถูกรวม
ไว้ ในฉบับคงิเจมส์ 14

ครสิตจักรแห่งอังกฤษน�าฉบับคงิเจมส์ที่จัด
พิมพ์ ในปี 1611 มาใช้อย่างเป็นทางการอันส่งผลตอ่
การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ในดา้น
ส�าคญัๆ หลายดา้น 15 ฉบับน้ีเป็นพระคมัภีร์ ไบเบิล
ภาษาอังกฤษที่อ่านกันแพรห่ลายที่สุดช่วงโจเซฟ 
สมิธเกิดในปี 1805 เวลาน้ันครอบครวัส่วนใหญ่ 
รวมทัง้ครอบครวัของโจเซฟกับลูซี แมค สมิธเป็น
เจ้าของพระคมัภีร์ ไบเบิลและอ่านเป็นประจ�า อันที่
จรงิคนจ�านวนมากฝึกอ่านโดยการฟังคนอ่านที่บ้าน
และโดยการศึกษาดว้ยตนเอง

การปฏิวตัด้ิานการเมอืงและการส่ือสาร
การปฏิวตัดิา้นการการพิมพ์ การแปล และการ

อ่านออกเขียนไดเ้ตรยีมทางส�าหรบัการปฏิวตัดิา้น
การเมืองและเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ทั่วยุโรปและ
อเมรกิาระหวา่งศตวรรษที่ 17 ถึง 19 บรรยากาศ
การเมืองที่เปลี่ยนไปในยุโรปและอเมรกิาท�าให้ผู้คน
มีเสรภีาพในการเลือกเส้นทางศาสนาของตนมาก
ขึน้ เสรภีาพทางศาสนาเป็นหน่ึงในผลลัพธ์มากมาย
ของการปฏิวตัดิา้นการเมืองที่เกิดขึน้ช่วงน้ี

พระเจา้ทรงเริม่ “เทวญิญาณ [ของพระองค]์ มา
เหนือมนุษยท์กุคน” เช่นกนั (ด ูโยเอล 2:28; โจเซฟ  
สมิธ—ประวตั ิ1:41) รวมทัง้คนที่ทรงเตรยีมไวร้บั
ความฝันเรือ่งเทคโนโลยี ใหม่ๆ ดา้นการส่ือสารและ

การคมนาคมอันจะขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูของพระองค์ ไปข้างหน้าอย่าง 
รวดเรว็

เฉกเช่นพระเจ้าทรงยกท่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค ์พระองคท์รง
ดลใจชายหญิงหลายคนให้คดิคน้เทคโนโลยี เช่น คลอง โทรเลข ทางรถไฟ และ
เครือ่งจักรไอน� ้าเพื่อให้พระกิตตคิณุไปทั่วโลก

พระเจ้าทรงเตรียมโลกอีกหลายวิธีนับไม่ถ้วนให้พร้อมรับการฟ้ืนฟูพระ
กิตติคุณของพระองค์เพื่อเป็นพรแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน ประชาชาต ิ
และโลก

ทรงน�าครอบครัวสมธิ
ขณะพิจารณาวธิีที่พระเจ้าทรงเตรยีมโลกให้พรอ้มรบัการฟ้ืนฟู เราควรจ�าไว้

เสมอวา่พระองคท์รงท�างานส่วนใหญ่ส�าเรจ็ผ่านชีวติของบุคคล—ชายหญิงคน
ธรรมดาทั่วไปผู้ท�าส่ิงที่ ไม่ธรรมดาส�าเรจ็

พระเจ้าทรงเตรยีมหลายคนและหลายครอบครวัในหลายศตวรรษทั่วโลกให้
พรอ้มรบัข่าวสารแห่งการฟ้ืนฟู บุคคลเหล่าน้ีรวมถึงโจเซฟกับลูซี แมค สมิธ
บิดามารดาของท่านศาสดาพยากรณ์ ทัง้สองท่านมีความลึกซึง้ทางวญิญาณ 
เติบใหญ่ ในวฒันธรรมที่สอนให้พวกท่านรกัพระเยซูครสิต์และศึกษาพระ
คัมภีร์ ไบเบิล

เป็นเวลาหลายปีที่ โจเซฟกับลูซีประสบอุปสรรคดา้นการเงิน สุขภาพ และ
ความล้มเหลวอื่นๆ ในนิวอิงแลนดท์างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของสหรฐั 
ราวปี 1816 เมื่อพวกท่านสูญเสียพืชผลเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทั่ว
โลกอันเน่ืองจากภูเขาไฟตมัโบราระเบิดในอินโดนีเซีย โจเซฟกับลูซีไม่มีทาง
เลือกนอกจากยอมทิง้นิวอิงแลนดแ์ละตดัสินใจออกจากเครอืข่ายอันอบอุ่นของ
ครอบครวั มิตรสหาย และชุมชน

ตามที่ประวัติศาสนจักรฉบับใหม่เล่ม 1 กล่าว “ โจเซฟ ซีเนียร์รักภรรยา
และลูกๆ อย่างยิ่ง แต่เขาไม่สามารถให้ความมั่นคงในชีวิตแก่ภรรยาและลูกๆ 
ได้มากนัก โชคร้ายและการลงทุนที่ ไม่ประสบความส�าเร็จท�าให้ครอบครัว
ของพวกเขายากจนและไม่สามารถก่อร่างสร้างตัว บางทีนิวยอร์กอาจจะ
แตกต่าง” 16

เฉกเช่นพระเจ้ำทรงยก
ท่ำนศำสดำพยำกรณ์ 
พระองค์ทรงดลใจชำย
หญงิหลำยคนให้คดิค้น
เทคโนโลยต่ีำงๆ เพือ่พระ
กติติคณุจะออกไปทัว่โลก
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ความลม้เหลวในหลายๆ ดา้นของครอบครวัสมธิ
ในนิวองิแลนดผ์ลกัดนัใหพ้วกเขาไปทางตะวนัตก
ของนิวยอรก์ซ่ึงเกดิความระส�่าระสายทางศาสนามาก

ขึน้เป็นเหตใุห้ โจเซฟ สมธิ ซีเนียรท์ลูขอการใหอ้ภยั
และการน�าทางจากพระเจา้ แผน่จารกึทองค�าซ่อนไว้
ทีน่ั่นเช่นกนัเพือ่รอใหท้า่นมาหา แปล และจดัพมิพ์

รับรู้พระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวติเรา
เฉกเช่นพระเจ้าทรงใช้ประโยชน์จากความล้ม

เหลวของครอบครวัสมิธ พระองคท์รงสามารถท�าให้
เราเข้มแข็ง ทรงสอนบทเรยีนใหม่ๆ ให้เรา และทรง
เตรยีมเราผ่านความล้มเหลวและอุปสรรคให้พรอ้ม
รบัอนาคตซ่ึงตา่งมากจากที่เรานึกภาพไว้

ขณะพิจารณาวธิทีีพ่ระเจ้าทรงแสดงใหเ้ห็น
พระหตัถข์องพระองค์ ในชีวติครอบครวัสมธิ เรา
จ�าเป็นตอ้งรบัรูว้า่พระองคท์รงแสดงใหเ้ห็นพระหตัถ์
ของพระองค์ ในชีวติเราแตล่ะคนเช่นกัน การมองหา
พระหตัถข์องพระเจา้ในชีวติเราตอ้งใช้ความละเอียด
ออ่นทางวญิญาณและในหลายๆ กรณีตอ้งใช้เวลาและ
มมุมอง โชคดท่ีีปิตพุร บนัทกึส่วนตวั และประวตัิ
ชีวติส่วนตวัสามารถให้ โอกาสเราไดเ้ห็นวธิทีีพ่ระเจ้า
ทรงแสดงใหเ้ห็นพระหตัถข์องพระองค์ ในชีวติเรา

ในการเปิดเผยที่ประทานให้ ในปี 1831 พระเจ้า
ทรงเตอืนโลกวา่ “และไม่มีอะไรที่มนุษย์จะท�าให้
พระผู้เป็นเจ้าทรงขุ่นเคอืง, หรอืความกริว้ของ

พระองคจ์ะไม่ดาลเดอืดกับผู้ ใดเลย, นอกจากคน
เหล่าน้ันที่มิไดส้ารภาพถึงพระหัตถ์ของพระองค์ ใน
ทุกส่ิง, และมิไดเ้ช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระองค.์” 
(หลักค�าสอนและพันธสัญญา 59:21)

เราจะยินดเีช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระเจ้าพระ
เยซูครสิตม์ากขึน้ โดยเฉพาะพระบัญญัตขิ้อส�าคญั
สองข้อให้รกัพระผู้เป็นเจ้าและรกัเพื่อนบ้านเหมือน
รกัตนเอง เมื่อเรามองหาและยอมรบัพระหัตถ์ของ
พระเจ้าในชีวติเราและพระหัตถ์ของพระองค์ ใน
การเตรยีมโลกให้พรอ้มรบัการฟ้ืนฟูศาสนจักรของ
พระเยซูครสิต ์น่ันคอื “งานอัศจรรย์และการอันน่า
พิศวง” (2 นีไฟ 25:17)

เวลาน้ีพระเจ้าทรงก�าลังเตรียมโลกให้พร้อม
รับการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระองค์เฉกเช่นที่
พระองค์ ได้ทรงเตรียมโลกให้พร้อมรับการฟ้ืนฟู
พระกิตติคุณนิรันดร์ของพระองค์ อน่ึง พระหัตถ์
ของพระองค์ ไม่เพียงเห็นได้ ในเหตุการณ์เปลี่ยน
ประวัติศาสตร์เท่าน้ันแต่ ในชีวิตของแต่ละ
บุคคลด้วย

พระเจ้ำทรงสำมำรถท�ำให้
เรำเข้มแขง็ ทรงสอนบท
เรียนใหม่ๆ ให้เรำ และ
ทรงเตรียมเรำผ่ำนควำม
ล้มเหลวและอปุสรรคให้
พร้อมรับอนำคตซ่ึงต่ำง
มำกจำกทีเ่รำนึกภำพไว้
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พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ ในชีวิตเราแต่ละคนโดยเชือ้เชิญให้เราติดตาม
พระองค์ รับใช้ผู้อื่น และรักพระองค์ขณะพระองค์ทรงเตรียมโลกให้พร้อม
รับการเสด็จมาครัง้ที่สองอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ ◼
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เวลำน้ีพระเจ้ำทรงก�ำลงั
เตรียมโลกให้พร้อมรับ
กำรเสดจ็มำคร้ังทีส่อง
ของพระองค์เฉกเช่นที่
พระองค์ได้ทรงเตรียม
โลกให้พร้อมรับกำรฟ้ืนฟู
พระกติติคณุนิรันดร์
ของพระองค์  
ซ้ำย: ปกในของพระ
คมัภร์ีมอรมอนปี 1830
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เมื่อโจเซฟ สมิธเข้าไปในป่าที่ปัจจุบันเราเรยีก
วา่ป่าศักดิสิ์ทธิ์ ท่านก�าลังแสวงหาการให้อภัยและ
การน�าทางในชีวติท่าน 17 ในแง่หน่ึง ท่านก�าลัง
ขานรบัพระด�ารสัเชือ้เชิญของพระเจ้าที่บันทึกไว้
ในกิตตคิณุของมัทธิว:

“บรรดาผู้เหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก จง
มาหาเรา และเราจะให้ท่านทัง้หลายไดห้ยุดพัก

“จงเอาแอกของเราแบกไว ้แล้วเรยีนจากเรา 
เพราะวา่เราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และ
จิตใจของพวกท่านจะไดห้ยุดพัก

“ดว้ยวา่แอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของ
เราก็เบา” (มัทธิว 11:28–30)

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าในกาลเริ่มต้น พระหัตถ์
ของพระเจ้าได้เตรียมโลกให้พร้อมรับการฟ้ืนฟู 
“พระกิตติคุณที่แท้จริง บริสุทธิ์ และเรียบง่าย” 
ของพระเยซูคริสต์ “หลักค�าสอนแห่งความ
รอดของพระคริสต์” ที่มี ให้บุตรธิดาทุกคนของ
พระผู้เป็นเจ้า 18 ข้าพเจ้าเป็นพยานเช่นกันว่า
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ไ 
ม่วา่ท่านจะตืน่เตน้หรอืคอ่นข้างกังวลกับโครงการใหม่ของศาสนจักรช่ือ
วา่—โครงการเด็กและเยาวชน—ท่านอาจมีค�าถามบางข้อเช่น “ โครงการ
น้ีจะช่วยลูกๆ ของฉันอย่างไร” “เราจะท�าอย่างไร” “ฉันมีบทบาทอะไรใน

โครงการน้ี”
ผู้น�าศาสนจักรให้ค�าตอบบางประการ

เหตุใดศาสนจกัรท�าการเปลีย่นแปลงนี้
ซิสเตอรบ์อนน่ี เอช. คอรด์อน: ตามที่ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอน

ไว ้เราทุกคนจ�าเป็นตอ้งเพิ่มพูนความสามารถในการรบัการเปิดเผย 1 โครงการ
เด็กและเยาวชนจัดท�าขึน้เพื่อเชือ้เชิญให้บุคคลและครอบครวัแสวงหาการ
ดลใจจากพระวญิญาณเกี่ยวกับวธิีก้าวหน้าและพบปีตบินเส้นทางพันธสัญญา 
สอดคล้องอย่างยิ่งกับส่ิงที่ศาสดาพยากรณ์ตัง้ความหวงัไวก้ับเราแตล่ะคน

บราเดอรส์ตีเฟน ดับเบิลยู. โอเวน: ประธานเนลสันสอนเราเช่นกันวา่เรา
เป็นศาสนจักรที่ ให้บ้านเป็นศนูย์กลาง ไม่วา่บ้านของเราจะเป็นอย่างไรก็ตาม 2 
เราไม่ไดเ้ป็นศาสนจักรที่ ให้ โปรแกรมเป็นศนูย์กลาง ผู้น�าและครใูนศาสนจักร
สามารถช่วยให้เด็กของเราเรยีนรูแ้ละด�าเนินชีวติตามหลักค�าสอน แตค่วามรบั
ผิดชอบดงักล่าวเริม่ตน้ในบ้าน และน่ันเป็นความรบัผิดชอบประจ�าวนั

ตามที่ศาสดาพยากรณ์สอนไว ้เราจ�าเป็นตอ้งแสวงหาการเปิดเผยและท�า
ตามพระวญิญาณ โครงการเด็กและเยาวชนจะช่วยเราท�าเช่นน้ัน—ส่วนหน่ึง
เพราะน่ันเป็นการท�าให้ง่ายขึน้ ในอดตี มีข้อก�าหนดหลายรอ้ยข้อให้บิดามารดา
ตดิตามและท�าความเข้าใจในความก้าวหน้าส่วนบุคคล หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า 
ศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้า และโปรแกรมอื่นของศาสนจักรขณะบุตรธิดาของพวก

บอนน่ี เอช. คอร์ดอน
ประธานเยาวชน 
หญิงสามญั

สตเีฟน ดบัเบิลยู. โอเวน
ประธานเยาวชน 
ชายสามญั

จอย ด.ี โจนส์
ประธาน 
ปฐมวยัสามญั

ผู้น�าศาสนจักรแบ่งปันวธิีที่บิดามารดาและวอรด์
สามารถช่วยให้เด็กเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด

โครงการเดก็และเยาวชน:  

เริม่เขม้แข็ง
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เขาก้าวหน้าผ่านวยัรุน่ วธิี ใหม่น้ีเชือ้เชิญให้เยาวชน
และเด็กแสวงหาการดลใจขณะพวกเขาตัง้เป้า
หมายตามความตอ้งการและความสนใจของตน

ซิสเตอรจ์อย ดี. โจนส:์ น่ีเป็นโอกาสอันน่าตืน่
เตน้ที่เด็กและเยาวชน อนุชนรุน่หลังจะไดท้�าให้
ศรทัธาของพวกเขาในพระเยซูครสิตล์ึกซึง้ขึน้ ขณะ
พวกเขาฝึกแสวงหาและตอบรบัการน�าทางจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ พวกเขาจะเข้าใจอัตลักษณ์และจุด
ประสงคนิ์รนัดรข์องตนมากขึน้ เข้าใจวธิีที่พวกเขา
สามารถก้าวหน้าและรูสึ้กถึงความรกัที่พระบิดาบน
สวรรคท์รงมีตอ่พวกเขา การเน้นโครงการเด็กและ
เยาวชนจะเป็นพรและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
แก่เยาวชนของเราและครอบครวัของพวกเขาในการ
สรา้งและบ�ารงุเลีย้งความสัมพันธ์ ในบ้าน ที่ โบสถ์ 
และกับพระบิดาบนสวรรค์

ในขั้นตอนแรกๆ มอีะไรบ้างทีค่รอบครัวสามารถ
ท�าได้เพือ่เร่ิมใช้โครงการเดก็และเยาวชน

ซิสเตอร์ โจนส:์ สวดอ้อนวอนดว้ยกันเพื่อขอ
การน�าทางจากพระวญิญาณ บิดามารดาสามารถเริม่
ได้ โดยพูดคยุกับครอบครวัของตนเองเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ ใช้ โครงการเด็กและเยาวชนทัง้สามดา้น 
ไดแ้ก่ การเรยีนพระกิตตคิณุ การรบัใช้และกิจกรรม 
และการพัฒนาตนเอง พวกเขาก�าลังท�าอะไรใน
ปัจจุบัน พวกเขาจะเตบิโตในสามดา้นน้ีเป็นรายตวั
และกับครอบครวัไดอ้ย่างไร การเน้นไปที่ลูกา 2:52 
จะช่วยชีน้�าแผนและการตัง้เป้าหมายของพวกเขา
วา่จะระลึกถึงและท�าตามพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร 
นับเป็นโอกาสอันดยีิ่งที่จะไดเ้สรมิสรา้งความเข้ม
แข็งให้แก่เยาวชน บ้าน และครอบครวัในวธิีที่เรยีบ
ง่าย สอดคล้องกัน และมีความหมาย

ซิสเตอรค์อรด์อน: เราเริม่ทีละนิด การเดนิบน
เส้นทางพันธสัญญาจรงิๆ แล้วเป็นเพียงการก้าว
เท้าไปข้างหน้าอีกก้าวหน่ึง ท�าหน่ึงเป้าหมาย เริม่
อย่างเรยีบง่าย คูม่ือส�าหรบัเยาวชนและเด็กจะมี
แบบแผนที่ดเียี่ยมให้เราท�าตาม

บราเดอร์ โอเวน: เราไม่ควรท�าให้ซับซ้อนเกิน
ไป น่ีเรยีบง่ายมาก อ่าน ลูกา 2:52 เริม่ตรงน้ี จาก
น้ันพ่อแม่น่ังกับเด็กหรอืเยาวชนของพวกเขาที่
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บ้านและพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อน้ี “เราจะช่วยให้ลูกเติบโตในด้านสติปัญญา 
ด้านรา่งกาย และเป็นที่ชอบจ�าเพาะพระผู้เป็นเจ้าและต่อหน้าคนทัง้หลาย
อย่างไร” “เราจะเรยีนรูห้รอืท�าอะไรด้วยกันบ้าง” “ท่านจะตัง้เป้าหมายอะไร
บ้าง” แค่ท�าให้เรยีบง่าย

ถ้ามหีน่ึงอย่างทีท่่านต้องการให้เดก็และเยาวชนรู้ขณะเร่ิมท�าส่ิงนี ้น่ันคอือะไร
ซิสเตอรค์อรด์อน: น่ีเป็นโอกาสอันน่าทึ่งที่จะได้เติบโตเฉกเช่นพระผู้

ช่วยให้รอด! ถ้าเราก�าลังสงสัยวา่ “ฉันจะเน้นอะไร” ขอให้เราจดจ�าวา่เราก�าลัง
ท�าหลายส่ิงอยู่แล้วเพื่อเป็นเหมือนพระองค์ การเรยีนพระกิตติคุณก�าลังเกิด
ขึน้ในบ้านหลายหลังและที่ โบสถ์ เราก�าลังรบัใช้และมีส่วนรว่มในกิจกรรม
ต่างๆ โครงการใหม่น้ีเป็นเพียงวธิีที่เราจะรบัผิดชอบและตัง้ใจปฏิบัติตามส่ิง
ที่เราก�าลังเรยีนรู—้และเน้นการเติบโตในส่ีด้านน้ันท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรง
เติบโต: ด้านวญิญาณ สังคม รา่งกาย และสติปัญญา (ดู ลูกา 2:52) ทัง้หมดน้ี
จะท�าให้เราทุกคนเกิดปีติ สันติ และความสุขอันยั่งยืนเมื่อเราติดตามพระผู้
ช่วยให้รอด

ซิสเตอร์ โจนส:์ การพัฒนามีพระผู้ช่วยให้รอดเป็นศนูย์รวม มีครอบครวั
เป็นศนูย์กลาง และมีศาสนจักรสนับสนุน น่ีเป็นการท�าให้ง่ายขึน้และใกล้ตวั
มากขึน้ขณะที่เราเลิกใช้ โปรแกรมในอดตี การเตบิโตจะเกิดขึน้เป็นรายตวั 
ดฉัินหวงัวา่เด็ก เยาวชน ผู้น�า และครอบครวัของพวกเขาจะเข้าใจวา่น่ีเป็น
วธิีที่บรรลุผลส�าเรจ็ไดแ้ละใช้ ไดก้ับบุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรคท์ั่ว
โลกเพื่อก้าวหน้าไปดว้ยกันและประสบปีตอิันยั่งยืนบนเส้นทางพันธสัญญา 
ทัง้หมดน้ีจะไม่ ใช่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่หรอืไม่ตอ้งใช้ความพยายามมาก
ในการเรยีนรู ้แตเ่ป็นการท�าส่ิงที่เราท�าอยู่แล้วให้มากขึน้ ตามที่พระวญิญาณ
ทรงน�า ทัง้น้ีเพื่อความพยายามที่จรงิใจของเราจะขยายความสามารถให้เราท�า
ตามพระผู้ช่วยให้รอดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและดว้ยความรกั

เหตุใดจงึส�าคญัทีเ่ยาวชนและเดก็ต้องพฒันาเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด
ซิสเตอร์ โจนส:์ แรกสุดและส�าคญัที่สุดคอืพวกเขาไดท้�าพันธสัญญา

ไวแ้ล้ววา่จะตดิตามพระองคเ์สมอ พวกเขาไดท้�าพันธสัญญาวา่จะ “ยืน
เป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกส่ิง, และในทุกแห่ง” 
( โมไซยาห์ 18:9) ดว้ยเหตน้ีุพวกเขาจึงตอ้งพัฒนาเฉกเช่นพระองคท์รง
พัฒนาทางดา้นวญิญาณ สังคม รา่งกาย สตปิัญญา พันธสัญญาของพวกเขา 
ไม่เพียงเป็น เหตผุล ที่พวกเขาควรท�าเช่นน้ัน แต่ ให้พลัง ความสามารถ  
ที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายของตนดว้ย

บราเดอร์ โอเวน: จุดประสงค์ โดยรวมของเราในชีวติคอืท�าตามและเป็น
เหมือนพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต ์เรา
ตอ้งการเป็นเหมือนทัง้สองพระองค ์เราเริม่ฝึกส่ิงน้ีเมื่ออายุยังน้อย ดว้ยเหตน้ีุ
เราจึงมีแบบแผนส�าหรบัชีวติที่เหลือของเรา เราตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดจรงิๆ 
เมื่อเราท�าส่ิงที่พระองคท์รงท�า

ซิสเตอรค์อรด์อน: พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น
แบบอย่างของเราในทุกส่ิง เราศึกษาพระชนม์ชีพ  
พระพันธกิจ และค�าสอนของพระองคเ์พราะ
พระองคท์รงเป็นทุกส่ิงทุกอย่างที่เรามุ่งหมายจะ
เป็น แตเ่น่ืองจากเราแตล่ะคนมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตวั เราแตล่ะคนจึงมีคณุลักษณะและทักษะที่เรา
ตอ้งพัฒนาเพื่อเป็นเหมือนพระองค ์โครงการใหม่
น้ีเปิดโอกาสส่วนตวัให้เด็กและเยาวชนไดเ้ตบิโตใน
ดา้นเหล่าน้ันดว้ยวธิีพิเศษสุด พัฒนาของประทาน
ส่วนตวั และคน้พบส่ิงเหล่าน้ันที่พวกเขารูสึ้กไดร้บั
การกระตุน้เตอืนให้ท�าเพื่อเป็นเหมือนพระผู้ช่วย
ให้รอดมากขึน้ ซ่ึงท�าให้ โครงการน้ีเป็นเรือ่งใกล้
ตวัมาก ไม่มีรายการตรวจสอบเป็นชุด เป้าหมายที่
เราแตล่ะคนตัง้ไวเ้พื่อก้าวหน้าไปบนเส้นทางพันธ
สัญญาจะตา่งกัน แตเ่ราจะเรยีนรู ้เตบิโต และใกล้
ชิดพระผู้ช่วยให้รอดไปพรอ้มกัน

ท่านหวงัจะให้เดก็และเยาวชนรู้สึกอย่างไรเมือ่
พวกเขามส่ีวนร่วม

ซิสเตอรค์อรด์อน: ดฉัินหวงัวา่พวกเขาจะเข้าใจ
อัตลักษณ์นิรนัดรข์องตนลึกซึง้ขึน้และรูสึ้กวา่
พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม เมื่อเรารูว้า่เราเป็น
ใครและเป็นของใคร เราจะปฏิบัตติา่งออกไป พวก
เขาจะเรยีนรูว้า่ส่ิงที่ส่ือสังคมบางส่ือบอกไม่เป็น
ความจรงิ เพราะพวกเขาเคยประสบมาแล้ววา่พระ
วญิญาณตรสักับพวกเขาอย่างไร พวกเขาจะเกิด
ความเช่ือมั่นในตนเองและในศักยภาพอันสูงส่งของ
ตนในฐานะบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

ซิสเตอร์ โจนส:์ เราตอ้งการให้พวกเขารูสึ้ก
มีศรทัธาและความหวงัในพระเยซูครสิต ์รูสึ้กถึง
สันตสุิขที่มาจากการรกัษาพระบัญญัต ิประสบความ
สัมพันธ์อันด ีฝึกความสามารถในการปรบัตวั รูสึ้ก
ถึงปีตขิองการรบัใช้ผู้อื่น รูสึ้กถึงความสุขและ 
สัมฤทธิผลของการมีส่วนรว่มในงานแห่งความรอด

บราเดอร์ โอเวน: ผมหวงัวา่เด็กๆ จะเข้าใจพระ
กิตตคิณุในระดบัที่พวกเขาจะเข้าใจไดต้ัง้แตค่วาม
คดิจนเข้าไปในใจพวกเขา น่ีไม่เกี่ยวกับการขีดฆ่า
วา่ท�าแล้ว แตเ่ป็นกระบวนการเรยีนรูแ้ละการเป็น
เหมือนพระผู้ช่วยให้รอด ผมหวงัจรงิๆ วา่เด็กของ

ส่
วน

ห
นึ่

งจ
าก

ภา
พ

 ริ
มฝั่

งน
�า้ 

โด
ย 

ไซ
มอ

น
 ดิ

วอี
ย์



24 เลียโฮนา

เราและคนที่เราปฏิบัตศิาสนกิจจะรูสึ้กเช่ือมั่นในความเข้าใจพระกิตตคิณุของ
ตนมากพอจะสอนคนอื่นๆ ตวัอย่างเช่น ผมหวงัวา่เราจะถามเด็กสักข้อเกี่ยว
กับพระกิตตคิณุและเราจะไดย้ินค�าตอบที่ลึกซึง้มากเพราะพวกเขาเรยีนรูแ้ล้ว
และน่ันคอืส่วนหน่ึงของส่ิงที่พวกเขาเป็น

บิดามารดาจะรู้ได้อย่างไรว่าโครงการเดก็และเยาวชนประสบผลส�าเร็จใน
บ้านของพวกเขาหรือไม่

บราเดอร์ โอเวน: ผมอยากให้มองหาผลของพระวญิญาณดงัที่กล่าวไว้ ใน 
กาลาเทีย 5 เช่นมีสันตสุิขที่บ้านมากขึน้ ผมคดิวา่บุตรธิดาของพวกเขาจะอ่อน
โยนมากขึน้ รกัมากขึน้ บุตรธิดาของพวกเขาจะอยากอยู่กับครอบครวั พวก
เขาจะสวดอ้อนวอนและแสวงหาค�าตอบมากขึน้ พวกเขาจะเห็นพัฒนาการไม่
เพียงดา้นวญิญาณเท่าน้ัน แตด่า้นสังคม รา่งกาย และสตปิัญญาดว้ย

ซิสเตอร์โจนส:์ พวกเขาจะรูว้า่ส�าเรจ็เมือ่ความสัมพนัธแ์น่นแฟ้นขึน้ เมือ่
สมาชิกครอบครวัปรบัปรงุแก้ ไขจรงิ และพยายามตอ่ไปแม้เมือ่ท�าไดย้าก เมือ่
พวกเขาสนับสนุนกนัและดแูลกนั เม่ือพวกเขาแสวงหาอทิธพิลของพระ
วญิญาณบรสุิทธิอ์ย่างแข็งขันและอทิธพิลดงักล่าวอยู่ ในบา้นของพวกเขา สมาชิก
ครอบครวัอาจจะเห็นความเช่ือมโยงชัดขึน้ระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขาท�าอยูท่กุวนักบั
พระชนม์ชีพของพระครสิต ์อาจจะมคีวามส�านึกคณุมากขึน้ตอ่สิทธิเ์สรแีละ
การกลบัใจ เจตคตดิขีึน้ ความเช่ือมัน่มากขึน้ พยายามยืน่มอืออกไปช่วยเหลอื
แทนทีจ่ะขอความช่วยเหลอื และมคีวามส�านึกคณุมากขึน้ตอ่พระผูช่้วยใหร้อด 
พระชนม์ชีพ ค�าสอน แบบอยา่ง การชดใช้ และการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระองค์

ท่านจะให้ค�าแนะน�าอะไรกบับิดามารดาผู้อาจจะรู้สึกกงัวลอยู่บ้างกบัการ
เลกิใช้โปรแกรมทีศ่าสนจกัรเคยใช้

ซิสเตอรค์อรด์อน: แน่นอนวา่เรารกัโปรแกรมที่เคยใช้ เพราะเราแตล่ะ
คนพัฒนาและมีโอกาสเห็นคนอื่นพัฒนาในโปรแกรมเหล่าน้ัน โปรแกรมได้
รบัการดลใจตามยุคสมัยของโปรแกรม แตเ่ราไม่ส�านึกคณุตอ่การเปิดเผยตอ่
เน่ืองหรอกหรอื พระเจ้าทรงตอ้งการให้เราก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างตอ่
เน่ือง พระองคท์รงตอ้งการให้ โปรแกรมของเราก้าวหน้าและเปลี่ยนไปตาม
ความตอ้งการของสมาชิกทั่วโลก เราพยายามปรบัปรงุตลอดเวลาและเป็น
ศาสนจักรและผู้คนที่พระบิดาบนสวรรคท์รงรูจ้ักและทรงตอ้งการให้เราเป็น

ซิสเตอร์ โจนส:์ เราไดร้บัพรมากจากโปรแกรมในอดตีและสามารถส�านึก
คณุตอ่ทัง้หมดที่เราเคยเรยีนรูแ้ละประสบ น่ีเป็นฤดกูาลใหม่ที่วเิศษยิ่ง เป็น
โอกาสให้แสวงหาการน�าทางจากพระเจ้าเพื่อเรยีนรูแ้ละเตบิโตในวธิี ใหม่ๆ ที่
พระองคท์รงดลใจ

ผู้น�าจะช่วยให้เดก็และเยาวชนเตบิโตในการพฒันาตนเองได้อย่างไร
บราเดอร์ โอเวน: อย่างแรกผมคดิวา่ผู้น�าที่เป็นผู้ ใหญ่ตอ้งเห็นเด็กคน

น้ันหรอืเยาวชนชายหรอืเยาวชนหญิงคนน้ันเหมือนที่พระผู้เป็นเจ้าทรง

เห็น หมายความวา่บุคคลน้ันจะเป็นใครในวนัหน้า 
ไม่ ใช่แคพ่วกเขาเป็นใครเวลาน้ี จงเริม่โดยมีเป้า
หมายในใจ มองให้ ไกล ตอ้งใช้เวลา เห็นวา่เด็กและ
เยาวชนจะเป็นอะไรไดบ้้าง พัฒนาความสัมพันธ์
ให้มากพอจนเมื่อท่านตอ้งพูดกับเยาวชน พวกเขา
เคารพท่านมากพอจะฟังท่าน

ท�าความรูจ้ักบิดามารดาดว้ย สอบถามพวกเขาวา่
ท่านจะช่วยไดอ้ย่างไร เคารพบทบาทการเป็นบิดา
มารดาของพวกเขา

ซิสเตอร์ โจนส:์ ปฐมวยัไมม่ี โครงสรา้งของ 
โควรมัและฝ่ายประธานชัน้เรยีนทีเ่ยาวชนชายและ
เยาวชนหญงิม ีผูน้�าและครปูฐมวยั เช่นเดยีวกับ 
บราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ูป้ฏบิตัศิาสนกจิ จะช่วยเหลือ
เด็กที่ ไมม่ผีูส้นับสนุนพระกติตคิณุในบา้นของพวก
เขา แตส่�าคญัทีเ่ราจะใหเ้กยีรตคิวามสัมพนัธร์ะหวา่ง
เด็ก เยาวชน กบับดิามารดาของพวกเขาเสมอ ไม่
วา่สถานการณ์ทีบ่า้นจะเป็นอยา่งไร โครงการเด็ก
และเยาวชนจะใหว้ธิเีชิญทัง้ครอบครวัมาดแูละมา
ช่วย จะเป็นหนทางเสรมิสรา้งความเขม้แข็งให้ทัง้
ครอบครวั ไมว่า่พวกเขาเป็นสมาชิกศาสนจกัรของ
พระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทา้ยหรอืไมก็่ตาม

ซิสเตอรค์อรด์อน: เด็กและเยาวชนจ�านวนมาก
ไม่มีพ่อแม่อยู่ที่ โบสถ์วนัอาทิตย์แตย่ังมีพ่อแม่ที่รกั
พวกเขา ดฉัินขอกระตุน้ให้ผู้น�าท�าความรูจ้ักบิดา
มารดาและสอบถามให้รูว้า่พวกเขามีความฝันและ
ความหวงัอะไรบ้างส�าหรบับุตรธิดาของตน เราช่วย
ได ้เมื่อเราท�างานประสานกับบิดามารดา เราจะเสรมิ
สรา้งความเข้มแข็งให้แตล่ะบุคคล และ ครอบครวั
ของพวกเขา อีกทัง้กระตุน้ให้เด็กและเยาวชนเสรมิ
สรา้งความเข้มแข็งให้บ้านของแตล่ะคน

ท่านจะพูดอะไรกบับิดามารดาทีห่นักใจผู้เกรงว่า
ตนจะไม่สามารถช่วยให้บุตรธิดาประสบความ
ส�าเร็จในโครงการเดก็และเยาวชน

ซิสเตอรค์อรด์อน: เรือ่งที่ดมีากคอืเราท�าส่วน
ใหญ่อยู่แล้ว ครอบครวัเรยีนพระกิตตคิณุดว้ยกันอยู่
แล้ว เรารบัใช้และท�ากิจกรรมอยู่แล้ว เรามี โครงการ
พัฒนาตนเองมาตลอด ตอนน้ีเราแคเ่น้นในดา้นที่
พระครสิตท์รงเตบิโต
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ขณะน่ังอยู่กับบุตรธิดาของเรา ดฉัินคดิวา่เราจะชอบมาก ท่านสามารถรบั
ฟังความในใจของบุตรธิดาไดอ้ย่างปกตเิป็นธรรมชาต ิพระบิดาบนสวรรคท์รง
ประสงค์ ให้บุตรธิดาของท่านเตบิโต พบปีต ิและกลับไปอยู่กับพระองค ์ท่าน
จะรูสึ้กวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงน�าทางท่านเมื่อท่าน พรอ้มใจกัน พยายาม
ท�าให้พระกิตตคิณุและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูครสิตเ์ป็นส่วนหน่ึง
ของชีวติทุกดา้นของท่าน

ซิสเตอร์ โจนส:์ เริม่ในวธิีที่ ไดผ้ลกับครอบครวัท่าน จงวางใจวา่ท่านจะ
ไดร้บัความช่วยเหลือจากสวรรค ์จงแสวงหาการน�าทางจากพระวญิญาณ 
โครงการเด็กและเยาวชนจะเป็นเครือ่งมือที่ช่วยบิดามารดาไดม้าก ทุกวนั
น้ีมีงานมากมายให้บิดามารดาท�าขณะพวกเขาน�าทางและเลีย้งดคูรอบครวั
ของตน จึงง่ายมากที่บางครัง้พวกเขารูสึ้กมีภาระหนักอึง้ โครงการเด็กและ
เยาวชนจะช่วยบิดามารดากลั่นกรองเอาส่ิงจ�าเป็นออกจากส่ิงส�าคญั การช่วย
ให้ครอบครวัเราเรยีนรูว้ธิีตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดผ่านการดลใจจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ส�าคญัยิ่งตอ่เราทุกคนและจะน�าความรกัและพรของพระเจ้า
มาให้เรา

บราเดอร์ โบเวน: ผมคดิวา่ท่านจะสามารถช่วยเด็กและเยาวชนของท่านได้
แน่นอน ท่านไม่ตอ้งท�าอะไรใหญ่โต ขอเพียงเป่ียมดว้ยศรทัธา สวดอ้อนวอน 
สรา้งนิสัยที่ดแีละกิจวตัรที่ชอบธรรมบางอย่างในครอบครวัท่าน เริม่ดว้ยนิสัย
พืน้ฐานบางอย่างที่เรยีบง่ายและชอบธรรม และท่านจะเห็นปาฏิหารยิ์เกิดขึน้
ในชีวติบุตรธิดาของท่าน ◼
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ส่ีวธิีตอ่ไปน้ีจะช่วยบุตรธิดาของท่านตัง้เป้าหมายที่มีความหมาย
และท�าให้บรรลุผลส�าเรจ็เพื่อเตบิโตเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด

การจูงใจ  
อนุชนรุน่หลัง
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โดย ดร. เวนดย์ี อลัริช

ใ 
นฐานะบิดามารดาและผู้น�า เราตอ้งการช่วยให้เด็กและ
เยาวชนเป็นสานุศิษย์ช่ัวชีวติของพระเยซูครสิตผ์ู้มีแรง
จูงใจจากภายในให้รบัใช้พระเจ้าและท�าพันธกิจส่วนตวัให้

เกิดสัมฤทธิผล
โครงการเด็กและเยาวชนเป็นชุดแหล่งข้อมูลที่เรยีบง่ายแตม่ี

พลังช่วยให้เด็กและเยาวชนเตบิโตดา้นวญิญาณ สังคม รา่งกาย 
และสตปิัญญาเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด (ด ูลูกา 2:52) ส่ิงน้ีจะ
เกิดขึน้ไดเ้มื่อพวกเขาเรยีนรูแ้ละด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์มีส่วนรว่ม
ในการรบัใช้และกิจกรรมที่มีความหมายและน่า
ตืน่เตน้ ตลอดจนตัง้เป้าหมายของตนเองและ
ท�าให้บรรลุผลส�าเรจ็ แตเ่ช่นเดยีวกับบิดามารดา
ในเรือ่งตอ่ไปน้ี เราอาจรูสึ้กหนักอึง้อยู่แล้วโดยไม่
ตอ้งเพิ่มเป้าหมายของคนอื่นเข้าไปในรายการ
ของเรา หรอืเราอาจเป็นห่วงวา่ลูกๆ ของเราจะไม่
เตบิโตหากไม่ผลักดนั

การสนทนาเร่ืองการตั้งเป้าหมาย ตวัอย่างที ่1:
อลานาวยั 15 ปีกับเรเชลคณุแม่ของเธอน่ังดู

เป้าหมายตา่งๆ ทีอ่ลานาน่าจะท�าได ้เจฟฟ์คณุ
พ่อของอลานาเดนิผ่านมา “พ่อคะ หนูจะท�าข้อ
ไหนดคีะ” อลานาถาม

เจฟฟ์ดนูาฬิกาข้อมือ หน้าน่ิวเล็กน้อย และเหลือบดเูป้าหมาย
เหล่าน้ัน “อืม ข้อน้ีง่ายด ี‘ท่องจ�าเพลงสวดหน่ึงเพลง’ เป็นไง ลูก
จะไดข้ีดฆ่าข้อน้ันออกเรว็ๆ ข้อไหนง่ายอีกล่ะ”

เพราะจ�าไดว้า่อลานาฝืนใจแค่ไหนทีต่อ้งลงแขง่คดัเลอืกเขา้ทมี 
กรฑีาโรงเรยีน เรเชลจงึพดูแทรกขึน้วา่ “ทีจ่รงิ ลกูน่าจะลองท�า
อะไรยากๆ ดบูา้ง! ออกก�าลงักายเป็นไง” เธอเสนอ

“อึย๋” อลานาอุทานพลางเอือ้มมือไปหยิบโทรศัพท์ของเธอ 
“หนูคิดว่าหนูไม่ไหว”

บิดามารดาและผู้น�าจะช่วยได้อย่างไร
บิดามารดาและผู้น�าท�าไดม้ากเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนมี

แรงจูงใจจากภายในที่จะรบัเอาคา่นิยมอันด ีท�าการเลือกที่ด ีพอใจ
กับความก้าวหน้าและความส�าเรจ็ของตน
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นึกถึงคราวที่ท่านมีแรงจูงใจให้ท�าจนบรรลุเป้าหมาย อะไรจูงใจ
ท่าน เป็นไปไดว้า่ท่านเห็นโอกาสหรอืทักษะที่ท่านตอ้งการจรงิๆ 
หรอืปัญหาที่ท่านจ�าเป็นตอ้งแก้ ไข แบบอย่างและการสนับสนุน
ของผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านพยายาม

ในท�านองเดยีวกัน เด็กและเยาวชนจะมีแรงจูงใจจากภายใน
มากขึน้เมื่อพวกเขา (1) ตดัสินใจรว่มกับการสวดอ้อนวอนวา่
พวกเขาตอ้งการอะไร (ไม่ ใช่แคส่ิ่งที่ผู้อื่นตอ้งการให้พวกเขาท�า) 

(2) วางแผนให้ ไดม้า (3) ไม่ยอมให้รางวลัหรอื
การลงโทษมีอิทธิพลมากเกินไป และ (4) รูสึ้กวา่
บิดามารดาและผู้น�าอยู่ข้างๆ พวกเขา

1. ช่วยให้เยำวชนนึกออกว่ำพวกเขำต้องกำร
อะไรมำกทีสุ่ด

ทุกคนตอ้งการบางอย่าง อาทิ สรา้งทีม นอน
หลับมากขึน้ รูสึ้กเหงาน้อยลง ใกล้ชิดพระผู้เป็น
เจ้ามากขึน้ พระเจ้าและผู้ส่งสารของพระองค์
มักจะถามผู้คนวา่ “ท่านตอ้งการอะไร” (ด ู
มาระโก 11:24; 1 นีไฟ 11:1–2; แอลมา 18:15; 
3 นีไฟ 27:1–2; อีเธอร ์2:23–25) แตก่ารจะรูว้า่
เราตอ้งการอะไรมากที่สุด ไม่ ใช่แคเ่ราตอ้งการ
อะไรตอนน้ี ตอ้งอาศัยประสบการณ์และการ
ส�ารวจตนเอง

เมื่อท่านนึกถึงเด็กหรอืเยาวชนคนหน่ึงที่ท่านตอ้งการช่วย 
พึงถามตนเองวา่

•  ฉันจะแนะน�าให้พวกเขารูจ้ักประสบการณ์ คา่นิยม และ
แนวคดิใหม่ๆ ในบรบิทของความสัมพันธ์และความ
สนุกสนานเชิงบวกไดอ้ย่างไร

•  ฉันปล่อยให้พวกเขาประสบผลของการเลือกที่ ไม่ดเีพื่อพวก
เขาจะอยากเลือกให้ดขีึน้หรอืไม่

•  ฉันจะถามพวกเขาไดเ้มื่อใดวา่พวกเขาเช่ือและเห็นคณุคา่
ส่ิงใด (ดรูายการ “ค�าถามส�ารวจที่เป็นประโยชน์” ดงัน้ี)

•  ฉันจะมุ่งไปที่ข้อดขีองพวกเขาไดอ้ย่างไร (ลองพูดวา่: “พ่อ
เห็นวา่ลูกท�า ___________ ไดด้มีาก ลูกจะใช้ส่ิงน้ันรบัใช้
พระเจ้าไดอ้ย่างไร”)
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2. ช่วยเยำวชนวำงแผน
ทันทีที่พวกเขาเลือกเป้าหมายไดแ้ล้ว เยาวชนมักจะคดิแผน

เก่งมาก เด็กเล็กอาจตอ้งการแนวคดิเพิ่ม เพิ่มข้อเสนอแนะของ
ท่านเมื่อพวกเขานึกไม่ออกเท่าน้ัน แตจ่งตืน่เตน้ไม่ ใช่ตอ่ตา้น
เมื่อพวกเขาชอบแนวคดิของตนมากกวา่ของท่าน!

เพื่อช่วยผู้อื่นวางแผนท่านอาจจะถามวา่

•  อะไรคอืเป้าหมายของคณุ (เป้าหมายที่
เป็นนามธรรมเช่น “เป็นคนดขีึน้” จะ
นิยามไดย้ากเวน้แตพ่วกเขาระบุส่ิงที่จะ
ท�าไวด้ว้ยเช่น “ชมคนอื่นทุกวนั” หรอื 
“ขอโทษเมื่อฉันโมโห”)

•  เหตใุดเป้าหมายน้ีจึงส�าคญัตอ่คณุ (จะ
ช่วยให้พวกเขาด�าเนินชีวติตามคา่นิยม
ของพวกเขาหรอืเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้
รอดมากขึน้อย่างไร)

•  เวลาน้ีเหมาะจะท�าเป้าหมายน้ีหรอืไม่ 
(เหตใุดเหมาะหรอืเหตใุดไม่เหมาะ)

•  คณุจะเริม่ด�าเนินขัน้ตอนใดที่เล็กและ
ง่าย (เตอืนพวกเขาวา่การกระท�าสรา้งแรง
จูงใจ ช่วยพวกเขาเริม่ หรอืเริม่ท�าส่ิงเล็กๆ 
น้อยๆ และเรยีบง่ายอีกครัง้)

•  คณุจะเตรยีมการสนับสนุนแผนของคณุอย่างไร (อาจจะ
ท�าส่ิงช่วยเตอืนความจ�าขึน้มา ตดิค�าพูดให้ก�าลังใจ ท�า
แผนภูมิหรอืตารางตดิตามความก้าวหน้า น�าเอาส่ิงล่อใจ
ออกไป ใช้เครือ่งมือที่เหมาะสม หรอืขอความช่วยเหลือ)

•  คณุอาจพบเจออุปสรรคอะไรบ้าง คณุจะจัดการอย่างไร 
(ช่วยให้พวกเขาจดจ�าแผนของตน อยากรูว้า่ตดิขัดเรือ่ง
ใด ฝึกส่วนที่ยากมากขึน้ ลองใช้กลยุทธ์ ใหม่ หรอืปรบั
เป้าหมาย)

เพือ่ช่วยให้ผูอ้ืน่เอาชนะอปุสรรค ทา่นจะแบง่ปันประสบการณ์
จากชีวติทา่นหรอืครอบครวัท่านเกีย่วกบัคนทีป่ระสบการทดลอง
และเขม้แข็งพอจะตอ่สู้กบัการทดลองเหลา่น้ัน ลองถามเช่นกันวา่

•  คณุลองท�าอะไรมาแล้วบ้าง คณุจะลองท�าอะไรไดอ้ีกบ้าง
•  ใครจะช่วยไดบ้้าง ฉันจะช่วยไดอ้ย่างไร
•  คณุคดิอะไรออกบา้งขณะทีค่ณุสวดออ้นวอนเกีย่วกบัเรือ่งน้ี

3. จงรอบคอบเร่ืองให้รำงวลัหรือลงโทษ
รางวลัเล็กๆ น้อยๆ จะช่วยใหค้นเราลองส่ิงใหม่ๆ  ท�างานยาก 

สนุกมากขึน้ หรอืฉลองความส�าเรจ็ แตเ่มือ่ใหเ้กนิพอด ีรางวลัจะ
ท�าลายแรงจงูใจแน่นอน คนทีส่นุกกบังานอยูแ่ลว้มกัจะท�างานน้อย
ลงไม่ใช่มากขึน้ถา้พวกเขาไดค้า่ตอบแทนส�าหรบัการท�างานน้ัน 
สรปุคอืไมค่วรท�าเพยีงเพือ่ให้ ไดร้างวลั และขณะทีเ่ด็กตอ้งประสบ
ผลของการเลอืกท่ีไมด่ ีพวกเขาจะรูจ้กักลวัและหลบหน้าคนที่

ลงโทษพวกเขาแทนทีจ่ะรูจั้กซึมซับคา่นิยมอนัดี
คนเราคาดหวงัแน่นอนวา่จะไดค้า่จ้าง

ตอบแทนการท�างานซ่ึงเงินโบนัสหรอืการยกย่อง
ชมเชยจะให้ผลสะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์
เช่นกัน แตเ่มื่อมาถึงการด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุและการท�าเป้าหมายส่วนตวัให้บรรลุผล
ส�าเรจ็ รางวลัภายในเป็นแรงจูงใจไดม้ากที่สุดใน
ระยะยาว รางวลัภายในไดแ้ก่

•  รูสึ้กถึงพระวญิญาณ
•   รูสึ้กไดเ้ช่ือมความสัมพันธ์กับบิดา

มารดา ผู้น�า และมิตรสหาย
•  ด�าเนินชีวติตามคา่นิยมของตน
•  เรยีนรู ้ลองส่ิงใหม่ๆ และแก้ ไขปัญหา
•  สนุกสนาน
•  สรา้งสรรคส่ิ์งดี

จงช่วยให้เยาวชนรบัรูแ้ละเห็นคา่รางวลัภายในเหล่าน้ี ให้
รางวลัเล็กๆ น้อยๆ เป็นครัง้คราวเพื่อฉลองงานดทีี่ท�าส�าเรจ็!

4. ช่วยให้เยำวชนรู้สึกว่ำท่ำนรักพวกเขำ
ความสัมพันธ์อันเป่ียมดว้ยความรกัเป็นวธิีส�าคญัวธิีหน่ึงที่

จะส่งผลตอ่คา่นิยม เป้าหมาย และแรงจูงใจของผู้อื่น ผู้คนส่ือ
ให้ท่านรูอ้ย่างไรวา่พวกเขารกัและใส่ ใจท่านจรงิๆ  ท่านตดัสิน
อย่างไรวา่ใครที่ท่านจะเปิดใจพูดถึงความผิดพลาดหรอืปัญหา
ของท่านกับเขาได ้ถ้าท่านรูสึ้กวา่คนที่บ้านไม่รกัท่าน ท่านคดิวา่
ท่านตอ้งไดอ้ะไรที่ท่านไม่ได้

ค�าตอบของท่านจะช่วยให้ท่านรูว้ธิีส่ือให้เยาวชนรูว้า่ท่านใส่ ใจ
พวกเขาและพวกเขาเช่ือใจท่านได้

ดว้ยการฝึกฝนและดว้ยความช่วยเหลือจากสวรรค ์เราสามารถ
ช่วยจูงใจและโน้มน้าวอนุชนรุน่หลังได้
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การสนทนาเร่ืองการตั้งเป้าหมาย ตวัอย่างที ่2:
อลานาวยั 15 ปีกับเรเชลคณุแม่ของเธอน่ังดเูป้าหมายตา่งๆ  

ทีอ่ลานาน่าจะท�าไดเ้มือ่เจฟฟ์คณุพ่อของอลานาเดนิผ่านมา 
“พ่อคะ หนูจะท�าข้อไหนดคีะ” อลานาถาม

เจฟฟ์ดนูาฬิกาข้อมือ หน้าน่ิวเล็กน้อย และเหลือบดเูป้าหมาย
เหล่าน้ัน “อืม ข้อน้ีง่ายด ี‘ท่องจ�าเพลงสวดหน่ึง
เพลง’ เป็นไง ลูกจะไดข้ีดฆ่าข้อน้ันออกเรว็ๆ ข้อ
ไหนง่ายอีกล่ะ”

เจฟฟ์หยุดคดิ เขารูสึ้กไม่คอ่ยด ีเขาจึงใช้เวลา
คดิวา่มันคอือะไร

สายแล้ว เขาคดิ ผมแคอ่ยากให้เรือ่งน้ีจบๆ ไป 
ผมท�าหน้าที่พ่อไม่ดเีลย อืมมม เขามองดลููกสาว
แล้วตระหนักวา่เขามีความรูสึ้กอืน่ดว้ย ความ
หวงั ความสุขใจ น่ีไม่เกีย่วกับการขีดฆ่า แต่
เกีย่วกับการเตบิโตของเธอ และเป็นโอกาสเชือ่ม
ความสัมพันธ์กับเธอ สีหน้าของเขาดยูิม้แย้ม

“เรามาช่วยกันคดิเรือ่งน้ีดกีวา่” เขาพูด “ดี
ไหมถ้าเราแตล่ะคนจดส่ิงทีเ่รารูสึ้กไดร้บัการ 
กระตุน้เตอืนให้ท�าเมือ่เรว็ๆ น้ี”

“อืม ดคีะ่” อลานาบอก เรเชลหาดนิสอกับ
กระดาษ และพวกเขาใช้เวลาสองสามนาทีคดิ
และเขียน

“ โอเค” เรเชลพูด “แล้วท�าอะไรตอ่”

หนูช่ืนชมใคร เพราะอะไร
หนูชอบใหค้นอ่ืนปฏิบติัต่อหนูอยา่งไร หนูตอ้งการปฏิบติั

ต่อคนอ่ืนอยา่งไร
ค�าสญัญาอะไรในพระคมัภีร์ ค �าสอนของศาสดาพยากรณ์ 

หรือปิตุพรท่ีดูเหมือนจะส�าคญัต่ออนาคตของหนู
หนูอยากใหมี้อะไรมากข้ึนหรือนอ้ยลงในชีวติหนู
หนูมีความสุขกบัชีวติเม่ือใด หนูท�าอะไรอยู่
หนูอยากท�าอะไรกบัชีวติถา้หนูไม่กลวัลม้เหลว

ทุกวนัน้ีมีปัญหาอะไรกวนใจหนู
หนูคิดวา่พระเจา้ทรงตอ้งการใหอ้ะไรหนูและทรงตอ้งการ

อะไรจากหนู
ปีน้ีหนูอยากลองท�าหรือเรียนรู้อะไร เพราะอะไร
อะไรเป็นเป้าหมายของหนูสปัดาห์น้ี เหตุใดเป้าหมายเหล่า

นั้นจึงส�าคญัต่อพระเจา้
ตอนท่ีเราคุยกนั พอ่ไดย้นิหนูพดูวา่หนูอยาก ___________  

ถกูหรือเปล่า แลว้อะไรอีก

อลานานึก “หนูคิดวา่เราน่าจะสวดอ้อนวอนเกีย่วกับเรือ่งน้ี
แล้วเลือกมาหน่ึงเป้าหมายและวางแผน แต่คุณพ่อคะ คุณพ่อ
คิดวา่พระบิดาบนสวรรค์สนพระทัยจรงิหรอืคะวา่หนูเลือกเป้า
หมายอะไร”

เจฟฟ์ครุน่คดิ “ลูกมีความคดิดีๆ  เยอะแยะ พระบิดาบน
สวรรคอ์าจจะเพียงตอ้งการให้ลูกเลือกมาหน่ึง
อย่างแล้วเริม่ท�า แตพ่่อมั่นใจอยู่เรือ่งหน่ึง พระ
บิดาบนสวรรคท์รงห่วงใยลูก”

“แม่รูว้า่ลูกตอ้งการใช้ของประทานของลูก
สรา้งสรรคส่ิ์งพิเศษ” เรเชลเสรมิ “ถ้าเป้า
หมายหน่ึงส�าคญักวา่เป้าหมายอืน่ แม่แน่ใจ
วา่พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วยให้หนูรูสึ้ก
อย่างน้ัน”

อลานายิม้ แล้วนึกขึน้ไดว้า่ “ประธานเนล
สันขอให้เยาวชนท�าการประเมินชีวติตนเองอย่าง
ถีถ่้วน หนูขอไปเอาส่ิงทีห่นูเขียนไว้ ได้ ไหมคะ”

“ ไดจ้้ะ” เจฟฟ์ตอบพลางยิม้ เขาดนูาฬิกาข้อ
มืออีกครัง้ “พ่อตอ้งไปแล้ว หาส่ิงทีลู่กเขียนให้
เจอแล้วคอ่ยคยุกันตอนอาหารเย็นนะ โอไคไหม 
พ่อมีค�าถามบางข้อทีอ่าจจะช่วยได”้

“เยีย่มเลยคะ่!” อลานายิม้ “พ่อคะ แม่คะ 
ขอบคณุคะ่” ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

ค�าถามส�ารวจทีเ่ป็นประโยชน์
เพื่อช่วยใหเ้ดก็และเยาวชนพบส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการมากท่ีสุด ใหส้นทนาค�าถามบางขอ้ต่อไปน้ีกบัพวกเขา
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ช่วงที่ดฉัินเรยีนมัธยมส่ี คณุพ่อคณุแม่หย่าขาดจากกัน ดฉัินเห็นคณุพ่อไม่
รบัศีลระลึกนานหลายปี ดฉัินรูว้า่ท่านมีปัญหากับการรกัษาพระบัญญัต ิแต่

ดฉัินไม่เข้าใจขอบเขตและระยะเวลาของปัญหาเหล่าน้ัน ดฉัินกับน้องสาวทราบ
รายละเอียดก็ตอนที่คณุพ่อคณุแม่บอกดฉัินวา่คณุพ่อถูกปัพพาชนียกรรม

“หนูเกลียดพ่อ!” ดฉัินตะโกนซ�า้แล้วซ�า้เล่า พลางรอ้งไห้สะอึกสะอืน้ ดฉัิน
โกรธมาก คณุพ่อท�ากับครอบครวัเราแบบน้ีไดอ้ย่างไร ดฉัินคดิ คณุพ่อ

โกหกเรานานขนาดน้ีไดอ้ย่างไร
ความสะเทือนใจและความโกรธอยู่ ไม่นาน ภายในสอง

สัปดาห์ความโกรธของดฉัินหลีกทางให้ความดา้นชา ตอนแรก
ความดา้นชาเป็นการบรรเทาความโกรธและความเจ็บปวด

ที่ดฉัินรูสึ้ก แต่ ในที่สุดการบรรเทาเปลี่ยนเป็นความสิน้
หวงั ดฉัินรูสึ้กวา่ชีวติพังครนื ดฉัินตอ้งรูสึ้กเช่ือมโยง
กับสวรรคม์ากกวา่แตก่่อน ดฉัินตอ้งรูสึ้กถึงความรกั 
การน�าทาง สันตสุิข และการเยียวยาจากพระผู้เป็นเจ้า

ไม่นานก็ถึงการประชุมใหญ่สามัญ ระหวา่งการ
ประชุมภาคหน่ึง ดฉัินฟังและรอให้รูสึ้กถึงการ
ปลอบโยนของพระผู้เป็นเจ้า แต่ไม่รูสึ้ก ที่น่ันในห้อง
นมัสการมืดๆ ดฉัินคดิวา่ ดฉัินไม่สามารถรูสึ้กถึงพระ

วญิญาณบรสุิทธิ์ แตด่ฉัินแน่ใจวา่พระองคส์ถิตอยู่ที่
น่ี พระองคส์ถิตทีน่ี่แน่นอน ขณะคดิเช่นน้ัน ดฉัินเริม่

นึกถึงพยานเล็กๆ น้อยๆ มากมายที่เคยไดร้บัวา่พระคมัภีร์
เป็นความจรงิ โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ พระบิดา

บนสวรรคท์รงอวยพรครอบครวัของดฉัิน และการรกัษาพระ
บัญญัตทิ�าให้เกิดสันตสุิข ประหน่ึงดฉัินมีแหล่งรวมประจักษ์พยาน

ยิ่งใครค่รวญพยานทางวญิญาณในอดตีที่ผ่านมามากเพียงใด ดฉัินยิ่ง
ตระหนักมากเพียงน้ันวา่ถึงแม้ดฉัินตอ้งการรูสึ้กถึงพระวญิญาณมาก แต่ไม่ ใช่

เรือ่งใหญ่เลยที่ดฉัินไม่รูสึ้กถึงอิทธิพลของพระองค์ ในขณะน้ัน ดฉัินมีพยาน
เงียบๆ มากมายมาตลอดอยู่แล้ววา่พระกิตตคิณุเป็นความจรงิ

ความรูน้ั้นประคบัประคองดฉัินและท�าใหด้ฉัินปรารถนาจะรกัษาพระบญัญตัิ
ตอ่ไปแม้ดเูหมือนไม่มีผลตามมาทันทีก็ตาม ดฉัินรูสึ้กถึงความรกัของพระบิดา
บนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ตามล�าดบัในชีวติ การอยู่ ใกล้ชิดทัง้
สองพระองค ์แม้ดฉัินจะไม่รูสึ้กเสมอไปวา่พระองคท์รงอยู่ ใกล้ ท�าให้ดฉัินเกิด
สันตสุิขที่ ไม่อาจปฏิเสธไดแ้ละมีประจักษ์พยานเข้มแข็งขึน้ในพระกิตตคิณุ
ของพระผู้ช่วยให้รอด ซ่ึงยังคงมีอิทธิพลตอ่ดฉัินในขณะน้ีเมื่อดฉัินเผชิญความ
ไม่แน่นอนหรอืความปวดรา้วใจ ดฉัินรูว้า่ดฉัินสามารถวางใจพระบิดาบนสวรรค์
และพระผู้ช่วยให้รอดได ้พระองคจ์ะทรงเยียวยา หนุนใจ และเพิ่มพลังให้ดฉัิน
และเราแตล่ะคน ◼
สงวนนาม รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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แหล่งรวมประจกัษ์พยาน

ไ ม่ ใช่เรือ่งใหญ่เลยทีด่ฉัิน
ไม่รูสึ้กถึงพระวญิญาณใน

ขณะน้ัน ดฉัินมีพยานเงียบๆ 
มากมายมาตลอดอยู่แล้ว

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
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ใ นปี 2005 ดฉัินให้ก�าเนิดลูกแฝดสาม
ก่อนก�าหนด มิเลนาเกิดมามีสุขภาพด ี

แตลู่กชายตวัน้อยสองคนของดฉัินมีภาวะ
แทรกซ้อน มาเตโอเสียชีวติเพราะภาวะ
แทรกซ้อนเหล่าน้ันหลังจากเขาเกิดได้
สามเดอืน

หน่ึงเดอืนหลังจากเราสูญเสียมาเตโอ 
แพทย์วนิิจฉัยวา่เนลสันเป็นโรคสมอง
พิการและหูหนวก เราเสียใจมาก คณะ
แพทย์บอกเราวา่เขาจะเดนิไม่ได ้ตอน
น้ันเราส�านึกคณุตอ่ความรูข้องเราในพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ความรูน้ี้ช่วย
ให้เราเข้าใจวา่เหตใุดเราจึงประสบความ
ยากล�าบากในชีวติ

โดยผ่านศรทัธาและความเพียร
พยายาม เนลสันฝึกเดนิและส่ือสารผ่าน
ภาษามือ เขาท�าไดด้กีวา่ที่คณะแพทย์
ท�านายไว ้เขาเตบิใหญ่อย่างมีความสุขใน
ครอบครวัเราและในพระกิตตคิณุ

แม้เขาจะมีข้อจ�ากัด แตเ่รามีเป้าหมาย
หลายอย่างส�าหรบัเนลสัน อาทิ ให้เขา

เขาจะเข้าใจหรือเปล่า
เข้าใจความหมายของบัพตศิมาก่อนรบั
บัพตศิมา ให้เขาไดร้บัฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรนเมื่ออายุ 12 ปี และไปพระวหิารเพื่อ 
รบับัพตศิมาแทนคนตาย

ในปี 2017 เนลสันอายุ 12 ปี เราช่วย 
เขาเตรยีมรบับัพตศิมาแทนคนตาย น่ัน 
เป็นความท้าทายส�าหรบัเขาที่จะเข้าใจ 
วา่คนตายที่ยังไม่ไดร้บับัพตศิมาตอ้งการ 
ให้เราช่วย หลังครบรอบวนัเกิดของ 
เนลสันไม่นาน เขา มิเลนา ฟรงัโกพี่ชาย  
เบรนดาพี่สาวของเขา และเยาวชนคน 
อื่นๆ จากวอรด์ของเราไปพระวหิาร 
กอร์ โดบา อารเ์จนตนิา ประธานพระวหิาร 
ตอ้นรบัพวกเขาและพูดกับพวกเขาเกี่ยว 
กับความส�าคญัของบัพตศิมาแทนผู้วาย
ชนม์ ดฉัินน่ังอยู่กับเนลสันและใช้ภาษา
มือกับเขา ไม่นานก็ถึงควิของเขา เมื่อเขา

ก้าวลงไปในอ่างบัพตศิมา เราสงสัย
วา่เขาจะเข้าใจจรงิหรอื

ขณะลงไปในน� ้า เนลสันน� ้าตา
คลอ ขณะน้ันพระวญิญาณ

ก ารรบัใช้ ในพระวหิาร
กลายเป็นประเพณี

อย่างหน่ึงของครอบครวัเรา 
ทุกครัง้ทีเ่ราไป เรานึกถึง
วนัพิเศษของเนลสัน
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บรสุิทธิ์ทรงแสดงต่อเราวา่อันที่จรงิเขา
เข้าใจวา่เขาก�าลังท�าบางส่ิงบางอย่างให้
บรรพชนผู้ล่วงลับซ่ึงคนเหล่าน้ันไม่
สามารถท�าได้ด้วยตนเอง เรารูว้า่เขาเข้าใจ
วา่สมาชิกครอบครวัที่อยู่อีกด้านหน่ึงของ
ม่านมีความสุขที่เขาก�าลังช่วยคนเหล่า
น้ัน พระวญิญาณทรงแสดงต่อเราเช่น
กันวา่มาเตโออยู่กับพี่สาวและน้องชาย
ของเขาที่น่ัน เมื่อเนลสันขึน้จากน� ้า เขามี
ความสุขมาก

เนลสันรบับัพตศิมาและการยืนยัน
แทนสมาชิกหลายคนในครอบครวัเรานับ
แตน้ั่น รวมทัง้คณุพ่อของดฉัินที่ล่วงลับ
ไปแล้วเมื่อปี 2016 เรารกัพระวหิาร การรบั
ใช้ที่น่ันกลายเป็นประเพณีอย่างหน่ึงของ
ครอบครวัเรา ทุกครัง้ที่เราไป เรานึกถึงวนั
พิเศษดงักล่าว ◼

มเิรียม โรซานนา กาเลอาโน, กอร์โดบา 
อาร์เจนตนิา



32 เลียโฮนา

เ มื่อผมเข้าศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา
ในฐานะผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ผมพบ

วา่มีส่ิงให้เรยีนรูม้ากมาย ผมท�าสุดความ
สามารถเพื่อศึกษา เสรมิสรา้งประจักษ์
พยาน และสรา้งบนรากฐานที่ผมมีอยู่แล้ว 
ผมจะสวดอ้อนวอน ทูลถามพระบิดาบน
สวรรค ์แล้วคน้หาค�าตอบ การปฏิบัตเิช่น
น้ีเปลี่ยนชีวติผม

วนัหน่ึงขณะรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาใน
เปร ูเอ็ลเดอรค์นหน่ึงไดร้บัจดหมายแจ้ง
วา่คณุพ่อของเพื่อนสนิทของเขาสิน้ชีวติ
อย่างไม่คาดฝัน เขาน� ้าตาไหล “ท�าไมพระ
บิดาบนสวรรคท์รงปล่อยให้เรือ่งเช่นน้ีเกิด
ขึน้” เขารอ้งไห้

ค�าถามน้ีเสียดแทงใจผม คนืน้ันผม
คกุเข่าทูลถามค�าถามเดยีวกันกับพระ
บิดาในสวรรค ์จากน้ันขณะคน้ควา้ใน
พระคมัภีรม์อรมอน ผมเหลือบไปเห็น 
2 นีไฟ 2:24 ซ่ึงกล่าววา่ “แตด่เูถิด, ส่ิงทัง้

“โดยปรีชาญาณของพระองค์ผู้ทรงรู้แจ้งในสรรพส่ิง”
ปวงกระท�าไปโดยปรชีาญาณของพระองค์
ผู้ทรงรูแ้จ้งในสรรพส่ิง”

ข้อความน้ันฝังอยู่ ในใจผมและไม่หาย
ไปไหน ผมเขียนการด์ให้เอ็ลเดอรค์น
น้ันและรวมพระคมัภีรข์้อดงักล่าวไวเ้ป็น
ประจักษ์พยานส่วนหน่ึงของผมดว้ย ผม
รบัรองกับเขาวา่ทุกอย่างจะราบรืน่เพราะ
พระบิดาบนสวรรคท์รงท�าส่ิงตา่งๆ โดย
พระปรชีาญาณ เราสามารถวางใจพระองค์
ไดเ้พราะพระองคท์รงรกัเราและทรงรูแ้จ้ง
ในสรรพส่ิง

ราวหน่ึงปีครึง่ตอ่มา ผมรบัใช้ ในเขต
เทือกเขาของเปรเูมื่อผมไดร้บัโทรศัพท์ที่
ไม่คาดฝันจากประธานคณะเผยแผ่ ท่าน
บอกวา่คณุพ่อของผมเกิดอาการเส้นโลหิต
ในสมองแตกและอยู่ ในภาวะวกิฤต ิไม่
นานหลังจากน้ันคณุพ่อก็สิน้ใจ ผมเสียใจ
มาก และรูสึ้กทรมานกับค�าถามน้ี “ผมจะ
ผ่านพ้นเรือ่งน้ีไปไดอ้ย่างไร”

ผมสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์
เพื่อขอค�าตอบ ผมอยากรูม้ากวา่ท�าไม
ตอ้งพรากคณุพ่อไปจากผมโดยที่ผมไม่มี
โอกาสกล่าวลาท่านเลย ผมหันไปพึ่งพระ
คมัภีรม์อรมอน เปิด และอ่านข้อความ
เดยีวกับที่ผมไดแ้บ่งปันกับเอ็ลเดอรค์น
น้ันเมื่อหลายเดอืนก่อน “แตด่เูถิด, ส่ิงทัง้
ปวงกระท�าไปโดยปรชีาญาณของพระองค์
ผู้ทรงรูแ้จ้งในสรรพส่ิง” ข้อความเหล่าน้ัน
ท�าให้ผมรูสึ้กสงบมากและให้ความอุ่นใจ
เมื่อผมรูสึ้กอ้างวา้ง

บิดาทางโลกของผมจากไปแล้ว แตพ่ระ
บิดาบนสวรรคจ์ะอยู่เพื่อผมที่น่ันเสมอ 
พระบิดาบนสวรรคท์รงท�าทุกส่ิงโดยพระ
ปรชีาญาณของพระองค ์และเมื่อเรา
คน้หาและท�าสุดความสามารถเพื่อเตรยีม
ตนเอง เราจะพบค�าตอบที่มีคา่ ◼

คริสโตเฟอร์ ดเีวอร์, รัฐแคลฟิอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา
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ขณะรบัใช้ ในเขต
เทือกเขาของเปร ู

ผมไดร้บัโทรศพัท์ที่ ไม่
คาดฝันจากประธาน
คณะเผยแผ่
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ดิฉันจบบทหน่ึงของชีวติเมื่อกลายเป็น
แม่ม่ายในเดอืนตลุาคมปี 2010 ตอน

น้ันดฉัินท�างานเป็นนักการศึกษาอยู่ทาง
ภาคใตข้องฝรัง่เศส อุบัตเิหตทุี่ท�างาน
ท�าให้ดฉัินเคลื่อนไหวล�าบาก และรูสึ้ก
หงุดหงิดที่ ไม่สามารถฟ้ืนฟูสุขภาพให้แข็ง
แรงดงัเดมิโดยเรว็ได ้ดฉัินมีความสุขกับ
หน้าที่การงานที่ ให้ผลตอบแทนดมีานาน 
11 ปี ดฉัินรกังานของดฉัิน ดฉัินมีเพื่อน
หลายคน แต่ไม่สามารถท�าตามข้อก�าหนด
ของงานอาชีพไดอ้ีก

ดฉัินตอ้งยอมรบัวา่หลังจากปฏิบัติ
พระค�าแห่งปัญญามานานกวา่ 33 ปี ดฉัิน
สงสัยวา่เหตใุดจึงไม่สามารถ “วิง่และไม่
เหน็ดเหน่ือย” หรอื “เดนิและไม่อ่อนล้า” 
(ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 89:20) 
ในที่สุดดฉัินตอ้งเกษียณก่อนก�าหนดเพื่อ
จบอีกบทหน่ึงของชีวติ

บทใหม่ทีน่่าภาคภูมิ
ดฉัินอยู่กับบุตรสาวเมื่อเธอไดร้บัแจ้ง

วา่งานของเธอจะย้ายเธอไปอยู่เขตปารสี 
ดฉัินตดัสินใจไปกับเธอดว้ยและเปิดบท
ใหม่ของชีวติในที่ ใหม่

หลังจากมาถึงได้ ไม่นาน เราทัง้คู่ ไดร้บั
เรยีกให้ท�างานในพระวหิารปารสี ฝรัง่เศส 
การเรยีกให้รบัใช้ ในพระวหิารยืนยันกับ
ดฉัินวา่ดฉัินอยู่ถูกที่ถูกเวลาเพราะพระเจ้า
ทรงน�าดฉัินมาที่น่ี ดฉัินพบปีติ ใหญ่หลวง
ขณะรบัใช้เป็นประจ�าในพระนิเวศน์ของ
พระเจ้า และวเิศษมากที่ ไดม้ีช่วงเวลาอยู่
ในพระวหิารกับบุตรสาว น่ันท�าให้ ใจดฉัิน
เป่ียมปีต!ิ

วนัน้ีดฉัินเห็นพรใหญ่หลวงที่ตอนแรก
ซ่อนอยู่หลังความทุกข์ เพราะเคลื่อนไหว
ไดน้้อยลง ดฉัินจึงไม่สามารถประกอบ
อาชีพได ้และการเกษียณก่อนก�าหนด
ท�าให้ล�าบาก แตด่ฉัินรูว้า่พระเจ้าพระเยซู

ครสิตท์รงค�า้จุนดฉัิน พระองคท์รงช่วยให้
ดฉัินช้าลงและพบการพักผ่อน ความหวงั 
และความสงบที่เวลาน้ีเป็นส่วนส�าคญัของ
ชีวติดฉัิน

ทุกครัง้ที่ดฉัินเดนิผ่านประตพูระวหิาร 
ดฉัินรูสึ้กถึงพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ ในยาม
ยากเมื่อโลกกดดนัเรามาก นับเป็นเรือ่งดี
ที่ ไดรู้ว้า่พระเจ้าประทานสถานศักดิสิ์ทธิ์
ที่ทุกอย่างมีระเบียบและสวยงามแก่เรา 
ดฉัินส�านึกคณุอย่างสุดซึง้ตอ่บทใหม่น้ี
ของการรบัใช้ ในพระวหิารในชีวติดฉัิน 
น่าภาคภูมิอย่างยิ่ง! ◼

ซิลว ีคอร์เนตต์, อลิเดอฟรองซ์ ฝร่ังเศส
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ก ารเรยีกใหม่ ให้รบัใช้ยืนยัน
วา่พระเจ้าทรงน�าดฉัินมา

อยู่ถูกทีถู่กเวลา
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ไฮรมั เพจไฮรมั สมิธ

วลิเลียม แม็คเลลลิน

แซมิวเอล สมิธ ลูซี แมค สมิธ

แซลลีย์ พารค์เกอร์โรดา กรนีี  
(พีส่าวของบรคิมั ยังก์)

รเีบคกา วลิเลียมส์

โจเซฟ สมิธ

พยานสามคน
ออลิเวอร ์คาวเดอรีมารต์นิ แฮรร์สิ เดวดิ วติเมอร์
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โดย สตเีวน ซี. ฮาร์เปอร์
ศาสตราจารยส์าขาวชิาหลกัค�าสอนและประวติัศาสนจกัร มหาวทิยาลยับริคมั ยงัก์

ก ารได้ฟังประจักษ์พยานจากพยานของพระคัมภีรม์อรมอนเป็นเรือ่งดีที่สุดรอง
จากการได้เห็นแผ่นจารกึทองค�าหรอืเทพ สมาชิกศาสนจักรยุคแรกจ�านวนมากมี
โอกาสน้ี

ส่ิงที่ตามมาคอืเรือ่งราวของสมาชิกหลายท่านผู้พูดคยุกับพยานของพระคมัภีรม์อรมอน 
แตเ่ราจะเห็นดงัที่ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนวา่การไดป้ระจักษ์พยานในพระคมัภีร์
มอรมอนเป็นเรือ่ง “ด ีแตเ่ท่าน้ันยังไม่พอ!” 1

รีเบคกา วลิเลยีมส์: “ฉันเช่ือค�าพูดของพวกท่าน”
รเีบคกา สเวน วลิเลียมส์ ไดฟ้ังพยานของพระคมัภีรม์อรมอนหลายท่านในโอโฮโอเมื่อตน้

ปี 1830 เธอแสดงประจักษ์พยานตอ่บิดากับพี่ชายน้องชายของเธอวา่ “ฉันไดฟ้ังเรือ่งราว
เดยีวกันจากหลายคนในครอบครวั [สมิธ] และจากพยานทัง้สามคน ฉันไดฟ้ังท่านเหล่าน้ัน
ประกาศในการชุมนุมสาธารณะวา่พวกท่านเห็นเทพผู้บรสุิทธิ์ลงมาจากสวรรคแ์ละน�าแผ่น
จารกึมาวางตอ่หน้าตอ่ตาพวกท่าน”

เมื่อสมาชิกในครอบครวัเธอปฏิเสธประจักษ์พยานของเธอ รเีบคกาไม่หวาดหวัน่ เธอยัง
คงรกัพวกเขา สวดอ้อนวอนให้พวกเขา และเห็นคา่ค�าแนะน�าที่ดขีองบิดาเธอ เธอยังคงเป็น
พยานตอ่พวกเขาเช่นกันวา่พยานของพระคมัภีรม์อรมอนพูดความจรงิ “พวกท่านเป็นคนมี
อุปนิสัยดแีละฉันเช่ือค�าพูดของพวกท่าน . . . พวกท่านเห็นเทพองคห์น่ึงของพระผู้เป็นเจ้า
และสนทนากับเทพ” 2

ในปลายทศวรรษ 1830 ช่วงน้ันเกิดความขัดแย้งทั่วศาสนจักร รเีบคกายังคงซ่ือสัตย์ โดย
เลือกยึดมั่นกับหลักการของพระคมัภีรม์อรมอน 3

วลิเลยีม แมค็เลลลนิ: “จกัต้องยอมรับความจริง”
เช้าวนัหน่ึงในปี 1831 ครสูอนหนังสือวยัหนุ่มช่ือวลิเลียม แม็คเลลลินไดย้ินวา่มีคนก�าลัง

มามิสซูรเีพื่อส่ังสอนเกี่ยวกับหนังสือเล่มหน่ึงที่เรยีกวา่ “การเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า” เขา

รูย้่อมดแีตเ่ท่าน้ัน
ยังไม่พอ
ตอ่ไปน้ีเป็นเรือ่งราวของสมาชิกศาสนจักรยุคแรกผู้ ไดฟ้ังประจักษ์
พยานจากพยานของพระคมัภีรม์อรมอน
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รบีไปฟังคนเหล่าน้ัน เขาฟังเดวดิ วติเมอรเ์ป็นพยานวา่ท่านเคย “เห็นเทพ
บรสุิทธิ์องคห์น่ึงผู้ท�าให้ท่านรูค้วามจรงิของบันทึกน้ี” เขาปรารถนาอย่างสุดซึง้
อยากรูว้า่ ประจักษ์พยานเหล่าน้ีจรงิหรอืไม่ เขาตามท่านเหล่า

น้ัน 400 ไมล์ (644 กิโลเมตร) ไปเมืองอินดเิพน
เดนซ์ รฐัมิสซูร ีที่น่ันเขาพบและสอบถามพยาน
คนอื่นๆ รวมทัง้มารต์นิแฮรร์สิกับไฮรมั สมิธ 4

วิลเลียมเจรจาซักถามไฮรัมหลายช่ัวโมง 
“ผมถามรายละเอียดเกี่ยวกับการออกมาของ
บันทึก” วิลเลียมบันทึก เช้าวันรุง่ขึน้ หลัง
จากสวดอ้อนวอนขอให้ทรงน�าไปพบความ
จริง เขาตระหนักว่า “คนซ่ือสัตย์อย่างเขาจัก

ต้องยอมรับความจริงและความถูกต้องของพระ
คัมภีร์มอรมอน” 5

ในปีตอ่ๆ มา ศรทัธาของวลิเลยีมถกูทดสอบ
และแรงกลา้ขึน้เพราะการเลอืกของเขาและเพราะการขม่เหงทีว่สุิทธชินยคุ
สุดทา้ยประสบ เม่ือวสุิทธชินในแจ็คสันเคาน์ตี ้รฐัมสิซูรถีกูโจมต ีไฮรมั เพจเพือ่น
ของวลิเลยีม และเป็นหน่ึงในพยานแปดคนถกูตดีว้ยกระบองและถกูเฆีย่นโดย
กลุม่คนทีพ่ดูวา่พวกเขาจะปลอ่ยไฮรมัไปถา้เขาจะปฏิเสธพระคมัภรีม์อรมอน 
“ผมจะปฏเิสธส่ิงทีผ่มรูว้า่จรงิไดอ้ยา่งไร” ไฮรมักลา่ว และพวกเขาตทีา่นอกี

วิลเลียมเข้มแข็งขึน้เพราะประจักษ์พยานของไฮรัม—และเข้าใจได้ว่ากลัว
ถูกตี เม่ือวิลเลียมได้ยินว่าคนแถวน้ันเสนอให้รางวัลน�าจับเขากับออลิเวอร ์
คาวเดอรี พวกเขาจึงออกจากเมืองไปซ่อนตัวอยู่ ในป่ากับเดวิด วิตเมอร์ ที่น่ัน
วิลเลียมซักถามพยานสองในสามคนน้ัน “ผมไม่เคยเห็นนิมิตเปิดในชีวิตผม” 
เขากล่าว “แต่คุณพูดว่าคุณเคยเห็น เพราะฉะน้ันคุณจึงรูแ้น่ชัด ตอนน้ีคุณรู้
ว่าชีวิตเราอยู่ ในอันตรายทุกโมงยามถ้ากลุ่มคนร้ายจับเราได้ ด้วยความเกรง
กลัวพระผู้เป็นเจ้า บอกผมหน่อยครับว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความ
จริงหรือไม่”

“บราเดอรว์ลิเลียม” ออลิเวอรก์ล่าว “พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งเทพผู้
บรสุิทธิ์ของพระองคม์าประกาศความจรงิของการแปลพระคมัภีร ์
มอรมอนตอ่เรา และดว้ยเหตน้ีุเราจึงรู ้และถึงแม้กลุ่มคนรา้ยจะฆ่าเรา 
แม้ตอ้งตายเราก็ยังประกาศความจรงิของพระคมัภีรเ์ล่มน้ี”

เดวดิเสรมิวา่ “ออลิเวอรบ์อกความจรงิอันศักดิสิ์ทธิ์กับคณุไปแล้ว 
เพราะเราจะถูกหลอกไม่ได ้ผมประกาศความจรงิน้ีตอ่คณุดว้ยความ
สัตย์จรงิที่สุด!” 6

เดวดิ มารต์ิน ไฮรมั ออลิเวอร ์และวลิเลียมต่างรูว้า่โจเซฟ สมิธ
แปลพระคัมภีรม์อรมอนโดยเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า พวก
ท่านรูว้า่พระกิตติคุณที่เขียนไวบ้นแผ่นจารกึทองค�าเป็นความจรงิ 
แต่ต่อมาพวกท่านปล่อยให้ความไม่พอใจโจเซฟเกาะกุมจิตใจจน
พวกท่านหยุดด�าเนินชีวติตามค�าสอนของพระคัมภีรม์อรมอน

โดยทีเ่ห็นการเลอืกของท่านเหลา่น้ัน ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟจงึไมเ่พยีงเป็นพยานวา่พระคมัภรี์
มอรมอนเป็นความจรงิเทา่น้ัน—“พระคมัภรีม์อรมอน 
เป็นหนังสือทีถ่กูตอ้งยิง่กวา่หนังสือใดๆ บนแผน่
ดนิโลก”—แตเ่ป็นพยานดว้ยวา่เรา “จะเขา้ใกลพ้ระ
ผูเ้ป็นเจา้มากขึน้โดยการยดึมัน่กบัหลักการของ
หนังสือเลม่น้ี, ยิง่กวา่หนังสือเลม่อืน่ใด” 7

แซลล ีพาร์คเกอร์: “เข้มแขง็ในศรัทธา”
แซลล ีพารค์เกอรเ์ป็นเพือ่นบา้นของลซีู แมค 

สมธิในเมอืงเคริท์แลนด ์รฐัโอไฮโอ “เธอเลา่เรือ่ง
ทัง้หมดใหฉั้นฟัง” แซลลเีขยีน เมือ่เธอถามลซีูวา่เคย
เห็นแผน่จารกึหรอืไม ่“[ลซีู] ตอบวา่ไมเ่คย เพราะ
เธอไม่จ�าเป็นตอ้งเห็น แตเ่ธอยกและจบัแผ่นจารกึ
และฉันเช่ือทัง้หมดทีเ่ธอพดูเพราะฉันอยูก่บัเธอราว
แปดเดอืนและเธอเป็นผูห้ญงิทีด่ทีีสุ่ดคนหน่ึง”

ในปี 1838 แซลลีไดย้ินไฮรมั สมิธกล่าวค�าพยาน
ดว้ย “เขาพูดวา่เขาเห็นแผ่นจารกึดว้ยตาตนเอง
และจับมาแล้วกับมือ” 8

ปลายทศวรรษ 1830 ขณะที่คนจ�านวนมากออก
จากศาสนจักร แซลลี พารค์เกอรเ์สียใจมากกับการ
สูญเสียสมาชิก ภาพของพวกเขา

และตัง้ใจแน่ว
แน่อีกครัง้
วา่จะยึดมั่น
กับหลักการ

ของพระคัมภีร์
มอรมอน “ฉันตัง้ใจจะยึด

ศรทัธาน้ันซ่ึงเปรยีบเสมือน
เมล็ดมัสตารด์” แซลลีเขียน 
“ฉันรูสึ้กถึงพลังของพระคัมภีร์
มอรมอนในใจฉันตอนน้ี ฉัน

เข้มแข็งในศรทัธาเท่ากับ
ตอนที่เรารบับัพติศมาและ

ความคิดของฉันยัง
เหมือนเดิม ฉันตัง้ใจ

จะยืนหยัดในพระ
กิตติคุณไปจน

ตาย” 9
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โรดา กรีนี: “เขามพีระวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้า”
ลูซี แมค สมิธพูดในการประชุมใหญ่สามัญปี 

1845 หลังจากพยานทุกคนของพระคมัภีรม์อรมอน
ในครอบครวัเธอสิน้ชีวติเพราะความเจ็บป่วยไม่ก็ถูก
สังหาร เธอเล่าเรือ่งหน่ึงจากงานเผยแผ่ครัง้แรกของ
แซมิวเอลบุตรชายเธอ

แซมิวเอลหน่ึงในพยานแปดคนมาเยี่ยมบ้านของ
โรดา กรนีี สามีเธอก�าลังท�างานเผยแผ่ ให้อีกนิกาย
หน่ึง แซมิวเอลถามโรดาวา่เธออยากไดห้นังสือสัก
เล่มไหม “หนังสือเล่มน้ันคอืพระคมัภีรม์อรมอนที่
โจเซฟพี่ชายของผมแปลจากแผ่นจารกึที่ออกมา
จากผืนดนิ” เขาอธิบาย

โรดารบัมาอ่านหน่ึงเล่มและให้สามีด ูเมื่อ 
แซมิวเอลกลับมาอีกครัง้ โรดาบอกเขาวา่สามีเธอไม่
สนใจ และเธอไม่ซือ้หนังสือ เศรา้ตรงที่แซมิวเอล
รบัหนังสือคนืและก�าลังจะออกจากบ้าน โรดาเล่าให้
ลูซีฟังในเวลาตอ่มาวา่จากน้ันแซมิวเอลก็หยุดครู่
หน่ึงและมองเธอ “เธอไม่เคยเห็นใครมองแบบน้ัน
มาก่อน” ลูซีกล่าวในค�าพูดการประชุมใหญ่ “เธอรูว้า่
เขามีพระวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้า”

“พระวญิญาณห้ามผมไม่ ให้รบัหนังสือเล่มน้ีคนื” 
แซมิวเอลบอกโรดาผู้คกุเข่าขอให้แซมิวแอลสวด
อ้อนวอนกับเธอ เธอเก็บหนังสือน้ันไว ้อ่าน และได้
รบัประจักษ์พยาน ในที่สุดสามีเธอก็อ่าน พวกเขา
เลือกปฏิบัตติามค�าส่ังสอนในน้ันช่ัวชีวติ

“ดว้ยเหตน้ีุงานจึงเริม่” ลูซีเป็นพยน “จากน้ันก็
กระจายไปทั่วเหมือนเมล็ดมัสตารด์” 10

โรดา กรนีีเป็นบรรพชนของผม ผมไดร้บั
ประโยชน์จากประจักษ์พยานของเธอในพระคมัภีร์
มอรมอนและจากประจักษ์พยานที่บันทึกไวข้อง
เหล่าพยานและคนที่ ไดฟ้ังพวกท่าน ผมเข้มแข็ง
ขึน้เพราะท่านเหล่าน้ันเลือกปฏิบัตติามส่ิงที่พระ
คมัภีรม์อรมอนสอน

เราแตล่ะคนสามารถเป็นพยานยุคปัจจบัุนของ 
พระคมัภรีม์อรมอนเมือ่พระวญิญาณบรสุิทธิท์รง 
ยืนยนัความจรงิของพระคมัภรีเ์ลม่น้ีกบัเรา ไมน่าน 
กอ่นไปเป็นผูส้อนศาสนา ผมอา่นพระคมัภรีม์อรมอน 
จบ จากน้ันผมคกุเขา่สวดออ้นวอนอยา่งเรยีบงา่ย 
แตด่ว้ยเจตนาแทจ้รงิ ดว้ยความจรงิใจ และศรทัธา

ในพระเยซคูรสิต ์(ด ูโมโรไน 10:3–4) ผมรูสึ้กถงึความประทบัใจแรงกลา้ทีบ่อกวา่ 
“เจา้รูแ้ลว้วา่จรงิ” ความรูสึ้กน้ันมาพรอ้มสันตสุิขทีผ่มไมป่รารถนาจะตอ่ตา้น ผมรู้
นับแตน้ั่นวา่พระคมัภรีม์อรมอนเป็นความจรงิ

แตเ่ท่าน้ันยังไม่พอ ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนวา่ “ทุกครัง้ที่ข้าพเจ้า
ไดย้ินคนอื่นรวมทัง้ตวัข้าพเจ้าเองพูดวา่ ‘ผมรูว้า่พระคมัภีรม์อรมอนจรงิ’ 
ข้าพเจ้าตอ้งการรอ้งออกมาวา่ ‘ดคีรบั แตเ่ท่าน้ันยังไม่พอ!’ เราตอ้งรูสึ้กลึกๆ ใน 
‘ส่วนลึกที่สุด’ ของใจเราวา่พระคมัภีรม์อรมอน เป็น พระค�าของพระผู้เป็นเจ้า
อย่างไม่ตอ้งสงสัย เราตอ้งรูสึ้กเช่นน้ันอย่างลึกซึง้จนเราจะไม่อยากมีชีวติตอ่
ไปแม้แตว่นัเดยีวหากปราศส่ิงน้ี” 11 ค�าสอนของประธานเนลสันเป็นความจรงิ 
การที่ผมพยายามด�าเนินชีวติตามค�าสอนของพระคมัภีรม์อรมอนอย่างตอ่เน่ือง
ท�าให้ผมใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากกวา่ส่ิงอื่นใด ◼
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พระคมัภีรม์อรมอน
เขียนโดยศาสดา

พยากรณ์สมัยโบราณ
หลายท่านผู้บันทึก
ถ้อยค�าของพวกท่าน
ไวบ้นแผ่นจารกึโลหะ
หลายชุด ตอ่มามีการ
ย่อบันทึกเหล่าน้ีเพื่อท�า
แผ่นจารกึของมอรมอน 
หรอืแผ่นจารกึทองค�าที่
โจเซฟ สมิธแปล

การสนทนา
เมื่อเทียบกับทัง้หมด 

ที่บันทึกไวบ้นแผ่นจารกึ 
ทองค�า มอรมอนและ 
คนอื่นๆ ไดร้บัการดลใจ 
ให้เลือกเพียงส่วนน้อย 
มาท�าเป็นพระคมัภีร ์
มอรมอน (ด ูถ้อยค�าของ 
มอรมอน 1:5 และ 
3 นีไฟ 26:6) การรูเ้ช่น
น้ีจะส่งผลตอ่ทัศนะของ
ท่านเกี่ยวกับบทตา่งๆ  
ที่เรามี ในปัจจุบัน
อย่างไร ◼

30 ธนัวาคม–5 มกราคม  

หน้าค�าน�า
พระคมัภร์ีมอรมอน 
มาจากแผ่นจารึกใด

แหล่งขอ้มูลบางแหล่ง
ส�าหรับแผน่จารึกของ
มอรมอน

แผน่จารึกของมอรมอนท่ีมอบให้
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

หนังสือของลไีฮ  
(ความยอ่ส่วนหน่ึง

ของมอรมอน; 
116 หนา้ท่ีมาร์ติน 

แฮร์ริสท�าหาย)แผ่นจารึกเลก็ของนีไฟ 
(600–130 ปีก่อนคริสตกาล*):  

1 นีไฟ 2 นีไฟ เจคอบ 
อีนสั เจรอม ออมไน

แผ่นจารึกใหญ่ของนีไฟ  
(600 ปีก่อนคริสตกาล–

ค.ศ. 385): ลีไฮ 
โมไซยาห์ แอลมา 

ฮีลามนั 3 นีไฟ 4 นีไฟ 
มอรมอน 1–7

แผ่นจารึกของอเีธอร์  
(ราว 2,300–ช่วงหน่ึง

ก่อน 130 ปีก่อน
คริสตกาล)

แผ่นจารึกทองเหลอืง 
(4,000–600 ปีก่อน

คริสตกาล):  
ขอ้ความอา้งอิงหลายตอน

จากแผน่จารึกเหล่าน้ีปรากฏ
ในพระคมัภีร์มอรมอน

* วนัเดอืนปีหมายถึง
ช่วงเวลาโดยประมาณ
ครอบคลุมแผ่นจารกึ
แตล่ะชุด

1 นีไฟถงึออมไน  
(ไม่ไดย้อ่; รวมมาจาก

แผน่จารึกเลก็ของนีไฟ)

โมไซยาห์ถงึมอรมอน 7  
(มอรมอนยอ่จากแผน่
จารึกใหญ่ของนีไฟ)

อเีธอร์ (แผน่จารึกของ 
อีเธอร์ท่ีโมโรไนยอ่)

ส่วนทีผ่นึกไว้

 งานเขียนของ
โมโรไน รวม

ทั้งปกใน
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จงตามเรามา:  
พระคัมภีร์มอรมอน

สัปดาห์  

1

มอรมอน 8–9

โมโรไน

ถ้อยค�าของมอรมอน

 มอรมอนจบ
หนงัสือของบิดา

 ค�าอธิบาย
ของมอรมอน
ส�าหรับการ

รวมแผน่จารึก
เลก็ของนีไฟ
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6–12 มกราคม  

1 นีไฟ 1–7

เ มืองหลวงของอาณาจักร 
ยูดาห์เต็มไปดว้ยแผนรา้ย

ทางการเมืองและความช่ัว
รา้ย ทศวรรษที่ผ่านมาเกิด
กลียุคมากเป็นพิเศษ กษัตรยิ์
ทัง้หลายของยูดาห์ถูกสังหาร
ไม่ก็ถูกจับ ชาวยิวถูกบังคบัให้
เดนิแถวไปบาบิโลน ศาสดา
พยากรณ์เช่นเยเรมีย์ถูกข่มขู่
และถูกคมุขัง ไม่แปลกที่
พระเจ้ารบัส่ังให้ลี ไฮหลบหนี 
(ด ู1 นีไฟ 2:1–2)

•  ศาสนา: เส่ือม นับถอื
รูปเคารพ ศาสดา
พยากรณ์ปลอม
ประกาศสนัติ เป่า
แตรเขาสตัวแ์จง้เร่ือง
การสวดออ้นวอน
ประจ�าวนั

•  โครงสร้างทางสงัคม: 
แบบปิตุ รวมถึง ผู้
เฒ่าผู้ใหญ่ ของเมือง 
หัวหน้า ครอบครัว 
และ คนเด่นดัง หรือ 
“คนท่ีเกิดในตระกลู
สูงศกัด์ิ”

•  ครอบครัว: ครัวเรือน
ประกอบดว้ย บ้าน
หลายหลงัมลีานรอบ
บ้าน มีบิดาเป็นผูน้�า 
รวมทั้งครอบครัว
ของบุตรชาย บุตร
สาวท่ียงัไม่แต่งงาน 
ลุงป้านา้อา และญาติ
สูงอายุ

•  ทหาร: ไม่ม ีทหารคือ
ชาวบาบิโลนท่ียดูาห์
ส่งส่วยให ้◼

เยรูซาเลม็ในสมยัของ
ลไีฮเป็นอย่างไร

สัปดาห์  

2

•  ประชากร:  

25,000 คน  
(มากตามมาตรฐานใน
สมยัโบราณ)

•  ภมิูประเทศ: ทะเลทราย 
หุบเขาอุดมสมบูรณ์ เนิน
ลาดชนั

•  อตัราแลกเปล่ียน: เงนิตาม
น�า้หนัก (เงิน ทองแดง 
ทองค�า ไม่ใชเ้หรียญ)

•  ภาษา: ฮีบรู

•  แรงงาน: ช่างฝีมือ พอ่คา้ 
ทาส (ถือเป็นสมาชิกของ
ครอบครัว); ส่วนใหญ่
ท�าการเกษตรเช่นกนั

•  อาหาร: ผลไม ้ขนมปัง 
มะกอก มะเด่ือ อาหารตุ๋น

•  เคร่ืองนุ่งห่ม: ผ้าขนสัตว์
เนือ้หยาบ รองเท้ามสีายรัด  
ชุดคลุมสีขาวส�าหรับ
ปุโรหิต

ภา
พ

เย
รูซ

าเ
ลม็

 แ
กะ

 แ
ละ

ผล
ไม

จ้า
ก 

G
ET

TY
 IM

A
G

ES



ผลไม้ในนิมติของลไีฮเป็น
สัญลกัษณ์แทนอะไร

13–19 มกราคม  

1 นีไฟ 8–10

•  ถ้อยค�าใดจากพระคมัภีรห์รอืจากศาสดา
พยากรณ์ยุคปัจจุบันน�าท่านมาหาพระ
เยซูครสิต์

อยู่กบัผลไม้น้ัน
บางคนในนิมิตของลี ไฮทิง้ผลไม้น้ัน

เพราะผู้อื่นล้อเลียนและเยาะเย้ย
พวกเขา การอยู่กับผลไม้น้ันคอืการ
ซ่ือตรงตอ่พันธสัญญาและไปยังที่ซ่ึง
เราท�าพันธสัญญาบ่อยๆ 

แบ่งปันผลไม้น้ัน
หลังจากลี ไฮกินผลไม้ เขาต้องการ

แบ่งปันให้กับครอบครัวเพื่อคนเหล่าน้ัน
จะรู้สึก “ปรีดียิ่งนัก” เหมือนที่เขารู้สึก 
(1 นีไฟ 8:12)

•  ท่านจะแบ่งปันความรกัของพระเยซู
ครสิตแ์ละช่วยให้ผู้อื่นมีส่วนรว่มใน
ศาสนพิธี ไดอ้ย่างไร ◼
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ใ นนิมิตของลี ไฮ ผลไม้ซ่ึง “พึงปรารถนาที่สุดเหนือส่ิงทัง้
ปวง” เป็นสัญลักษณ์แทนอะไร (1 นีไฟ 11:22)
“ผลบนต้นไม้น้ันเป็นสัญลักษณ์แทนพรของการ

ชดใช้ [ของพระเยซูครสิต์] การรบัส่วนผลของต้นไม้
น้ันหมายถึงการรบัศาสนพิธีและพันธสัญญาซ่ึงท�าให้
การชดใช้สามารถเกิดประสิทธิผลเต็มที่ ในชีวติเรา” 
(เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ความฝันของลี ไฮ: ยึดราวเหล็กให้

แน่น,” เลียโฮนา, ต.ค. 2011, 34)
ศาสนพิธีเหล่าน้ีได้แก่ บัพติศมา การยืนยัน ศีลระลึก การแต่งตัง้ฐานะ

ปุโรหิตส�าหรบัผู้ชาย และศาสนพิธีพระวหิาร

หาผลไม้น้ัน
ราวเหล็กหรอืพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าน�าเราไปหาพระเยซูครสิตเ์พราะ

พระคมัภีรแ์ละศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันเชือ้เชิญให้เรามีส่วนรว่มในศาสนพิธ ี
และพันธสัญญา และช่วยให้เราเข้าใจค�าสอน พระพันธกิจ และการพลี

พระชนม์ชีพของพระเยซูครสิต์

สัปดาห์  

3
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20–26 มกราคม  

1 นีไฟ 11–15

พระคมัภร์ีมอรมอนฟ้ืนฟูความจริงที่
แจ้งชัดและมค่ีาอะไรบ้าง

ใ นนิมิต นีไฟเห็นวา่ค�า
สอนมากมายในพระ

คมัภีร์ ไบเบิลจะถูกเปลี่ยน
ไปตามกาลเวลาแตพ่ระผู้
เป็นเจ้าจะทรงเตรยีมทาง
ให้ฟ้ืนฟูความจรงิเหล่าน้ัน 
(ด ู1 นีไฟ13:26–40)

ทารกไม่จ�าเป็น
ตอ้งรับบพัติศมา
เพราะพวกเขา
ยงัไม่สามารถ
รับผดิชอบได ้
(ดู โมโรไน 
8:10) ◼

การตกของอาดมั
กบัเอวาเป็นแผน
ส่วนหน่ึงของพระ
บิดาบนสวรรค ์ 
(ดู 2 นีไฟ 2:22–25)

เราด�ารงอยูเ่ป็น 
วญิญาณก่อน 
ชีวติน้ี โดย 
เรียนรู้และ 
เตรียมรับความ 
เป็นมรรตยั  
(ดู แอลมา 13:3)

สัปดาห์  

4

พระคริสตเ์สดจ็
เยอืนผูค้นของ
อเมริกาสมยั
โบราณและทรง
สถาปนาศาสนจกัร
ของพระองคท่ี์นัน่ 
(ดู 3 นีไฟ 11–26)
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ในหมวดนี้
44 ผมมุ่งหน้าไปทางใด  

ไม่ใช่ผมเคยอยู่ทีใ่ด
โดย ริชาร์ด มอนสนั

ดจิทิลัเท่าน้ัน
เลอืกนิรันดร
โดย เอวติา อลาโบดี

คุณไม่สามารถเร่งการกลบัใจ
โดย เลียห์ บาร์ตนั

วธีิทีด่ฉัินกลบัขึน้บนเส้นทางหลงั
จากดฉัินตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ
โดย โจรี รีด

แบ่งปันเร่ืองราวของท่าน
ท่านมีเร่ืองราวดีๆ ท่ีอยากแบ่งปันหรือ
ไม่ หรือท่านตอ้งการเห็นบทความเก่ียว
กบัหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงหรือไม่ หาก
ตอ้งการ เราอยากฟังเร่ืองราวจากท่าน! 
ส่งบทความหรือค�าติชมของท่านมาท่ี 
liahona .ChurchofJesusChrist .org

หาบทความเหล่าน้ีและบทความอ่ืน:

• ท่ี liahona .ChurchofJesusChrist .org
• ใน YA Weekly (ใตห้มวดคนหนุ่มสาวใน

คลงัคน้ควา้พระกิตติคุณ)

• ท่ี facebook .com/ liahona

ผมคิดวา่บางคร้ังคนหนุ่มสาวมกัจะเช่ือวา่การกลบัใจเป็นเร่ืองน่ากลวั จริงอยูท่ี่
เราอาจจะกลวัจนไม่ยอมรับส่ิงท่ีเราท�าลงไปถา้เราเกรงวา่นัน่จะท�าใหเ้ราสูญ
เสียความรักจากคนท่ีเราชอบหรือจากพระบิดาบนสวรรคข์องเรา ถา้เรามอง

การกลบัใจอยา่งนั้น เราอาจถกูล่อลวงใหส้ารภาพ “แค่พอ” ใหผ้า่นส่ิงท่ีเรารู้สึกเหมือน
เป็นการสอบเล่ือนขั้น อยา่งไรกดี็ ผมเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ของผมวา่ การกลบัใจ
ทีแ่ท้จริงไม่ได้เป็นเช่นน้ัน  การกลบัใจไม่สบายเสมอไป แต่ถา้เราเขา้ใจวา่ พระเจ้า
ทรงรักเราและทรงต้องการช่วยเหลอืเรา มากเพียงใด ความกลวัจะมลายหายไปเม่ือ
เรามีศรัทธาวา่พระองคท์รงสามารถท�าใหเ้ราสะอาดได ้ผมเรียนรู้วา่เม่ือผมใชศ้รัทธาใน
พระคริสตผ์า่นการกลบัใจ ความผดิในอดตีของผมต้องไม่นิยามปัจจุบันหรืออนาคต
ของผม (อ่านบทความเพิ่มเติมของผมใน หนา้ 44)

ในบทความดิจิทลัเท่านั้น เอวติาช้ีใหเ้ห็นวา่ การกลบัใจทีแ่ท้จริงท�าให้เราส�านึกคุณ
ต่อพระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้ของพระองค์ และใหพ้ลงัเราต่อตา้นการล่อลวง
ในอนาคต เลียห์เสริมวา่เราไม่ตอ้งรอศีลระลึกในวนัอาทิตย—์การหนัมาหาพระเจา้
ผา่นการกลบัใจในแต่ละวนัจะใหพ้ลงัเราท�าลายนิสยัเลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีน�าเราออกห่างจาก
พระองค ์และถา้เราท�าผดิร้ายแรง โจรีแบ่งปันวา่ขั้นตอน การกลบัใจจะสอนเราเกีย่ว
กบัความรักทีพ่ระผู้ช่วยให้รอด ทรงมีต่อเราแต่ละคน

การกลบัใจเป็นของประทานท่ีดิฉนัส�านึกคุณท่ีมีในชีวติดิฉนั พระผูเ้ป็นเจา้ทรง
ทราบวา่เราเป็นมนุษย ์และบางคร้ังเราท�าการเลือกท่ีไม่ฉลาด แมเ้ราไม่ดีพร้อม แต่ มี
ความหวงั ส�าหรับเรา ถา้เราวางใจพระผูช่้วยใหร้อด พระองคจ์ะทรงเดินกบัเราบนถนน
กลบัไปหาพระบิดาในสวรรคข์องเรา—ไม่วา่ถนนสายนั้นจะยาวเพียงใดกต็าม

โชคดีครับ
ริชาร์ด มอนสนั

คนหนุ่มสาว

การกลบัใจเป็นของประทาน
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ผมมุ่งหน้าไปทางใด 
ไม่ใช่ผมเคยอยูท่ี่ใด
โดย ริชาร์ด มอนสัน

ชี
วติผมไม่ไดเ้ป็นอยา่ง
ท่ีคิด

เม่ืออาย ุ18 ปี ผม
คาดวา่จะรับใชง้าน
เผยแผเ่ตม็เวลา แต่งงาน
ค่อนขา้งเร็วหลงัจากนั้น 

และเร่ิมตน้ครอบครัวราวอาย ุ25 ปี 
เวลาน้ีผมอาย ุ32 ปี ผมไม่ไดรั้บใช้
งานเผยแผ ่และผมไม่แขง็ขนัใน
ศาสนจกัรเกือบจะตลอดชีวติท่ีเป็น
ผูใ้หญ่ ผมแต่งงาน—หยา่ร้าง—แลว้
กแ็ต่งงานใหม่

เพราะผมใชเ้สน้ทางท่ีเบนออก
จากทางคบัแคบและแคบหลายคร้ัง 
ผมจึงมกัจะรู้สึกเหมือนเขา้กบัคนท่ี
โบสถไ์ม่ได ้แต่ผมคิดไดว้า่มีท่ีใหผ้ม 
ประสบการณ์สอนผมวา่เดชานุภาพ
ของพระผูช่้วยใหร้อดและการชดใช้
ของพระองคมี์อยูจ่ริง และส�าคญั
ท่ีสุดตอนน้ีคือผมก�าลงัไปทางใด 
ไม่ใช่ผมเคยอยูท่ี่ใด

ผมใชเ้สน้ทาง
ท่ีเบนออก
จากทางคบั
แคบและแคบ
หลายคร้ัง 
แต่ทั้งหมด
นั้นท�าใหผ้ม
ไดเ้รียนรู้วา่
เดชานุภาพ
ของพระผู ้
ช่วยใหร้อด
และการชดใช้
ของพระองค์
มีอยูจ่ริง

ผมคิดวา่ผมสงสยัส่ิงท่ีผมเช่ือ
ตั้งแต่แรกเพราะผมไม่มัน่ใจวา่
ประจกัษพ์ยานของผมเขม้แขง็พอจะ
ไปเป็นผูส้อนศาสนา ผมจ�าไดต้อน
เรียนจบมธัยมปลาย ผมคิดท�านองน้ี
วา่ จะเป็นอย่างไรถ้าประจักษ์พยาน
ของผมไม่ได้เป็นของผมท้ังหมด จะ
เป็นอย่างไรถ้าผมพ่ึงประจักษ์พยาน
ของคนอ่ืนมากเกินไป

นัน่รบกวนจิตใจผม ผมอยาก
เป็นผูส้อนศาสนา แต่ผมสงสยัวา่
ประสบการณ์ทางวญิญาณท่ีผมมี
จนถึงจุดนั้นมากพอจะท�าใหผ้มเป็น
ผูส้อนศาสนาท่ีประสบความส�าเร็จ
อยา่งท่ีผมคิดหรือไม่—คนท่ีมีความ
เขม้แขง็ทางวญิญาณมากพอและรู้
พระกิตติคุณมากพอจะสอนคนอ่ืนๆ
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เม่ือนึกยอ้นกลบัไป ผมควรทูล
ขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ทรงช่วยใหผ้ม
เขา้ใจค�าแนะน�าท่ีใหไ้วใ้น หลกัค�า
สอนและพนัธสญัญา 124:97: “ให้
เขานอบนอ้มถ่อมตนต่อหนา้เรา, . . . 
และเขาจะไดรั้บจากพระวญิญาณ
ของเรา, แมพ้ระผูป้ลอบโยน, ซ่ึง
จะแสดงความจริงของทุกเร่ืองให้
ประจกัษแ์ก่เขา, และจะใหแ้ก่เขา, 
ในโมงนั้นนัน่เอง, ส่ิงท่ีเขาจะกล่าว”

แทนท่ีจะทูลขอพระผูเ้ป็นเจา้ ผม
มวัแต่เปรียบเทียบสภาพทางวญิญาณ
ของผมกบัคนอ่ืนๆ และกลวัวา่ความ
ไม่ดีพอของผมจะท�าใหผู้ค้นไม่
ยอมรับพระกิตติคุณ

สมยัเป็นหนุ่มเม่ืออยูห่่างจากพอ่
แม่ ผมพยายามขบคิดตลอดวา่ผม
เช่ืออะไร ผมไม่เขา้ใจผลเสียของการ
ตดัสินใจตีตวัออกห่างท่ีไม่ไดนิ้ยาม
ตวัตนของผมใหม่แต่อยา่งใด ผมเร่ิม
ออกห่างจากคนท่ีผมรักเพราะรู้วา่
พวกเขาจะผดิหวงักบัการเลือกของ
ผม แต่กลบัแวดลอ้มไปดว้ยคนท่ีไม่
สนใจในส่ิงท่ีผมท�าอยูเ่ลย

วนัหน่ึงผมลองเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พราะความอยากรู้  
การด่ืมกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวติผมและสุดทา้ยกเ็ปล่ียน
จากการด่ืมเพ่ือหยอ่นใจเป็นการด่ืมเพ่ือใชป้ระคบัประคอง
ตนเองขณะรับมือกบัประสบการณ์ยากๆ การเปล่ียนแปลง
เชิงลบในชีวติผมช่วงนั้นไม่ผกูติดกบัการเลือกใดๆ เลย
แต่ค่อยๆ เกิดข้ึน ผมใชเ้วลาสองปีกวา่จะรู้ตวัวา่การ
เลือกเลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีผมท�าตลอดมานั้นท�าใหผ้มตกอยูใ่น
สถานการณ์ท่ีผมไม่อยากอยู่

ผมไม่ไดบ้อกวา่เพื่อเรียนรู้ความจริงของพระกิตติคุณ 
คุณควรประสบส่ิงตรงกนัขา้ม การกระท�าของผมไม่
เพียงท�าใหผ้มเจบ็ปวดเท่านั้นแต่ท�าใหค้นท่ีผมรักเจบ็
ปวดดว้ย—เจบ็ปวดมากโดยไม่จ�าเป็น ผมขอบพระทยั
ท่ีผมสามารถถ่อมตนพอจะตระหนกัวา่ (1) ผมเป็นทุกข ์
และ (2) ผมเคยมีความสุขท่ีสุดเม่ือผมด�าเนินชีวติตาม 
พระบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้ นัน่คือส่ิงท่ีผมรู้ดว้ยตนเอง 
ส่ิงท่ีผมสนบัสนุนและแบ่งปันใหก้บัคนอ่ืนๆ ได้

ผมไปพบอธิการเพื่อแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง และเราพบ
กนัเป็นประจ�าเพื่อเตรียมผมใหพ้ร้อมรับใชง้านเผยแผ ่
เอกสารของผมจวนเสร็จแลว้เม่ือผมไดรั้บการกระตุน้
เตือนวา่ผมตอ้งเขา้ใจการเลือกบางอยา่งท่ีผมท�าลงไป 
การสนทนาคร้ังนั้นไม่ง่าย แต่ผมอยากเป็นคนถกูตอ้งต่อ
พระผูเ้ป็นเจา้มากกวา่อยากเป็นผูส้อนศาสนา ผมยนิดีรับ
ผดิชอบส่ิงท่ีผมท�าผดิ และเปิดเผยทุกอยา่งต่อพระองค์
เพื่อผมจะสะอาด

ผมมวัแต่
เปรียบเทียบ 
สภาพทาง

วญิญาณ ของ
ผมกบัคน

อ่ืนๆ
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ไม่นานหลงัจากนั้น ผมมาอยูต่่อหนา้สภาวนิยั น่ากลวั
พอสมควรท่ีตอ้งยอมรับผดิต่อหนา้คนท่ีเคยเป็นผูน้�า
และผูใ้หค้ �าปรึกษาผมมานานหลายปี แต่เม่ือผมมองไป
รอบๆ หอ้ง ผมรู้สึกสงบ ผมเห็นไดว้า่พวกเขาอยูท่ี่นัน่
เพื่อเขา้ใจและช่วยเหลือผม ขณะออกจากหอ้ง ผมรู้สึก
วา่พระวญิญาณทรงรับรองกบัผมวา่ไม่วา่พวกเขาตดัสิน
ใจอยา่งไร ผมจะท�าส่วนของผมและผมจะยอมรับ พระผู ้
เป็นเจา้และผูน้�าท่ีรักผมจะท�างานกบัผมเพื่อพาผมไปให้
ถึงจุดท่ีผมตอ้งไป ผมเดินออกมาพลางรู้สึกถึงความรัก
ของพระผูช่้วยใหร้อดและรู้วา่ผมไม่ไดอ้ยูน่อกขอบเขต
การไถ่ของพระองค์

พืน้ท่ีส�าหรบัความไม่ดีพรอ้ม
แมจ้ะรู้สึกสงบ แต่กย็ากจะเผชิญค�าถามจากคนอ่ืนวา่

ท�าไมผมไม่เป็นผูส้อนศาสนา ขณะท่ีผมด�าเนินขั้นตอน
การกลบัใจอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความช่วยเหลือจากอธิการ 
การรับใชง้านเผยแผใ่นอนาคตกลบัริบหร่ีลงทุกขณะ 
ผมตอ้งคิดหาวธีิท�าใหชี้วติผมกา้วหนา้ข้ึน เม่ืออาย ุ21 ปี 
เพราะผมไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มคนหนุ่มสาวท่ีเตรียมเป็นผูส้อน
ศาสนา เคยเป็นผูส้อนศาสนา หรือแต่งงานแลว้ ผมจึง
รู้สึกเขา้กบัพวกเขาไดย้าก

การออกเดทเป็นเร่ืองยาก บางคร้ังสาวๆ จะปฏิบติัต่อ
ผมต่างจากเดิมหลงัจากผมบอกพวกเธอวา่ผมไม่ไดเ้ป็นผู ้
สอนศาสนาและผมไม่แขง็ขนัอยูช่่วงหน่ึง ไม่เหตุผลใดก็
เหตุผลหน่ึง การปฏิสมัพนัธ์ส่วนใหญ่ไม่ผา่นในการออก
เดทคร้ังแรก

ผมมีความสุขท่ีสุดทา้ยผมก็ไดแ้ต่งงานในพระวิหาร 
แต่บางคร้ังผมก็ยงัรู้สึกเหมือนเขา้กบัพวกเขาไม่ได ้ผม
มีประจกัษพ์ยาน แต่คิดไม่ออกว่าจะแบ่งปันอยา่งไร 
และชั้นเรียนศาสนจกัรเหมือนเป็นการสอบท่ีเพ่ือนวยั

เดียวกบัผมจะมองว่าผมสอบตก ผม
คิดว่าเพราะพวกเขาส่วนใหญ่มีชีวิต
ท่ีผมอยากมี พวกเขาจึงไม่ผิดพลาด
มากเท่าผม

วนัหน่ึงอธิการเรียกผมเขา้พบและ
มอบการเรียกใหส้อนโควรัมเอล็เดอร์  
ผมแปลกใจเพราะปีท่ีแลว้ผมไปโคว
รัมเอล็เดอร์เพียงสองคร้ัง แมจ้ะรู้สึก
กงัวลมาก แต่ผมกย็อมรับการเรียก 
ในการสอนวนัอาทิตยแ์รกของผม 
ผมพบตนเองเกร่ินน�าบทเรียนแปลก
ท่ีสุดเท่าท่ีผมเคยไดย้นิมาวา่

“สวสัดีครับพ่ีนอ้งทั้งหลาย ผม
ช่ือริชาร์ด มอนสันครับ ผมไม่เคย
รับใชเ้ป็นผูส้อนศาสนาและไม่แขง็
ขนัมาเกือบตลอดชีวิตท่ีเป็นผูใ้หญ่ 
ผมเขา้ร่วมโควรัมเอล็เดอร์นอ้ยมาก
เพราะรู้สึกว่าผมไม่เขา้พวกหรือเขา้
กบัคนอ่ืนไม่ได ้ผมคงไม่สามารถ
ตอบค�าถามของคุณไดทุ้กขอ้ แต่
ผมหวงัว่าคุณจะมีส่วนร่วมเพ่ือเรา
จะไดเ้รียนรู้ดว้ยกนั ถา้คุณโอเคกบั
ท่ีมาของผม เราจะเร่ิมบทเรียนกนั
เลยนะครับ”

ผมตระหนกัในวนันั้นวา่ผม
ยอมรับกบัผูอ่ื้น—และยอมรับกบั
ตนเอง—ไดว้า่แมผ้มไม่คิดวา่ตน
เป็น “ลูกศรตรงๆ” (คนท่ีรับใชง้าน
เผยแผ ่แขง็ขนัตลอดชีวิต และไม่
เคยท�าผิดร้ายแรง) แต่ผมมุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัพวกเขา และนัน่
เป็นเร่ืองส�าคญั ยงัความประหลาด

ผมตระหนกั
วา่แมผ้มไม่คิด
วา่ผมเป็น “ลกู
ศรตรงๆ” แต่
ผม มุ่งไปใน
ทศิทางเดยีว 
กบัพวกเขา 
และนัน่เป็น
เร่ืองส�าคญั
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ใจแก่ผมเม่ือผมพบวา่ผูช้ายเหล่าน้ีท่ีผมคิดวา่ด�าเนินชีวิต
ดีพร้อมมีมากกวา่หน่ึงคนเคยพลาดพลั้งดว้ย ผมคิดวา่
นัน่สนบัสนุนความคิดของเราทุกคนท่ีวา่ไม่จ�าเป็นตอ้ง
ดีพร้อมก็สามารถท�าใหช้ั้นเรียนหรือศาสนจกัรโดยรวม
มีคุณค่าได้

เวลายากๆ และการตัดสนิใจ
น่าเสียดายท่ีผมแขง็ขนัในศาสนจกัรไดไ้ม่นาน ชีวติ

แต่งงานของผมมีอุปสรรค และผมกลบัไปใชชี้วติแบบ
เดิมเพื่อหนีความเจบ็ปวด งานอดิเรกเร่ิมเขา้มาแทนการ
ไปโบสถ์

สามปีผา่นไป และผมมาถึงจุดต�่าสุดของชีวติ ผมตอ้ง
เลือก ผมจะด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณเพื่อตวัผมเอง
โดยไม่ค�านึงถึงส่ิงท่ีก�าลงัเกิดข้ึนในชีวติผมหรือไม่ หรือ
ผมจะยอมเขา้ไปในความมืด ผมรู้วา่การมุ่งมัน่ไปตาม
ทางคบัแคบและแคบหมายถึงการก�าจดัอิทธิพลลบๆ 
ออกจากชีวติผม อีกทั้งความปรารถนาจะกลบัไปโบสถ์
บ่งบอกชดัวา่ผมกบัภรรยาอยูค่นละทาง เม่ือชีวติแต่งงาน
มาถึงจุดน้ีกเ็ท่ากบัเราหนัหนา้เขา้หาการหยา่ร้างแลว้

ผมกลวัมาก ไม่มีอะไรรับประกนัวา่ความพยายาม
ของผมจะใหส่ิ้งดีๆ ท่ีผมตอ้งการในชีวติน้ี แต่ผมตดัสิน
ใจกลบัมาหาส่ิงท่ีผมเคยเรียนรู้เม่ือหลายปีก่อน—วา่ผม
มีความสุขท่ีสุดขณะด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณ ผม
ตดัสินใจมุ่งมัน่เตม็ท่ีและวางตนเองไวใ้นพระหตัถข์อง
พระผูเ้ป็นเจา้ไม่วา่จะเกิดอะไรข้ึนกต็าม นบัจากน้ีเป็นตน้
ไปจะมีแต่ผมกบัพระองค์
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ผมเร่ิมกลบัไปโบสถอี์กคร้ังและท�าใหชี้วติอยูใ่นทาง
ท่ีถกูตอ้ง วนัท่ีผมมีความสุขมากท่ีสุดในชีวติวนัหน่ึงคือ
เม่ือผมไดใ้บรับรองพระวหิารอีกคร้ัง ผมสบายใจเม่ืออยู่
ในพระวหิารขณะท่ีชีวติแต่งงานยงัมีรอยร้าวและในท่ีสุด
กถึ็งจุดจบ

พบบ่อเกิดของการเห็นคุณค่าในตนเอง
ท่ีน่ากลวัเท่ากบัการตดัสินใจกลบัมาคือผมเรียนรู้ผา่น

ประสบการณ์นั้นวา่ตอ้งเห็นคุณค่าพระหตัถข์องพระผู ้
เป็นเจา้ในเสน้ทางของผม ถึงแมผ้มเคยสะดุดลม้ แต่ผม
ไม่ไดแ้พก้ารแข่งขนั ผมไม่ไดแ้ข่งกบัใคร เม่ือผมพึ่งพา
พระผูช่้วยใหร้อดเพื่อใหผ้มเห็นค่าในตนเอง ผมสามารถ
เลิกใชค้วามพยายามทั้งหมดเปล่ียนมุมท่ีคนอ่ืนมองผม

ผมพบวา่เม่ืออยูท่ี่โบสถ ์ผมพอใจกบัการนัง่คนเดียว
หรือนัง่ท่ามกลางสมาชิกท่ีอยูใ่นช่วงต่างๆ ของชีวติ ผม
พยายามไม่หลบหนา้ใครและเปิดใจพดูคุยกบัคนใน
วอร์ด ผมสามารถเขา้ร่วมการประชุมอยา่งมีความสุขตาม
จุดประสงคท่ี์ตั้งใจไว้

การมีความสงบเช่นนั้นช่วยผมเช่นกนัเม่ือผมกลบัไป
ออกเดท ผมยงัไม่ไดอ้ะไรมากจากการออกเดทคร้ังท่ีสอง 
แต่ตอนน้ีผมรู้วา่ผมไม่ตอ้งลดมาตรฐานเพียงเพราะผม
เคยพลาดในอดีต ผมก�าลงัด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณ
จนสุดความสามารถ และผมดีพอจะออกเดทกบัคนท่ี
ด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณสุดความสามารถเช่นกนั

ในท่ีสุดผมก็พบธิดาท่ีมีค่าควรของพระผูเ้ป็นเจา้และ
แต่งงานในพระวิหารกบัเธอ เส้นทางของเธอยากกวา่
ของผมมาก แต่เม่ือมาถึงความรักของพระผูช่้วยใหร้อด
และความเขา้ใจเร่ืองการชดใชข้องพระองค ์เรารู้สึก
เหมือนกนั

ตลอดหลายปีท่ีผา่นมา ผมเรียนรู้
วา่อยา่ปล่อยใหอ้ดีตหรือความเห็น
ชอบของผูอ่ื้นนิยามคุณค่าในตวั
ผม ณ ปัจจุบนั ผมเลิกคิดวา่ชีวติผม
จะประสบความส�าเร็จต่อเม่ือผมดี
พร้อม ใช่วา่ทุกคนรู้สึกยนิดีท่ีผมผา่น
มาถึงจุดน้ีได ้และนัน่ไม่เป็นไร เป้า
หมายของผมไม่ใช่เพื่อท�าใหพ้วกเขา
เช่ือ เป้าหมายของผมคือกลบัใจต่อ
ไปและเขา้ใกลพ้ระผูช่้วยใหร้อดมาก
ข้ึน เช่นเดียวกบัแอลมาผูบุ้ตรหลงั
จากเขากลบัใจ เพราะพระองคผ์ม
จึง “ไม่ปวดร้าวดว้ยความทรงจ�าถึง
บาป [ของผม] อีก” (แอลมา 36:19) 
ผมรู้สึกสงบท่ีรู้วา่ผมมุ่งหนา้ไปทาง
ใด—ไปหาพระผูช่้วยใหร้อด—นัน่
ส�าคญั ◼

ถึงแมผ้มเคย
สะดุดลม้ แต่
ผมไม่ไดแ้พ้
การแข่งขนั  
ผมไม่ได้แข่ง
กบัใคร

ริชำร์ด มอนสัน 
อาศัยอยู่ในรัฐยทูาห์  
สหรัฐอเมริกา และ

ท�างานเป็นผู้จัดการโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ เขากับภรรยา
ชอบไปข่ีมอเตอร์ไซด์ เดินทาง 
และท�าอาหารด้วยกันยามว่าง
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52 โครงการเดก็และเยาวชน:  
จุดโฟกสัส�าหรับชีวติ
ประจ�าวนั

โดย ฮีเธอร์ เบิร์จซนั  
และอแมนดา ดนัน์

56 ไปและท�า
โดย ฝ่ายประธานเยาวชน
หญิงสามญัและฝ่ายประธาน
เยาวชนชายสามญั

59 ไขพลงัของพระคมัภร์ี 
มอรมอน

โดย ซีมโมนี แอนน ์พาร์ค

60 เพลงหัวข้อเยาวชนประจ�าปี 
2020: ฉันจะไปและท�า

โดย นิก เดย์

64 ปัจฉิมวาทะ: ไปและท�าด้วย
ความวางใจในพระผู้เป็นเจ้า

โดย ประธาน เฮนรีย ์บี. 
อายริงก์

ผมชอบเข้าร่วม
โครงการเดก็และ
เยาวชนมาก เพราะผมได้
ตั้งเป้าหมายใหต้นเองบรรลุผลส�าเร็จ

เป้าหมายขอ้หน่ึงของผมคือผมเลือกหา
ช่ือครอบครัวและรับบพัติศมาแทนผูว้าย
ชนมเ์หล่านั้น ผมตอ้งท�าหลายอยา่งเพื่อเรียน
รู้วธีิท�าประวติัครอบครัว แต่ผมรู้สึกมีความ
สุขทุกคร้ังท่ีพบช่ือใหม่ท่ีจะน�าไปพระวหิาร

พอรู้วธีิท�า ผมกท็�าต่อไปเร่ือยๆ เพราะ
สนุกมาก ไม่นานนกัผมมีช่ือมากเกินกวา่
จะท�าบพัติศมาดว้ยตนเอง ดว้ยเหตุน้ีผมกบั
ลกูพี่ลกูนอ้งทั้งหมดจึงไปพระวหิารพร้อม
ช่ือท่ีผมพบ เรารับบพัติศมาและการยนืยนั
แทนผูว้ายชนม ์172 คน

พอ่แม่ของผมช่วยท�าศาสนพิธีท่ีเหลือ
ใหค้นเหล่านั้น ซ่ึงดีมากๆ เพราะผมรู้สึก
เหมือนทุกคนในครอบครัวอยูที่มเดียวกนั! 
เป้าหมายของเราคือช่วยบรรพชนของเราให้
มากเท่าท่ีจะมากได้

การท�าประวติัครอบครัวช่วยให้ผมสนิท
กบัครอบครัวท่ียงัมีชีวิตอยูแ่ละบรรพชน 
ของผมมากข้ึน ผมมีความสุขท่ีไดท้ �าเป้า
หมายส�าเร็จ และตอนน้ีตั้งใจจะท�าเป้า
หมายท่ีทา้ทายมากข้ึนเพ่ือผมจะท�าส�าเร็จ
มากข้ึนเร่ือยๆ

เอลดอน เอม็. อาย ุ13 ปี  
รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

เยาวชน

ในหมวดนี้
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ไปและท�า

60
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โดย ฮีเธอร์ เบิร์จซันและอแมนดา ดนัน์
นิตยสารศาสนจกัร

ท่
 านอาจแปลกใจท่ีโครงการเดก็และเยาวชนไม่มีรายการตรวจสอบอยา่งละเอียด

ของเป้าหมายทั้งหมดท่ีท่านควรท�ารวมอยูด่ว้ย ท่านท�าส่ิงน่าท่ึงมากมายอยูแ่ลว้! 

เราสร้างสรรคว์ิธีท่ีเหมาะกบัแต่ละคนเพ่ือช่วยใหท่้านเขา้ใกลพ้ระผูช่้วยใหร้อด

มากข้ึนโดยมีความตอ้งการและความสนใจของท่านแต่ละคนเป็นแรงบนัดาลใจ

จุดประสงคห์ลกัของโครงการเดก็และเยาวชนคือช่วยท่านเสริมสร้างศรัทธาของท่าน

ในพระเยซูคริสต ์ลูกา 2:52 สอนเราวา่ในวยัเยาวข์องพระเยซูคริสต ์พระองค ์“เจริญข้ึน

ในดา้นสติปัญญาและดา้นร่างกาย เป็นท่ีชอบต่อพระพกัตร์พระเจา้และต่อหนา้คนทั้ง

หลายดว้ย” พระองคด์�าเนินพระชนมชี์พอยา่งสมดุล และท่านท�าไดเ้ช่นกนั โดยมุ่งเนน้

ดา้นวิญญาณ สังคม ร่างกาย และสติปัญญาของชีวิตท่าน ท่านจะสามารถเป็นเหมือนพระ

ผูช่้วยใหร้อดมากข้ึน

ภา
พ

ถ่า
ยโ

ดย
 แ

รน
ดีย

 ์ค
อล

เลี
ยร์

วธีิท�าโครงการนี้

โครงการเดก็และเยาวชน

กระตุน้ใหท่้านเจริญข้ึนใน

ดา้นวญิญาณ สงัคม ร่างกาย 

และสติปัญญาโดยมีส่วนใน  

การเรียนพระกิตติคุณ การ

รับใชแ้ละกิจกรรมต่างๆ 

และการพฒันาตนเอง

โครงการเดก็ 
 และ เยาวชน:
จุดโฟกสัส�าหรับชีวติประจ�าวนั
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เฉกเช่นพระผูช่้วยใหร้อด “เจริญ

ข้ึนในดา้นสติปัญญา” (ลกูา 2:52) 

ท่านสามารถเจริญข้ึนในความรู้และ

ความเขา้ใจพระกิตติคุณของท่าน 

หลกัธรรมพระกิตติคุณทุกขอ้ท่ีท่าน

เรียนรู้จะช่วยใหท่้านรู้วา่พระผูช่้วย

ใหร้อดจะทรงเพิ่มพลงัและเป็นพร

แก่ท่านในทุกดา้นของชีวติท่านได้

อยา่งไร

เรามีแหล่งขอ้มูลมากมายใหท่้าน

ใชเ้รียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัธรรม

พระกิตติคุณและเป็นเหมือนพระผู ้

ช่วยใหร้อด ตวัอยา่งเช่น การสวด

ออ้นวอน การศึกษาพระคมัภีร์ และ

พระวญิญาณจะใหพ้ื้นฐาน ผูน้�า

ครอบครัวและผูน้�าศาสนจกัรจะ

ช่วยใหท่้านไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมเก่ียว

กบัพระผูช่้วยใหร้อด หลกัสูตร จง

ตามเรามา และเซมินารีจะช่วยช้ีน�า

การศึกษาของท่าน เม่ือท่านใช้

แหล่งขอ้มูลของท่านเรียนรู้เก่ียวกบั

พระเยซูคริสตแ์ละพระกิตติคุณของ

พระองค ์ความสมัพนัธ์ของท่านกบั

พระองคจ์ะดีข้ึน

การรับใชผู้อ่ื้นเป็นเร่ืองหลกัเร่ือง

หน่ึงท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงท�าขณะ

ประทบับนแผน่ดินโลก โดยหาวธีิ

ท่ีเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติในการ

ช่วยคนในครอบครัวและชุมชนของ

ท่าน ท่านจึงก�าลงัท�าตามแบบอยา่ง

ของพระองคแ์ละตั้งใจจะเป็นเหมือน

พระองคม์ากข้ึน

กิจกรรมกลุ่มท่ีมีความหมายจะ

ช่วยใหท่้านและเยาวชนคนอ่ืนๆ 

พบวธีิรับใชผู้อ่ื้นและเติบโตทาง

วญิญาณไปดว้ยกนั กิจกรรมท่ีสนุก

และยกระดบัจิตใจยอ่มมีประโยชน์

ต่อร่างกาย และเม่ือท่านมารวมกนั

เป็นกลุ่มเยาวชนวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย

ท่ีซ่ือสตัย ์บ่อยคร้ังท่านจะไดเ้รียนรู้

และท�าส�าเร็จมากยิง่กวา่ท่านท�าได้

ดว้ยตนเอง

พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู

คริสตท์รงห่วงใยท่านและคนใน

แบบท่ีท่านจะเป็นอยา่งยิง่ เม่ือท่าน

ตั้งเป้าหมายจะเติบโตเป็นคนท่ีพระ

บิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการใหท่้าน

เป็น ท่านจะเขา้ใกลพ้ระองคแ์ละ

พระบุตรของพระองคม์ากข้ึน

ทุกคนมีลกัษณะเฉพาะตวั ดว้ย

เหตุน้ีเป้าหมายท่ีท่านจะปรับปรุง

ตนเองจึงควรปรับตามความ

ตอ้งการของท่าน ตวัอยา่งเช่น ถา้

ท่านตอ้งการฝึกเล่นเปียโนเพลง

สวด ท่านอาจจะตั้งเป้าหมายฝึกทุก

วนั ถา้ท่านตอ้งการศึกษาพระคมัภีร์

ไดดี้ข้ึน ท่านอาจจะก�าหนดเวลา

อ่านในแต่ละวนั จงแสวงหาการน�า

ทางจากพระวญิญาณเพื่อใหไ้ด้

แผนท่ีดีท่ีสุดส�าหรับท่าน

โครงการเดก็และเยาวชนมไีว้ ให้ท่ำน

คนท่ีไดป้ระโยชนสู์งสุดคือท่าน! เม่ือท่านตั้งเป้าหมายศึกษาและด�าเนินชีวติตามพระ

กิตติคุณ มีส่วนร่วมในการรับใชแ้ละกิจกรรมต่างๆ และพฒันาตนเอง ท่านจะรู้จกัตนเองมากข้ึน

และรู้วา่จริงๆ แลว้ท่านเป็นใคร งานของการเป็นสานุศิษยข์องพระเยซูคริสตเ์ป็นงานทา้ทาย แต่

เป็นเป้าหมายคุม้ค่าท่ีสุดท่ีเราจะตั้งใหต้นเองได้

ด้า
นว
ิญญ

าณ ด้านสังคม

ด้าน
สต
ิปัญ

ญ
าด้านร่างกาย

กำรเรียนพระกติติคณุ

กำรรับใช้และกจิกรรมต่ำงๆ

กำรพฒันำตนเอง
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พีน้่องฝาแฝดเร่ิมปฏิบัตติามโครงการเดก็และเยาวชน

เยาวชนเช่นท่านเร่ิมเห็นพรของการพยายามเป็นเหมือนพระเยซูคริสตม์ากข้ึนในชีวติประจ�า

วนัของพวกเธอแลว้ ดานิกากบันาตาชา อาร์. อาย ุ15 ปีจากรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกาเป็นพี่

นอ้งฝาแฝดท่ีตดัสินใจท�าเช่นนั้น คุณพอ่ของพวกเธอมาจากประเทศไทย และเพราะไปเยีย่ม

ครอบครัวท่ีนัน่บางคร้ัง ดานิกากบันาตาชาจึงตดัสินใจวา่พวกเธอตอ้งเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกบั

อาหารไทยและภาษาไทย

ดานิดาจึงตั้งเป้าหมายฝึกท�าอาหารบางอยา่ง เช่น แกงจืด เธอซ้ือเคร่ืองปรุงและฝึกใชเ้ทคนิค

ใหม่ๆ ท�าอาหารกบัคุณพอ่ของเธอ นาตาชาตอ้งการส่ือสารกบัครอบครัวในประเทศไทย เธอจึง

ตั้งเป้าหมายฝึกภาษาไทยวนัละค�า เธอใชเ้วบ็ไซตห์น่ึงช่วยเธอศึกษาภาษาและฝึกออกเสียงกบั

คุณพอ่

เม่ือดานิกากบันาตาชาท�าตามเป้าหมายท่ี

ตั้งไว ้พวกเธอตอ้งการแบ่งปันส่ิงท่ีไดเ้รียน

รู้ใหก้บัเยาวชนหญิงคนอ่ืนๆ ในวอร์ด ผูน้�า

ช่วยพวกเธอจดักิจกรรมเพื่อเรียนรู้มากข้ึน

เก่ียวกบัประเทศไทย ท่ีกิจกรรม ดานิกาท�า

แกงจืดใหทุ้กคนรับประทาน ส่วนนาตาชา

สอนภาษาไทยบางค�า

สองพี่นอ้งใหเ้กรซเพื่อนของพวกเธอมี

ส่วนในกิจกรรมดว้ย เกรซมีเป้าหมายส่วน

ตวัคือพดูต่อหนา้สาธารณชนไดดี้ข้ึน เธอจึง

น�าเสนอวธีิใชต้ะเกียบเพื่อช่วยใหพ้วกเธอรับ

ประทานแกงจืดได!้

โดยท�าตามเป้าหมายและท�างานกบัผูน้�า

ตลอดจนเยาวชนหญิงคนอ่ืนๆ ดานิกากบั 

นาตาชาจึงสามารถวางแผนจดังานคืนหรรษา 

กบัเพื่อนๆ ของพวกเธอได้
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เคลด็ลบัการเข้าร่วมโครงการเดก็
และเยาวชน

วิธีดีท่ีสุดท่ีจะท�าใหท่้านเติบโตคือตั้ง

เป้าหมายส่วนตวัร่วมกบัการสวด

ออ้นวอนเพื่อใหใ้ชก้บัท่าน ครอบครัวท่าน 

และสภาวการณ์ของท่านได ้เคลด็ลบับาง

ประการไดแ้ก่

1. แสวงหาการเปิดเผยส่วนตวั

พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงน�าทางท่าน

ขณะท่านแสวงหาและท�าตามการดลใจ

2. ไม่เฉพาะทีโ่บสถ์

ท่านจะไดรั้บประโยชนสู์งสุดจาก

โครงการเดก็และเยาวชนถา้ท่านวางแผน

ปรับปรุงชีวติทุกดา้น ไม่เฉพาะท่ีการ

ประชุมและกิจกรรมของศาสนจกัร

เท่านั้น

3. รวมครอบครัวท่านไว้ในโครงการด้วย

สมาชิกครอบครัวสามารถช่วยท่านพฒันา

เป้าหมายและติดตามความความกา้วหนา้

ของท่าน

4. ใช้และแบ่งปันส่ิงทีท่่านเรียนรู้

เม่ือท่านแบ่งปันส่ิงท่ีท่านก�าลงัเรียน

รู้ใหก้บัครอบครัว มิตรสหาย และคน

อ่ืนๆ ท่านก�าลงัช่วยท�าใหพ้ระบญัชา

ของพระเจา้เกิดสมัฤทธิผลในการเผยแผ่

พระกิตติคุณและรวบรวมอิสราเอลท่ี

กระจดักระจาย

พรของการมส่ีวนร่วมในโครงการเดก็และ
เยาวชน

ดานิกากบันาตาชาแบ่งปันวา่พวกเธอได้

รับพรมากมายจากการพยายามเรียนรู้มากข้ึน

เก่ียวกบัมรดกของพวกเธอและฉลองมรดก

นั้นกบัครอบครัวของพวกเธอและเยาวชน

หญิงคนอ่ืนๆ ประสบการณ์ของพวกเธอมา

พร้อมความทา้ทาย นาตาชาอธิบายวา่ “หนูยงั

เรียนอยูข่ณะฝึกภาษาไทย บางคร้ังจึงหาเวลา

ฝึกไดย้าก” ดานิกาเสริมวา่ “ท่ีกิจกรรม หนูมี

ปัญหานิดหน่อยกบัการท�าแกงจืดเองเพราะ

คุณพอ่ไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่” แต่สองพี่นอ้งเห็นพอ้ง

ตอ้งกนัวา่สุดทา้ยแลว้นัน่คุม้ค่า

ดานิกากล่าววา่ “หนูชอบท่ีไดใ้ชเ้วลา

กบัคุณพอ่ และนัน่ช่วยใหห้นูรู้สึกสนิทกบั

ครอบครัวมากข้ึน” เธออธิบายเช่นกนัวา่ “การ

ตั้งเป้าหมายส่วนตวัแลว้ท�าตามนั้นช่วยให้

หนูเขา้ใกลพ้ระเยซูคริสตม์ากข้ึนโดยท�าให้

หนูเห็นเสน้ทางไปช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น

ชดัข้ึน แทนท่ีจะนัง่อยูเ่ฉยๆ โดยไม่คิดจะท�า

อะไรเหมือนบางคืน หนูมีชุดมาตรฐานใหท้�า

ตามและรักษา และนัน่ท�าใหห้นูมีเวลาคิดถึง

พระคริสตม์ากข้ึน”

นาตาชากล่าววา่การตั้งเป้าหมายแลว้ท�า

ตาม “ท�าใหห้นูตอ้งขบคิดวา่หนูตอ้งท�าอะไร

จึงจะเขา้ใกลพ้ระคริสตม์ากข้ึน” เธอตั้งขอ้

สงัเกตเช่นกนัวา่แมเ้ธอเปล่ียนจุดโฟกสัไป

ท่ีเป้าหมายใหม่แลว้ แต่กย็งัไดรั้บการดลใจ

ใหฝึ้กภาษาไทยต่อไป “เป้าหมายเดิมของ

หนูคือฝึกภาษาไทยเพื่อจะสามารถพดูคุยกบั

ครอบครัวในประเทศไทยได ้ดว้ยเหตุน้ีหนู

จึงอยากฝึกภาษาไทยต่อเพื่อจะพดูคุยกบัพวก

เขาได”้

วธีิท่ีสมดุลของดานิกากบันาตาชาใน

การพฒันาตนเองช่วยใหพ้วกเธอเรียนรู้มาก

ข้ึนเก่ียวกบัวฒันธรรมของคุณพอ่ สนุกกบั

เพื่อนๆ สนิทกบัครอบครัวและพระผูช่้วย

ใหร้อดมากข้ึน—โครงการเดก็และเยาวชน

เก่ียวขอ้งกบัทั้งหมดนั้น

การเขา้ร่วมโครงการเดก็และเยาวชนจะ

ช่วยท่านสร้างความสมัพนัธ์กบัครอบครัว 

เยาวชน และสมาชิกวอร์ดคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่กบัพระผูช่้วยใหร้อดเม่ือท่านใหค้วาม

สนใจกบัวธีิเป็นตวัท่านใหดี้ท่ีสุด ◼
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ไปและท�า
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หั วขอ้ของเราปีน้ีเนน้ค�าวา่ “ไปและท�า” ซ่ึงเป็นค�าประกาศชดัเจนของ

นีไฟศาสดาพยากรณ์ผูซ่ื้อสตัยข์องพระคมัภีร์มอรมอนใน 1 นีไฟ 

3:7 แต่ส่วนท่ีท�าใหอุ่้นใจมากท่ีสุดของขอ้น้ีน่าจะเป็นตอนท่ีนีไฟสอนวา่

พระเจา้จะทรง “เตรียมทาง” ใหเ้ราท�างานของพระองคส์�าเร็จเสมอ

ความเช่ือท่ีวา่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงเตรียมทางตรงหนา้ท่านเรียกร้องให้

ท่านมีศรัทธาอยา่งลึกซ้ึง นีไฟรู้วา่ถา้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงขอใหเ้ขาท�าบางอยา่ง 

พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงช่วยใหเ้ขาท�างานนั้นส�าเร็จ เรารู้วา่เพราะนีไฟศรัทธา

และเช่ือมัน่ในพระเจา้ เขาจึงไปน�าเอาแผน่จารึกทองเหลืองมาไดส้�าเร็จ

เราสามารถมีศรัทธาเหมือนนีไฟท่ีจะ “ไปและท�า” ท่านอาจจะไม่เขา้ใจ 

“สาเหตุ” เบ้ืองหลงัค�าแนะน�าจากผูน้�าศาสนจกัรหรือบิดามารดาหรือแมแ้ต่

การกระตุน้เตือนจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสมอไป มกัจะไม่สมเหตุสมผล 

หรืออาจจะดูเหมือนไม่น่าท�าส�าเร็จได ้แต่ “ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีพระเจา้

ทรงท�าไม่ได”้ (ลูกา 1:37) เม่ือท่านกา้วไปขา้งหนา้ดว้ยศรัทธา ท่านจะพบ

วา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีเหตุผลและแผนเสมอ

พระองคจ์ะไม่ทรงขอใหท่้านท�าส่ิงท่ีทรงรู้วา่ท่านไม่สามารถท�าได ้

พระองคจ์ะไม่ทรงสร้างท่านมาเพียงเพื่อใหล้ม้เหลว แต่อาจจะทรงขอให้

ท่านท�าส่ิงท่ีตอ้งใชศ้รัทธาแรงกลา้และพึ่งการน�าทางจากพระวญิญาณ

กญุแจสู่การไดม้าซ่ึงศรัทธาท่ีจะ “ไปและท�า” คือการพฒันาความเช่ือ

มัน่ เม่ือท่านมีความเช่ือมัน่ในพระเจา้ ท่านยอ่มวางใจวา่พระองคจ์ะทรง

ท�าใหท่้านทดัเทียมกบังานทุกอยา่ง ลองคิดดู—ท่านถกูส่งมาโลกน้ีเวลาน้ี

เพราะท่านพร้อมและสามารถท�างานของพระเจา้ท่ีน่ีและเด๋ียวน้ี ท่านไดรั้บ

เลือกใหมี้ชีวติอยูใ่นเวลาน้ีเพราะพระเจา้ทรงวางใจท่าน

ท่านไดรั้บพรอยา่งเหลือเช่ือเพราะท่านกระท�าดว้ยศรัทธาและความเช่ือ

มัน่ ท่านจะรู้จกัอตัลกัษณ์และจุดประสงคข์องท่านในมุมมองท่ีกวา้งข้ึน

และชดัข้ึน ท่านจะวางใจในพระเยซูคริสตแ์ละการชดใชข้องพระองคม์าก

ข้ึน และท่านจะรู้วา่ดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจา้ท่านดีพอ ◼

กระท�าด้วยศรัทธา
โดย ฝ่ายประธานเยาวชนหญงิสามญั
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เป็นเหมอืนนีไฟ
โดย ฝ่ายประธานเยาวชนชายสามญั

เ ม่ือนีไฟกล่าวกบับิดาวา่ “ขา้พเจา้จะไปและท�าส่ิงท่ีพระเจา้ทรง

บญัชา” (1 นีไฟ 3:7) ท่านเป็นแบบอยา่งท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้รา

เกิดศรัทธาและการมุมานะเช่ือฟัง ความมุ่งมัน่จะไปและท�าของนีไฟ

หยัง่รากในคุณสมบติัส�าคญัสองประการท่ีเราทุกคนพฒันาได ้นัน่คือ 

ประจกัษพ์ยานส่วนตวัของท่านในพระเจา้และศาสดาพยากรณ์ของ

พระองค ์และความสามารถในการปรับตวัทางวญิญาณของท่าน

การพฒันาประจกัษ์พยาน
นีไฟเช่ือฟังเพราะท่านแสวงหาและไดรั้บประจกัษพ์ยานของท่าน

เองในพระบญัญติัท่ีพระเจา้ประทานแก่บิดาท่าน (ดู 1 นีไฟ 2:16–20) 

ท่านรู้วา่การไปเอาแผน่จารึกทองเหลืองเป็นภารกิจท่ียาก แต่ท่านไม่

เหมือนพ่ีๆ ท่านรู้วา่พระเจา้จะทรงอยูก่บัท่านและทรงเตรียมทางให้

ท่านท�าส�าเร็จ

ศรัทธาน้ีในพระผูเ้ป็นเจา้และศาสดาพยากรณ์ของพระองคเ์ป็นพร

และค�้าจุนนีไฟตลอดชีวติและช่วยใหท่้านท�าส่ิงอศัจรรยส์�าเร็จ เหมือน

นีไฟ เราสามารถท�าเร่ืองส�าคญัๆ ในชีวติเราไดเ้ม่ือเราพยายามเช่ือฟัง

ค�าแนะน�าท่ีไดรั้บจากศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวติอยู ่สุรเสียงกระซิบของ

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ และพระคมัภีร์ ตวัอยา่งเช่น ศาสดาพยากรณ์คน

ปัจจุบนัของพระเจา้ ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัขอใหเ้รารวบรวม

อิสราเอลและเตรียมรับการเสดจ็กลบัมาของพระผูช่้วยใหร้อด 1

เม่ือเราศึกษาพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้และเช่ือฟัง ศรัทธาของ

เราจะเพิ่มข้ึนและเราจะรู้สึกในใจว่าเราจะตั้งใจเช่ือฟังต่อไปทั้งท่ี

เรารู้ว่ายาก

พฒันาความสามารถในการปรับตวัทางวญิญาณ
แบบอยา่งของนีไฟสอนเราเช่นกนัเก่ียวกบัคุณลกัษณะเหมือนพระ

คริสตข์องความสามารถในการปรับตวั—ฟันฝ่าความทา้ทายแทนท่ีจะ

มองหาทางออกง่ายๆ มีหลายคร้ังในชีวติเราทุกคนท่ีขอใหเ้ราท�าเร่ือง

ยากๆ และเรียกร้องมาก ในสถานการณ์เหล่านั้น ถา้เราพึ่งศรัทธาของ

เราในพระคริสตแ์ละเลือก “ส่ิงถกูตอ้งท่ียากกวา่แทนการเลือกส่ิงผดิท่ี

ง่ายกวา่” 2 เราจะไดรั้บพร

เม่ือท่านก�าลงัเผชิญการตดัสินใจหรือภารกิจท่ียาก การมีเจตคติ 

“ไปและท�า” จะช่วยใหท่้านไม่ยอ่ทอ้ การตอบรับการน�าทางท่ีท่านได้

รับอยา่งซ่ือสตัยแ์สดงใหพ้ระเจา้เห็นวา่พระองคท์รงสามารถพึ่งพา

ท่านและเพิ่มพนูศรัทธาของท่านในพระเยซูคริสตไ์ด้

เม่ือท่านพยายามพฒันาประจกัษพ์ยาน ความสามารถในการปรับ

ตวัทางวญิญาณ และเจตคติ “ไปและท�า” อยา่งซ่ือสตัย ์พระเจา้จะทรง

อวยพรท่าน ท�าใหท่้านเขม้แขง็ และค�้าจุนท่านปีน้ีและตลอดชีวติ ◼
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โดย ซีมโมนี แอนน์ พาร์ค

ร ะหวา่งเป็นผูส้อนศาสนาใน

ฟิลิปปินส์ ดิฉนักบัคู่สอนบทเรียน

ท่ีมีพลงัยิง่เก่ียวกบัความส�าคญั

ของการศึกษาพระคมัภีร์มอรมอนทุกวนั 

เม่ือสอนจบ คู่ของดิฉนัแสดงประจกัษ์

พยานอนัทรงพลงัท่ีสุดเท่าท่ีดิฉนัเคย

ไดย้นิเก่ียวกบัการศึกษาพระคมัภีร์ เธอ

เป็นพยานวา่การอ่านพระคมัภีร์มอรมอน 

เพิ่มพลงัใหม่เขา้มาในชีวิตเธอท่ีไม่

สามารถอธิบายได้

เห็นชดัวา่ประสบการณ์ท่ีเธอมีกบัพระ

คมัภีร์มอรมอนไดเ้ปล่ียนชีวติเธอ และ

ดิฉนัตอ้งการมีประสบการณ์นั้นดว้ยตนเอง

คืนนั้นดิฉนัตดัสินใจวา่จะอ่านพระ

คมัภีร์มอรมอนอีกคร้ัง ตั้งแต่ตน้

ดิฉนัใชเ้วลาคุกเข่านานมากเพื่ออธิบาย

ใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ฟังวา่ดิฉนัตอ้งการประสบ

กบัการเปล่ียนใจเล่ือมใสและพลงัท่ีมาจาก

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ

ค�าตอบท่ีดิฉนัไดรั้บคือ อ่าน แค่อ่าน

ดิฉนัจึงอ่าน ดิฉนัตั้งใจอ่านอีกคร้ัง 

ดิฉนัเอาใจใส่แต่ละขอ้ แต่ละบท และ

แต่ละหนา้เป็นพิเศษ ขณะอ่าน ดิฉนัพบ

หลายขอ้ท่ีตอบค�าถามของดิฉนั คลาย

กงัวลของดิฉนั และช่วยยกภาระของคนท่ี

ดิฉนัก�าลงัสอน

หลงัจากนั้นประมาณหน่ึงเดือน ดิฉนั

รู้สึกวา่มีบางอยา่งในตวัดิฉนัเปล่ียนไป 

ดิฉนัสามารถรักผูอ่ื้นไดม้ากข้ึน ดิฉนัมี

ความหวงัในอนาคตมากข้ึน ดิฉนัสามารถ

ท�างานไดม้ากข้ึนและนานข้ึนในแต่ละวนั 

ดิฉนัจดจ่อกบังานมากข้ึน และเร่ิมรู้สึกปีติ

อยา่งมาก

วนัหน่ึงขณะศึกษา ดิฉนับงัเอิญเจอค�า

พดูอา้งอิงจากประธานเอสรา แทฟท ์เบน็

สนั (1899–1994) อดีตประธานศาสนจกัร 

“มีพลงัใน [พระคมัภีร์มอรมอน] ซ่ึงจะเร่ิม

หลัง่ไหลเขา้มาในชีวติท่านทนัทีท่ีท่านเร่ิม

ศึกษาพระคมัภีร์เล่มน้ีอยา่งจริงจงั . . . เม่ือ

ท่านเร่ิมหิวกระหายถอ้ยค�าเหล่าน้ี ชีวติ

ท่านจะอุดมสมบูรณ์ยิง่ข้ึน” 1

เม่ือดิฉนัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ดิฉนัเร่ิม

เขา้ใจส่ิงท่ีท่านหมายถึง ดิฉนั ก�าลงั พบวา่

ชีวติดิฉนัอุดมสมบูรณ์ยิง่ข้ึน

เม่ือนึกยอ้นกลบัไป ดิฉนัเช่ือมัน่วา่ 
เหตุผลหน่ึงท่ีดิฉนัไดอ้ยูก่บัคู่คนนั้นคือ 
ดิฉนัจะไดอ้ยูฟั่งประจกัษพ์ยานของเธอ 

คืนนั้น ดิฉนัรู้สึกเหมือนส่วนดีทั้งหมด 
ของชีวติ—ความรัก ความหวงั ความ 

วางใจ การท�างานหนกั ความมุ่งมัน่  
และปีติ—เพิ่มข้ึน

มีแสงสวา่งดวงใหม่ในชีวติดิฉนั  

และดิฉนัรู้วา่แสงนั้นมีอยูจ่ริง ◼
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ท่ำนจะไขพลงัของ 
พระคมัภร์ีมอรมอน 
ในชีวติท่ำนได้อย่ำงไร

 1. อ่านทุกวนั

 2. ศึกษาตามหัวข้อ

 3. ใช้คู่มอืศึกษา

 4. สนทนากบัคนอืน่ๆ

“ขา้พเจา้สญัญาวา่เม่ือท่านศึกษาพระคมัภีร์

มอรมอนร่วมกบัการสวดออ้นวอน ทุกวนั 

ท่านจะตดัสินใจไดดี้ข้ึน—ทุกวนั” 2

ไขพลงัของ 
พระคมัภร์ีมอรมอน
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64 เลียโฮนา

เ ดก็หนุ่มนีไฟในพระคมัภีร์มอรมอนกระตุน้ใหเ้รา

ปรารถนาจะพฒันาความวางใจพระเจา้เพ่ือเช่ือฟัง

พระบญัญติัของพระองค ์นีไฟเผชิญอนัตรายและ

อาจจะถึงแก่ชีวิตเม่ือเขากล่าวถอ้ยค�าแห่งความวางใจ

เหล่าน้ีท่ีเราสามารถรู้สึกและตอ้งรู้สึกเสมอในใจเรา 

“ขา้พเจา้จะไปและท�าส่ิงท่ีพระเจา้ทรงบญัชา, เพราะ

ขา้พเจา้รู้วา่พระเจา้ไม่ทรงใหบ้ญัญติัแก่ลูกหลานมนุษย,์ 

นอกจากพระองคจ์ะทรงเตรียมทางไวใ้หพ้วกเขา เพ่ือ

พวกเขาจะท�าส�าเร็จในส่ิงซ่ึงพระองคท์รงบญัชาพวก

เขา” (1 นีไฟ 3:7)

ความวางใจนั้นมาจากการรู้จกัพระผูเ้ป็นเจา้ 

เหตุการณ์อนัน่ายนิดีของการฟ้ืนฟพูระกิตติคุณท�าให้

เราส�านึกคุณมากกวา่คนอ่ืนใดบนแผน่ดินโลกต่อส่ิงท่ี

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปิดเผยเก่ียวกบัพระองคเ์องท่ีเราวางใจ

พระองคไ์ด้

ส�าหรับขา้พเจา้ เหตุการณ์นั้นเร่ิมตน้ในปี 1820 กบั

เดก็หนุ่มในป่าท่ีบา้นไร่แห่งหน่ึงในรัฐนิวยอร์ก เดก็

หนุ่มโจเซฟ สมิธ จูเนียร์เดินไปถึงจุดเงียบสงบและ

คุกเข่าสวดออ้นวอนดว้ยความวางใจเตม็ท่ีวา่พระผูเ้ป็น

เจา้จะทรงตอบ แต่ละคร้ังท่ีขา้พเจา้อ่านเร่ืองน้ี ขา้พเจา้

วางใจพระผูเ้ป็นเจา้และผูรั้บใชข้องพระองคม์ากข้ึน

“ขา้พเจา้เห็นล�าแสงอยูเ่หนือศีรษะขา้พเจา้พอดี, 

เหนือความเจิดจา้ของดวงอาทิตย,์ ซ่ึงค่อยๆ เล่ือนลงมา

จนตกตอ้งขา้พเจา้.

“. . . เม่ือแสงนั้นส่องมายงัขา้พเจา้ ขา้พเจา้เห็นพระ

อติรูปสองพระองค,์ ซ่ึงความเจิดจา้และรัศมีภาพของทั้ง

สองพระองคเ์กินกวา่จะพรรณนาได,้ พระองคท์รงยนื

อยูเ่หนือขา้พเจา้ในอากาศ. องคห์น่ึงรับสัง่กบัขา้พเจา้, 

โดยทรงเรียกช่ือขา้พเจา้และตรัส, พลางช้ีพระหตัถไ์ป

ท่ีอีกองคห์น่ึง—น่ีคือบตุรท่ีรักของเรา. จงฟังท่าน!” 

(โจเซฟ สมิธ—ประวติั 1:16–17)

พระบิดาทรงเปิดเผยต่อเราวา่พระองคท์รงพระชนม ์

พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบุตรท่ีรักของพระองค ์

และพระองคท์รงรักเรามากพอจะส่งพระบุตรองค์

นั้นมาช่วยใหเ้รารอด และเพราะขา้พเจา้มีประจกัษ์

พยานวา่พระองคท์รงเรียกเดก็หนุ่มคนนั้นใหเ้ป็น

ศาสดาพยากรณ์ ขา้พเจา้จึงวางใจอคัรสาวกและศาสดา

พยากรณ์ของพระองคแ์ละคนท่ีพวกท่านเรียกมารับใช้

พระผูเ้ป็นเจา้

ท่านแสดงความวางใจพระผูเ้ป็นเจา้เม่ือท่านฟังดว้ย

เจตนาจะเรียนรู้ กลบัใจ แลว้ไปท�าตามท่ีพระองคท์รง

ขอ ถา้ท่านวางใจพระผูเ้ป็นเจา้มากพอจะฟังข่าวสาร

ท่ีใหก้�าลงัใจ การแกไ้ข และการน�าทางจากผูรั้บใช้

ของพระองค ์ท่านจะพบข่าวสารของพระองค ์และถา้

ท่านไปท�าส่ิงท่ีพระองคท์รงประสงคใ์หท้�า พลงัความ

สามารถในการวางใจพระองคจ์ะเพิ่มข้ึน และเม่ือถึงเวลา

ท่านจะท่วมทน้ดว้ยความส�านึกคุณเม่ือพบวา่พระองค์

ทรงวางใจท่านเช่นกนั ◼

ไปและท�าด้วยความวางใจ
ในพระผู้เป็นเจ้า

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

ปัจฉิมวาทะ

จำกค�ำปรำศรัยกำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืนตุลำคม 2010



“และเหตุการณ์ไดบ้งัเกิดข้ึน
คือขา้พเจา้, นีไฟ, กล่าวแก่บิดา
ขา้พเจา้: ขา้พเจา้จะไปและท�าส่ิงท่ี
พระเจา้ทรงบญัชา, เพราะขา้พเจา้
รู้วา่พระเจา้ไม่ทรงใหบ้ญัญติัแก่
ลกูหลานมนุษย,์ นอกจากพระองค์
จะทรงเตรียมทางไวใ้หพ้วกเขา
เพื่อพวกเขาจะท�าส�าเร็จในส่ิงซ่ึง
พระองคท์รงบญัชาพวกเขา.”
1 นีไฟ 3:7

ไปและ
ท�า

ChurchofJesusChrist .org/ youth
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พระคมัภีรม์อรมอน  
อนัล�ำ้คำ่

จากฝ่ายประธานสูงสุด

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

 โ
ดย

 ส
ตีฟ

 เจ
มส์

โดย ประธาน 
รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

พระคมัภีรม์อรมอนมีคา่ตอ่ท่านเพียงใด ถ้ามีคนมอบเพชรหรอืทับทิมหรอื
พระคมัภีรม์อรมอนให้ท่าน ท่านจะเลือกอย่างไหน พระคมัภีรม์อรมอน

เป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าจรงิๆ  และสอนเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์
ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านอ่านพระคมัภีรม์อรมอนทุกวนั สวดอ้อนวอนและ

ตรกึตรองส่ิงที่ท่านก�าลังเรยีนรู้
เมื่อท่านท�าดงัน้ี ข้าพเจ้าสัญญาวา่

  ท่านจะรู้สึกใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้

  ท่านจะตดัสินใจได้ดขีึน้—ทุกวนั

  พระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยเหลอืและทรงดลใจท่าน

  ท่านจะสามารถเอาชนะการล่อลวง

  พระคมัภร์ีมอรมอนจะปลอบโยนท่าน ท�าให้ท่านเข้มแขง็ 
และท�าให้ท่านร่ืนเริง

  การเปลีย่นแปลงและปาฏิหาริย์จะเร่ิมเกดิขึน้!

ดดัแปลงจาก “การมีส่วน
รว่มของพีน้่องสตรี ใน
การรวบรวมอิสราเอล,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 
68–70; และ “พระคมัภีร์
มอรมอน: ชีวติท่านจะเป็น
อย่างไรหากปราศจากพระ
คมัภีรเ์ล่มน้ี” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2017, 60–63.
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เ มื่อหนูหัดอ่าน คณุ 
แม่ ให้พระคมัภีรม์อรมอน 

มาเล่มหน่ึงและขอ 
ให้หนูอ่านเพื่อเตรยีมรบั 
บัพตศิมา หนูอ่านทุกวนั 
ตัง้แตน้ั่นเป็นตน้มา เรือ่ง 
โปรดของหนูคอืเมื่อลี ไฮ 
พบเลียโฮนา
คย์ีลา เอส. อายุ 7 ขวบ  
เมก็ซิโกซิตี ้เมก็ซิโก

ปีน้ีเราจะรวบรวมเรือ่งราว ภาพถ่าย 
และภาพวาดเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อร

มอนอันล�า้คา่ เราจะจัดแสดง 
และตพีิมพ์บางส่วนในนิตยสาร!

ผมให้พระคมัภีร์
มอรมอนแก่

เพื่อนรว่มชัน้คนหน่ึง
ที่ โรงเรยีน
ฟีลเิป เอม็. อายุ 9 ขวบ  
เซาเปาลู บราซิล

พระคมัภร์ีมอรมอน 
มค่ีาต่อท่านเพยีงใด

อารี เค. อายุ 9 ขวบ นวยโวเลออน เมก็ซิโก

“ต้นไม้แห่งชีวติ”  
รัสเซลล์ เค. อายุ 8 ขวบ  

นอร์ทแคโรไลนา 
สหรัฐอเมริกา

ส่งงานศิลปะหรือประสบการณ์ของท่านมาให้เรา!
1. วาดภาพ ถ่ายภาพ หรอืเขียนเกีย่วกับพระคมัภีรม์อรมอน2. จากน้ันส่งมาให้เรา! ดปูกหลังเพือ่รูว้า่จะส่งมาอย่างไร

3. ตดิตาม เพือ่นเด็ก แตล่ะเดอืนเพือ่ดวูา่เด็กๆ ท�าตาม
ค�าเชือ้เชิญของประธานเนลสันให้อ่านพระคมัภีร์ 
มอรมอนอย่างไร
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วั  นน้ันลมแรงใน
มองโกเลีย บัทบายาร์

วัยเก้าขวบก�าลังเดินจาก
ป้ายรถเมล์กลับบ้านหลัง
เลิกเรียน เขากอดเสือ้กัน
หนาวแน่นขึน้เมื่อถูกลม 
โชคดีที่บ้านคุณปู่คุณย่า
อยู่ ไม่ ไกล  เขาอาศัย
อยู่ที่น่ัน

“สวสัดคีรบั!” บัทบายาร์
ทักทายขณะเข้าไปในบ้าน

“ยินดตีอ้นรบักลับบ้านจ้ะ” คณุย่าขานรบั 
“ย่าท�า khuushuur ไว้ ให้กินเล่นแน่ะ”

“ขอบคณุครบั!” บัทบายารเ์อือ้มมือไปหยิบ
พายเน้ืออุ่นๆ รสเผ็ดรอ้นมาหน่ึงชิน้

“เดีย๋ว! รอให้ผู้สอนศาสนามาก่อนแล้วคอ่ย
กิน” คณุปู่พูด “อีกประเดีย๋วพวกเธอก็จะมา
แล้ว”

บัทบายารช์อบเมื่อผู้สอนศาสนาจากโบสถ์
ของคณุปู่คณุย่ามาเยี่ยม ทุกครัง้เขาเรยีนรูจ้าก
คนเหล่าน้ันมาก แตม่ีปัญหาเพียงอย่างเดยีว

“พวกเธอจะขอให้ผมอ่านจากพระคมัภีร ์
มอรมอนอีกหรอืเปล่าครบั” บัทบายารถ์าม  
“ผมอ่านไม่เก่ง”

“วนัน้ีพวกเขาก็เลยจะเอาอีกเล่มหน่ึงมาให้” 
คณุย่าพูด

“หนังสืออะไรหรอืครบั” บัทบายารถ์าม
“เดีย๋วก็รู”้ คณุย่าตอบ
ไมน่านผูส้อนศาสนาก็มาถงึ พวกเขากนิพาย

เน้ืออรอ่ยๆ ของคณุย่าดว้ยกนั จากน้ันบทับายาร์
ก็ถามวา่ “คณุย่าบอกวา่คณุเอาหนังสือมาใหผ้ม”

“ฉันคดิวา่หนูจะชอบหนังสือเล่มน้ี” ซิสเตอร ์
ไฮทซ์กล่าว “มีภาพเยอะมาก”

บัทบายารด์หูน้าปก เขียนวา่ เรือ่งราวจากพระ
คมัภีรม์อรมอน ภาพบนปกเป็นภาพคนตอ่เรอื

“ผมจ�าเรือ่งน้ันได”้ บัทบายารบ์อก “ชายคน
น้ันไม่รูว้ธิีตอ่เรอื เขาจึงสวดอ้อนวอน และพระ
ผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเหลือยเขา”

“ถูกตอ้ง” ซิสเตอรเ์อคห์ทูยากล่าว “หนูอยาก
ลองอ่านหนังสือเล่มน้ีไหม จากน้ันหนูจะสวด
อ้อนวอนขอให้รูว้า่ส่ิงที่หนังสือเล่มน้ีสอนเป็น
ความจรงิ” 

“อยากครบั” บัทบายารต์อบ
คนืน้ันเขาอ่านหนังสือที่มีภาพประกอบ เขา

อ่านเรือ่งเรอื จากน้ันก็สวดอ้อนวอน เขาผลอย
หลับขณะนึกถึงคนที่ตอ่เรอืและวธิีที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงช่วยเหลือเขา

บทับำยำร ์กบั หนังสือ ท่ีมี ภำพ ประกอบ
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โดย ริชาร์ด เอม็. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจกัร
(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)
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บัทบายารอ์่านคนืละเรือ่งนับตัง้แตน้ั่น แล้ว
ก็สวดอ้อนวอน และทุกๆ คนื เขาผลอยหลับ
ขณะนึกถึงส่ิงที่เขาอ่าน

เมื่อซิสเตอรผ์ู้สอนศาสนามาอีกครัง้ พวกเธอ
สอนบัทบายารม์ากขึน้เกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์
บัทบายารเ์รยีนเรือ่งศาสดาพยากรณ์ เขาเรยีน
เรือ่งพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า เขายังคง
ไปโบสถ์กับคณุปู่คณุย่า ยังคงอ่านและสวด
อ้อนวอน

วนัหน่ึงบัทบายารม์ีเรือ่งส�าคญับางอย่าง
บอกคณุปู่คณุยา่ “เมือ่ผมอา่นหลายๆ เรือ่ง 
ในหนังสือที่มีภาพประกอบ ใจผมรู้สึกดี” 
เขากล่าว “เมื่อผมสวดอ้อนวอน ผมรูสึ้กวา่
เรือ่งเหล่าน้ันเป็นความจรงิ ผมคดิวา่ผม
ควรรบับัพตศิมา”

ปัจจุบัน บัทบายารเ์ป็นสมาชิกของศาสนจักร 
เขาอ่านเก่งขึน้เรือ่ยๆ และเขายังคงอ่านพระ
คมัภีรม์อรมอนทุกคนื! ●

บทับำยำร ์กบั หนังสือ ท่ีมี ภำพ ประกอบ
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ผูส้อนศาสนาช่วย
บทับายาร์อยา่งไร 
ใครช่วยท่าน
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มีประชากรราว 3 ลา้นคนในมองโกเลียและมีสมาชิกของ
ศาสนจกัรราว 12,000 คน ท่านสงัเกตเห็นอะไรในภาพน้ีท่ี

เหมือนกบัครอบครัวท่าน อะไรไม่เหมือน

มองโกเลีย อยูใ่นเอเชีย  
อยูร่ะหวา่งประเทศจีนกบัรัสเซีย

เราจะเดินทางไปรอบ
โลกเพื่อเรียนรูเ้กีย่วกบั
ลูกๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

เชญิร่วมเดินทางไปเยือน
มองโกเลียกบัเรา!

สวสัดีจำก 

มองโกเลีย!

ในมองโกเลียมีมา้
มากกวา่คน! งานเทศกาล
ของชาวมองโกเลียมีการ

แข่งมา้ การยงิธนู มวยปล�้า 
เตน้ร�า และอาหารรสเลิศ

น่ีคือ Mopmohpi Hom  
พระคมัภีร์มอรมอน

พวกเราชือ่มาร์
โกกบัเปาโล
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ครอบครัวอ่ืนๆ อาศยัอยูแ่ถบชนบท พวกเขา
อาศยัอยูใ่นเตน็ทเ์รียกวา่ gers และเล้ียงสตัว์
อยา่งเช่น จามรี มา้ และอฐู

ท่านมาจากมองโกเลยีหรือไม่  
ช่วยเขยีนบอกเราท!ี  

เราอยากฟังเร่ืองราวจากท่าน!

ครอบครัว
ส่วนใหญ่ใน

มองโกเลีย
อาศยัอยูใ่น

อลูานบาตอร์
เมืองหลวง

พบเพื่อนบางคนของ
เราจากมองโกเลีย!

ผมรู้วา่พระเยซูคริสตท์รงเป็น
พระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้และ
พระองคท์รงรักผมและเดก็ทุก
คนทุกๆ ท่ี ผมชอบไปโบสถ์
และปฐมวยัเพราะเม่ือไปท่ีนัน่
ผมไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัพระเยซู

ไบเลกท์ อายุ 7 ขวบ

หนูรู้วา่เรามีศาสดาพยากรณ์
ท่ีมีชีวติอยู ่ประธานรัสเซลล ์
เอม็. เนลสนั ท่านสอนส่ิงท่ี
เป็นความจริง

เกเรลชิเมก็ อายุ 4 ขวบ

ภาพประกอบ โดย เคธี แมค็ดี

จามรีเหมือนววั  
แต่มีขนยาวกวา่!

ขอบคณุที่ส�ารวจ
มองโกเลียกบัเรา 
แลว้พบกนัใหม่!
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เ มื่อดฉัินเป็นเด็ก ดฉัินเล่นไวโอลิน ดฉัินตอ้งการเล่น
ให้เพราะ ตอ้งการเล่นให้คณุพ่อคณุแม่ฟังและให้พวก

ท่านพูดวา่ “ โอ้ จอย เพราะจัง” แตด่ฉัินเล่นไม่เพราะ 
เสียงดงัอิ๊ดๆ อ๊าดๆ!

บางครัง้เมื่อดฉัินไม่ฝึก ครจูะถามวา่ “จอย อาทิตย์น้ี
ฝึกหรอืเปล่า” น่ันท�าให้ดฉัินอยากฝึกเพื่อจะเล่นไดด้ี
ขึน้ในสัปดาห์ถัดไป

เมื่อนึกย้อนกลับไป การเล่นไวโอลินเป็นประสบการณ์
ที่ดเีพราะมันยาก ถึงแม้ดฉัินไม่คอ่ยชอบฝึก แตด่ฉัิน
เรยีนรูม้ากจากการตัง้เป้าหมายฝึกวนัละนิด

น่ันเป็นส่ิงที่ดฉัินหวงัวา่ท่านจะท�า พยายามท�าให้ดี
ขึน้วนัละนิด พระบิดาบนสวรรค์ ไม่ทรงคาดหวงัให้เรา

ท�าทุกอย่างได้ ในคราวเดยีว ชีวติเกี่ยวข้องกับการเรยีน 
รูแ้ละเตบิโตทีละนิด พระองคท์รงตอ้งการให้ท่าน 
พยายามตอ่ไป และทรงตอ้งการให้ท่านมีความสุขกับ 
การเตบิโต!

บางครัง้เราชอบตดัสินตนเองมากเกินไป เราคดิวา่ 
“ฉันล้มเหลว ฉันท�าไม่ได”้ แล้วเราก็ยอมแพ้ แตพ่ระผู้
ช่วยให้รอดตรสัวา่ “ท�าตอ่ไป เราอยู่ตรงน้ีเพื่อช่วยเหลือ
เจ้า!” เน่ืองจากพระเยซูครสิต ์เราไม่ตอ้งท�าตามล�าพัง 

เราสามารถลุกขึน้และพยายามอีกครัง้ดว้ยความ
ช่วยเหลือจากพระองค ์ชีวติน้ีล้วนเกี่ยวข้องกับเรือ่ง

ดงักล่าว
ถ้ามีส่ิงหน่ึงที่ดฉัินประสงคจ์ะให้ท่านรู้ ในใจท่าน 

ส่ิงน้ันคอืพระบิดาบนสวรรคท์รงรกัท่าน ท่านจะ
ประสบเรือ่งยากๆ แตท่่านถูกเตรยีมให้มาแผ่นดนิโลก

เวลาน้ี จงพยายามตอ่ไปและแบ่งปันแสงสวา่งของท่าน
ตอ่ไป พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงอวยพรและน�าทางท่าน
เมื่อท่านเดนิตามเส้นทางพันธสัญญา ●

ดีขึน้  
วนัละนิดโดย จอย ด.ี โจนส์

ประธาน 
ปฐมวยัสามญั

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เจ
น

นิ
เฟ

อร์
 บ

ริค
กิง

ศาสนจกัรมี 
คู่มือของเดก็ เล่ม

ใหม่ส�าหรับเดก็อายุ
เจด็ขวบข้ึนไป นัน่

จะช่วยใหท่้าน
ไดเ้รียนรู้และ

เติบโต!
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ท่านสามารถใช้ การพัฒนาตนเอง: คูม่ือของเด็ก เล่มใหม่ช่วยให้ท่านเตบิโตในดา้นตา่งๆ  
ที่พระเยซูทรงเตบิโตเมื่อพระองคม์ีพระชันษาเท่าท่าน ท่านจะสนุกดว้ยที่ ไดล้องส่ิงใหม่ๆ!

เติบโตเหมือนพระเยซู

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

แบ
รด

 ค
ลา

ร์ก

ด้านวญิญาณ
พระเยซูเจรญิขึน้ในการเป็นที่ชอบตอ่

พระพักตรพ์ระเจ้า

ด้านสังคม
พระเยซูเจรญิขึน้ในการเป็นที่ชอบตอ่หน้าคนทัง้หลาย

ด้านร่างกาย
พระเยซูเจรญิขึน้

ในดา้นรา่งกาย
ด้านสตปัิญญา

พระเยซูเจรญิขึน้ในดา้นสตปิัญญา

“พระเยซูเจรญิขึน้ในดา้นสตปิัญญาและดา้นรา่งกาย เป็นที่ชอบตอ่
พระพักตรพ์ระเจ้าและตอ่หน้าคนทัง้หลายดว้ย” (ลูกา 2:52)
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มนิชาน เค. อายุ 11 ขวบ  
จงัหวดัคยอ็งก ีเกาหลใีต้

วั นหน่ึงที่ โรงเรยีนเพื่อนรว่ม
ชัน้บางคนของผมก�าลังล้อช่ือ

นักเรยีนคนหน่ึง ท่าทางสนุก ผม
จึงผสมโรงดว้ย ผมกับเพื่อนๆ ล้อเขาเป็นเวลาสองสาม
สัปดาห์

หลายสัปดาห์ตอ่มา เด็กชายคนน้ันบอกผมวา่เขารูสึ้ก
อย่างไร เขาเจ็บปวดเพราะค�าพูดของเราแม้จะแสรง้ท�า
เป็นไม่สนใจที่เราล้อเขา เขาบอกวา่เขารอ้งไห้ทุกคนื ผม
เกือบจะรอ้งไห้เมื่อเขาบอกผม ผมตอ้งการช่วยเหลือเขา
และตดัสินใจวา่จะขอโทษที่ล้อเขา

ดว้ยเหตน้ีุวนัรุง่ขึน้ ผมจึงเดนิไปหาเขาและโอบไหล่
เขา ผมพูดวา่ “ฉันขอโทษจรงิๆ ที่ล้อนาย” เขาพยักหน้า
รบัรูแ้ละน� ้าตาคลอ แตเ่ด็กคนอื่นยังล้อเขาเหมือนเดมิ 

แล้วผมก็จ�าส่ิงที่เรยีนรู้ ในชัน้เรยีนปฐมวยัของผมได ้
น่ันคอื จงเลือกส่ิงดี

ผมบอกเพื่อนรว่มชัน้อย่างกล้าหาญวา่ “เลิกล้อเขา
เถอะ! พวกนายรูห้รอืเปล่าวา่น่ีท�าให้เขาเสียใจแค่ไหน 
พวกนายควรขอโทษที่ท�ากับเขาแบบน้ันและเป็นเพื่อน
กับเขาเถอะนะ”

แตเ่พื่อนๆ ไม่เปลี่ยนง่ายขนาดน้ัน พวกเขาโกรธผม
และพูดวา่ “นายเป็นอะไรของนาย อยู่ๆ ก็พูดแบบน้ี นาย
ก็ล้อเขาน่ีนา!”

ผมยังคงรูสึ้กไม่ดกีับส่ิงที่ท�าลงไป ผมจึงพูดวา่ “ฉัน
ขอโทษเขาแล้ว ฉันอยากให้พวกนายเข้าใจวา่เขารูสึ้ก
อย่างไรและเลิกล้อเขาดว้ย”

เพื่อนคนหน่ึงขอโทษ และพวกเราสามคนกลาย 
เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ยังมีบางคนล้อเขา แต่เขารูสึ้ก 
ดขึีน้เพราะเขามเีรา ผมจะเลอืกส่ิงดีโดยช่วยเพือ่นที่
เดอืดรอ้น ●

ความเมตตาส�าคญั

ค�าท้าให้มเีมตตา
ถา้ท่านเห็นเพื่อนใหม่
ท่ีโรงเรียนหรือปฐมวยั 
จงยิม้ใหเ้ขาและทกัทาย

 ค�ำขอโทษ
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1. หาคู่อ่านและอ่านด้วยกนั

2. ท�าเคร่ืองหมายข้อเกีย่วกบัพระเยซูคริสต์

3. วาดเหตุการณ์ทีท่่านช่ืนชอบ (และส่งภาพมา
ให้เรา! ดู หน้า พ3)

4. อ่านจากหนังสือทีม่ภีาพประกอบช่ือ เร่ือง
รำวจำกพระคมัภร์ีมอรมอน

5. ใช้แผนภูมริะบายสีใน หน้า พ12

6. ฟังพระคมัภร์ีบนแอปพลเิคชันคลงั
ค้นคว้าพระกติตคุิณ

7. แสดงเร่ืองทีท่่านช่ืนชอบ

8. ดูวดีทิศัน์พระคมัภร์ี 
มอรมอนทางออนไลน์

แนวคิด 8 ขอ้ส�ำหรบักำรอำ่น  
พระคมัภีรม์อรมอน

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

ส
ตีเ

วน
 เจ

มส์
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ปีน้ีท่านสามารถอ่าน
ตามบทเรยีน จง

ตามเรามา โดยอ่านข้อ
ส�าหรบัแตล่ะสัปดาห์ ใน
หน้า พ14 จากน้ันท่าน
จะระบายสี ให้ตรงช่อง
สัปดาห์น้ันในหน้าเหล่า
น้ี ประจักษ์พยานของ
ท่านในพระเยซูครสิต์
จะเพิ่มขึน้เมื่อท่านอ่าน
พระคมัภีรม์อรมอน

ฉันอำ่นพระคมัภีรม์อรมอนได ้
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ฉันอำ่นพระคมัภีรม์อรมอนได ้
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18. โมไซยาห์ 8:16–18

19. โมไซยา 13:1–5

20. โมไซยาห์ 18:1, 8 16

21. โมไซยา 27:23–26

22. แอลมา 2:27–31

23. แอลมา 5:14–16

24. แอลมา 8:14–22

25. แอลมา 14:26–28

26. แอลมา 19:16–17, 28–30

27. แอลมา 26:12–16

28. แอลมา 31:31–38

29. แอลมา 32:26–31

30. แอลมา 37:6–7, 33–37

31. แอลมา 40: 9, 23–25

32. แอลมา 46:12–15

33. แอลมา 56:44–48, 56

34. ฮีลามนั 5:12–14

35. ฮีลามนั 10:2–7

1. ค �าน�าพระคมัภีร์มอรมอน  
ยอ่หนา้ 1, 8–9

2. 1 นีไฟ 3:7; 4:1, 4–8, 17, 38

3. 1 นีไฟ 8:10–12, 19–22

4. 1 นีไฟ 11:1–6, 24–27

5. 1 นีไฟ 16:18–20, 23–24, 28–31

6. 2 นีไฟ 2:25–28

7. 2 นีไฟ 9:49–52

8. 2 นีไฟ 25:23, 26, 29

9. 2 นีไฟ 27:23–26

10. 2 นีไฟ 31:4–12, 20

11. เจคอบ 4:6–8, 12–13

12. เจคอบ 5:71–75

13. อีนสั 1:3–12

14. 2 นีไฟ 9:6–8, 11

15. แอลมา 7:11–13

16. โมไซยาห์ 2:5–7, 17–19

17. โมไซยาห์ 4:9–12

แผนภูมกิารอ่านพระคมัภร์ีมอรมอน
ขอ้พระคมัภีร์เหล่าน้ีเรียงตามบทเรียน จงตามเรามา 

ส�าหรับแต่ละสปัดาห์ในปี 2020

36. ฮีลามนั 13:2–3; 14:2–8

37. 3 นีไฟ 1:8–15

38. 3 นีไฟ 11:8–17

39. 3 นีไฟ 12:13–16

40. 3 นีไฟ 17:6–10, 20–24

41. 3 นีไฟ 19:25–28

42. 3 นีไฟ 20:3–9

43. 3 นีไฟ 27:3–10

44. มอรมอน 1:2 5

45. มอรมอน 9:21–25

46. อีเธอร์ 3:4–14

47. อีเธอร์ 6:3–9, 12

48. อีเธอร์ 12:27–29

49. โมโรไน 4:1–3; 5:1–2

50. โมโรไน 7:45–48

51. โมโรไน 10:3–6, 32

52. 1 นีไฟ 11:16–23
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พระคมัภีรม์อรมอนเลำ่เรื่องพระคริสต ์
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ตดัภาพเหล่าน้ีออกเพื่อน�ามาแสดงเรือ่งราวของครอบครวัลี ไฮกับซาไรยาห์ 
ท่านสามารถวาดส่ิงของและคนเพิ่มได—้เช่นน้องสาวและน้องชายของนีไฟ!

ภาพคนและส่ิงของในพระคมัภีร์มอรมอนท่ีตดัออกได้
เร่ืองสนุก

นีไฟได้แผ่นจารึกทองเหลอืง:  
1 นีไฟ 4

ลไีฮรับเลยีโฮนา:  
1 นีไฟ 16:9–11, 16

นีไฟท�าคนัธนูหัก:  
1 นีไฟ 16:17–24, 30–31

นีไฟต่อเรือ:  
1 นีไฟ 17:7–11, 16–18, 52–55

ซาไรยาห์

เลมนั
เลมวิเอล

ลไีฮ

แซม

ภา
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ระ

กอ
บ

 โ
ดย

 ซิ
มินิ

 บ
ลอ็

กเ
คอ

ร์

นีไฟ
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ท่านคดิอะไรอยู่
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ฉันชอบเรียนรูจ้ำกพระคมัภีรท่ี์โบสถ ์ แตฉั่นจะศึกษำท่ี

บำ้นไดอ้ยำ่งไรถำ้ครอบครวัไม่อำ่นพระคมัภีร ์

—ผูแ้สวงหำในเมืองซำลซบ์รูก์

“บางส่ิงท่ี  

ทรงพลงั  
เกิดข้ึนเม่ือลกูคน 

หน่ึงของพระผูเ้ป็น 
เจา้พยายามจะรู้มาก 
ข้ึนเก่ียวกบัพระองค ์
และพระบุตรท่ีรัก 
ของพระองค ์ไม่มี 
ท่ีใดสอนความจริง 
เหล่านั้นไดช้ดัเจน 
และทรงพลงัเท่า  

พระคมัภร์ี 
มอรมอน”

พระคมัภร์ีข้อ
โปรดของฉัน

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน, 
“พระคมัภร์ีมอรมอน: ชีวติท่าน
จะเป็นอย่างไรหากปราศจากพระ
คมัภร์ีเล่มนี”้ การประชุมใหญ่
สามญัเดอืนตุลาคม 2017

เรียน ผู้แสวงหา
ถึงแมค้รอบครัวท่านไม่ศึกษา
พระคมัภีร์ แต่จ�าไวว้า่ท่านศึกษา
เองได!้ จงท�าสุดความสามารถ
เพื่ออ่านดว้ยตนเอง แมจ้ะอ่านได้
วนัละนิดกต็าม ท่านจะเร่ิมดว้ย
แผนภมิูการอ่านใน หนา้ พ12–
พ14 อ่านแนวคิดเพิ่มเติมใน 
หนา้ พ11!

ไม่วา่ท่านจะอ่านพระคมัภีร์กบั
คนอ่ืนหรืออ่านเอง พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิทรงสถิตกบัท่าน

ท่านไม่โดดเด่ียว!

 เพ่ือนเดก็

ป.ล. ต่อไปน้ีเป็นท่ีคัน่พระ
คมัภีร์ส�าหรับท่าน! ตดัออกแลว้
ใชก้ระดาษเทปติดดา้นหลงั
เขา้หากนั
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เ อลลีชอบการกอด กอดจากคณุพ่อ กอด
จากคณุปู่คณุย่า กอดจากคณุแม่ การ 

กอดท�าให้เธอรูสึ้กอบอุ่น ปลอดภัย และมี
ความสุข

น่ันเป็นเหตใุห้เอลลีกอดคณุแม่
ระหวา่งการเข้าโบสถ์ เธอชอบน่ังบนตกั
คณุแม่ คณุแม่กอดเธอแน่นเสมอ

เมื่อจบการประชุมศีลระลึก ไดเ้วลา
เรยีนปฐมวยั เอลลีรกัปฐมวยั เวลาน้ีเธอ
เป็นเด็กโต อายุสามขวบ! เธอมีพระ
คมัภีรข์องตนเอง!

กำร 
กอดท่ีดี
ท่ีสดุ!

ภา
พ

ป
ระ
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ลีส

 แ
บ

ลค็

โดย ลอรี ฟูเต
(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)
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แตว่นัน้ีเอลลีแคอ่ยากกอดคณุแม่อยู่
อย่างน้ัน

คณุแม่อุ้มเอลลี ไปตามโถงทางเดนิ ใน
ห้องปฐมวยั คณุแม่ ให้เอลลีน่ังบนเก้าอี ้

“หนูไปกับคณุแม่ได้ ไหมคะ” 
เอลลีถาม

“ ไม่ไดจ้้ะ” คณุแม่ตอบ น� ้า
เสียงอ่อนโยน “หนูตอ้งอยู่
ในชัน้ของหนู” เธอบอก 
“และแม่ตอ้งอยู่ ในชัน้
ของแม่”

คณุแม่หอมแก้มเอลลี 
จากน้ันก็เดนิออกจาก
ห้อง

เอลลีรูสึ้กวา่น� ้าตาก�าลัง
ไหลอาบแก้ม

เธอคดิเรือ่งคณุแม่กอด
เธอ คณุแม่กอดเธอทุกครัง้
ขณะอ่านพระคมัภีรม์อรมอน 
ดว้ยกัน ปกตพิวกเธออ่านกับ
ครอบครวั แตบ่างครัง้เอลลีกับคณุแม่
อ่านกันสองคน

เอลลีหยิบพระคมัภีรม์อรมอนของเธอ
ขึน้มา ข้างในเป็นภาพพระเยซู

เอลลีปิดหนังสือและกอดหนังสือ เธอ
รูสึ้กเหมือนก�าลังกอดพระเยซู เธอรูสึ้ก
อบอุ่น ปลอดภัย และมีความสุข น่ัน
เป็นการกอดที่ดทีี่สุด! ●

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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บ

ลค็

อะไรช่วยใหเ้อลลีรู้สึกดี
ข้ึนเม่ือเธอเศร้า
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นีไฟไดแ้ผ่นจำรึกทองเหลือง
เร่ืองราวในพระคมัภร์ี

ครอบครวัของลี ไฮกับซาไรยาห์ก�าลังเดนิทางไปแผ่นดนิที่
สัญญาไว ้พระผู้เป็นเจ้ารบัส่ังให้ลี ไฮส่งบุตรชายกลับไปเอาพระ

คมัภีรท์ี่เยรซูาเล็ม พระคมัภีรเ์ขียนไวบ้นแผ่นโลหะ

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เอ
พ

ริล
 ส

ตอ็
ตต

์



 มกราคม 2020 พ21

เลมันกับเลมิวเอลพูดวา่งานน้ันยาก
เกินไป แตนี่ไฟพูดวา่เขาจะไปและ

ท�าส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา  
แซมท�าตามแบบอย่างของนีไฟ

พระวญิญาณทรงบอกนีไฟวา่จะน�า
เอาแผ่นจารกึทองเหลืองมาจากคน
ช่ัวช่ือเลบันอย่างไร
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์ นีไฟกับพี่ๆ น�าแผ่นจารกึทองเหลืองกลับมาหาครอบครวั ลี ไฮกับ
ซาไรยาห์มีความสุขมาก! พวกเขาศึกษาพระคมัภีรบ์นแผ่นจารกึ 

และเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า
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อ่านเรือ่งน้ีใน 1 นีไฟ 3–5

ฉันสามารถช่วยให้ครอบครวัฉันศึกษาพระคมัภีร ์ฉันสามารถกล้าหาญ
เหมือนนีไฟและ “ ไปและท�า” ส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา! ●
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หน้าระบายสี
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พระคมัภีร์เร่ืองโปรดของท่านคือเร่ืองใด

ครอบครวัของลีไฮศึกษำพระคมัภีร ์
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หาเลยีโฮนาทีซ่่อนอยู่ข้างใน!

ภาพปก เพือ่นเดก็
ภาพประกอบโดย แอนดรูว ์บอสลีย์

วธีิส่งงานศิลปะหรือประสบการณ์
ของบุตรธิดามาให้เลยีโฮนา
ส่งมาท่ี liahona .ChurchofJesusChrist .org และ
คลิกบน “Submit an Article or Feedback” หรือ
อีเมลมาท่ี liahona@ ChurchofJesusChrist .org 
พร้อมระบุช่ือนามสกลุของบุตรธิดา อาย ุ
เมืองท่ีอยู ่และค�าอนุญาตน้ี “ขา้พเจา้ [ใส่ช่ือ
ของท่าน] อนุญาตใหศ้าสนจกัรของพระเยซู
คริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยใชส่ิ้งท่ีบุตร
ธิดาของขา้พเจา้ส่งมาในนิตยสารศาสนจกัร 
บนเวบ็ไซตศ์าสนจกัรและแพลตฟอร์มส่ือ
สงัคม และอาจจะใชใ้นรายงาน หนงัสือ  
วดิีทศัน ์ส่ิงพิมพ ์และเน้ือหาการอบรม”  
เรารอฟังเร่ืองราวจากท่าน!

เรามีความสุขที่ ไดเ้ริม่ตน้ปีใหม่กับท่าน! เราจะเรยีนเกี่ยวกับพระคมัภีร์
มอรมอนดว้ยกัน ครอบครวัท่านชอบเรือ่งใดบ้างในพระคมัภีรม์อรมอน 
ขอความกรณุาช่วยบุตรธิดาของท่านวาดภาพหน่ึงภาพแล้วส่งมาให้เรา 
(ด ูหน้า พ3) เราจะแสดงภาพวาดบางภาพเหล่าน้ีในนิตยสารปีน้ี! หน้า
อื่นเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอนจากฉบับน้ีไดแ้ก่

•  ข่าวสารจากศาสดาพยากรณ์ (หน้า พ2)
•  แผนภูมิการอ่าน (หน้า พ12–พ14)
•  กิจกรรมจากเรือ่งราวพระคมัภีร ์(หน้า พ16)
•  เรือ่งราวเกี่ยวกับครอบครวัของลี ไฮกับซาไรยาห์ (หน้า พ20–พ23)
•  เรือ่งราวเกี่ยวกับเด็กชายคนหน่ึงที่หาวธิี ใหม่ ในการอ่านพระคมัภีร์

มอรมอน (หน้า พ4–พ5)

สวสัดปีีใหม่!
 เพือ่นเด็ก

สารบัญ
พ2 จากฝ่ายประธานสูงสุด: พระคมัภีร์มอรมอน 

อนัล�้าค่า

พ4 บทับายาร์กบัหนงัสือท่ีมีภาพประกอบ

พ6 สวสัดีจากมองโกเลีย!

พ8 ดีข้ึนวนัละนิด

พ9 เติบโตเหมือนพระเยซู . . .

พ10 ความเมตตาส�าคญั: ค �าขอโทษ

พ11 แนวคิด 8 ขอ้ส�าหรับการอ่านพระคมัภีร์
มอรมอน

พ12 ฉนัอ่านพระคมัภีร์มอรมอนได้

พ15 เพลง: พระคมัภีร์มอรมอนเล่าเร่ืองพระคริสต์

พ16 เร่ืองสนุก: ภาพคนและส่ิงของในพระคมัภีร์
มอรมอนท่ีตดัออกได้

พ17 ท่านคิดอะไรอยู่

พ18 การกอดท่ีดีท่ีสุด!

พ20 เร่ืองราวในพระคมัภีร์: นีไฟไดแ้ผน่จารึก
ทองเหลือง

พ23 หนา้ระบายสี: ครอบครัวของลีไฮศึกษา
พระคมัภีร์




