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เลียีโฮนา
ช้ิ�ท่างใหเ้รัาทุ่ก่คนไปีหาพีรัะเยซ่็คริัสต์

   จากศาสิ่ดาพิ่ยิ่ากรณ์์
  เมื�อพีรัะผ่่เ้ป็ีนเจา้ท่รังเปิีด้เผ่ยพีรัะปีรัะสงคต่์อเรัา หนา้ 6

   การเป่็ดเผยิ่ส่ิ่วันัตวัั
  พีรัะผ่่เ้ป็ีนเจา้ท่รังตอ้งก่ารัตรััสก่บัท่่าน หนา้ 10, 12



ช้ิ�ท่างใหเ้รัาทุ่ก่คนไปีหา  

พระเยซูคูรสิต์ ์
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 ในสมยัพีรัะคมัภ้ร์ัมอรัมอน พีรัะเจา้ท่รังเตร้ัยมเล้ยโฮนาไวช่้ิวยล้ไฮก่บั

ครัอบครััวขึ้องเขึ้าก่า้วหนา้ในก่ารัเดิ้นท่าง เล้ยโฮนาคือ “เขึ้ม็ทิ่ศ, ซ้็� งจะช้ิ�
วถ้ิ่ตรังไปีส่่แผ่น่ดิ้นท้่�สญัญาไวใ้หแ้ก่่พีวก่เขึ้า” ( แอลมา 37:44 )

  เช่ินเด้้ยวก่บัล้ไฮ เรัาก่ำาลงัเดิ้นท่างอย่ ่เรัาจะม้ช่ิวงขึ้าข้ึ้�นและช่ิวงขึ้าลง  

แสงแด้ด้และพีายฝุน สนัติสุขึ้และความทุ่ก่ขึ้ ์แต่โด้ยท่ั�งหมด้นั�น ม้จุด้

ปีรัะสงคอ์นัส่งส่งเพีรัาะเรัาม้ศกั่ยภาพีอนัส่งส่ง พีรัะบิด้าบนสวรัรัคไ์ม่

เพี้ยงท่รังตอ้งก่ารัใหเ้รัาก่ลบัไปีอย่ก่่บัพีรัะองคเ์ท่่านั�น แต่ท่รังตอ้งก่ารัให้

เรัาเป็ีนเหมือนพีรัะองคม์าก่ข้ึ้�นด้ว้ยโด้ยผ่า่นพีรัะบุตรัขึ้องพีรัะองคพ์ีรัะ

เยซ่็คริัสต ์แต่บางครัั� งเรัาตอ้งก่ารัความช่ิวยเหลือ

  ภายใตก้่ารัก่ำาก่บัด่้แลขึ้องศาสด้าพียาก่รัณ์์ท้่�ม้ช้ิวติอย่ ่นิตยสารั เลียีโฮนา   

ในสมยัขึ้องเรัาออก่แบบมาเพืี�อช่ิวยใหเ้รัาร้่ัท่างและวธ้ิท้่�จะเดิ้น ก่ารัเร้ัยน

ร้่ัและก่ารัด้ำาเนินช้ิวติตามพีรัะกิ่ตติคุณ์ขึ้องพีรัะเยซ่็คริัสตเ์ปีล้�ยนแปีลงเรัา  

เมื�อเรัาขึ้า้มผ่า่นท่ะเลท่รัายและมหาสมุท่รัขึ้องตนเอง เรัาจะพีบวา่ก่ารั

ติด้ตามพีรัะองคผ์่า่นท่ั�งแด้ด้และพีายฝุนนั�นได้ท้่ำาใหพ้ีรัะองคท์่รังสร้ัาง

เรัาเป็ีนด้งัท้่�พีรัะองคท์่รังท่รัาบมาตลอด้วา่เรัาจะเป็ีนได้้

  อ่านต่อไปีเพีื�อเร้ัยนร้่ัมาก่ข้ึ้�นเก้่�ยวก่บั เลียีโฮนา  ฉบบัใหม่          

ชีีวิติคือืการเดินิทาง เลียีโฮนา  ช่ีวิยไดิ้







  ไม่วา่ท่่านจะมาจาก่สโลวเ้น้ยหรืัอ

สเปีน มาด้าก่สัก่าร์ัหรืัอแมสซ็าช่ิเซ็ตส์  

นิตยสารัฉบบัน้�ก่เ็หมาะก่บัท่่าน ไม่วา่

ท่่านจะพีด่้ภาษาเก่าหล้หรืัอคิริับาต้ ไม่

วา่บา้นขึ้องท่่านจะเป็ีนอิฐหรืัอไมไ้ผ่ ่ 

ไม่วา่ท่่านจะรัับบพัีติศมาครับ 80 ป้ีเมื�อ

วานหรืัอเพีิ�งรัับบพัีติศมาเมื�อวานน้� เอง  
แต่งงาน โสด้ ชิรัา เยาวว์ยั—หนา้เหล่า

น้�พีด่้ถ้่งและสะท่อ้นตวัตนท่่าน  
ปีรัะจกั่ษพ์ียาน ปีรัะสบก่ารัณ์์ ครััว

เรืัอนแห่งศรััท่ธาขึ้องท่่าน นั�นคือพีรั

อนัยิ�งใหญ่ขึ้องก่ารัม้นิตยสารัท่ั�วโลก่

สำาหรัับผ่่ใ้หญ่ นิตยสารัเล่มน้�ท่ำาใหเ้รัา

เป็ีนหน้�งเด้้ยวก่นัและเตือนเรัาวา่เรัาทุ่ก่

คนเป็ีนส่วนหน้�งขึ้องครัอบครััวท่ั�วโลก่

และศาสนจกั่รัท่ั�วโลก่

  ด้งันั�นมาร่ัวมก่บัเรัาในขึ้ณ์ะท้่�เรัาทุ่ก่

คนเขึ้า้ใก่ลพ้ีรัะเยซ่็คริัสตม์าก่ข้ึ้�น ท้่ละ

ฉบบั ท้่ละหนา้ โด้ยม้ศาสด้าพียาก่รัณ์์

และอคัรัสาวก่นำาท่างเรัา พีร้ัอมด้ว้ย

พีรัะผ่่ช่้ิวยใหร้ัอด้ผ่่เ้ป้ี� ยมด้ว้ยความรััก่

ท่รังช่ิวยเรัา เรัาทุ่ก่คน ด้ว้ยก่นั

 น่ัตยิ่สิ่าร   
สิ่ำาหรับัใจทุี่กดวังและบ้ัานัทุี่กหลงั
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 ส่ิ่�งที่่�คาดหวังั  
จาก เลียีโฮนา  ฉบัับัใหม่่

 สิ่นัับัสิ่นุันัสิ่ม่าช่ิกทุี่กคนัม่ากยิ่่�งขึ้้�นั

  ก่่อนหนา้น้�สมาชิิก่บางท่่านได้รั้ับนิตยสารัเพี้ยง

ไม่ก้่�ครัั� งต่อป้ี โด้ยข้ึ้�นอย่ก่่บัภาษาขึ้องพีวก่เขึ้า  
ปัีจจุบนันิตยสารัท่ั�วโลก่ขึ้องศาสนจกั่รัท่ั�งสาม

ฉบบัจะต้พีิมพีทุ์่ก่เดื้อนหรืัอเดื้อนเวน้เดื้อนใน

ภาษาท้่�สมาชิิก่รัาว 97 เปีอร์ัเซ็็นตพ์ีด่้ก่นั

 เพิ่่�ม่เน้ั�อหาดจ่ท่ี่ลัม่ากขึ้้�นั

  เพีื�อช่ิวยใหท่้่านได้รั้ับเนื�อหาสร้ัางแรังบนัด้าล

ใจท้่�ท่่านตอ้งก่ารั เรัาจะจดั้เตร้ัยมเนื�อหาในร่ัปี

แบบต่างๆ มาก่ข้ึ้�นตามท้่�ท่่านชิอบ  
คน้หาปีรัะสบก่ารัณ์์ด้า้นดิ้จิท่ลัท้่�ปีรัับปีรุัง

แลว้ได้ท้้่� liahona.ChurchofJesusChrist.org ใน

แอปีพีลิเคชินัก่ารัด้ำาเนินช้ิวติตามพีรัะกิ่ตติคุณ์

และแอปีพีลิเคชินัคลงัคน้ควา้พีรัะกิ่ตติคุณ์ ผ่า่น

อ้เมลและท่างเลือก่อื�นๆ ท้่�จะตามมา

 ข่ึ้าวัสิ่ารจากศาสิ่ดาพิ่ยิ่ากรณ์์และอคัรสิ่าวัก

  นิตยสารั เลียีโฮนา  จะนำาเสนอข่ึ้าวสารั

สำาคญัจาก่ผ่่น้ำาศาสนจกั่รัใหท้่นัเวลามาก่ข้ึ้�น  
ข่ึ้าวสารัเหล่าน้�ท่ั�งท้่�ต้พีิมพีแ์ละออนไลนจ์ะ

ช้ิ�ท่างใหเ้รัาทุ่ก่คนไปีหาพีรัะผ่่ช่้ิวยใหร้ัอด้
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 เร้�องจร่งจากสิ่ม่าช่ิกจร่ง

  เมื�อท่่านอ่านปีรัะสบก่ารัณ์์ท้่�ส่งเสริัม

ศรััท่ธาจาก่สมาชิิก่ท่ั�วโลก่ ศรััท่ธาขึ้อง

ท่่านเองจะเขึ้ม้แขึ้ง็ข้ึ้�น และท่่านจะได้้

รัับก่ารัเตือนวา่เรัาเป็ีนส่วนหน้�งขึ้องสิ�ง

ท้่�ใหญ่ก่วา่วอร์ัด้หรืัอสาขึ้าขึ้องเรัา แบ่ง

ปัีนปีรัะสบก่ารัณ์์ขึ้องท่่านมาท้่� liahona.
ChurchofJesusChrist.org หรืัออ้เมลมาท้่� 

 liahona@ChurchofJesusChrist.org.  เร้�องราวัและข่ึ้าวัสิ่ารใกล้บ้ัานั

  เลียีโฮนา  ต้พีิมพีฉ์บบัภ่มิภาคมาก่ก่วา่  

60 ฉบบัซ้็�งรัวมหนา้แท่รัก่พีิเศษเฉพีาะ

สำาหรัับท้่�ตั�งท่างภ่มิศาสตร์ัและภาษา

ต่างๆ หนา้สำาหรัับท่อ้งท้่�เหล่าน้�จะช่ิวย

เชืิ�อมโยงท่่านก่บัวสุิท่ธิชิน ผ่่น้ำา และ

เรืั�องรัาวใก่ลบ้า้น

 การเร่ยิ่นัร้้พิ่ระกต่ตคุ่ณ์ที่่�ม่บ้่ัานัเป็็นั
ศ้นัย์ิ่กลาง

  ในแต่ละเดื้อนเรัาจะแบ่งปัีน

ปีรัะสบก่ารัณ์์ กิ่จก่รัรัม และคำาสอน

เพีื�อช่ิวยใหว้สุิท่ธิชินยคุสุด้ท่า้ยเร้ัยนร้่ั

พีรัะกิ่ตติคุณ์ท้่�บา้นและสอนใหก้่บัล่ก่ๆ 

ตลอด้จนคนท้่�พีวก่เขึ้ารััก่



 “อย่า่กลัวัเลัย่, เจ้า้ฝููงแกะน้้อย่; จ้งทำำาดีเีถิดิี; ต่อ่ให้แ้ผ่น่้ดีนิ้โลักแลัะน้รกรวมกัน้ต่อ่ต่า้น้เจ้า้,  
แต่ห่้ากเจ้า้สรา้งขึ้้ �น้บน้ศิลิัาขึ้องเรา, พวกเขึ้าจ้ะเอาชน้ะไม่ไดี”้
หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 6:34



	 มกราคม	20212021 3

	เรียน	พี่ี�นอ้งทุุกทุ่าน

		สมาชิิกศาสนจักัรของพี่ระเยซููคริสต์แ์ห่่งวิสุิทุธิิชินยคุสุดทุา้ยมีอยูใ่น
ประเทุศต่์างๆ	ทุั�วิโลก	แมเ้ราจัะพี่ดูกนัห่ลายภาษา	แต่์เราเป็นห่น่�งเดียวิกนัใน
ควิามพี่ยายามติ์ดต์ามพี่ระผูู้ช่้ิวิยให่ร้อดและช่ิ�นชิมยนิดีทีุ�รู้วิา่เราทุุกคนเป็น
บุุต์รธิิดาของพี่ระผูู้เ้ป็นเจัา้

		นบัุต์ั�งแต่์ยคุต์น้ของศาสนจักัรทีุ�ไดรั้บุการฟ่ื้� นฟืู้	สิ�งพี่ิมพี่ป์ระเภทุนิต์ยสาร
ศาสนจักัรไดส้นบัุสนุนสมาชิิกในควิามพี่ยายามของพี่วิกเขาทีุ�จัะเรียนรู้	 
ดำาเนินชีิวิติ์	และแบุ่งปันพี่ระกิต์ติ์คุณ	ข่าวิสารจัากการดลใจัช่ิวิยให่ส้มาชิิก
เช่ิ�อมโยงกบัุผูู้น้ำาศาสนจักัรและสมาชิิกดว้ิยกนั	ดว้ิยควิามปรารถนาทีุ�จัะขยาย
พี่รเห่ล่านี�ไปยงับุุต์รธิิดาของพี่ระผูู้เ้ป็นเจัา้ให่ม้ากข่�น	ฝ่่ายประธิานสูงสุดจ่ัง
ยนิดีทีุ�จัะแบุ่งปันนิต์ยสารฉบุบัุแรกนี� ซู่� งเป็น	เลียีโฮนา		แบุบุให่ม่กบัุทุ่าน

		การเปลี�ยนแปลงอ่�นๆ	ทีุ�มีต่์อนิต์ยสารศาสนจักัรรวิมถ่งสิ�งพี่ิมพี่ใ์ห่ม่ 
สำาห่รับุเดก็และเยาวิชินทุั�วิโลก	นิต์ยสารแต่์ละฉบุบัุ—ไดแ้ก่	เลียีโฮนา  เพ่ื่�อ 
ความเข้้มแข้ง็ข้องเยาวชน		และ	เพ่ื่�อนเด็ก็	—จัะทุำางานอยา่งใกลชิ้ิดกบัุ	จงตาม 
เรามา		แห่ล่งช่ิวิยสำาห่รับุการศ่กษาพี่ระคมัภีร์ทีุ�สนบัุสนุนการเรียนรู้พี่ระ
กิต์ติ์คุณในบุา้นทุ่าน	นิต์ยสารเห่ล่านี�จัะมีมากข่�นในช่ิองทุางดิจิัทุลัเช่ินกนั

		จุัดประสงคข์องนิต์ยสารศาสนจักัรยงัคงเห่ม่อนเดิมค่อเพี่่�อช่ิวิยให่บุุ้ต์ร
ธิิดาของพี่ระผูู้เ้ป็นเจัา้เปลี�ยนใจัเล่�อมใสมาสู่พี่ระผูู้ช่้ิวิยให่ร้อด	พี่ระเยซููคริสต์์
มากข่�น	ฝ่่ายประธิานสูงสุดซูาบุซู่� งใจัในควิามปรารถนาของทุ่านทีุ�จัะเรียนรู้
และดำาเนินชีิวิติ์ต์ามพี่ระกิต์ติ์คุณ	และรู้วิา่นิต์ยสารเห่ล่านี�จัะช่ิวิยทุ่านในควิาม
พี่ยายามเห่ล่านั�น

		ขอแสดงควิามนบัุถ่อ

		ฝ่่ายประธิานสูงสุด

ขอต้อนรับสู่นิตยสารฉบับนี้
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 สิ�ง พมิพ์ ให้มส่ำาห้รบั 
ศิาสน้จ้กัรทำั�วโลัก



4 เลียโฮนา

     6   เตบิโตไปสู่หลักัธรรมของการเปิดเผย
   โด็ย ประธานรัสเซลีล์ี เอม็. เนลีสัน
			เราจัะฟัื้งพี่ระเจัา้ไดดี้ข่�นและบุ่อยข่�นได้
อยา่งไร?

    10   พ้ื้น้ฐานพื้ระกติตคุิุณ
		พี่ระผูู้เ้ป็นเจัา้ต์รัสกบัุเราในปัจัจุับุนั

    12   พื้ลังัของการเปิดเผยส่วนตวั
		ผูู้น้ ำาศาสนจักัรแบุ่งปันสองสามวิธีิิทีุ�เรา
สามารถเปิดรับุการเปิดเผู้ยส่วินต์วัิ

    14   เสียงวสุิทธิชนยุคุสุดท้าย
		เร่�องราวิเกี�ยวิกบัุศรัทุธิาจัากสมาชิิกทุั�วิโลก

    18   ดั�งสวรรค์ุของผู้สอนศาสนา
   โด็ย สตีเวน ฮันท์์
			อดีต์ผูู้ส้อนศาสนาเห็่นผู้ลเป็นระลอกคล่�น
จัากการรับุใชิข้องเขาเม่�อนานมาแลว้ิ

สารบัญ

ภาพี่ถ่ายจัาก	 
Getty ImagesGetty Images

    22   สตรีแลัะอำานาจจากพื้นัธสัญญา
   โด็ย ประธานจีน บีี. บิีงแฮม
			สต์รีสามารถช่ิ�นชิมยนิดีในเอกสิทุธิิ� และ
อำานาจัทีุ�เรามีผู้า่นฐานะปุโรหิ่ต์

    30   วธีิที�การศึกษาประวตัศิาสนจกัรเสริม
สร้างศรัทธาของผม
   โด็ย คัมบูีลีานิ ด็.ี อุมเลีท็์ช์
			ประวิติั์ศาสนจักัรให่มุ้มมอง	ควิาม
ซูาบุซู่� ง	และแรงบุนัดาลใจัแก่เราได้

    32   การรวมคุน
		รวิมทุุกคนเขา้มา
   โด็ย เท์รซี เบีรานิง
			ให่เ้ราเปิดประตู์ทีุ�กีดกนัคนอ่�นๆ	จัาก
ควิามรู้ส่กเป็นพี่วิกเดียวิกนั

 สารบัญ

			“เม่�อเราไดรั้บุการเปิด
เผู้ย	เราใชิเ้วิลาในทีุ�
ประทุบัุของพี่ระผูู้ ้
เป็นเจัา้”
    —ประธานรัสเซลีล์ี 
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 หน้าแทรกจากภาคุ

		คน้พี่บุบุทุควิามทีุ�เกี�ยวิขอ้งกบัุภาคของทุ่าน
ในศาสนจักัร	ทีุ�แทุรกอยูใ่นห่นา้กลางของ
		เลียโฮนา	

    34   หลักัธรรมของการปฏิบิตัศิาสนกจิ
		อยูด่ว้ิยกนัและเสริมสร้างควิามเขม้แขง็ให่ก้นั
   โด็ย ฝ่่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั
			ผู้า่นการปฏิิบุติั์ศาสนกิจัให่ก้นัและกนั	เราทุุก
คนสามารถไดรั้บุพี่ร

    36   สูงอายุอย่างซ้ื่�อสัตย์

		ช่ิ�นชิมกบัุบุั�นปลายชีิวิติ์
   โด็ย สกอ็ตต์   เอด็การ์
			ในยามชิรา	เราสามารถยอมรับุการเปลี�ยนแปลง	
ยงัคงรับุใชิ	้และไต์ร่ต์รองถ่งพี่รของเรา

    38   การให้คุวามช่วยเหล้ัอพ่ื้อแม่
		การกวิาดบุา้นสอนอะไรดิฉนัเกี�ยวิกบัุการเป็น
พี่อ่แม่
   โด็ย คัมรี เมเลีน เวบ็ีสเตอร์
			ควิามดีพี่ร้อมของพี่ระผูู้เ้ป็นเจัา้ช่ิวิยทุดแทุน
ควิามไม่ดีพี่ร้อมในฐานะบิุดามารดาของเรา

    40   สำาหรับบิดามารดา
		ศาสดาพี่ยากรณ์และการเปิดเผู้ย
		แนวิคิดเกี�ยวิกบัุวิธีิิใชินิ้ต์ยสารศาสนจักัรให่เ้ป็น
พี่รแก่ทุ่านและครอบุครัวิของทุ่าน

    49   วธีิที�หลักัคุำาสอนแลัะพื้นัธสัญญาพื้ฒันาขึน้

      จงตามเรามา

     25   สตรีแห่งการฟ้้ื้นฟูื้ในยุคุแรกๆ : 
		ลูซีู�ใชิข้องประทุานทุางวิญิญาณของเธิอ
   โด็ย ชาราลิีน ด็.ี ฮาวครอฟท์์
			เร่�องเด่นจัากชีิวิติ์ของลูซีู�	แมค	สมิธิ

    26   จงตามเรามา: หลักัคุำาสอนแลัะพื้นัธสัญญา
		บุทุควิามรายสปัดาห์่ทีุ�ส่งเสริมการศ่กษาห่ลกั
คำาสอนและพี่นัธิสญัญาในเด่อนนี�ของทุ่าน

  บทคุวามดจิทิลััเท่าน้ัน

    การทำาให้หลักัคุำาสอนแลัะ
พื้นัธสัญญาเกี�ยวข้องกบั
ท่านโดยตรง
   โด็ย แอชลีย์ี โฮลีด็ะเวย์

     เปิดลัอ็กประตูสู่การเปิด
เผยส่วนตวั
   โด็ย แอนนีลิีซ การ์ดิ็เนอร์

     บันทกึแลัะการจุดประกาย
ในจติวญิญาณดฉัิน
   โด็ย เมดิ็สัน ชเรเด็อร์    

      คุนหนุ่มสาว

    42   ฟ้้ื้นตวัจากคุวามด้านชาทางวญิญาณ
   โด็ย ท์าดิ็โอ้ มริูลีโลี
			เราจัะรู้ส่กถ่งพี่ระวิญิญาณอีกครั� งได้
อยา่งไร

    46   รอคุำาตอบโดยไม่สงสัย
   โด็ย อแมนด็า อโด็มาโกะ
			เราสามารถห่นัไปรออยูใ่นบุางสิ�งทีุ�คุม้ค่า

    48   เพื้ิ�มเตมิสำาหรับท่าน!
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ในบุทุควิามสำาห่รับุคนห่นุ่มสาวิเด่อนนี� 				
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30 กันยำยน ปี 2017 หลังจำกกำรประชุมใหญ่สำมัญภำคบ่ำย ข้ำพเจ้ำแวะเยี่ยม
เอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ สมำชิกโควรมัผู้เป็นที่รกัของข้ำพเจ้ำที่ โรงพยำบำล ท่ำน
เข้ำโรงพยำบำลเน่ืองจำกอำกำรหัวใจวำยเมื่อสองสำมวนัก่อน

เรำสนทนำกันดว้ยดยีิ่ง และดเูหมือนท่ำนมีอำกำรดขีึน้ ท่ำนหำยใจไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึง
เป็นสัญญำณที่ดี

  แตค่�ำ่วนัน้ัน พระวญิญำณตรสัในใจและควำมคดิขำ้พเจำ้วำ่ขำ้พเจำ้ควรกลบัไปท่ี โรง
พยำบำลในวนัอำทติย ์ระหวำ่งกำรประชมุใหญ่ภำคเช้ำวนัอำทติยก์ำรกระตุน้เตอืนทีแ่รง
กลำ้น้ันกลบัมำอกี ขำ้พเจำ้รูสึ้กวำ่ควรงดอำหำรกลำงวนัแล้วรบีไปอยูข้่ำงเอ็ลเดอรเ์ฮลส์
ทนัททีีก่ำรประชมุภำคเช้ำจบ ซ่ึงขำ้พเจำ้ท�ำตำมน้ัน

  เมือ่ไปถึงึ ขำ้พเจำ้เห็นชัดวำ่อำกำรของเอ็ลเดอรเ์ฮลส์กลบัทรดุหนักลง ทีน่่ำเศรำ้คอื
หลงัจำกข้ำพเจำ้ไปถึงึเพยีง 10 นำททีำ่นก็สิน้ใจ แตข่ำ้พเจำ้ขอบพระทยัท่ีขำ้พเจำ้อยู่
เคยีงขำ้งทำ่นพรอ้มกบัแมร ีภรรยำสุดทีร่กัของท่ำน และบุตรชำยสองคนเมือ่ทำ่นจำก
ชีวติน้ีไป

  ขำ้พเจำ้ส�ำนึกคณุอย่ำงยิง่ทีข่ำ้พเจำ้ท�ำในส่ิงทีข่ำ้พเจำ้คงไม่ไดท้�ำหำกไมม่สุีรเสียง
กระซิบกระตุน้เตอืนของพระวญิญำณบรสุิทธิ� และข้ำพเจำ้ส�ำนึกคณุอยำ่งยิง่ส�ำหรบั
ควำมเป็นจรงิของกำรเปิดเผยและทีส่วรรคเ์ปิดอกีครัง้

  ในปีน้ีทัง้กำรศึกษำส่วนตวัและชัน้เรยีนเรำจะเน้นทีห่ลกัค�ำสอนและพันธสัญญำ “กำร 
เปิดเผยจำกสวรรคแ์ละขอ้ประกำศที่ ไดร้บักำรดลใจ” เหลำ่น้ีอำจเป็นพรแกท่กุคนทีศึ่กษำ 
และลงมอืท�ำตำมกำรน�ำทำงจำกสวรรค ์เรือ่งดงักลำ่วเชือ้เชิญ “ผูค้นทัง้ปวงทกุแหง่หนให้
ฟังสุรเสียงของพระเจำ้ พระเยซคูรสิต”์ 1  เพรำะแทจ้รงิแล้ว “สุรเสียงของพระเจำ้มำถึึง
คนทัง้ปวง” ( หลกัค�ำสอนและพนัธสัญญำ 1:2 )

 เติิบโติ  ไปสู่หลกัธรรม
ของกำรเปิดเผย
   ขึ้า้พเจ้า้กระต่้น้้ให้ท้ำา่น้ทำำาต่ามขัึ้ �น้ต่อน้ทำี�จ้ำาเป็็น้ใน้การฟังพระเจ้า้
ไดีด้ีขีึ้้ �น้แลัะบอ่ย่ขึ้้ �น้เพ่�อทำี�ทำา่น้จ้ะไดีร้บัความรูแ้จ้ง้ทำี�พระองคท์ำรง
ป็ระสงคจ์้ะป็ระทำาน้แกท่ำา่น้

 โดย ประธาน 
รัสเซื่ลัล์ั   เอม็.  
เนลัสัน

			ประธิาน
ศาสนจักัรของ
พี่ระเยซููคริสต์์
แห่่งวิสุิทุธิิชินยคุ
สุดทุา้ย
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   อนัตราย คุวามม้ด การหลัอกลัวง
  พำยทุำงกำยภำพและทำง

วญิญำณเป็นส่วนหน่ึงของชีวติบน
แผน่ดนิโลก ดงัทีก่ำรแพรร่ะบำด
ของโควดิ- 19 ไดเ้ตอืนเรำ พระผู้
ช่วยใหร้อดทรงพยำกรณ์ถึงึวนัเวลำ
แหง่ควำมยำกล�ำบำกครัง้ใหญเ่กีย่ว
กบัช่วงเวลำก่อนกำรเสด็จมำครัง้ที่
สองของพระองค ์พระองคต์รสัวำ่  
“จะมีควำมอดอยำก, และโรคระบำด,  
และแผน่ดนิไหว, ในสถึำนทีต่ำ่งๆ” 
(  โจเซฟ สมธิ—มทัธิว 1:29 )

  ส่ิงทีม่ำกบัควำมยำกล�ำบำกเช่นน้ัน 
คอืควำมมดืและกำรหลอกลวงทีเ่พิม่
ขึน้รอบตวัเรำ ดงัทีพ่ระเยซตูรสักบั
สำนุศิษยข์องพระองค ์“ควำมช่ัวช้ำสำมำนย์จะมมีำก” กอ่น
กำรเสด็จกลบัมำของพระองค ์(  โจเซฟ สมธิ—มทัธวิ 1:30 )

  ซำตำนบญัชำกำรกองก�ำลงัของเขำและตอ่ตำ้นอยำ่งรนุแรง
ตอ่งำนของพระเจำ้และพวกเรำทีม่ส่ีวนในงำนน้ัน เพรำะเรำ
ตอ้งเผชิญอนัตรำยทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ กำรน�ำทำงจำกสวรรค์
จงึไมม่วีนัมำกเกนิไปส�ำหรบัเรำ และควำมพยำยำมทีจ่ะฟัง
สุรเสียงของพระเยซคูรสิต—์พระผูเ้ป็นส่ือกลำง พระผูช่้วยให้
รอด และพระผู้ ไถึข่องเรำ—ไมเ่คยเรง่ดว่นเกนิไปส�ำหรบัเรำ

  ดงัท่ีขำ้พเจำ้กลำ่วไมน่ำนหลงัจำกไดร้บัเรยีกเป็นประธำน
ศำสนจกัร พระเจำ้ทรงพรอ้มทีจ่ะเปิดเผยพระด�ำรขิอง
พระองคแ์กเ่รำ น่ันคอืพรอนัประเสรฐิสุดประกำรหน่ึงที่
พระองคป์ระทำนแก่เรำ 2 

  ในยคุของเรำ พระองคท์รงสัญญำวำ่ “หำกเจำ้จะถึำม  
เจำ้จะไดร้บักำรเปิดเผยมำเตมิกำรเปิดเผย, ควำมรูม้ำเตมิ
ควำมรู”้ ( หลกัค�ำสอนและพันธสัญญำ 42:61 )

  ขำ้พเจำ้ทรำบวำ่พระองคจ์ะทรงตอบค�ำวงิวอนของเรำ

    วธีิที�เราจะฟัื้งพื้ระองค์ุ
  ทกุวนัน้ีกำรรูว้ธิทีีพ่ระวญิญำณตรสัส�ำคญัยิง่ เพือ่รบักำร 

เปิดเผยส่วนตวั เพือ่คน้พบค�ำตอบ และเพือ่รบักำรปกป้อง 
และกำรน�ำทำง เรำตอ้งจดจ�ำแบบแผนทีศ่ำสดำพยำกรณ์ 
โจเซฟ สมธิวำงไว้ ใหเ้รำ

  ขัน้แรก เรำตอ้งใฝ่่ใจศึกษำพระคมัภรี ์กำรท�ำเช่นน้ันเปิด
ควำมคดิและใจของเรำใหร้บัพระด�ำรสัสอนและควำมจรงิ
ของพระผูช่้วยใหร้อด พระวจนะของพระครสิต ์“บอก [เรำ]  
ทกุส่ิงที ่[เรำ] ควรท�ำ” ( 2   นีไฟ 32:3 ) โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ใน
ยคุแหง่ควำมไม่แน่นอนและวุน่วำยสับสนน้ี

  จำกน้ันเรำสวดอ้อนวอน กำรสวดออ้นวอนตอ้งกำรควำม
มุง่มัน่ ดงัน้ันเรำตอ้งออ่นน้อมถ่ึอมตนตอ่พระพกัตรพ์ระผู ้

เป็นเจำ้ หำสถึำนทีเ่งยีบสงบทีเ่รำ 
จะไปไดเ้ป็นประจ�ำ แลว้ทุม่เทจติใจ 
เรำถึวำยแดพ่ระองค์

  พระเจำ้ตรสัวำ่ “จงมำอยู่ ใกล้
เรำและเรำจะเขำ้มำอยู่ ใกลเ้จำ้; จง
แสวงหำเรำอย่ำงขยนัหมัน่เพยีร
และเจำ้จะไดพ้บเรำ; ขอ, และเจำ้
จะไดร้บั; เคำะ, และจะเปิดมนัให้
เจำ้” ( หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ  
88:63)

  กำรอยู่ ใกลพ้ระเจำ้น�ำมำซ่ึงกำร
ปลอบโยนและก�ำลังใจ ควำมหวงั
และกำรเยียวยำ ดงัน้ัน เรำสวด
ออ้นวอนในพระนำมของพระองค์
เกีย่วกบัควำมกงัวลและควำม

ออ่นแอของเรำ ควำมปรำรถึนำและผูเ้ป็นทีร่กัของเรำ กำร
เรยีกและข้อสงสัยของเรำ

  จำกน้ันเรำฟัง
  ถึำ้เรำยงัคกุเขำ่ตอ่ไปอกีสักครูห่ลงัจบกำรสวดออ้นวอน  

ควำมคดิ ควำมรูสึ้ก และกำรน�ำทำงจะเขำ้มำสู่ควำมนึกคดิ
ของเรำ กำรบนัทกึควำมประทบัใจเหล่ำน้ันไวจ้ะช่วยใหเ้รำ
จดจ�ำไดว้ำ่กำรกระท�ำใดท่ีพระเจำ้ทรงประสงค์ ใหเ้รำท�ำ

  เมือ่เรำท�ำกระบวนกำรน้ีซ�ำ้ๆ เรำจะ “เตบิโตไปสู่หลกั 
ธรรมแหง่กำรเปิดเผย” ตำมถ้ึอยค�ำของศำสดำพยำกรณ์ 
โจเซฟ สมธิ 3  

    มค่ีุาคุวรรับการเปิดเผย
  กำรขดัเกลำควำมสำมำรถึในกำรรบัรูสุ้รเสียงกระซิบของ

พระวญิญำณบรสุิทธิ�และกำรเพ่ิมควำมสำมำรถึทีจ่ะรบักำร
เปิดเผยตอ้งใช้ควำมมคีำ่ควร ควำมมคีำ่ควรไมจ่�ำเป็นตอ้งดี
พรอ้ม แตเ่รยีกรอ้งใหเ้รำพยำยำมมคีวำมบรสุิทธิ�มำกขึน้

  พระเจำ้ทรงคำดหวงัใหเ้รำพยำยำมทกุวนั พฒันำทกุวนั  
กลบัใจทกุวนั ควำมมคีำ่ควรน�ำมำซ่ึงควำมบรสุิทธิ� และ
ควำมบรสุิทธิ�ท�ำใหเ้รำคูค่วรกบัพระวญิญำณบรสุิทธิ� ขณะที่
เรำรบั “พระวญิญำณศักดิ�สิทธิ�เป็นผูน้�ำทำง [ของเรำ]”  
( หลกัค�ำสอนและพนัธสัญญำ 45:57 ) เรำคูค่วรกบักำรเปิด
เผยส่วนตวั

  ถึำ้มส่ิีงใดทีห่ยดุเรำจำกกำรเปิดประตรูบักำรน�ำทำงจำก
สวรรค ์เรำอำจตอ้งกลบัใจ กำรกลบัใจช่วยใหเ้รำเปิดประตู
เพือ่ใหเ้รำไดย้นิสุรเสียงของพระเจำ้บอ่ยและชัดเจนมำก
ขึน้

  “มมีำตรฐำนชัดเจน” เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนำรแ์หง่ 
โควรมัอัครสำวกสิบสองสอน “ถึำ้บำงส่ิงทีเ่รำคดิ เห็น ไดย้นิ  
หรอืท�ำน�ำเรำออกหำ่งจำกพระวญิญำณบรสุิทธิ� เรำควรหยุด

เพราะเราต่อ้งเผ่ชิญ
อนั้ต่ราย่ทำี�เพิ�มข้ึ้ �น้เร่�อย่ๆ
 การน้ำาทำางจ้ากสวรรคจ์้ง้
ไมม่วีนั้มากเกนิ้ไป็สำาห้รบั
เรา แลัะความพย่าย่ามทำี�

จ้ะฟังส้รเสีย่งขึ้องพระ
เย่ซูคูรสิต่์ ไม่เคย่เรง่ดีว่น้

เกนิ้ไป็สำาห้รบัเรา
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คดิ หยดุมอง หยดุฟัง หรอืหยดุท�ำส่ิงน้ัน ตวัอยำ่งเช่น  
ถึ้ำส่ิงที่ ให้ควำมบันเทิงท�ำให้เรำเหินห่ำงจำกพระวญิญำณ 
ศักดิ�สิทธิ� แน่นอนวำ่ควำมบนัเทงิประเภทน้ันไมเ่หมำะกบั
เรำ เพรำะพระวญิญำณทนไม่ไดก้บัเรือ่งต�ำ่ช้ำ หยำบคำย 
หรอืไม่สุภำพ จึงเห็นไดชั้ดวำ่เรือ่งเช่นน้ันไมเ่หมำะกบัเรำ” 4 

  เมือ่เรำผนวกควำมบรสุิทธิ�และกำรเช่ือฟังทีเ่พิม่ขึน้เขำ้
กบักำรอดอำหำร กำรแสวงหำอยำ่งพำกเพยีร กำรศึกษำพระ
คมัภรีแ์ละถึอ้ยค�ำของศำสดำพยำกรณ์ทีม่ชีีวติ กำรท�ำงำน
พระวหิำรและงำนประวตัคิรอบครวั สวรรคจ์ะเปิด ในทำง
กลับกนั พระเจำ้จะทรงท�ำใหสั้ญญำของพระองคส์�ำเรจ็: “เรำ
จะเผยพระวญิญำณของเรำส่วนหน่ึงใหเ้จำ้, ซ่ึงจะใหค้วำม
สวำ่งแกค่วำมคดิเจำ้” ( หลักค�ำสอนและพนัธสัญญำ 11:13 )

  เรำอำจตอ้งอดทน แตพ่ระผูเ้ป็นเจำ้จะตรสักบัเรำในวธิี
และในเวลำของพระองค์

    วญิญาณแห่งคุวามเข้าใจ
  โยบประกำศวำ่ “แตว่ญิญำณทีอ่ยู่ ในมนุษยแ์ละลมหำยใจ

ขององคผ์ูท้รงมหิทธฤิทธิ�ท�ำใหเ้ขำเขำ้ใจ” (  โยบ 32:8 ) ในปี
ใหมน้ี่ ขำ้พเจำ้กระตุน้ใหท้ำ่นท�ำตำมขัน้ตอนทีจ่�ำเป็นในกำร
ฟังพระเจำ้ไดด้ขีึน้และบอ่ยขึน้เพือ่ทีท่ำ่นจะไดร้บัควำมรู้
แจง้ทีพ่ระองคท์รงประสงคจ์ะประทำนแกท่ำ่น

  กอ่นทีเ่อ็ลเดอรเ์ฮลส์จะจำกไปในวนัน้ันของเดอืนตลุำคม
ปี 2017 ท่ำนเตรยีมค�ำพดูสัน้ๆ ส�ำหรบักำรประชุมใหญส่ำมัญ
ซ่ึงทำ่นไมส่ำมำรถึให้ ได ้ ในค�ำพดูน้ัน ท่ำนเขยีนวำ่ “ศรทัธำ
ของเรำเตรยีมเรำใหพ้รอ้มอยู่ ในทีป่ระทับของพระเจำ้” 5 

  เมือ่เรำรบักำรเปิดเผย เรำใช้เวลำอยู่ ในทีป่ระทับของพระ
ผูเ้ป็นเจำ้ขณะพระองคท์รงเปิดเผยพระด�ำร ิพระประสงค ์ 
และสุรเสียงของพระองคแ์กเ่รำ (ด ู หลกัค�ำสอนและพนัธ- 
สัญญำ 68:4 ) ขอใหเ้รำเพ่ิมศรทัธำของเรำเขำ้ไปในกำรกระ- 
ท�ำ กำรรอ้งทลูพระองค ์กำรด�ำเนินชีวติอยำ่งมคีำ่ควรกบั
กำรดลใจทีสั่ญญำไวข้องพระองค ์และกำรท�ำตำมกำรน�ำ
ทำงทีเ่รำไดร้บั ◼
     อ้างองิ
    1.   ค�ำน�ำของพระคมัภรีห์ลกัค�ำสอนและพนัธสัญญำ
     2.   ด ูรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน, “กำรเปิดเผยส�ำหรบัศำสนจกัร กำรเปิดเผย

ส�ำหรบัชีวติเรำ,” เลัยี่โฮน้า,  พ.ค. 2018, 94.
     3.   คำาสอน้ขึ้องป็ระธาน้ศิาสน้าจ้กัร: โจ้เซูฟ สมิธ  (2007), 141.
     4.   เดวดิ เอ. เบดนำร,์ “เพือ่เรำจะมพีระวญิญำณของพระองคอ์ยูก่บัเรำตลอด

เวลำ,” เลัยี่โฮน้า , พฤษภำคม 2006, 35–36.
     5.   ใน นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “สุรเสียงของพระเจำ้,” เลัยี่โฮน้า,  พ.ย. 2017, 

125.            
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พื้ระผู้เป็นเจ้าตรัสกบัเรา 
ในปัจจุบัน

พ้ื้น้ฐานพื้ระกติตคุิุณ

พื่ระบิีด็าบีนสวรรค์ท์รงต้องการช่วยเรา เราฟังพื่ระองค์หร่อไม่?

สองรอ้ยปีกอ่น พระบดิำบน
สวรรคแ์ละพระเยซคูรสิตท์รง
ปรำกฏตอ่เด็กวยัรุน่ช่ือโจเซฟ 

สมธิ นิมติแรกน้ีสอนควำมจรงิทีส่�ำคญั
แกเ่รำ พระเยซูทรงน�ำศำสนจกัรบน
แผน่ดนิโลกอีกครัง้ ปัจจบุนัมศีำสดำ
พยำกรณ์เช่นเดยีวกับสมยัโบรำณ 
พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงรูจั้กช่ือของเรำแตล่ะ
คนและทรงฟังค�ำสวดอ้อนวอนของ
เรำ ในแตล่ะวนัเรำไดร้บัพรเมือ่เรำ
พยำยำมฟังสุรเสียงของพระองค์

 ฉันจะมกีารเปิดเผยได้อย่างไร?
  เรำสำมำรถึทลูถึำมพระบดิำบน

สวรรคผ์ูท้รงเป่ียมดว้ยควำมรกั ทรง
มอี�ำนำจในทกุส่ิง ทรงรูทุ้กส่ิงไดต้ลอด
เวลำผำ่นกำรสวดออ้นวอน พระองค์
ทรงประสงค์ ใหเ้รำขอบพระทยั
พระองคส์�ำหรบัพร ทูลพระองคเ์กีย่ว
กบัชีวติเรำ และทูลขอส่ิงทีเ่รำตอ้งกำร  
จำกน้ันเรำควรสนใจในควำมคดิและ
ควำมรูสึ้กท่ีมำจำกพระวญิญำณ
บรสุิทธิ� ผูท้รงเปรยีบเสมือนผูส่้งสำร
จำกพระบดิำบนสวรรคข์องเรำ

 การเปิดเผยคุ้ออะไร?
  เมือ่พระผูเ้ป็นเจำ้ตรสักบับตุรธิดำ

ของพระองค ์ส่ิงน้ันเรยีกวำ่ “กำรเปิด
เผย” มกีำรเปิดเผยท่ีแตกตำ่งกนั
หลำยแบบ

  กำรเปิดเผยส่วนตวัคอืเมือ่พระผู้
เป็นเจำ้ตรสักบัเรำแตล่ะคนผำ่นพระ
วญิญำณบรสุิทธิ� พระองคท์รงสำมำรถึ
ปลอบโยนและน�ำทำงเรำ

  เรำสำมำรถึรบักำรเปิดเผยเกีย่วกบัวธิี
ทีเ่รำจะช่วยผูค้นทีเ่รำไดร้บัเรยีกใหน้�ำได้
ดว้ย ตวัอยำ่งเช่น บดิำมำรดำสำมำรถึ
รบักำรเปิดเผยเกีย่วกบัครอบครวัของ
พวกเขำ และอธกิำรสำมำรถึรบักำรเปิด
เผยเกีย่วกบัวอรด์ของเขำ

  ศำสดำพยำกรณ์เทำ่น้ันสำมำรถึรบั
กำรเปิดเผยส�ำหรบัศำสนจกัรทัง้หมด  
กระน้ันเรำแตล่ะคนสำมำรถึสวด
ออ้นวอนเพือ่รูว้ำ่ส่ิงทีผู่น้� ำสอนน้ันจรงิ
หรอืไม่
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	บุทุควิามอ่�นๆ	ห่ลายเร่�องในฉบุบัุนี�
สอนเราเกี�ยวิกบัุการเปิดเผู้ย	(ดู	ห่นา้	6,	
12,	22,	25,	38,	42)	

   ถ้อยคุำาที�ต้องจดจำา
		เราห่วิงัวิา่ทุ่านจัะมีควิามสุขกบัุการ

เรียนรู้เร่�องการเปิดเผู้ย	นี�ค่อคำาศพัี่ทุ์
พี่ระกิต์ติ์คุณคำาอ่�นๆ	ทีุ�ทุ่านสามารถ
เรียนรู้ไดจ้ัากฉบุบัุนี� :

  ผนึก:		เม่�อสมาชิิกครอบุครัวิเป็น
ห่น่�งเดียวิกนัเพี่่�อนิรันดรในพี่ระวิหิ่าร	 
(ดูห่นา้	18)

  พื่ันธสัญญา:		สญัญาศกัดิ� สิทุธิิ�
ระห่วิา่งบุุคคลกบัุพี่ระผูู้เ้ป็นเจัา้	เช่ิน	
พี่นัธิสญัญาบุพัี่ติ์ศมา	(ดูห่นา้	22)

  สานุศิิษย์:		คนทีุ�เรียนรู้เกี�ยวิกบัุพี่ระ
เยซููคริสต์แ์ละพี่ยายามทุำาต์ามแบุบุ
อยา่งของพี่ระองค์

 ในพื้ระคุมัภร์ีมแีบบอย่างอะไร
บ้างของการเปิดเผย?

  ในพระคมัภรีบ์รรยำยเรือ่งทีพ่ระผู้
เป็นเจำ้ตรสักบัผูค้นของพระองค์ ไว้
หลำยเรือ่ง

    •    พระผูเ้ป็นเจำ้ตรสับอกโนอำห์ถึึง 
วธิรีกัษำครอบครวัใหป้ลอดภยั  
(ด ู ปฐมกำล 6:17–18 )

    •    พระบิดำบนสวรรคแ์ละพระเยซู
ทรงปลอบโยนสำนุศิษยช่ื์อสเทเฟน 
(ด ู กจิกำรของอคัรทูต 7:55 )

    •    กำรเปิดเผยช่วยใหนี้ไฟรกัษำพระ
บญัญตัิไว้ ได ้(ด ู 1   นีไฟ 4:6 )

    •    ขณะท่ีพระคมัภรีเ์ลม่อืน่ๆ มำจำก
บนัทกึโบรำณ หลักค�ำสอนและพันธ- 
สัญญำประกอบดว้ยกำรเปิดเผยยคุ
ปัจจบุนั ปีน้ีเรำมีโอกำสพเิศษทีจ่ะ
ไดศึ้กษำพระคมัภรีท์ีป่ระกอบดว้ย
พระวจนะโดยตรงจำกพระเจำ้    ◼ 

 เสียงของการเปิดเผยเป็นแบบใด?
  กำรอธบิำยเรือ่งกำรเปิดเผยไม่ไดม้ี

เพยีงวธิเีดยีว พระผูเ้ป็นเจำ้ตรสักบัเรำ
แตล่ะคนในวธิทีีเ่รำจะเขำ้ใจ (ด ู หลกั
ค�ำสอนและพนัธสัญญำ 1:24 ) บำง
ครัง้ผูค้นมปีระสบกำรณ์เป็นควำมฝัน
และนิมติ แตบ่อ่ยครัง้กวำ่ พระผูเ้ป็น
เจำ้ตรสักับเรำผ่ำนควำมรูสึ้กสงบเงยีบ 
จำกพระวญิญำณบรสุิทธิ� เหมอืนรูสึ้ก 
อบอุน่ สงบสันต ิหรอืปีติ

  กำรศึกษำหลกัค�ำสอนและพันธ-
สัญญำเดอืนน้ี เรำอ่ำนเกีย่วกบัออลเิวอร ์
คำวเดอร ีซ่ึงเขำไดเ้รยีนรูว้ำ่กำรเปิด
เผยจะมำสู่ทัง้ในควำมนึกคดิและใจ  
(ด ู หลกัค�ำสอนและพันธสัญญำ 8:2 )
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        “สวดออ้นวอนในพระนำมของพระเยซคูรสิต์
เกีย่วกบัขอ้กงัวล ควำมกลัว ควำมออ่นแอ
ของทำ่น—ใช่ ควำมปรำรถึนำของใจทำ่น  

แล้วฟัง! เขยีนควำมคดิทีเ่ขำ้มำในจติใจทำ่น  
บนัทกึควำมรูสึ้กและท�ำตำมทีท่ำ่นไดร้บักำรกระ- 
ตุน้เตอืนใหท้�ำ เมือ่ทำ่นท�ำกระบวนกำรน้ีซ�ำ้วนั
แล้ววนัเลำ่ เดอืนแลว้เดอืนเลำ่ ปีแลว้ปีเลำ่ ทำ่น
จะ ‘เตบิโตไปสู่หลกัธรรมแหง่กำรเปิดเผย’

  “พระผูเ้ป็นเจำ้ทรง ต่อ้งการ ตรสักบัทำ่นจรงิ
หรอื? ใช่!”
   ประธานรัสเซื่ลัล์ั เอม็. เนลัสัน, ประธานศาสนจกัรของพื้ระเยซูื่คุริสต์
แห่งวสุิทธิชนยุคุสุดท้าย, “การเปิดเผยสำาหรับศาสนจกัร การเปิดเผย
สำาหรับชีวติเรา,” เลียีโฮนา,  พื้.คุ. 2018, 95.

     “ทำ่นสำมำรถึรบักำรดลใจและกำรเปิดเผยส่วน
ตวัทีส่อดคลอ้งกบัพระบัญญตัขิองพระองค ์ 
ซ่ึงเหมำะสมกับทำ่น ทำ่นมพีนัธกิจและบทบำท
เฉพำะตวัทีต่อ้งปฏบิตัิ ในชีวติและจะไดร้บักำรน�ำ
ทำงเฉพำะตวัเพือ่ท�ำส่ิงเหลำ่น้ันใหส้�ำเรจ็

พลงัของ 
กำรเปิดเผย
ส่วนตวั
วธิรีบัการเปิ็ดีเผ่ย่ทำี�คำ �าจ้น้้ชีวติ่
ซู้�งเห้มาะสมกับทำา่น้
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  “นีไฟ พีช่ำยของเจเรด็ และแมแ้ต่ โมเสส ทกุ
ทำ่นตำ่งตอ้งขำ้มผนืน� ้ำกวำ้งใหญ—่แตล่ะทำ่น
ขำ้มดว้ยวธิแีตกตำ่งกนั นีไฟท�ำ ‘งำนไมด้ว้ยฝี่มอื
วจิติรพสิดำร’ พีช่ำยของเจเรด็ตอ่เรอืที ่‘แน่นหนำ
เหมือนกบัชำม’ ส่วนโมเสส ‘เดนิไปตำมดนิแหง้
กลำงทอ้งทะเล’

  “พวกเขำแตล่ะคนไดร้บัค�ำแนะน�ำส่วนตวัที่
เหมำะสมกับตนเอง ตำ่งคนตำ่งวำงใจและลงมือท�ำ”
   มเิชลัล์ั เคุรก, ที�ปรึกษาที�หนึ�งในฝ่่ายประธานเยาวชนหญงิสามญั,  
“สมรรถภาพื้ทางวญิญาณ” เลียีโฮนา,  พื้.ย. 2019, 21.

     “กำรดืม่ด�ำ่จรงิๆ เป็นมำกกวำ่กำรไดก้นิอำหำร
อรอ่ย ดืม่ด�ำ่คอืกำรประสบปีต ิกำรบ�ำรงุเลีย้ง กำร
เฉลมิฉลอง กำรแบง่ปัน กำรแสดงควำมรกัตอ่
ครอบครวัและคนทีเ่รำรกั กำรบอกกลำ่ววำ่เรำน้อม
ขอบพระทัยพระผูเ้ป็นเจำ้ และกำรสรำ้งควำม 
สัมพนัธข์ณะรบัประทำนอำหำรมำกมำยทีม่รีส 
เลิศ ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่เมือ่เรำดืม่ด�ำ่พระวจนะของ
พระครสิต ์เรำจะนึกถึงึประสบกำรณ์คลำ้ยกนั  .   .   .

  “ .   .   .  กำรดืม่ด�ำ่พระวจนะของพระครสิตจ์ะน�ำ
มำซ่ึงกำรเปิดเผยทีค่�ำ้จนุชีวติ ยนืยนัอตัลกัษณ์
แทจ้รงิและคณุคำ่ของเรำตอ่พระผูเ้ป็นเจำ้ในฐำนะ
บตุรธิดำของพระองค ์น�ำเพือ่นๆ ของเรำมำหำพระ
ครสิตแ์ละชีวติอันเป็นนิจ”
   เอล็ัเดอร์ทากาชิ วาดะแห่งสาวกเจบ็สิบ, “ด้�มดำ�าพื้ระวจนะของพื้ระคุริสต์,” 
เลียีโฮนา,  พื้.คุ. 2019, หน้า 38- 39, 40.

     “ศีลระลกึเป็นเวลำส�ำหรบัพระบดิำบนสวรรค์
เช่นกันทีจ่ะสอนเรำถึงึกำรชดใช้ของพระบุตรผูเ้ป็น
ทีร่กัของพระองค—์พระผูช่้วยใหร้อดของเรำ  
พระเยซคูรสิต—์และส�ำหรบัเรำเพือ่จะไดร้บักำร
เปิดเผยเกีย่วกบัส่ิงน้ัน เป็นเวลำทีจ่ะ ‘เคำะแล้ว
จะเปิดใหแ้กพ่วกทำ่น’ เพือ่ขอและเพือ่รบัควำมรู้
น้ี เป็นเวลำทีเ่รำจะทูลขอพระผูเ้ป็นเจำ้ดว้ยควำม
คำรวะถึงึควำมรูน้ี้ และถึำ้เรำท�ำ ขำ้พเจำ้ไมส่งสัย
เลยวำ่เรำจะไดร้บัควำมรูน้ี้ ซ่ึงจะเป็นพรแกชี่วติเรำ
มำกมำยเหลือคณำนับ”
   เอล็ัเดอร์คุลัอดโิอ อาร์. เอม็. คุอสตาแห่งสาวกเจด็สิบ, “ว่าพื้วกเขาระลักึ
ถงึพื้ระองค์ุตลัอดเวลัา,” เลียีโฮนา,  พื้.ย. 2015, 103.

     “จงเช่ือฟัง จงนึกถึงึเวลำทีท่ำ่นรูสึ้กถึงึพระ
วญิญำณในอดตี และทลูขอดว้ยศรทัธำ ค�ำตอบของ
ทำ่นจะมำ และท่ำนจะรูสึ้กถึงึควำมรกัและสันตสุิข
จำกพระผูช่้วยใหร้อด ค�ำตอบอำจจะไม่มำอยำ่ง

รวดเรว็หรอืในรปูแบบท่ีทำ่นปรำรถึนำ แตค่�ำตอบจะมำ อยำ่ยอมแพ!้ 
อยำ่ยอมแพ!้”
   เอล็ัเดอร์เจมส์ บี. มาร์ตโินแห่งสาวกเจด็สิบ, “หันไปหาพื้ระองค์ุแล้ัวคุำาตอบจะมา,” เลียีโฮนา,   
พื้.ย. 2015, 59.

     “พระเจำ้ตรสับอกเรำซ�ำ้แล้วซ�ำ้เล่ำให ้‘แสวงหำกำรเรยีนรู,้ แม้ โดย
กำรศึกษำและโดยศรทัธำดว้ย’ เรำไม่เพยีงรบัแสงสวำ่งและควำม
เขำ้ใจโดยกำรใหเ้หตผุลจำกควำมคดิเรำเทำ่น้ันแตร่บัได้ โดยกำรน�ำ
ทำงและกำรดลใจจำกพระวญิญำณบรสุิทธิ�ดว้ย  .   .   .

  “เมือ่มมุมองสองมมุน้ีผสำนกนัในจติวญิญำณของเรำ ภำพที่
สมบรูณ์ภำพหน่ึงจะแสดงควำมจรงิของเรือ่งดงัทีเ่ป็นจรงิ”
   เอล็ัเดอร์มาไธอสั เฮลัด์แห่งสาวกเจด็สิบ, “แสวงหาคุวามรู้โดยพื้ระวญิญาณ,” เลียีโฮนา,  พื้.คุ. 2019, 
หน้า 31, 33.               ◼ 

 คุ้นหาเพื้ิ�มเตมิ
		ค ำาพี่ดูอา้งอิงเห่ล่านี�นำามาจัากคำาปราศรัยในการประชุิมให่ญ่สามญั	 
ไปทีุ�		gc   .ChurchofJesusChrist   .org			แลว้ิคลิกทีุ�	“ห่วัิขอ้”	จัากนั�นคลิกทีุ�	 
“การเปิดเผู้ย”	เพี่่�อคน้ห่าข่าวิสารทีุ�เกี�ยวิขอ้งกนัจัากผูู้น้ำาศาสนจักัร

ภา
พี่
ป
ระ
กอ

บุ
โด
ย	
อลั

เล
น็
	ก
าร์
น
ส์

 ข้น
มปั

งกั
บี

ป
ลีา
		โ
ดย
	โ
รส

	ด
าต์
อ็ค

	ด
อล

ล์



14 เลียโฮนา

ภา
พี่
ถ่า
ยบุ

ริเ
วิณ

ดา้
น
ห่
น
า้พี่

ระ
วิห่

าร
แวิ
น
คูเ
วิอ

ร์	
บุ
ริต์
ชิ	
โค
ลมั

เบุ
ย	
โด
ยผู้
ูเ้ขี
ยน

;	ภ
าพี่

อ่�น
จัา
ก	

G
ET

TY
 IM

AG
ES

  หลงัจำกสำมีของดฉัินออกไป
ท�ำงำน ดฉัินก็ท�ำงำนบำ้นประจ�ำ

วนัใหเ้สรจ็ จำกน้ันก็นอนพกัและใช้
เวลำไปกับ Facebook, MessengerFacebook, Messenger  และ  
 InstagramInstagram  สองสำมช่ัวโมง ดฉัินใช้เวลำ
เกอืบ 15 ช่ัวโมงตอ่สัปดำหก์บัโซเชียล 
มเีดยี ดเูหมือนดฉัินไมอ่ำจหยดุกำร
แบง่ปันวดิี โอและรปูภำพตลก แต่
ดฉัินแทบจะไม่แบง่ปันขำ่วสำรเกีย่ว
กบัศำสนจกัร บอ่ยครัง้เวลำนอน สำมี
ดฉัินตอ้งช่วยดฉัินออกจำกโซเชียล 
มเีดยีเพือ่ทีด่ฉัินจะไดน้อนหลบั

  ในครัง้น้ีดฉัินตัง้เป้ำหมำยในกำร
อำ่นพระคมัภรี์ ไบเบลิจนจบเพือ่ให้
ดฉัินเขำ้ใจพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต์ ไดด้ขีึน้ ในแตล่ะวนัดฉัินอทุศิ
ตนใหก้บักำรอ่ำนประมำณสำมบท ใน

 ตวัเล้ัอกที�ดกีว่า
			มิเชิล	พี่ี.	เซูอร์วินิ,	เกเรต์าโร	เมก็ซิูโก		

วนัทีด่ฉัินใช้เวลำมำกไปกบัโซเชียลม-ี
เดยี ดฉัินจะพยำยำมอำ่นเน้ือหำเพ่ิม
เตมิอีกเล็กน้อย

  คนืหน่ึงดฉัินวำงพระคมัภรี์ ไบเบลิ
ไวข้ำ้งๆ เพือ่จะอำ่นสองสำมบท แต่
กอ่นทีจ่ะอำ่น ดฉัินหยิบโทรศัพทขึ์น้ 
มำและใช้เวลำหน่ึงช่ัวโมงครึง่ในโซเชียล 
มเีดยี เมือ่ดฉัินรูว้ำ่กี่ โมงแล้ว ดฉัินจงึ 
วำงโทรศัพท์และคกุเขำ่สวดออ้นวอน  
ค�ำสวดออ้นวอนของดฉัินใช้เวลำไมถึ่ึง  
10 วนิำท ีทนัทท่ีีดฉัินยนืขึน้เสียงหน่ึง
มำอยู่ ในควำมคดิของดฉัินพดูวำ่ “เรำ
อยำกใหเ้จำ้ใช้เวลำสวดออ้นวอนมำก
เทำ่กบัทีเ่จำ้ใช้เวลำในโซเชียลมเีดยี”

  ดฉัินประหลำดใจที่ ไดร้บัขำ่วสำร 
โดยตรงจำกพระวญิญำณ ดฉัินรูว้ำ่ 

เสียงวสุิทธิชนยุคุสุดท้าย

ดีฉัิัน้ป็ระห้ลัาดีใจ้ทำี� ไดีร้บัขึ้อ้ความโดีย่ต่รงจ้ากพระวญิญาณ ดีฉัิัน้รูว้า่ต่อ้งทำำา
อะไรแลัะไมล่ังัเลัเลัย่แม้แต่ว่นิ้าทำเีดียี่ว

ตอ้งท�ำอะไรและไม่ลงัเลเลยแม้แต ่
วนิำทีเดยีว ดฉัินลบแอปพลเิคชันโซ- 
เชียลมเีดยีออกจำกโทรศัพทท์นัทแีละ
เริม่หยดุใช้ โซเชียลมเีดยี

  หน่ึงสัปดำหต์อ่มำ ดฉัินรบัเอ็นดำว- 
เมน้ท์ ในพระวหิำรศักดิ�สิทธิ� พรอ้มกบั
พนัธสัญญำทีด่ฉัินท�ำกบัพระเจำ้  
ดฉัินสัญญำกบัพระองคว์ำ่ในเวลำวำ่ง
ของดฉัิน ดฉัินจะอำ่นเรือ่งเกีย่วกบั
ศำสนจกัรและศำสดำพยำกรณ์ โจ- 
เซฟ สมธิ และอ่ำนพระคมัภรี์ ไบเบลิ
ตอ่ไป

  พระบดิำบนสวรรคท์รงอวยพรให้
ดฉัินเลือกส่ิงทีด่กีวำ่โดยกำรออกจำก
โซเชียลมเีดยี และใช้เวลำเรยีนรูพ้ระ
กติตคิณุท่ี ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของพระ
เยซคูรสิตม์ำกขึน้  ◼ 



	 มกราคม	20212021 15

 เดเนโต ฟื้อร์ด
  เซื่นต์แคุเธอรีน  
จาเมกา

        พระกติ่ต่คิณ้ทำำาให้ผ้่ม
ดีำาเนิ้น้ต่อ่ไป็แลัะมองห้า 
วนั้เวลัาทำี�ดีข้ีึ้ �น้

    คุ้นคุว้าเพื้ิ�มเตมิ

		เรียนรู้วิา่ควิามเขา้ใจัเร่�องการฟ่ื้� นฟืู้และ
แผู้นแห่่งควิามรอดเปลี�ยนชีิวิติ์ของเดเน- 
โต์ไดอ้ยา่งไร	อ่านบุทุควิามในฉบุบัุนี� ใน
คลงัคน้ควิา้พี่ระกิต์ติ์คุณ	ห่ร่อออนไลนที์ุ�	
 ChurchofJesusChrist   .org/   go/   12115   
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 ผมไมม่คีวำมสุขเลยในฐำนะเด็กชำยคนหน่ึงแตส่ิ่งตำ่งๆ 
เปลีย่นไปเมือ่คนอเมรกินัสองคนมำเคำะประตขูองเรำ

  เมือ่ผมอำยุ 14 ปี ผมอยำกรูเ้กีย่วกบัชำวอเมรกินัสองคน
ทีพ่ดูภำษำญีปุ่่นไดแ้ละแนะน�ำตวัวำ่พวกเขำเป็นผูส้อน
ศำสนำ หลังจำกพวกเขำกลับไป พอ่ยืน่หนังสือเลม่หน่ึงให้
ผม หนังสือทีพ่วกเขำเพิง่ใหพ้อ่เรยีกวำ่พระคมัภรีม์อรมอน 
ผมเริม่อำ่นและรูสึ้กถึงึควำมพเิศษบำงอย่ำงแตผ่มไมรู่ว้ำ่คอื
อะไร หน่ึงเดอืนตอ่มำผมอำ่นจบและวำงไวบ้นชัน้หนังสือ

  สำมปีตอ่มำผมพบกับผูส้อนศำสนำสองคนทีส่ถึำนีรถึไฟ
ในโตเกยีว พวกเขำเชิญใหผ้มฟังขำ่วสำรของพวกเขำ ผมน�ำ
พระคมัภีรม์อรมอนมำดว้ยในกำรพบกบัพวกเรำครัง้ตอ่ไป

  พวกเขำเริม่สนทนำดว้ยกำรพดูวำ่ “เรำอยำกจะแบง่ปัน
หนังสือส�ำคญัเล่มหน่ึงกบัคณุ”

  ผมหยบิพระคมัภรีม์อรมอนขึน้มำจำกกระเป๋ำแลว้ถึำม
วำ่ “ ใช่หนังสือเลม่น้ีหรอืเปลำ่ครบั ผมอ่ำนแลว้ครบั”

  พวกเขำประหลำดใจ ในทีสุ่ดผมเรยีนพระกติตคิณุและ
ผูส้อนศำสนำกระตุน้ใหผ้มทลูถึำมพระผูเ้ป็นเจำ้ดว้ยควำม
จรงิใจวำ่พระคมัภรีม์อรมอนเป็นควำมจรงิหรอืไม ่ 
(ด ู โมโรไน 10:4–5 )

  คนืหน่ึง ผมนึกถึงึพระผูเ้ป็นเจำ้ ศำสนจกัร พระคมัภรี ์
มอรมอน และคดิวำ่ผมจะมคีวำมสุขและรูสึ้กถึงึควำมอบอุน่
บำงอยำ่งภำยในไดอ้ย่ำงไร จำกน้ันผมตดัสินใจรบับพัตศิมำ

  หลงัจำกเขำ้รว่มศำสนจกัร ผมอำ่นพระคมัภรีม์อรมอน
ตอ่ไป วนัหน่ึงขณะอำ่นพระคมัภรีม์อรมอน ผมไดร้บัควำม
คดิอย่ำงชัดเจนเกีย่วกับยำควำมดนัโลหติสูงของพอ่ ผม
เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับยำและพบวำ่ผลข้ำงเคยีงของยำ

 สมอแห่งชีวติแลัะศรัทธาของผม
			ชิินจิัโร่	ฮารา,	โต์เกียวิ,	ประเทุศญี�ปุ่น		
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ย่ิ�งอา่น้พระคมัภีรีม์อรมอน้ ผ่มก็ย่ิ�งเช่�อวา่พระคมัภีรีม์อรมอน้เป็็น้พระวจ้น้ะขึ้องพระผู่เ้ป็็น้เจ้า้

	พี่ระคมัภีร์มอรมอนทีุ�
เปลี�ยนชีิวิติ์ของชิินจิัโร่	 
ฮารา

ชนิดน้ีอำจท�ำใหเ้กดิอำกำรซึมเศรำ้อยำ่งรนุแรงได ้พอ่ขอให้
หมอเปลีย่นยำของเขำตำมค�ำแนะน�ำของผม นับตัง้แตน้ั่น
โรคซึมเศรำ้ของทำ่นหำยไป

  ยิง่อำ่นผมก็ยิง่เช่ือวำ่พระคมัภรีม์อรมอนเป็นพระวจนะ
ของพระผูเ้ป็นเจำ้ ผมมคีวำมสุขมำกขึน้และตอ้งกำรแบง่
ปันควำมจรงิกบัผูอ่ื้น

  คณุพอ่คณุแมข่องผมตอ่ตำ้นทีผ่มจะไปท�ำงำนเผยแผ่
และในทีสุ่ดก็ ใหผ้มออกจำกบ้ำนของพวกท่ำนแตผ่มตดัสิน
ใจแลว้ ผมรบัใช้ ในรฐัเทนเนสซี สหรฐัอเมรกิำ ในฐำนะผู้
สอนศำสนำวสุิทธชินยคุสุดทำ้ยทีเ่ดนิทำงมำจำกประเทศที่
นับถืึอพทุธเพือ่มำรบัใช้ ในไบเบลิเบลท์ของสหรฐั จงึมกัจะ
มคีนถึำมผมวำ่ผมเช่ือในพระคมัภรีม์อรมอนไดอ้ยำ่งไร ผม
เป็นพยำนวำ่ผมสวดออ้นวอนถึงึควำมจรงิของพระคมัภีร ์
มอรมอนและไดร้บัค�ำตอบวำ่เป็นควำมจรงิ

  หลงัจำกจบงำนเผยแผ ่ผมเรยีนจบและไดท้�ำงำนกบั
บรษัิทขนำดใหญ่ ในญ่ีปุ่นซ่ึงยำ้ยผมไปยังท่ีตำ่งๆ ทัว่โลกรวม
ถึึงเมยีนมำร ์อังกฤษ และไอรแ์ลนด ์ในทกุท่ีทีผ่มไป  
ผมแบง่ปันประจกัษ์พยำนถึึงพระคมัภรีม์อรมอนกับผูค้น
ใหม้ำกท่ีสุดเทำ่ทีจ่ะท�ำได ้ตัง้แตค่นขบัรถึแท็กซ่ี ไปจนถึงึ
รฐัมนตรขีองประเทศ

  พระคมัภรีม์อรมอนเป็น—และจะเป็น—สมอแหง่ชีวติ
และศรทัธำของผมในพระเยซูครสิต ์เมือ่ใดก็ตำมทีผ่ม 
ถึกูกดดนัดว้ยควำมทกุขย์ำก ผมจะอ่ำนพระคมัภรีม์อร- 
มอนและเอำชนะอปุสรรคดว้ยควำมช่วยเหลอืทำงวญิญำณ
จำกพระบดิำบนสวรรคแ์ละพระผูช่้วยใหร้อดของเรำ พระ

คมัภรีม์อรมอนเป็นพรแก่ผมทกุวนัในชีวติ  ◼ 
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 เ มือ่ประธำนรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน อธบิำยถึงึ
ศำสนจกัรทีม่บีำ้นเป็นศนูยก์ลำงระหวำ่งกำร

ประชมุใหญ่สำมญัในปี 2018 และเมือ่ประกำศถึงึ
โปรแกรมเด็กและเยำวชนในปี 2019 ครอบครวั
ของเรำรูสึ้กตืน่เตน้มำก

  อยำ่งไรก็ตำมเมือ่ใกล้จะถึงึปี 2020 เรำก็พบกบั
อปุสรรคส�ำคญั ตัง้แตเ่ดอืนมกรำคม ผมตอ้งจำก
บำ้นไปท�ำงำนหกเดอืน ผมรูว้ำ่ผมกับภรรยำมหีน้ำ
ทีร่บัผิดชอบอันศักดิ�สิทธิ�ทีจ่ะใหค้วำมส�ำคญัในกำร
เรยีนพระกติตคิณุทีบ่ำ้นส�ำหรบัลกูหำ้คนของเรำ
 แตผ่มก็สงสัยวำ่ผมจะท�ำอะไรไดบ้ำ้งเมือ่อยูน่อก
บำ้น

  ลกูๆ ของเรำเริม่ระดมควำมคดิเรือ่ง
เป้ำหมำยเพือ่ช่วยใหพ้วกเขำเพิม่พนู  
“ ในดำ้นสตปิัญญำและดำ้นรำ่งกำย เป็นทีช่อบตอ่
พระพกัตรพ์ระเจำ้และตอ่หน้ำคนทัง้หลำยดว้ย”  
( ลกูำ 2:52 ) เช่นเดยีวกบัทีพ่ระผูช่้วยใหร้อดทรงท�ำ  
ลกูสำวอำยุแปดขวบบอกผมวำ่เป้ำหมำยอยำ่งหน่ึง
ของเธอคอืกำรเรยีนท�ำอำหำรกบัพอ่ ดว้ยหวัใจ
สลำย ผมจ�ำเป็นตอ้งเปลีย่นเป้ำหมำยของเธอไปสู่
ส่ิงทีเ่ธอท�ำไดสั้กระยะหน่ึงโดยไมม่คีวำมช่วยเหลือ
จำกผม ลกูชำยของผมอยำกจะเลน่บำสเกตบอล
และวิง่เกง่ขึน้ซ่ึงสองส่ิงน้ีเรำชอบท�ำรว่มกนั ผม
ใหก้�ำลงัใจพวกเขำท�ำตำมเป้ำหมำยโดยรูว้ำ่ผม
จะพลำดโอกำสทีจ่ะช่วยเหลือพวกเขำ ในฐำนะ
ครอบครวัเรำเตรยีมส่ิงทีด่ทีีสุ่ดทีเ่รำสำมำรถึท�ำได้

  กำรแยกจำกครอบครวัเป็นกำรทดลองเสมอ แต่
กำรผสมผสำนระหวำ่งเทคโนโลยแีละค�ำชีแ้นะของ
ศำสดำพยำกรณ์ทีย่งัมชีีวติอยูท่�ำใหผ้มมส่ีวนรว่ม
ในกำรเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุของครอบครวัเรำ

  เรำรูสึ้กเป็นหน่ึงเดยีวกนั แมเ้มือ่เรำอยูห่ำ่งกนั  
10 เขตเวลำ ขณะทีเ่รำศึกษำ จ้งต่ามเรามา  เมือ่มี
เวลำ ผมจะพดูคยุผ่ำนวดิี โอในช่วงเช้ำระหวำ่งกำร

ศึกษำพระคมัภรี์ ในช่วงเย็นของครอบครวัและพูด
คยุเกีย่วกบัพระคมัภรีม์อรมอนบทท่ีเรำก�ำลงัศึกษำ
อยู ่ผมจะคยุกบัลกูๆ เกีย่วกบัวดิี โอพระคมัภรี ์
มอรมอนทำงโทรศัพท ์และผมกับภรรยำจะปรกึษำ
แนวคดิเรือ่งกำรสังสรรค์ ในครอบครวั

  โดยทีต่อ้งกำรช่วยเหลือลกูเรือ่งโปรแกรมเด็ก
และเยำวชน ผมตัง้เป้ำหมำยและส่งบนัทกึท่ีเขยีน
ดว้ยลำยมอืไปใหล้กูๆ ทุกสัปดำห์ โดยแบง่ปันควำม
กำ้วหน้ำของผมและถึำมถึึงเป้ำหมำยของพวกเขำ 
ผมสำมำรถึรว่มสวดอ้อนวอนกบัครอบครวัผำ่นทำง
โทรศัพทเ์ป็นประจ�ำ

  ระหวำ่งทีผ่มห่ำงจำกครอบครวั ผมเห็นอยำ่ง
รวดเรว็ถึึงพรของกำรปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำของ
ศำสดำพยำกรณ์ ผมยังพบดว้ยวำ่กำรสรำ้งบำ้น
แหง่กำรเรยีนรูพ้ระกติตคิณุสำมำรถึท�ำไดแ้มว้ำ่ผม
จะอยูห่ำ่งออกไปครึง่โลก! ◼ 

ผ่มจ้ะช่วย่ลักูๆ สรา้งรากฐาน้พระกติ่ต่คิณ้เม่�อผ่ม 
ไมอ่ยู่บ่า้น้ไดีอ้ย่า่งไร

 ศาสนจกัรที�มบ้ีาน
เป็นศูนย์กลัางเม้�อ 
อยู่ห่างจากบ้าน
			คริสโต์เฟื้อร์	คลัเวิอร์,	โคโลราโด,	สห่รัฐอเมริกา		
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เม่�อเราเคาะป็ระตู่
ครอบครวัเบาทิำสต่า้  
เราแทำบไมรู่เ้กี�ย่วกบั
พรทำี�เราจ้ะเห็้น้ใน้

ห้ลัาย่ปี็ต่อ่มา
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      โดย สตเีวน ฮันท์

      คื
นฝ่นตกเมือ่ปลำยเดอืน
พฤศจกิำยนปี 1973 ผมกับคู่
เคำะประตบูำ้นในมะนิลำ  

ประเทศฟิลปิปินส์ และเรำเคำะประตู
บำ้นของโรมีโอกับนำตี ้เบำทสิตำ้ พวก
เขำอนุญำตใหเ้รำเขำ้ไปและรบัฟังขอ้
ควำมสัน้ๆ ของเรำอย่ำงสุภำพ นำตี ้ไม่
ไดพ้ดูภำษำองักฤษ (และตอนน้ันเรำ
สอนแค่ ในภำษำองักฤษ) แต่ โรมี โอ
พดูไดแ้ละสนใจทีจ่ะใหเ้รำกลบัมำ เขำ
ยงักลำ่วอีกวำ่อำวเีลยีน้องสำวของเขำ
ซ่ึงอำศัยอยูก่บัพวกเขำขณะเรยีนที่
วทิยำลัยในมะนิลำอำจจะสนใจ

  เฉกเช่นผูส้อนศำสนำหนุ่มตืน่เตน้
ทีจ่ะมผีูส้นใจคนใหม ่เรำจงึรอคอยนัด
ทีก่ลบัไปอีกหลำยวนัอย่ำงใจจดจอ่ บท
เรยีนด�ำเนินไปดว้ยดจีนเรำแทบไม่
เช่ือเลย โรมีโอและอำวเีลยีตัง้ใจฟังและถึำมค�ำถึำม นำตีร้บั
ฟังแต่ไมเ่ขำ้ใจส่ิงทีเ่รำพดูมำกนัก พวกเขำทุกคนยอมรบั
ตัง้แตแ่รก—น่ีคอืควำมฝันของผูส้อนศำสนำ!

  เมือ่เรำกลับไปหลงัจำกบทเรยีนแตล่ะครัง้ โรมี โอจะสอน
บทเรยีนใหภ้รรยำของเขำดว้ยภำษำตำกำล็อก พวกเขำอำ่น
พระคมัภรีม์อรมอนในภำษำองักฤษดว้ยกนัอยำ่งช้ำๆ เวลำ
น้ันพวกเขำมีลกูสำวสองคนคอืรธู วยัเตำะแตะและนำมเีป็น
ทำรกแรกเกดิ

  ในเดอืนธนัวำคมปี 1973 ผมโชคดทีี่ ได้ ใหบ้พัตศิมำและ
กำรยนืยนัแก่ โรมีโอและอำวเีลยีน้องสำวของเขำ ผมกบัคู่ภา
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ตืน่เตน้กบัศรทัธำและควำมสนใจพระ
กติตคิณุของครอบครวัน้ี แตเ่รำไมเ่คย
คำดฝันถึงึผลชัว่นิรนัดรจ์ำกกำรตดัสิน
ใจของพวกเขำและชีวตินับไมถ่ึว้นที่
จะไดร้บัพรทัง้ในทนัทแีละอีกหลำยปี
ตอ่มำ

  โรมีโอและอำวเีลียกลำยเป็นสมำชิก
ทีซ่ื่อสัตยแ์ละเขม้แข็งของสำขำมำคำ-
ตตีัง้แตต่น้ ไมน่ำนหลงัจำกพวกเขำรบั
บพัตศิมำ ผมกลบับำ้นไปยงัซอลทเ์ลค- 
ซิตี ้ยทูำห ์ผมรูสึ้กตืน่เตน้ที่ ไดก้ลบั
บำ้นจนลมืขอท่ีอยูข่องโรมีโอเพือ่
เขยีนจดหมำย ไมม่อิีนเทอรเ์น็ตหรอื
โทรศัพทม์อืถึอืในสมัยน้ัน

  ไมน่ำนผมก็พบกบัซซูำนหวำนใจ 
นิรนัดรข์องผม ผมสอน ใหบ้พัตศิมำ
และแตง่งำนกบัเธอในปี 1975 เรำ 

ผนึกในพระวหิำรซอลท์เลคเมือ่ปี 1976 เรำมีลกูดว้ยกนั 
สำมคนและมส่ีวนรว่มในกำรเรยีกของศำสนจกัรหลำยครัง้  
ผมมส่ีวนรว่มอยำ่งมำกในธรุกจิครอบครวั ผมมักจะนึกถึงึ
ครอบครวัเบำทิสตำ้วำ่พวกเขำเป็นอยำ่งไร แตผ่มไมรู่ว้ำ่จะ
ตดิตอ่พวกเขำไดอ้ยำ่งไร

  จำกน้ันอกีหน่ึงวนัพเิศษในปี 1997 ผมไดร้บัจดหมำย 
จำกคณุอำวเีลีย วเีทนเบริก์ ซ่ึงส่งมำจำกแม็คเคย ์รฐัควนีส์- 
แลนด ์ประเทศออสเตรเลีย! ผมไม่รูจ้กัคนน้ันเลยแตเ่ม่ือผม
อำ่นจดหมำย ผมก็รูว้ำ่อำวเีลียน้องสำวของโรมีโอแตง่งำนกับ
ชำยชำวดทัช์- ออสเตรเลีย และอยูท่ี่รฐัควนีส์แลนดม์ำเป็น

ดัง่  
 สวรรคข์อง 

ผูส้อนศำสนำ 

นาตีแ้ลัะโรมโีอ เบาทสิต้ากบัลูักๆ ของพื้วกเขาใน 
ปี 1973



เวลำหลำยปีแลว้ เธอพบ
ทีอ่ยูเ่กำ่ของผมในสมดุ
บนัทกึของเธอวนัหน่ึง
ขณะท�ำควำมสะอำดบำ้น
ช่วงฤดใูบไม้ผลิ

  อำวเีลยีกบัผมเริม่
เขยีนจดหมำยดว้ยควำม
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะรูว้ำ่เกดิ
อะไรขึน้บำ้งในช่วงหลำย
ทศวรรษทีผ่ำ่นมำ เธอยัง
สำมำรถึส่งทีอ่ยูข่องโรมีโอ
ซ่ึงยำ้ยไปทีเ่มอืงตวี ี 
ทำงใตข้องเกำะลูซอนใน
ฟิลปิปินส์ ใหผ้ม

  ปีน้ันเมือ่โรมีโอกับผมเขยีนโตต้อบกนัหลงัจำกไม่ได้
ตดิตอ่กนั 24 ปี จึงเป็นกำรจดุประกำยควำมสัมพันธเ์กำ่ๆ  
ของเรำ โรมีโอบอกวำ่ตอนน้ีเขำกบันำตีม้ลีกูหำ้คนแลว้ นำ- 
ตีแ้ละคนอืน่ๆ ในครอบครวัรบับพัตศิมำหลงัจำกผมกลบั 
บำ้นหน่ึงปี รธูบตุรสำวคนโตของพวกเขำรบัใช้งำนเผยแผ่ 
ทีค่ณะเผยแผด่ำเวำ ฟิลปิปินส์ ส่วนลกูสำวคนทีส่องและ
คนทีส่ำมช่ือนำมแีละโจแอนรบัใช้งำนเผยแผ่ ในภำคเหนือ
ของลูซอนและกวมตำมล�ำดบั พวกเขำมีลกูสำวคนทีส่ี่ช่ือ
ลนิ ซ่ึงตอ่มำรบัใช้ ในคณะเผยแผบ่ำเกยีว ฟิลปิปินส์ และ
คนสุดทอ้งเป็นลกูชำยช่ือจอหน์ซ่ึงตอ่มำรบัใช้ ในคณะ
เผยแผค่ำกำยันเดอโอโร ฟิลปิปินส์ 

  ผมกับภรรยำขอทีอ่ยูข่องนำมแีละโจแอนแลว้เขยีนถึึง
พวกเธอขณะท�ำงำนเผยแผ่ เรำไมเ่คยพบพวกเธอและไม ่
รูจั้กพวกเธอเลยแตก็่รูสึ้กถึงึสำยสัมพันธท์ีย่ำกจะบรรยำย

ออกมำเป็นค�ำพดู รำวกบั
วำ่พวกเธอเป็นลกูสำวของ
เรำเอง! ผ่ำนทำงจดหมำย  
เรำจดุประกำยควำมรกัที่
มตีอ่ครอบครวัเบำทิสตำ้
อกีครัง้โดยเฉพำะอยำ่ง
ยิง่ส�ำหรบันำมกีบัโจแอน
—ผูซ่ึ้งเป่ียมดว้ยพระ
วญิญำณ ท�ำงำนหนักใน
ฐำนะผูส้อนศำสนำเต็ม
เวลำ ในจดหมำยนำมถีึำม
วำ่เธอสำมำรถึโทรหำเรำ
ในวนัครสิตม์ำสไดห้รอื

ไมเ่น่ืองจำกพอ่แมข่องเธอไมม่ี โทรศัพท์ ในเวลำน้ัน ดว้ย
ควำมเห็นชอบของประธำนคณะเผยแผเ่ธอจงึโทรมำวนั
ครสิตม์ำสในปี 1997 และเรำทัง้สองก็รอ้งไหเ้ป็นเวลำหลำย
นำท ีจำกน้ันผมจงึเตอืนเธอวำ่กำรโทรทำงไกลระหวำ่ง
ประเทศมรีำคำแพงเกนิไปท่ีจะจำ่ยเพยีงเพือ่รอ้งไห้ ใหก้นั  
เรำหัวเรำะและสนทนำกนัไดอ้ยำ่งยอดเยีย่ม แม้เธอจะมี
ทกัษะภำษำองักฤษทีจ่�ำกดั เธอเชิญเรำมำฟิลปิปินส์ ในฤดู
รอ้นหน้ำน้ีเพือ่ฟังกำรพดูของเธอเมือ่เธอกลบับำ้น

  ในฤดรูอ้นปี 1998 เมือ่นำมกีลบับำ้นจำกงำนเผยแผ ่ผม
วำงแผนไปฟิลปิปินส์กบัลกูสำววยั 16 ปี เรำไปถึงึมะนิลำ
และพบกบัรธู เรำเขำ้พระวหิำรมะนิลำ ฟิลปิปินส์ดว้ยกนั 
จำกน้ันเรำจะบนิลงใตเ้พือ่ไปหำครอบครวัของเธอในตวี ียำก
ทีจ่ะอธบิำยถึึงปีตเิมือ่ไดเ้ห็นโรมีโอกบัครอบครวัของเขำอกี
ครัง้ สำยสัมพนัธอั์นลกึซึง้ฉันพีน้่องกลบัคนืมำอกีครัง้ใน
ทนัท ีเรำพูดคยุ กอด และหวนระลึกถึึงควำมทรงจ�ำ เรำกนิ

คุรอบคุรัวเบาทสิต้าในวนัที�พื้วกเขาผนึกในพื้ระวหิารมะนิลัา ฟิื้ลัปิปินส์
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อำหำรดว้ยกันและอำ่นพระคมัภรีก์บัครอบครวัของเขำใน
แตล่ะคนืทีเ่รำอยูท่ีน่ั่น พวกเขำเป็นดัง่ศิลำอันแข็งแกรง่
ของประจักษ์พยำนในสำขำเล็กๆ ของพวกเขำ เรำเขำ้รว่ม
กำรประชมุศีลระลกึในตวี ีและฟังรำยงำนของนำมเีกีย่วกบั
งำนเผยแผข่องเธอ ช่ำงวเิศษมำก เกือบจะเป็นสวรรคเ์ลย 
จรงิๆ แลว้น่ีคอืสวรรคข์องผูส้อนศำสนำ

  ในตอนน้ันโรมีโอรบัใช้เป็นประธำนสำขำตวี ีเขำเป็น
เครือ่งมอืในกำรน�ำพระกิตตคิณุไปใหญ้ำติๆ  ของเขำทำง
ตอนเหนือของลซูอน โรมีโอพำครอบครวัของเขำไปพระ
วหิำรซ่ึงนำตีแ้ละลกูๆ ของเธอไดร้บักำรผนึกทีน่ั่น ขณะน้ี
เด็กทัง้หำ้คนแตง่งำนแล้วและผนึก
ในพระวหิำรมะนิลำ หลำยคนแตง่งำน
กบัอดตีผูส้อนศำสนำ โจแอนเป็น
เครือ่งมอืในกำรเปลีย่นใจเลือ่มใสแฟน
หนุ่ม เธอรอกับเขำหน่ึงปีหลงัจำกเขำ
รบับัพตศิมำและจำกน้ันแตง่งำนกบั
เขำในพระวหิำรมะนิลำ ในปี  
2007 เมือ่นำตีสิ้น้ชีวติอยำ่งกะทนัหนั  
แตค่รอบครวัก็ยงัยดึมัน่อยู่ ในพระ
กติตคิณุ พวกเขำรูสึ้กขอบคณุตอ่
พนัธสัญญำกำรผนึกและรูว้ำ่พวกเขำ
จะพบกบัภรรยำและมำรดำผูง้ดงำม
ของพวกเขำอีกครัง้หำกพวกเขำยังคง
ซ่ือสัตย์

  ขณะน้ีมสีมำชิกครอบครวัเบำ-  
ทสิตำ้กวำ่ 70 คนซ่ึงยงัคงแข็งขนัใน 
ศำสนจกัร ครอบครวัและญำติๆ  มส่ีวน
รว่มในงำนเผยแผ่เต็มเวลำ 17 งำน
เผยแผแ่ละกำรแตง่งำนในพระวหิำร  
14 ครัง้ สมำชิกในครอบครวัยงัไดร้บัใช้เป็นอธกิำรและ 
ประธำนสำขำ ประธำนสเตคและประธำนทอ้งถึิน่ ประธำน 
สมำคมสงเครำะห์ ประธำนเยำวชนหญิง ประธำนปฐมวยั
และทีป่รกึษำตำ่งๆ ! จอหน์ลกูชำยของโรมีโอเป็นอธกิำรใน
เขตควิซอน ซิต ีสำมีของรธูมตี�ำแหน่งสมำชิกสภำสูงใน 
สเตคเดยีวกัน สำมีของลินเป็นประธำนสำขำในตวีเีช่นกนั  
ครอบครวัเบำทิสตำ้สรำ้งต�ำนำนทีเ่ขม้แข็งของกำรรบัใช้
และควำมแข็งแกรง่ในประเทศฟิลปิปินส์อย่ำงแน่นอน

  ผมกบัภรรยำรบัใช้เป็นผูส้อนศำสนำอำวโุสในฟิลปิปินส์  
คณะเผยแผ่ซำนปำโบลจำกปี 2008 ถึงึ 2010 วนัหน่ึงที่
พระวหิำรในมะนิลำ ครอบครวัเบำทิสตำ้เกอืบทกุคนมำ
รวมกนัเพือ่รว่มงำนแตง่งำนของจอหน์ เบำทิสตำ้ (ลูกชำย
ของโรมีโอ) กบัวคิตอรีโน ซิสเตอรผ์ูส้อนศำสนำคนหน่ึง
จำกคณะเผยแผซ่ำนปำโบลของเรำผูซ่ึ้งจบงำนเผยแผแ่ละ
เพ่ิงกลบับำ้น

  ประธำนคณะเผยแผข่องเรำถึำมวำ่เรำตอ้งกำรเขำ้รว่ม
เหตกุำรณ์อนัน่ำยนิดน้ีีหรอืไมแ่ละเรำก็วำงแผนจะไปที่
น่ันทนัท ีภรรยำของผมรูถึ้ึงควำมสัมพนัธร์ะหวำ่งผมกบั

ครอบครวัเบำทิสตำ้ แตก็่ประหลำดใจ
อยำ่งยิง่ดว้ยจ�ำนวนสมำชิกมำกมำยใน
ครอบครวัซ่ึงอยูที่น่ั่นและพวกเขำรกั
เธอมำก เธอมีเพือ่นใหมถึ่ึง 70 คนไป
ตลอดชีวติ

  ผมมักจะนึกถึึง  หลักค�ำสอนและ
พนัธสัญญำ 18:15 : “และหำกเป็นไปวำ่
เจำ้จะท�ำงำนตลอดวนัเวลำของเจำ้ใน
กำรป่ำวรอ้งกำรกลบัใจแกค่นพวกน้ี, 
และน�ำ, แม้จติวญิญำณเดยีวมำหำเรำ,  
ปีตขิองเจำ้พรอ้มกบัเขำจะใหญห่ลวง
เพยีงใดในอำณำจกัรแหง่พระบดิำของ
เรำ!” เช่นเดยีวกบัระลอกคลืน่ในสระ
น� ้ำ อิทธพิลของจติวญิญำณเดยีว โร-  
มี โอ ไดส่้งระลอกคลืน่แหง่ประจกัษ์
พยำนและกำรรบัใช้ ในศำสนจกัรออก
ไปในฟิลปิปินส์

  ผมโชคดทีี่ ไดช่้วยโยนหนิกอ้นเล็กๆ  
เขำ้ไปในสระน� ้ำเมือ่ส่ีสิบปีกอ่นดว้ย

กำรบพัตศิมำโรมีโอและอำวเีลีย ผมประสบปีตอิยำ่งไมอ่ำจ
บรรยำยได้ ในควำมสัมพนัธข์องผมกับครอบครวัทีย่อด
เยีย่มซ่ึงเวลำน้ีเขำ้สู่กำรด�ำเนินชีวติตำมพระกติตคิณุรุน่ที่
สำม น่ีคอืต�ำนำนทีสื่บทอดกนัมำอยำ่งตอ่เน่ืองและปีตขิอง
งำนเผยแผศ่ำสนำอยำ่งแทจ้รงิ น่ีเป็นดงัสวรรคข์องผูส้อน
ศำสนำ!  ◼ 
   ผู่เ้ขึ้ยี่น้อาศิยั่อยู่่ ใน้รฐัย่ทูำาห้ ์สห้รฐัอเมรกิา                        

เม้�อผมพื้บกบัโรมโีออกีคุร้ังในปี 1998 สายสัมพื้นัธ์
อนัลักึซ้ึื่งแห่งคุวามเป็นพื้ี�น้องของเรากฟ้้็ื้นขึน้มาใหม่
ในทนัที
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 โดย ประธานจนี  
บี. บิงแฮม

		ประธิานสมาคม
สงเคราะห์่สามญั	เราสามารถิช่�น้ชมย่นิ้ดีี ใน้เอกสิทำธิ�แลัะ

อำาน้าจ้ทีำ�เรามผี่า่น้ฐาน้ะป้็โรห้ติ่

          ประธำนรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันสอนวำ่ฟ้ำสวรรคเ์ปิดกวำ้งส�ำหรบั
สตรทีี่ ไดร้บักำรประสำทพรดว้ยอ�ำนำจของพระผูเ้ป็นเจำ้ซ่ึงหลัง่
ไหลมำจำกพันธสัญญำฐำนะปุโรหติของพวกเธอ มำกพอๆ กบัท่ี

เปิดกวำ้งใหบ้รุษุผูด้�ำรงฐำนะปุโรหติ
  “ขำ้พเจำ้สวดอ้อนวอนใหค้วำมจรงิขอ้น้ีบนัทกึอยู่ ในใจท่ำนแตล่ะคน  

เพรำะขำ้พเจำ้เช่ือวำ่ควำมจรงิน้ีจะเปลีย่นแปลงชีวติท่ำน” ทำ่นกลำ่ว  
“ขำ้พเจำ้อยำกอวยพรใหท้ำ่นเขำ้ใจอ�ำนำจฐำนะปุโรหติซ่ึงทำ่นไดร้บักำร 
ประสำทพรมำ และใหท้ำ่นเสรมิพลังอ�ำนำจน้ันดว้ยกำรใช้ศรทัธำใน
พระเจำ้และในพลังอ�ำนำจของพระองค”์

  ประธำนเนลสันเชือ้เชิญใหส้ตรขีองศำสนจกัร “ศึกษำรว่มกบักำรสวด
ออ้นวอน” เกีย่วกบัอ�ำนำจฐำนะปุโรหติและ “คน้พบส่ิงทีพ่ระวญิญำณ 
บรสุิทธิ�จะทรงสอน” เรำ ดฉัินชอบมำกทีศ่ำสดำพยำกรณ์ทีม่ชีีวติของ 
เรำเชือ้เชิญเรำแตล่ะคนใหเ้รยีนรูแ้ละรบักำรเปิดเผยและ “ ไดร้บั เขำ้ใจ
และใช้อ�ำนำจซ่ึง [เรำ] ไดร้บักำรประสำทพรมำ” ใหด้ขีึน้  1

  ตลอดชีวติดฉัินมหีลำยครัง้ที่ ไดร้บัประสบกำรณ์เกีย่วกบัพรท่ีสัญญำ
ไวซ่ึ้งเกดิจำกกำรท�ำตำมค�ำแนะน�ำของศำสดำพยำกรณ์ ค�ำเชือ้เชิญน้ี
ก็ ไม่ตำ่งกนั ในควำมคดิเกีย่วกบัค�ำเชือ้เชิญของประธำนเนลสัน ควำม
คดิของดฉัินหวนกลบัไปทีพ่ระวหิำรทนัท—ีสถึำนทีซ่ึ่งดฉัินไดร้บักำร
ประสำทพรดว้ยอ�ำนำจฐำนะปุโรหติ—และของประทำนทีอ่�ำนำจน้ันอยู่
กบัดฉัินมำตลอดชีวติ ดฉัินใช้เวลำหลำยปีทีจ่ะรูชั้ดถึึงวธิท่ีีอ�ำนำจน้ัน
แสดงใหป้ระจักษ์ ในชีวติดฉัิน

  อ�ำนำจฐำนะปุโรหติ คลำ้ยกบัของประทำนแหง่พระวญิญำณบรสุิทธิ�
มำก มำจำกพระบิดำในสวรรคผ์ูท้รงเป่ียมดว้ยรกัของเรำและมำจำกควำม
ชอบธรรมส่วนตวัของเรำ ในกำรรกัษำพันธสัญญำของเรำกับพระเจำ้ เรำ
มี โอกำสทีจ่ะไดร้บักำรเปิดเผยเกีย่วกบัชีวติเรำ เกีย่วกบัครอบครวั งำน  
กำรศึกษำของเรำ—ทุกเรือ่งทีเ่รำแสวงหำกำรน�ำทำง ไมม่ส่ิีงใดทีส่�ำคญั
ตอ่เรำโดยไม่ส�ำคญัตอ่พระเจำ้ และเมือ่เรำอญัเชิญพระวญิญำณใหส้ถิึต
กบัเรำ เรำสำมำรถึเขำ้ใจอ�ำนำจฐำนะปุโรหติมำกขึน้ผำ่นกำรน�ำทำงของ
พระวญิญำณบรสุิทธิ�

  จำกกำรศึกษำและประสบกำรณ์ ยิง่ดฉัินเรยีนรูเ้กีย่วกบัอ�ำนำจฐำนะ
ปุโรหติมำกขึน้ดฉัินยิง่เขำ้ใจมำกขึน้วำ่อ�ำนำจน้ีเกีย่วข้องกบัทุกแงม่มุ

ของชีวติเรำอยำ่งไร อ�ำนำจฐำนะปุโรหติช่วย
ใหเ้รำไดร้บักำรเปิดเผยส�ำหรบัเรือ่งท้ำทำยใน
แตล่ะวนั

  ในกำรเรยีกของดฉัิน เพรำะดฉัินก�ำลังรบัใช้
ดว้ยสิทธอิ�ำนำจฐำนะปุโรหติท่ีผูถื้ึอกญุแจมอบ
ให ้มมีำกมำยหลำยครัง้ทีด่ฉัินไดร้บัควำมคดิ
หรอืถึอ้ยค�ำซ่ึงตรงกบัส่ิงทีเ่ยำวชนหญงิหรอื
พีน้่องสตรสีมำคมสงเครำะหห์รอืเด็กปฐมวยั
ตอ้งกำรฟัง ดฉัินรูว้ำ่ถึอ้ยค�ำเหล่ำน้ันมำสู่ดฉัิน
เน่ืองจำกสิทธอิ�ำนำจฐำนะปุโรหติท่ีมอบให้
ดฉัินเมือ่ไดร้บักำรวำงมอืมอบหน้ำทีส่�ำหรบั
กำรเรยีกน้ัน

  ในชีวติแตง่งำน เช่นเดยีวกบัควำมสัมพนัธ์
อืน่ๆ ผูค้นจะผ่ำนขัน้ตอนและระดบัของกำร
เรยีนรูแ้ละเตบิโต ดฉัินเรยีนรูว้ำ่เมือ่ดฉัินระลึก
ไดว้ำ่สำมเีป็นใคร ดฉัินเป็นใคร และอะไรคอืส่ิงที่
เรำควรท�ำดว้ยกนัอยูเ่สมอในฐำนะบตุรธดิำของ
พระผูเ้ป็นเจำ้ น่ันเปล่ียนใจดฉัิน กำรผนึกกนั
ผำ่นสิทธอิ�ำนำจฐำนะปุโรหติช่วยเสรมิพลังและ
แรงจงูใจใหเ้รำทัง้สองมคีวำมเป็นหน่ึงเดยีวกนั
มำกขึน้ เมือ่พระผูช่้วยใหร้อดตรสัวำ่ “หำกเจำ้ไม่
เป็นน� ้ำหน่ึงใจเดยีวกนัเจำ้ก็มิ ใช่ของเรำ” (หลกั
ค�ำสอนและพนัธสัญญำ 38:27) พระองค์ ไม่
ไดท้รงหมำยถึึงเรือ่งของศำสนจกัรเทำ่น้ัน ทรง
หมำยถึึงควำมสัมพันธ์ ในครอบครวัของเรำดว้ย

  และในฐำนะแม่ ดฉัินจ�ำไดถึ้ึงควำมกงัวล
เกีย่วกบัลกูซ่ึงเป็นคนหนุ่มสำวและก�ำลังท�ำส่ิง
ทีด่ฉัินรูว้ำ่จะไมท่�ำใหล้กูคนน้ันมคีวำมสุข เรำ
ตกลงท่ีจะสนทนำถึึงขอ้กงัวลน้ันและก�ำหนด
เวลำทีจ่ะสนทนำกนั กอ่นถึึงเวลำนัดหมำยเพือ่
โทรศัพท ์ดฉัินมคี�ำบรรยำยพรอ้ม ดฉัินรูอ้ยำ่ง
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แน่ชัดวำ่จะพูดอะไรบ้ำง ดฉัินสวดออ้นวอนทีจ่ะมพีระวญิญำณสถึติ
อยูด่ว้ย ส่ิงทีอ่อกมำจำกปำกดฉัินตัง้แตเ่ริม่ตน้จนจบกำรสนทนำทำง
โทรศัพทค์รัง้น้ันแตกตำ่งจำกทีด่ฉัินวำงแผนไว้ โดยสิน้เชิง แตค่�ำพดู
เหล่ำน้ันคอืส่ิงทีล่กูคนน้ันตอ้งกำรอยำ่งไมผ่ดิเพีย้นเลย ของประทำน
แหง่พระวญิญำณบรสุิทธิ�ท�ำให้ ใจออ่นลงไดแ้ละท�ำใหเ้ห็นวธิแีกป้ัญหำที่
ดกีวำ่ได ้น่ันคอืเรือ่งรำวทีแ่สดงใหเ้ห็นวธิทีีอ่�ำนำจฐำนะปุโรหติท�ำงำนใน
ชีวติเรำ

  สตรมีกัเปรยีบเทยีบตนเองกบัผูอ้ืน่บอ่ยเกนิไป แต่ไม่มี ใครสักคนใน
พวกเรำทีรู่สึ้กดเีมือ่เปรยีบเทยีบตนเองกบัผูอ้ืน่ สตรแีตล่ะคนมกีำรผสม
ผสำนของควำมสำมำรถึและพรสวรรคท์ีเ่ป็นลกัษณะเฉพำะตวั  
และทัง้หมดน้ันเป็นของประทำนจำกพระผูเ้ป็นเจำ้ เพยีงเพรำะคณุ
และดฉัินไมเ่หมือนกนั—หรอืไมว่ำ่จะมสีตรกีีค่นไมเ่หมอืนกนั—ไม่ได้
ท�ำใหเ้รำดอ้ยหรอืเดน่กวำ่กัน เรำตอ้งหำของประทำนของเรำใหเ้จอและ
พฒันำส่ิงเหลำ่น้ันโดยจ�ำไวว้ำ่ใครประทำนใหเ้รำ จำกน้ันใช้ของประทำน
เหล่ำน้ันตำมพระประสงค ์ขณะเรำแบง่ปันของประทำนเพือ่เป็นพรแก่
ผูอื้น่ เรำจะไดร้บัประสบกำรณ์อ�ำนำจของฐำนะปุโรหติในชีวติ

  เป็นสิทธิพเิศษของดฉัินที่ ไดพ้บกบัสตรทีี่ โดดเดน่หลำยคนซ่ึงกำร 
กระท�ำของพวกเธอแสดงใหเ้ห็นศรทัธำและอ�ำนำจ สตรอีทิุศพรสวรรค์
และควำมสำมำรถึของพวกเธอในวธิทีีเ่หลอืเช่ือและหลำกหลำย พวกเธอ

ท�ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงในชีวติของทกุคนที่
อยูร่อบขำ้ง—ในครอบครวั ท่ีท�ำงำน โบสถึ ์ 
สถึำนศึกษำของพวกเธอ หรอืไมว่ำ่ในทีอ่ืน่ใดที่
พวกเธอไป ใช้เวลำอยู่

  ส่ิงหน่ึงทีด่ฉัินเรยีนรูเ้กีย่วกบัฐำนะปุโรหิต
คอืเรำจะท�ำไดด้ทีีสุ่ดเมือ่เรำท�ำงำนกบัคนอืน่
อยำ่งพึง่พำอำศัยกนั น่ันคอืวธิทีีพ่ระเจำ้ทรง
ออกแบบส่ิงน้ีไว ้น่ันคอืแบบแผนจำกสวรรค ์เรำ
ไมต่อ้งแขง่ขนักนัเพรำะเรำตอ้งกำรทกุคนทีม่ี
ของประทำนและพรสวรรคแ์ละควำมสำมำรถึที่
แตกตำ่งกนั—จำกทัง้ชำยและหญงิ พระเจำ้ทรง
น�ำเรำอยำ่งสุภำพตำมวถิึทีำงน้ันดงัน้ันเรำทุก
คนจะไดร้บัควำมเขำ้ใจทีด่ขีึน้ถึงึวธิทีีจ่ะท�ำงำน
ดว้ยกนัและวธิทีีจ่ะใหค้ณุคำ่จำกกำรอทุศิตน
ของเรำแตล่ะคนในงำนน้ัน น่ีคอืวธิทีีด่ทีีสุ่ด
อยำ่งแทจ้รงิทีจ่ะท�ำใหง้ำนของพระองคส์�ำเรจ็

  สตรีไม่จ�ำเป็นตอ้งรอให้ ใครมำบอกวำ่จะตอ้ง
ท�ำอะไรบ้ำงกบัของประทำน พรสวรรคแ์ละ
อ�ำนำจทีพ่วกเธอม ีเรำสำมำรถึรบักำรเปิดเผย
ดว้ยตนเองได ้เรำไมจ่�ำเป็นตอ้งรอจนเป็นผูถ้ึกู
กระท�ำ เรำจ�ำเป็นตอ้งกลำ้ทีจ่ะลงมอืท�ำตำมกำร
เปิดเผยท่ีเรำไดร้บั กำรแสวงหำกำรดลใจและ
กำรตอบสนองตอ่กำรชีน้�ำทำงวญิญำณน้ันเป็น
หลกัฐำนวำ่เรำก�ำลังใช้พลงัอ�ำนำจฐำนะปุโรหติ
ทีเ่รำไดร้บัสัญญำไวเ้มือ่เรำรกัษำพนัธสัญญำ
ของเรำกบัพระผูเ้ป็นเจำ้

  ดงัทีป่ระธำนเนลสันสอน “จะมอีะไรน่ำตืน่
เตน้ไปกวำ่กำรท�ำงำนกบัพระวญิญำณเพือ่ให้
เขำ้ใจอ�ำนำจของพระผูเ้ป็นเจำ้—อ�ำนำจฐำนะ
ปุโรหติ?” ท่ำนสัญญำวำ่ “เมือ่ควำมเขำ้ใจของ
ทำ่นเพ่ิมขึน้ และเมือ่ทำ่นใช้ศรทัธำในพระเจำ้
และอ�ำนำจฐำนะปุโรหติของพระองค ์ควำม
สำมำรถึทีท่ำ่นจะใช้ประโยชน์จำกทรพัย์สมบตัิ
ทำงวญิญำณซ่ึงพระเจำ้ทรงเตรยีมไว้ ใหน้ี้จะ
เพ่ิมพนูขึน้”  2 และดฉัินรูว้ำ่สัญญำเหลำ่น้ีซ่ึงมำ
จำกศำสดำพยำกรณ์ทีม่ชีีวติเป็นส่ิงแน่นอน  ◼ 
    อ้างองิ
    1.   รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน, “ทรพัยส์มบตัทิำงวญิญำณ,”  

 เลัยี่โฮน้า,  พ.ย. 2019, 77.
     2.   รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน, “ทรพัยส์มบตัทิำงวญิญำณ,” 79.
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					ใ นเดอืนตลุำคม ปี1838 ลซ่ีู แมค  
สมธิจบัมอืของไฮรมัและโจเซฟ

ลกูชำยของเธอไวก้อ่นทีพ่วกเขำจะ 
ถึกูพรำกออกไป ผูน้� ำรฐับำลส่ังให ้
วสุิทธชินออกจำกพืน้ทีด่งักลำ่ว มผีูน้� ำ
ศำสนจกัรหลำยคนถูึกทหำรจบักมุ
และศำลทหำรทีผ่ดิกฎหมำยส่ังให้
ลงโทษประหำรดว้ยกำรยิงพวกเขำ ลซ่ีู
สงสัยวำ่เธอจะไดเ้ห็นลูกชำยยังมชีีวติ
อกีครัง้ไหม

  อะไรทีช่่วยมำรดำอดทนตอ่กำร
ทดลองแบบน้ีได?้ หลำยปีตอ่มำลูซ่ี
มองย้อนกลบัไปในเวลำน้ันและจ�ำได้
วำ่เธอไดร้บัควำมเขม้แข็งดว้ยข้อควำม
ทีป่ลอบโยน “ โดยของประทำนแหง่
กำรพยำกรณ์”: “ ให้ ใจเจำ้ไดร้บักำร
ปลอบโยนเรือ่งบตุรของเจำ้; พวกเขำ
จะไม ่[เป็น] อันตรำยจำกศัตร”ู1

  ประสบกำรณ์น้ีท�ำใหล้ซ่ีูและ
ครอบครวัรูสึ้ก “สบำยใจ ซ่ึงเหนือกวำ่
กำรปลอบโยนใดๆ จำกโลก”

  ครอบครวัสมิธและครอบครวัวสุิทธิ- 
ชนยคุสุดทำ้ยอีกมำกมำยถูึกขบัไล่
ออกจำกมสิซรู ีหลงัจำกพบทีพ่กัพงิ
ในอิลลนิอยส์รฐัเพือ่นบำ้น ลซ่ีูและ

โจเซฟ สมธิ ซีเนียร ์พยำยำมคน้หำ
ขอ้มลูเกีย่วกบัลกูชำยของพวกเขำแต่
ไมพ่บค�ำตอบ พระวญิญำณตรสักบั
จติวญิญำณของลซ่ีูอกีครัง้วำ่ไฮรมัและ
โจเซฟจะมำถึึงในเย็นวนัรุง่ขึน้

  อธกิำรเอ็ดเวริด์ พำรท์รดิจซ่ึ์งอยูก่บั
ลซ่ีูเมือ่เธอไดร้บักำรเปิดเผยน้ี แสดง
ควำมสงสัยวำ่: “ผมเช่ือคณุมำโดย
ตลอด แตผ่มไม่เห็นวำ่ค�ำพยำกรณ์จะ
เป็นจรงิในทกุกรณี แตถ่ึำ้เป็นเช่นน้ัน
ผมก็จะไม่ โตแ้ยง้ค�ำของคณุอกี”

  ในเย็นวนัน้ันลซ่ีูมองเห็นภำพลกูชำย 
ทีอ่อ่นแอและหวิโหยของเธอก�ำลงัเดนิ
ทำงขำ้มทุง่หญ้ำ ลซ่ีูเตรยีมตอ้นรบั
พวกเขำกลบับำ้นและพวกเขำก็มำถึงึ 
ในวนัรุง่ขึน้ พวกเขำอธิบำยถึงึกำรเดนิ 
ทำงซ่ึงตรงกบัส่ิงทีเ่ธอเห็นอยำ่งแทจ้รงิ  
หลงัจำกน้ันอธิกำรพำรท์รดิจก์ลำ่ววำ่ 
เขำยอมรบัวำ่ลซ่ีู “เป็นศำสดำพยำกรณ์ 
หญงิทีแ่ทจ้รงิ” ตลอดไป  ◼ 

		ลูซีู�ใชิข้อง
ประทุานทุาง
วิญิญาณของเธิอ
   โดย ชาราลันิ ด.ี ฮาวคุรอฟื้ท์
		ห่มวิดประวิติั์ศาสนจักัร		

สตรีแห่งการฟ้้ื้นฟูื้ในยุคุแรกๆ

เช่นเด็ยีวกับีลีซีู� แมค สมิธ เราทุ์ก
คนสามารถรับีการเปิด็เผย เราทุ์ก
คนมขี้องประท์านท์างวิญญาณ
ที์�โด็ด็เด่็นซึ�งสามารถเป็นพื่รแก่
ครอบีครัวแลีะศิาสนจักรข้องเราได้็

    อ้างองิ
    1.   ขอ้ควำมทีย่กมำมอียู่ ใน “ประวตัลิซ่ีู แมค  

สมิธ (1845),” 281, 290–291, josephsmith 
papers.org

       ใน้ฐาน้ะมารดีาขึ้องศิาสดีาพย่ากรณ์
โจ้เซูฟ ลัซีูู�เป็็น้ป็ระจ้กัษ์์พย่าน้ขึ้อง
การฟ่�น้ฟู อ่าน้เพิ�มเต่มิเกี�ย่วกบัเธอ
ใน้ฉับบัดีจิ้ทัิำลัใน้แอป็พลัเิคชัน้คลังั
คน้้ควา้พระกติ่ต่คิณ้แลัะทีำ�   liahona 
 .ChurchofJesusChrist   .org           

 ห่วงโซ่ื่พื้ระคุมัภร์ี: ของประทานแห่ง
พื้ระวญิญาณ

					กิจัการของอคัรทูุต์	2:17–18
					1			โครินธ์ิ	14:1
					วิวิิรณ์	19:10
					ห่ลกัคำาสอนและพี่นัธิสญัญา	46:10–26
					ห่ลกัแห่่งควิามเช่ิ�อ	1:7			ภา
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พื้ระกติตคุิุณที�ได้รับการฟ้้ื้นฟูื้
เป็นพื้รแก่เราอย่างไร?

         ใ น หลกัค�ำสอนและ
พนัธสัญญำ 1  พระเจำ้
ทรงประกำศวำ่  

“บญัญตัเิหล่ำน้ีมำจำกเรำ,  
และให้ ไวแ้กผู่ร้บัใช้ของเรำ”  
( หลักค�ำสอนและพันธ- 
สัญญำ 1:24 ) พระองค์
ตรสัอธิบำยวธิทีีแ่หลง่
สะสมกำรเปิดเผย พระ
บญัญัต ิและค�ำสอนน้ี
จะเป็นพรแกศ่ำสนจกัร
และสมำชิกศำสนจกัร
ยคุแรก พระค�ำของ
พระองคย์งัประยกุต์
ใช้ ได้ ในทกุวนัน้ี                            

 หลักค�ำสอนและ
พนัธสัญญำ 1

 การสนทนา
		เพี่่�อเรียนรู้มากข่�นเกี�ยวิกบัุ 
พี่รเห่ล่านี�และพี่รอ่�น 	ๆอ่าน	 
	ห่ลกัคำาสอนและพี่นัธิสญัญา	 
1:19-	30

		ขณะทุ่านเริ�มศ่กษาห่ลกั
คำาสอนและพี่นัธิสญัญา	ทุ่าน
สงัเกต์วิา่พี่ระผูู้เ้ป็นเจัา้กำาลงั
ต์รัสเร่�องใดกบัุทุ่าน?
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	(28	ธินัวิาคม–3	มกราคม)

 พื้รสำาหรับศาสนจกัร
     ศรทัธำจะเพ่ิมพนูในแผ่นดนิโลก (ดขูอ้ 21)

     พนัธสัญญำอนัเป็นนิจของพระเจำ้จะไดร้บักำร
สถึำปนำ (ดขูอ้ 22)

     ควำมสมบรูณ์แหง่กติตคิณุจะไดร้บักำรประกำศ
โดยคนออ่นแอและคนต�ำ่ตอ้ย (ดขูอ้ 23)

     พลงัท่ีจะวำงรำกฐำนของศำสนจกัรน้ีและน�ำออก
มำจำกกำรปิดบงัและจำกควำมมดื (ดขูอ้ 30)  

พื้รสำาหรับ
สมาชิก

ผูท้�ำบำป “จะไดถ้ึกู
ตสีอน, เพือ่พวกเขำ

จะไดก้ลบัใจ”  
(ข้อ 27)

ผูแ้สวงหำปัญญำจะได้
รบักำรสอน (ด ูขอ้ 26)

ผูท่ี้ถึอ่มตนจะถึกูท�ำใหแ้ข็งแกรง่,  
ไดร้บัพรจำกเบือ้งบน, และไดร้บั 

ควำมรู ้(ดขูอ้ 28)
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ฉันจะรู้ด้วยตนเองได้อย่างไร?

         โ จเซฟหนุ่มตอ้งกำรรู้
ดว้ยตนเองวำ่ศำสนำ
ใดจรงิ ทำ่นสวด

ออ้นวอนทลูถึำมพระผู้
เป็นเจำ้และไดร้บัค�ำตอบ
โดยตรงจำกพระผูเ้ป็นเจำ้
และพระเยซคูรสิต ์ทำ่น
กลบับำ้นและบอกมำรดำ
ทำ่น “ผมเรยีนรูด้ว้ยตนเอง”  
(โจเซฟ สมธิ— ประวตั ิ1:20)

  เรำสำมำรถึเรยีนรูอ้ะไร
จำกแบบอยำ่งของ
โจเซฟ? เรำจะ  
“รูด้ว้ยตนเอง” 
ไดอ้ยำ่งไรวำ่อะไร
จรงิ?               

 อ้างองิ

    1.   ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน,“กำร
เปิดเผยส�ำหรบัศำสนจกัร กำร
เปิดเผยส�ำหรบัชีวติเรำ,”  
 เลัยี่โฮน้า,  พ.ค. 2018, 93–96. 
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โจเซฟ สมิธ—ประวตัิ
 1:1–26
	(4–10	มกราคม)

 •    โจเซฟใช้เวลำมำกเพือ่อำ่น
พระคมัภรี์ ไบเบลิ ท่ำนอำ่นใน
ยำกอบ 1:5 วำ่ทำ่นสำมำรถึสวด
ออ้นวอนพระผูเ้ป็นเจำ้เพือ่ทลู
ถึำมขอ้สงสัยของทำ่นได้

 •    ในนิมติแรก พระผูช่้วยใหร้อดตรสับอกโจเซฟ 
วำ่ศำสนำทีม่อียูข่ณะน้ีไมม่ศีำสนำใดถึกู 
ตอ้ง พระองคย์งัตรสัอีกวำ่วนัหน่ึงศำสนจกัร
ของพระองคจ์ะไดร้บักำรฟ้ืนฟู โจเซฟตอ้ง
รอเพือ่เรยีนรูเ้พ่ิมเตมิ บำงครัง้เรำตอ้งรอค�ำ
ตอบเช่นกนั

 •    โจเซฟไมย่อมน่ังรอค�ำตอบอยูที่บ่ำ้น ทำ่นเขำ้โบสถ์ึตำ่งๆ หลำยแหง่ ขณะ
ทำ่นสนทนำกบัผูน้� ำและสมำชิกของนิกำยตำ่งๆ โจเซฟรูสึ้กวำ่บำงอยำ่งขำด
หำยไป ซ่ึงท�ำใหท่้ำนตดัสินใจทลูถึำมพระผูเ้ป็นเจำ้ เรยีนรูทุ้กส่ิงทีจ่ะช่วยให้
เรำไดร้บัพรดว้ยกำรดลใจจำกพระบดิำบนสวรรค ์ 1 
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โมโรไนสอนเร้�องใด 
แก่โจเซื่ฟื้ สมธิ?

 หลกัค�ำสอนและพนัธ-
สัญญำ 2 ;  โจเซฟ สมิธ— 

ประวตั ิ1:27–65
	(11–17	มกราคม)

 การสนทนา
		เราสามารถเรียนรู้อะไร
จัากคำาสอนของโมโรไน
ทีุ�ให่แ้ก่โจัเซูฟื้?

	X
โมโรไนบอกวำ่ช่ือของโจเซฟจะ  
“ทัง้ดแีละช่ัวในบรรดำประชำชำต ิ 
ตระกลู และภำษำทัง้ปวง” ( โจเซฟ  
สมธิ—ประวตั ิ1:33)

 ท์
าน

ท์
รง

เรี
ยก

ช่�อ
ข้า

พื่
เจ้

า  
โด็

ย 
ไม

เคิ
ลี 

มา
ลีม	X

โมโรไนปรำกฏตอ่โจเซฟสำมครัง้
ในคนืน้ันและปรำกฏอีกครัง้ในเช้ำ
วนัรุง่ขึน้ แตล่ะครัง้ ท่ำนให้ข่ำวสำร
เดมิแตม่ีข้อมูลและค�ำแนะน�ำเพิ่ม
เตมิแก่ โจเซฟ (ด ูโจเซฟ สมิธ—
ประวตั ิ1:44–46, 49)

	X
โมโรไนแบ่งปันค�ำพยำกรณ์กับโจเซฟ 
หลำยเรือ่งที่ ใกลจ้ะเกดิสัมฤทธผิล
เกีย่วกบักำรสถึำปนำสมยักำรประทำน
สุดทำ้ยและพรท่ีส่ิงน้ีจะน�ำมำสู่โลก

	X
โจเซฟ สมิธเรยีนรูเ้รือ่งแผ่นจำรกึทองค�ำที่ฝัง 
ไว้ ใกลเ้นินเขำซ่ึงม ี“ควำมสมบรูณ์ของพระ 
กติตคิณุอันเป็นนิจ” ( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ 
1:34) โมโรไนบอกโจเซฟเกีย่วกบัอูรมิและทูมมิม 
ทีพ่ระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเตรยีมไว้ ให้ โจเซฟแปล 
แผน่จำรกึดว้ย (ด ูโจเซฟ สมธิ—ประวตั ิ1:35)

21 กันยำยน 
1823 โจเซฟ  
สมธิสวด

ออ้นวอนขออภยัเกีย่ว
กบับำปของท่ำนและ
เพือ่จะรูส้ถึำนะของ
ทำ่นตอ่พระพักตร์
พระเจำ้ ขณะโจเซฟ
สวดออ้นวอน มีแสง
สวำ่งเต็มหอ้งของ
ทำ่นและทำ่นเห็น
เทพองคห์น่ึงยนือยู่
ในอำกำศ

  เทพเรยีกช่ือโจเซฟ
และแนะน�ำตนเอง
วำ่ทำ่นคอืโมโรไน
 ทำ่นบอกโจเซฟวำ่
พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงให้
อภยัท่ำนแลว้และ
พระองคท์รงมงีำนให้
ทำ่นท�ำ           
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“เจ้าจะมพีื้ยานใดดไีปกว่าจาก 
พื้ระผู้เป็นเจ้าเล่ัา?”

 เหตุการณ์เหล่ัานีเ้กดิขึน้ ที�ไหน ?
    •    กำรเปิดเผยเหล่ำน้ีเกดิขึน้ที ่

ฮำร์ โมนีย ์เพนน์ซิลเวเนีย  
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 เหตุการณ์เหล่ัานีเ้กดิขึน้ เม้�อใด ?
    •    กำรเปิดเผยเหล่ำน้ีไดร้บัในปี 

 หลักค�ำสอนและ
พนัธสัญญำ 6–9

	(25–31	มกราคม)

1829  

 ในยุคุปัจจุบัน เราจะประยุกต์
ใช้การเปิดเผยเหล่ัานีไ้ด้ 
 อย่างไร ?

  กอ่นจะมำเป็นผูจ้ดให้ โจ-  
เซฟ ออลเิวอรส์วดอ้อนวอน
เพือ่รูว้ำ่งำนของโจเซฟเป็น
ควำมจรงิหรอืไม่ เมือ่ออลิ-
เวอรส์วดอ้อนวอน เขำรูสึ้ก
สงบและมัน่ใจ

  ออลิเวอรย์งัคงมขีอ้สงสัย
ขณะช่วยโจเซฟแปล เขำทูล
ถึำมพระผูเ้ป็นเจำ้อีกครัง้วำ่
เรือ่งน้ีจรงิหรอืไม่

  พระเจำ้ทรงเตอืนออลิเวอร์
วำ่เขำไดร้บัค�ำตอบของกำร
สวดออ้นวอนของเขำแล้ว

  “เรำมิไดพ้ดูใหค้วำมสงบ
แกจิ่ตใจเจำ้หรอืเกีย่วกับเรือ่ง
น้ี? เจำ้จะมพียำนใดดีไปกวำ่
จำกพระผูเ้ป็นเจำ้เลำ่?” ( หลกั
ค�ำสอนและพนัธสัญญำ 6:23 )

  เช่นเดยีวกับออลเิวอร ์เรำ
ควรยดึม่ันในประสบกำรณ์
ทำงวญิญำณทีผ่ำ่นมำและให้
ประสบกำรณ์น้ัน
ท�ำใหเ้รำเขม้แข็ง
ขึน้ผำ่นควำมยำก
ล�ำบำก

คุ้นคุว้าเพื้ิ�มเตมิ
คน้พบวำ่เกดิอะไรขึน้

กบัหญงิสำวคนหน่ึงเมือ่
เธอจ�ำไดถ้ึงึประสบกำรณ์
ทำงวญิญำณในอดตีของ
เธอในฉบบัดจิทิลั

          ใคุร  มส่ีวนเกี�ยวข้องกบัการเปิด
เผยเหล่ัานีจ้ากพื้ระผู้เป็นเจ้า?
    •    โจเซฟ สมธิ
    •    ออลิเวอร ์คำวเดอร ีเขำรูเ้รือ่ง

รำวเกีย่วกบัโจเซฟ สมิธและ
แผน่จำรกึทองค�ำ เขำเสนอ
ตวัเป็นผูจ้ดขณะโจเซฟแปล
พระคมัภรีม์อรมอน                    

ฮาร์โมนีย์

เซูาธ์ิเบุนบุริดจั์

โคลสวิลิล์
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     เ มือ่เป็นนักเรยีนมธัยม
ปลำยในแอฟรกิำใต ้ผมชอบศึกษำ
ประวตัศิำสตร ์สมยัเรยีนมหำวทิยำลยั

 ผมรบัปรญิญำสำขำวชิำประวตัศิำสตร ์เมือ่
เป็นนักเรยีนเซมินำรแีละตอ่มำเป็นนักศึกษำ
สถึำบนั ผมชอบทุกหลกัสูตร แตช่อบหลกัค�ำ
สอนและพนัธสัญญำเป็นพเิศษเพรำะท�ำใหผ้ม
รูจ้กักบัประวตัศิำสนจกัร ตลอดหลำยปีทีผ่ำ่นมำ
ผมเพลดิเพลนิกบักำรอำ่นหนังสือเกีย่วกบัประวตัิ
ศำสนจกัรแมก้ระทัง่หนังสือทีพ่ดูถึงึหวัขอ้ยำกๆ ใน
ประวตัศิำสตรข์องเรำ เมือ่เรยีนรูป้ระวตัศิำสนจกัร
จำกแหลง่ตำ่งๆ ศรทัธำของผมเขม้แข็งขึน้ น่ีคอืสำม
วธิทีีเ่กดิขึน้

  ประวตัศิาสนจกัรให้ มุมมอง  สำาหรับผม  โดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่เมือ่เป็นเรือ่งของกำรปฏบิตัิ ในอดตีรวมถึึงขอ้
จ�ำกดัของพรฐำนะปุโรหติและพรพระวหิำร เมือ่ผม
เรยีนรูค้รัง้แรกเป็นสมยัทีค่นผวิด�ำถึกูจ�ำกดัไม่ ใหด้�ำรง
ฐำนะปุโรหิต ศรทัธำของผมจึงส่ันคลอน ศำสนจกัรท่ี
ผมรกัไม่ ใหฐ้ำนะปุโรหติแกค่นผวิด�ำไดอ้ยำ่งไร? บำง
คนพยำยำมอธบิำยใหผ้มเห็นวำ่พวกเขำคดิวำ่เป็น
เรือ่งของหลกัค�ำสอนหรอืเกีย่วกบัพระคมัภรี ์ส่ิงเหล่ำ
น้ีท�ำใหสั้บสนและกังวลใจมำก

  เมือ่เวลำผ่ำนไปค�ำอธิบำยทำงประวตัศิำสตรท์�ำให้
เกดิควำมเขำ้ใจและสรำ้งควำมสบำยใจ ตวัอยำ่ง

เช่น ค�ำน�ำทำงประวตัศิำสตรข์อง
  ขอ้ประกำศอยำ่งเป็นทำงกำร 2  

อธบิำยวำ่ โจเซฟ สมธิแตง่ตัง้
คนผวิด�ำสองสำมคน แต่

ผูน้� ำศำสนจกัรหยุด
กำรประสำทฐำนะ

ปุโรหิตกบัคนผวิด�ำ
ในช่วงแรกๆ ของประวตัิ

ศำสนจกัร จำกน้ันจงึกลำ่ว
ถึอ้ยแถึลงทีส่�ำคญัน้ี: “บนัทกึ
ของศำสนจกัรไม่ได้ ใหค้วำมคดิ
เห็นทีชั่ดเจนเกีย่วกบัท่ีมำของ
กำรปฏบิตัน้ีิ” 1  ควำมเรยีงหวัขอ้

พระกติตคิณุ 2  และคูม่อืศำสนจกัร 
อืน่ๆ ใหร้ำยละเอียดและบรบิททำง

ประวตัศิำสตรเ์พ่ิมเตมิ 3  ค�ำอธบิำยทำง
ประวตัศิำสตรเ์หล่ำน้ีท�ำใหผ้มเขำ้ใจและ

เสรมิสรำ้งศรทัธำของผม

  ประวตัศิาสนจกัรช่วยให้ผม ช้�นชม  ผู้ที� ล่ัวงหน้า
ไปก่อน   ซ่ึงเป็นเรือ่งจรงิโดยเฉพำะอย่ำงยิง่เมือ่เรำ
พจิำรณำถึงึกำรท�ำคณุประโยชน์ทีด่เูหมือนสมำชิก  
“ทัว่ไป” ท�ำมำตลอด ตวัอยำ่งเช่นโบสถ์ึ ในช่วงแรก
ทีส่รำ้งขึน้ทัว่แอฟรกิำใต ้ซิมบบัเวและแซมเบยีใน
ทศวรรษ 1950 และ 1960 เกิดขึน้ไดเ้พรำะควำมช่วย
เหลือของสมำชิก กำรรบัศำสนพธีิพระวหิำรยิง่เรยีก
รอ้งกำรเสียสละมำกขึน้ โดยทีรู่ว้ำ่จะตอ้งใช้เวลำหลำย
ทศวรรษกอ่นทีพ่วกเขำจะมพีระวหิำรในแอฟรกิำ  
มสีมำชิกจ�ำนวนมำกท่ีขำยทรพัยสิ์นของตนรวมถึึง
บำ้นเพือ่ใหม้เีงนิเดนิทำงไปพระวหิำรและมีส่วน
รว่มในศำสนพธีิศักดิ�สิทธิ�เหล่ำน้ัน ศำสนจกัรในทวปี

 วธิทีีก่ำรศึกษำ ประวตัศิาสนจกัร
เสริมสร้างศรัทธาของผม  

 โดย คุมับูลัานิ ด.ี อมุเลัท็ช์

		ผูู้ใ้ห่ค้ ำาปร่กษาประวิติั์
ศาสนจักัรในแอฟื้ริกา
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แอฟรกิำสรำ้งขึน้บนศรทัธำของสมำชิกในยุคแรกๆ ที่
มน้ีอยแตเ่สียสละมำก เมือ่ผมอ่ำนบนัทกึของพวกเขำ  
ศรทัธำของผมแข็งแกรง่ขึน้และควำมเต็มใจเสียสละ
ของผมก็เพิม่ขึน้ดว้ย

  ประวตัศิาสนจกัรกระตุ้นให้ผมเป็น นักบันทกึที�ดขีึน้    
ผูน้�ำศำสนจกัรสนับสนุนกำรเขยีนบนัทกึประจ�ำวนั  
เพรำะเหตใุด เน่ืองจำกประวตัศิำสนจกัรเป็นบนัทกึ  
“วถิึชีีวติ,  .   .   .  ศรทัธำและงำน” ของสมำชิก (ด ู หลกั
ค�ำสอนและพันธสัญญำ 85:2 ) เมือ่ใดก็ตำมทีผ่มอำ่น
ประวตัศิำสนจกัร เช่นหนังสือประวตัศิำสตรเ์ลม่ใหม ่ 
 วส้ิทำธิชน้  ผมประทบัใจวำ่หนังสือเหลำ่น้ีเกดิขึน้ได้
เพยีงเพรำะบันทกึส่วนตวั จดหมำยและบนัทกึอืน่ๆ  
ของสมำชิกธรรมดำของศำสนจกัร เรือ่งรำวทีเ่กดิขึน้

โดยตรงกบัพวกเขำเองกระตุน้ใหผ้มเป็นคนทีจ่ด
บนัทกึประจ�ำวนัทีด่ขีึน้ ซ่ึงช่วยใหนั้กประวตัศิำสตร์ ใน
อนำคตท�ำบันทกึประวตัศิำสนจกัรในแอฟรกิำไดถ้ึกู
ตอ้ง

  นอกจำกน้ีผมยงัไดร้บัพรส่วนตวัมำกขึน้จำกกำร
อำ่นประวตัศิำสนจกัร และควำมพำกเพยีรในกำรจด
บนัทกึของผมเอง ดงัทีป่ระธำนเฮนรยี ์  บ.ี อำยรงิกท์ี่
ปรกึษำทีส่องในฝ่่ำยประธำนสูงสุดสอนวำ่ขำ้พเจำ้ 
ไดร้บัพรให้ ไดเ้ห็นและจดจ�ำพระหตัถ์ึของพระเจำ้
ในชีวติขำ้พเจำ้และชีวติของสมำชิกในครอบครวัของ
ขำ้พเจำ้ 4  ควำมทรงจ�ำน้ีเสรมิสรำ้งประจกัษ์พยำนของ
ผมและเพ่ิมควำมสำมำรถึในกำรเผชิญหน้ำกบัควำม
ทำ้ทำยในชีวติ เมือ่ผมจดบนัทกึของผมและนึกถึึง
บนัทกึท่ีรอบคอบของสมำชิกศำสนจกัรคนอืน่ๆ  

ผมเริม่เห็นแบบแผนทีย่ิง่ใหญ่ของพระเจำ้
ขณะท่ีพระองคท์รงฟ้ืนฟูศำสนจกัรและ
อำณำจกัรของพระองค์ ในยุคสุดทำ้ย

  บทเรยีนเหล่ำน้ีและบทเรยีนอ่ืนๆ อกี
มำกมำยที่ ไดจ้ำกกำรศึกษำประวตัศิำสนจกัร
มส่ีวนในกำรพัฒนำทำงวญิญำณของผม
อยำ่งมำก บทเรยีนเหล่ำน้ียงัท�ำใหผ้มมีควำม
กลำ้ทีจ่ะปกป้องศรทัธำของผม เพรำะผม
เขำ้ใจวำ่เพรำะเหตใุดเรำจงึท�ำส่ิงทีเ่รำท�ำ  
กำรตระหนักถึึงบรบิททำงประวตัศิำสตร์
ของวธิปีฏบิตัแิละควำมเช่ือของเรำท�ำใหผ้ม
เป็นครทีูด่ขีึน้และเป็นสำนุศิษยท่ี์ดขีึน้  ◼ 

    อ้างองิ
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     3.    ดตูวัอยำ่ง รากฐาน้ขึ้องการฟ่�น้ฟู  (คูม่อืระบบกำรศึกษำ

ของศำสนจกัร), 2016 บทที ่26
     4.    ด ูเฮนรยี ์  บ.ี อำยรงิก์, “ โอจ้งจ�ำ จงจ�ำไว,้” เลัยี่โฮน้า,   

พ.ย. 2007, 66–69         
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					ใ นฐำนะสำนุศิษยข์องพระครสิต ์พวกเรำหลำยคน
เลอืกจะ “ยืนอยู่ ในสถึำนทีศั่กดิ�สิทธิ�” อยำ่งแทจ้รงิ

ในแตล่ะสัปดำหข์ณะเรำเขำ้ประชมุวนัอำทติย ์( หลกั
ค�ำสอนและพนัธสัญญำ 45:32 ) กำรมำแบง่ปันพระ
วญิญำณและพืน้ทีก่บัคนอืน่ หลำยคนมองหำควำม
สัมพนัธ ์กำรยอมรบั และควำมรูสึ้กเป็นพวกเดยีวกนั  
เรำแตล่ะคนตำ่งมคีวำมหวงัวำ่เรำจะ “ ไม่ ใช่คนนอก
และคนตำ่งดำ้วอีกตอ่ไป แตเ่ป็นพลเมอืงเดยีวกบั
บรรดำธรรมิกชน และเป็นครอบครวัของพระเจำ้”  
( เอเฟซัส 2:19 )

  แตส่�ำหรบับำงคน กำรเดนิเขำ้ประตโูบสถึร์วม
เอำควำมรูสึ้กเปรำะบำง วติกกงัวลหรอืวำ้เหวม่ำดว้ย 
ประสบกำรณ์ ควำมเป็นจรงิในครอบครวั หรอืสภำวกำรณ์
ของพวกเขำอำจไม่สะทอ้นใหเ้ห็นภำพ “อดุมคต”ิ เรือ่งน้ี
มกัน�ำไปสู่ควำมรูสึ้กคล้ำยกับพวกเขำยืนอยูด่ำ้นนอกแลว้
มองเขำ้มำ แมเ้มือ่ “อดุมคต”ิ น้ันไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของ
ควำมเป็นจรงิส�ำหรบัเรำทกุคนแตอ่ย่ำงใด

  คณุคำ่ของเรำทีม่ตีอ่พระผูเ้ป็นเจำ้ไม่ไดเ้ป็นผลมำ
จำกสภำวกำรณ์ของเรำ และในหลำยกรณี สภำวกำรณ์ที ่
ดอ้ยกวำ่อดุมคตเิหล่ำน้ีผลกัดนัใหเ้รำเตบิโตและเรยีนรู ้ 
แตเ่น่ืองจำกสภำวกำรณ์เหลำ่น้ี มหีลำยคนรูสึ้กยำกทีจ่ะ 
ปรบัตวัใหเ้ขำ้กบัโบสถึห์รอืเขำ้ใจอยำ่งเต็มที ่เรำจะท�ำ
อะไรไดบ้ำ้งทีจ่ะเปิดประตทูีปิ่ดกัน้ผูอ้ืน่จำกควำมรูสึ้กวำ่ 
เป็นส่วนหน่ึงของเรำ แมข้ณะน้ันเรำอำจตอ่สู้กบัควำม
รูสึ้กคลำ้ยๆ กนัดว้ยตวัเรำเอง

การรวมคุน

เราจะช่วยให้ผู้อ่�นเดิ็นเข้้าประตูโบีสถ์ด้็วยความ
รู้สึกวิตกกังวลีหร่อว้าเหว่น้อยลีงได้็อย่างไร?

   การเรียกให้รวมทุกคุนเข้ามา
  กำรสรำ้งควำมรูสึ้กใหทุ้กคนมส่ีวนรว่มเป็นส่วนหน่ึง

ของกำรรกัษำพนัธสัญญำของเรำ ท่ีบพัตศิมำ เรำสัญญำ
วำ่เรำจะไมป่ลอ่ยให้ ใครทนทกุขอ์ยูต่ำมล�ำพงัแตเ่รำ
สัญญำวำ่จะโศกเศรำ้กบัพวกเขำ ปลอบโยนพวกเขำ 
และแบกรบัภำระของพวกเขำ (ด ู โมไซยำห ์18:8- 10 )

  กำรสรำ้งควำมรูสึ้กมส่ีวนรว่มเป็นส่วนหน่ึงของ
ศำสนจกัรเรำ เรำตอ้งรวมทกุคนเขำ้มำในกำรนมัสกำร
ของเรำดงัเช่นพระผูช่้วยใหร้อดทรงตอ้นรบัทุกคนใหร้บั
ส่วนควำมรอดของพระองค ์(ด ู 2   นีไฟ 26:24–28, 33 ;  
 3   นีไฟ 18:22–23 )

  กำรสรำ้งควำมรูสึ้กมส่ีวนรว่มเป็นส่วนส�ำคญัยิง่ของ
กำรเดนิทำงของเรำไปสู่กำรเป็นเหมอืนพระผูช่้วยใหร้อด  
กำรรกัผูอ่ื้นและกำรเปิดแวดวงของเรำเพือ่รวมผูค้นที่
แตกตำ่งจำกเรำเป็นส่วนหน่ึงของกำรเป็นคนดพีรอ้ม  
(ด ู มทัธวิ 5:43- 47 )

  ในทีสุ่ด เพือ่เป็นของพระองค ์เรำตอ้งเป็นน� ้ำหน่ึงใจ
เดยีวกนั (ด ู หลกัค�ำสอนและพนัธสัญญำ 38:27 )

    ไม่มกีารต่อสู้ดิน้รนใดถูกล้ัม
  ควำมรกัท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้มตีอ่บตุรธิดำของพระองค ์

ไมม่กีำรแบง่แยก แตร่วมเขำ้มำทัง้หมด พระองคท์รง 
เชือ้เชิญใหทุ้กคน “มำหำพระองคแ์ละรบัส่วนพระคณุ
ควำมดขีองพระองค;์ และพระองค์ ไมท่รงปฏเิสธผู้ ใด
ทีม่ำหำพระองคเ์ลย” ( 2   นีไฟ 26:33 ) ภา
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		รวิมทุุกคนเขา้มา
   โดย เทรซีื่ เบรานิง
		แห่่งคณะกรรมการสมาคมสงเคราะห์่สามญั		



	 มกราคม	20212021 33

   พระองคท์รงรูจั้กและทรงทะนุถึนอม:

   •    พีน้่องสตรทีีเ่พิง่หยำ่รำ้งรูสึ้กเจ็บปวดเมือ่สนทนำเรือ่งกำร
แตง่งำน

    •    คนหนุ่มสำวทีต่อ่สู้ดิน้รนกบัขอ้สงสัย วงิวอนหำค�ำตอบ
    •    พีน้่องสตรทีีท่กุขท์รมำนกบัควำมวติกกงัวล รูสึ้กอำ้งวำ้ง

และหวำดหวัน่
    •    พีน้่องหนุ่มผวิสีทีรู่สึ้กอดึอดัขณะชัน้เรยีนสนทนำถึึง

ควำมเขำ้ใจที่ ไมถ่ึกูตอ้งเกีย่วกบัสีผวิและฐำนะปุโรหติ
    •    พีน้่องสตรทีีย่งัไมแ่ตง่งำนและรูสึ้กวำ่น่ันหมำยถึงึเธอ

เป็นคนไรค้ำ่
    •    คณุแมท่ีม่ลีกูพกิำร กงัวลวำ่กำรเคลือ่นไหวทีค่วบคมุไม่

ไดข้องเขำจะรบกวนผูอ้ืน่
    •    พีน้่องชำยทีเ่สน่หำเพศเดยีวกนั ก�ำลังคดิจะทิง้

ศำสนจกัรขณะตอ่สู้ดิน้รนเพือ่จะเขำ้ใจอนำคตของตน
    •    พีน้่องสตรทีีก่งัวลวำ่คนอืน่จะตดัสินเธออย่ำงไรขณะเธอ

เริม่ลองกลบัมำที่ โบสถึค์รัง้แรก

    ไมม่สีภำวกำรณ์ใด ไมม่สีถึำนกำรณ์ ไหน ไมม่บีคุคลใด
ถึกูลมื “พระองคท์รงค�ำนึงถึงึ  .   .   .  และทกุคนเหมือนกนั
หมดส�ำหรบัพระผูเ้ป็นเจำ้” ( 2   นีไฟ 26:33 ) เพรำะเช่น
เดยีวกบัสำนุศิษยค์นแรกๆ ของพระองค ์เรำทกุคน “เป็น
ฝ่่ำยพระครสิต”์ ( มำระโก 9:41 ; ด ู โมไซยำห์ 5:7  ดว้ย)

    แล้ัวเราจะทำาอะไรได้บ้าง?
  เรำจะท�ำอะไรไดบ้ำ้งเพือ่สรำ้งควำมสัมพนัธแ์ละตอ้นรบั

คนออ่นแอเช่นเดยีวกบัเมือ่เรำเห็นคนเขม้แข็ง?
   เรำอำจเริม่ดว้ยกำรไตรต่รองค�ำถึำมตอ่ไปน้ี:

   •    ฉันสำมำรถึเพ่ิมควำมพยำยำมใหม้ำกขึน้ทีจ่ะเอือ้มออกไป
ท�ำควำมรูจ้กัคนทีฉั่นไม่รูจ้กัในวอรด์หรอืสำขำของฉันให้
มำกขึน้ไดอ้ยำ่งไร?

    •    ฉันจะเชือ้เชิญคนทีอ่ำจตอ้งกำรเพือ่นในแบบใดไดบ้ำ้ง?
    •    ฉันจะเป็นแบบอยำ่งของคนทีร่กัและรวมคนอ่ืนเขำ้มำได้

อยำ่งไร?
    •    ฉันจะแสวงหำใครสักคนอยำ่งจรงิใจเพือ่ทกัทำยได้

อยำ่งไร?
    •    อะไรเขำ้มำในควำมคดิเมือ่ฉันสวดอ้อนวอนขอกำรดลใจ

ทีจ่ะรูว้ธิช่ีวยใครสักคน?

    เมือ่เรำรูจั้กคนอืน่ๆ จะมเีรือ่งมำกมำยใหเ้รำเรยีนรูจ้ำก
พวกเขำ

  ในเดอืนตอ่ๆ ไป เรำจะแบง่ปันเรือ่งรำวของพีน้่องที่
พยำยำมอยำ่งยิง่ทีจ่ะรูว้ำ่พวกเขำมส่ีวนรว่ม เรำหวงัวำ่เรือ่ง
รำวเหลำ่น้ีจะเป็นแรงบนัดำลใจใหเ้รำแตล่ะคนท�ำตำมพระ
บญัญตัขิอ้ส�ำคญัทีสุ่ดสองขอ้ของพระผูเ้ป็นเจำ้อยำ่งใกลชิ้ด
มำกขึน้: ทีจ่ะรกัพระองคแ์ละรกัลูกๆ ทกุคนของพระองค ์          ◼ 
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										สิ�
งทีด่ทีีสุ่ดคอืกำรปฏบิตัศิำสนกจิ
ไม่ ใช่เป็นกำรใหฝ่้่ำยเดยีว เมือ่เรำ

ปฏบัิตศิำสนกิจตอ่ใครสักคน ทกุคนที่
เกีย่วขอ้งไดร้บัพร—ตวัเรำเอง คูข่อง
เรำ และผูท้ีเ่รำปฏิบตัศิำสนกจิ เรำได้
รบัพรจำกควำมเขม้แข็งของแตล่ะคน  
เรำไดร้บัพรเมือ่เรำสนับสนุนและช่วย
เหลือกนัในเรือ่งทำ้ทำยของเรำ เรำได้
รบัพรจำกสัมพนัธภำพทีเ่รำสรำ้งขึน้

  เมือ่อธิบำยถึงึส่ิงทีเ่ป็นควำมหมำยของ 
กำรปฏบิตัศิำสนกิจตอ่ผูอ้ืน่ เอ็ลเดอร์
เจฟฟรยี ์อำร.์ ฮอลแลนดแ์หง่โควรมั
อคัรสำวกสิบสองสอนใหเ้รำ “อยูกั่บ
พวกเขำและท�ำใหพ้วกเขำเขม้แข็งขึน้”  
( หลกัค�ำสอนและพันธสัญญำ 20:53 )1  
ในพระคมัภีรข์อ้น้ี มอีงคป์ระกอบที่
ส�ำคญัยิง่สองประกำรทีจ่ะช่วยเรำในกำร
ปฏบิตัศิำสนกจิตอ่ผูท้ีเ่รำหว่งใย:

    •    ประกำรแรก “อยูกั่บ” พวกเขำ  
แนะน�ำวำ่เรือ่งน้ีส�ำคญัทีจ่ะรูจ้กัผูท้ี ่

เรำปฏบิตัศิำสนกิจใหด้พีอทีจ่ะสรำ้ง
ควำมสัมพนัธท์ีม่คีวำมหมำยและ
สรำ้งควำมผกูพนัของควำมไวว้ำงใจ

    •    ประกำรทีส่อง เมือ่พวกเขำรูว้ำ่
เรำรกัและหว่งใยพวกเขำจรงิ เรำ

สำมำรถึสนทนำถึึงวธิตีำ่งๆ ทีเ่รำจะ
สนับสนุนและ “ท�ำใหพ้วกเขำเขม้
แข็งขึน้” ได ้ในทำงกลับกนั เรำจะ
เขม้แข็งขึน้เช่นกนั
    คนไม่ใช่โครงกำร พวกเขำเป็นพี่

น้องของเรำ—เป็นเพือ่นรว่มเดนิทำงใน
เส้นทำงชีวติ เรำตอ้งกำรเดนิรว่มทำง
ชีวติไปดว้ยกนั ช่วยกนัคน้หำควำมเขม้
แข็งทีจ่ะเอำชนะอปุสรรคขวำกหนำม
ตำมเส้นทำง (ด ู ฮีบร ู12:10–13 )

  ค�ำวำ่ “ท�ำใหเ้ขม้แข็งขึน้” 
แสดงออกถึงึส่ิงทีเ่รำปรำรถึนำอยำ่ง
แทจ้รงิ—ซ่ึงกำรช่วยของเรำจะกอ่ให้
เกดิกำรอนุเครำะห์และเครือ่งมอืทีจ่ะ
ท�ำใหแ้ตล่ะคนสำมำรถึมแีหล่งช่วย
และควำมเขม้แข็งทีจ่ะมุง่ไปข้ำงหน้ำ
และเอำชนะเรือ่งทำ้ทำยของชีวติ

  พวกเรำหลำยคนรูสึ้กไมคู่ค่วรทีจ่ะ
ช่วยพีน้่องของเรำซ่ึงมคีวำมกงัวลใจใน
เรือ่งใดเรือ่งหน่ึงเป็นพเิศษ เอ็ลเดอร์
ฮอลแลนด์ ใหก้�ำลงัใจไวด้งัน้ี: “ ไมว่ำ่
เรำทกุคนรูสึ้กอยำ่งไรตอ่ขอ้จ�ำกดัและ
ควำมบกพรอ่งของเรำ—และเรำทุก
คนมคีวำมท้ำทำย—กระน้ันก็ตำม  
ขอใหเ้รำท�ำงำนเคยีงขำ้งกนัในสวน
องุน่ของพระเจำ้ รว่มมอืรว่มใจช่วย

หลักัธรรมของการปฏิิบัตศิาสนกจิ

อยู่ด้วยกนัแลัะเสริมสร้าง 
คุวามเข้มแขง็ให้กนั
เราทุ์กคนได้็รับีพื่รเม่�อเราปฏิิบัีติศิาสนกิจหร่อรับีการปฏิิบัีติศิาสนกิจ

 โดย ฝ่่ายประธานสมาคุมสงเคุราะห์สามญั

พระผูเ้ป็นเจำ้พระบดิำของเรำในงำนที่
มำกลน้ของกำรตอบค�ำสวดออ้นวอน  
ใหก้ำรปลอบโยน เช็ดน� ้ำตำ และเสรมิ
ก�ำลงัเขำ่ทีอ่อ่นลำ้” 2 

  ปีน้ี บทควำมเกีย่วกบัหลักธรรม
ของกำรปฏบิตัศิำสนกจิจะใหแ้นวคดิ
และแหล่งช่วยทีส่ำมำรถึช่วยใหท้ำ่น
เขำ้ใจวธิท่ีีจะอยูก่บัผูอ่ื้นและท�ำใหผู้้
อืน่เขม้แข็งขึน้ขณะพวกเขำเผชิญกับ
เรือ่งทำ้ทำยของชีวติ  ◼ 
    อ้างองิ
    1.   เจฟฟรยี ์อำร.์ ฮอลแลนด,์ “อยูก่บัพวกเขำ

และท�ำใหพ้วกเขำเขม้แข็งขึน้,” เลัยี่โฮน้า,  
พ.ค. 2018, 102.

     2.   เจฟฟรยี ์อำร.์ ฮอลแลนด,์ “อยูก่บัพวกเขำ
และท�ำใหพ้วกเขำเขม้แข็งขึน้,” 101–103          
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 คุำาแนะนำาสำาหรับการอยู่กบัผู้อ้�นแลัะทำาให้ผู้อ้�นเข้มแขง็ขึน้
  ทำางานด้วยกนัเพ้ื้�อสร้างคุวามสัมพื้นัธ์ที�มคีุวามหมาย		ควิามเขา้ใจัร่วิมกนัเกิดจัาก
การใชิเ้วิลาและควิามพี่ยายามทีุ�จัะรู้จักักนั	สนทุนากนัวิา่พี่วิกทุ่านแต่์ละคนชิอบุ
ทุำาสิ�งนี�ห่ร่อไม่	มีงานอดิเรกห่ร่อควิามสนใจัเร่�องใดทีุ�ทุ่านแบุ่งปัน?	การสนทุนา
กนัเป็นประจัำาช่ิวิยห่ร่อไม่?	ทุ่านสามารถสนบัุสนุนแต่์ละคนในการเรียกของ
ศาสนจักัรห่ร่อการนมสัการในพี่ระวิหิ่ารห่ร่อไม่?

  หาร้อกนัเกี�ยวกบัสิ�
้
งที�ต้องการ		ไม่มีใครต์อ้งทุำาสิ�งนี�ต์ามลำาพี่งั	การปร่กษากบัุ

พี่วิกเขา	จัะช่ิวิยให่ทุ่้านเขา้ใจัต์รงกนัวิา่สิ�งทีุ�พี่วิกเขาต์อ้งการค่ออะไร	สิ�งทีุ�พี่วิกเขา
ทุำาได	้และวิธีิิทีุ�ทุ่านจัะช่ิวิยได้

 แหล่ังช่วยเหล้ัอที�มปีระโยชน์
		แห่ล่งช่ิวิยต่์อไปนี�สามารถช่ิวิยทุ่านไดเ้ม่�อ
พี่ยายามสร้างควิามสมัพี่นัธ์ิทีุ�มีควิามห่มาย
				•		 		เรียนรู้มากข่�นเกี�ยวิกบัุการสร้างควิาม

สมัพี่นัธ์ิทีุ�มีควิามห่มายใน	“ห่ลกัธิรรม
ของการปฏิิบุติั์ศาสนกิจั:	สร้างควิาม
สมัพี่นัธ์ิทีุ�มีควิามห่มาย,”	เลียีโฮนา,  
ส.ค.	2018.

				•		 		อ่านเกี�ยวิกบัุการเขา้ใจัผูู้ทีุ้�แต์กต่์างจัาก
ทุ่านใน	“The Blessings of Diversity,” 
 Ensign,  July 2019. 

				•		 		ปรับุปรุงควิามสมัพี่นัธ์ิของทุ่านโดย
ปรับุปรุงทุกัษะการฟัื้ง	อ่าน	“ห่ลกั
ธิรรมห่า้ขอ้ทีุ�ผูู้ฟั้ื้งทีุ�ดีพี่่งปฏิิบุติั์,”	 
 เลียีโฮนา,		มิ.ย.	2018.

				•		 		การเห็่นอกเห็่นใจัมากข่�นสามารถ
ทุำาให่ทุ่้านเป็นเพี่่�อนทีุ�ดีข่�นได	้เรียนรู้
วิธีิิใน	“พี่ฒันาควิามเห็่นอกเห็่นใจัใน
การปฏิิบุติั์ศาสนกิจั,”	เลียีโฮนา,		ก.พี่.	
2019.

				•		 		เรียนรู้มากข่�นเกี�ยวิกบัุการห่าร่อกนั	
อ่าน	“ห่ลกัธิรรมของการปฏิิบุติั์ศาสน- 
กิจั:	“ห่าร่อเกี�ยวิกบัุควิามต์อ้งการของ
พี่วิกเขา,”	เลียีโฮนา,		ก.ย.	2018,			

 แบ่งปันคุวามคุดิของท่าน
		ส่งประสบุการณ์การปฏิิบุติั์ศาสนกิจัของทุ่านมาทีุ�		liahona@   ChurchofJesusChrist   .org  
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					เ มือ่“วยัชรำ” มำถึงึ ผมตระหนักวำ่ชีวติของผมก�ำลังเปลีย่นไป แม้วำ่
ผมจะยังคงอยำกมีส่วนรว่มกบัครอบครวัและศำสนจกัร แตผ่มก็ไม่ได้
กระฉับกระเฉงเทำ่ทีเ่คยเป็น และดเูหมอืนทกุอยำ่งจะไปดว้ยดีไมว่ำ่ผมจะ

อยูห่รอืไม่ก็ตำม
  แตน่ี่คอืส่ิงอืน่ทีผ่มเรยีนรู:้ ฤดกูำลน้ีของชีวติไม่ไดเ้ลวรำ้ยไปเสียทัง้หมด  

แน่นอนวำ่มคีวำมเจ็บปวดและควำมท้ำทำยอืน่ๆ แตค่วำมชรำน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของกำรไหลไปตำมธรรมชำตขิองชีวติ และบทน้ีน�ำมำซ่ึงโอกำสใหม่ๆ  
และรำงวลั ผมรูสึ้กสบำยใจที่ ไดรู้ว้ำ่เป็นทีร่กัของคนในครอบครวัและมิตร
สหำย ผมเช่ือวำ่ผมยงัคงมคีณุคำ่ในโบสถ์ึ และทีส่�ำคญัทีสุ่ดคอืผมรูว้ำ่พระ
กติตคิณุของพระเยซูครสิตเ์ป็นควำมจรงิมำกกวำ่ทีเ่คยรูม้ำ

   การยอมรับคุวามเปลัี�ยนแปลัง
  เห็นไดชั้ดวำ่ชีวติไม่หยดุน่ิง ชีวติมพีลงัสรำ้งสรรค ์ดงัน้ันแมว้ำ่เรำอำจ

ไมต่อ้งกำรใหส้ภำวกำรณ์หรอืควำมสัมพนัธข์องเรำเปลีย่นแปลง แตก่ำร
เปล่ียนแปลงจ้ะ เกดิขึน้ ดงัทีพ่ระคมัภรีก์ลำ่วไวอ้ยำ่งคมคำยวำ่:

  “มฤีดกูำลส�ำหรบัทุกส่ิง และมวีำระส�ำหรบัเรือ่งรำวทกุอยำ่งภำยใตฟ้้ำ
สวรรค:์

  “มวีำระใหก้�ำเนิด และวำระตำย มวีำระเพำะปลูก และวำระถึอนส่ิงที ่
ปลกูทิง้    .   .   .

  “[พระผูเ้ป็นเจำ้] ทรงกระท�ำใหส้รรพส่ิงงดงำมตำมวำระของมนั”  
( ปัญญำจำรย ์3:1–2, 11 )

  เรำอำจรูสึ้กสบำยใจกับส่ิงตำ่งๆ ในแบบทีเ่คยเป็น และไมแ่ปลกท่ีเรำจะ
คดิถึึงอดตีทีผ่ำ่นมำ แตเ่รำยงัมคีวำมเช่ือวำ่ยังมอีะไรใหเ้รยีนรูอี้กมำกขณะ
ทีเ่รำยงัคงด�ำเนินตำมเส้นทำงแหง่ควำมสุขน้ีตอ่ไป วธิกีำรท่ีเรำปรบัตวัและ
รบัมอืกบักำรเปลีย่นแปลงจะเป็นตวัก�ำหนดกำรเตบิโตของเรำในปีตอ่ๆ ไป  
ดว้ยกำรยอมรบักำรเปลีย่นแปลงแทนทีจ่ะตอ่สู้กบัส่ิงเหลำ่น้ัน เรำปลดปลอ่ย
ตนเองเพือ่จะสังเกตเห็นโอกำสใหม่ๆ  และเขำ้ใจส่ิงใหม่ๆ

  ช้�นชมกบับั้นปลัายชีวติ
   โดย สกอ็ต เอด็การ์  

สูงวยัอย่างซ้ื่�อสัตย์

วยัชราอาจเป็นช่วง
เวลีาที์�สวยงามข้อง
ความก้าวหน้าแลีะ
การเติบีโต
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  ผมสังเกตวำ่ขณะทีผ่มพยำยำม
ตดิตำมพระเยซูครสิต ์ผมเขำ้ใกล้
พระองคม์ำกขึน้ในแบบทีผ่มไม่ได้
ท�ำในวยัหนุ่ม จำกพระชนม์ชีพของ
พระองคบ์นแผน่ดนิโลก พระครสิต์
เขำ้พระทัยควำมรูสึ้กทีก่�ำลงัเขำ้สู่
จดุจบของชีวติมรรตยั (ด ู มทัธวิ  
16:21 ) และดว้ยวธิทีีเ่รำไมเ่ขำ้ใจ 
อยำ่งถึอ่งแท ้พระองคท์รงทรำบด ี
วำ่ เรา  ก�ำลงัรูสึ้กอยำ่งไรเน่ืองดว้ยกำร
ชดใช้ของพระองค ์เรำสำมำรถึขอให้
พระองคท์รงช่วยใหเ้รำเป็นอยำ่งที่
พระองคท์รงตอ้งกำรใหเ้รำเป็นดว้ย
เวลำทีเ่รำเหลืออยู ่(ด ู โมโรไน 7:48 )

    ยงัคุงรับใช้ต่อไป
  ไมว่ำ่เรำจะมีอำยุเทำ่ใด เรำยัง

สำมำรถึมองหำโอกำสทีจ่ะรบัใช้ทกุวนั
เพือ่ช่วยเตรยีมเรำใหพ้รอ้มส�ำหรบักำร
รบัใช้หลงัชีวติน้ี ประธำนจอรจ์  
อลัเบริต์ สมิธ (1870–1951) สอนวำ่  
“เรำไม่ไดอ้ยูท่ีน่ี่เพือ่ใช้เวลำไปอยำ่ง
เปลำ่ประโยชน์แลว้ก็ผำ่นเขำ้ไป
สู่ควำมสูงส่ง แตเ่รำอยูท่ีน่ี่เพือ่ท�ำ
วนัแลว้วนัเลำ่ใหต้นเองคูค่วรกบั
ต�ำแหน่งทีพ่ระบดิำของเรำคำดหวงัให้
เรำท�ำหลงัจำกชีวติน้ี” 1 

  เมือ่เรำอำยมุำกขึน้ ประสบกำรณ์ทีท่�ำใหต้นเอง “คูค่วร” เหลำ่น้ีจะแตกตำ่ง
จำกทีเ่คยเป็น ผมเคยเฝ้่ำดชูำยหนุ่มกำ้วรบับทบำทของพวกเขำ และท�ำหน้ำทีท่ี่
ผมเคยท�ำมำกอ่น ลกูๆ ของผมมีชีวติท่ีวุน่วำยและมคีวำมทำ้ทำยในครอบครวั  
และผมเองก็มส่ีวนรว่มน้อยลง แตผ่มสำมำรถึวำงใจไดว้ำ่หำกผมยงัคงช่วยเหลือ
ผูอ้ืน่อยู่ ในทกุวถิึทีำงทีผ่มสำมำรถึท�ำได ้ประสบกำรณ์เหล่ำน้ีจะยงัคงสอนและ
หลอ่หลอมตวัผมตำมแผนของพระผูเ้ป็นเจำ้

    พื้รแลัะคุำาถาม
  คณุสังเกตเห็นพรใดจำกอำยท่ีุมำกขึน้? ผมเขยีนบำงส่ิงทีผ่มสังเกตเห็นไวด้ำ้น

ลำ่ง นอกจำกน้ีผมยงัไดเ้ขยีนค�ำถึำมสองสำมขอ้ใหก้บัผูสู้งอำยไุวค้ดิ อยำ่งไรก็ดี
ผมคดิวำ่ส่ิงน้ีสำมำรถึใช้ ไดก้บัทุกคน

  ผมเป็นพยำนวำ่เรำทกุคนสำมำรถึเลอืกเอำใจใส่ส่ิงส�ำคญัทีสุ่ดขณะทีเ่รำ
ตดิตำมพระเยซคูรสิต์ ไปตลอดปีทองอนัคุม้คำ่ของเรำ

  ควำมชรำเป็นพรใหผ้มดงัน้ี

    •    กำรรบัรูส่ิ้งทีอ่ยูร่อบขำ้งดขีึน้
    •    มีช่วงเวลำท่ีเงยีบสงบมำกขึน้ในกำรอำ่นพระคมัภรี ์ไตรต่รอง และสวด

ออ้นวอน
    •    รูสึ้กไวตอ่กำรกระตุน้เตอืนของพระวญิญำณ
    •    กำรมีครอบครวัมำเยีย่มเป็นครัง้ครำวคอืส่ิงสวยงำมเป็นพเิศษ
    •    ควำมรูสึ้กออ่นโยนมำกขึน้ตอ่ผูค้นอืน่ๆ และสัตว์
    •    สนใจงำนประวตัคิรอบครวัและงำนพระวหิำร
    •    กำรล่อลวงท่ีจะไมเ่ช่ือฟังพระบญัญตัน้ิอยลง

    จงถึำมตวัคณุเองวำ่ “ฉันจะท�ำ  .   .   .  ไดอ้ยำ่งไร?”

    •    รบัใช้ศำสนจกัรและครอบครวัของฉันอยำ่งมคีวำมหมำย
    •    ใกล้ชิดกบัพระบดิำบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตม์ำกขึน้
    •    เป็นอทิธพิลดตีอ่ผูอื้น่
    •    ยืนตอ่เบือ้งพระพกัตรพ์ระผูเ้ป็นเจำ้อยำ่งไรม้ลทิน เมือ่เรำพบพระองค ์

อกีครัง้  ◼ 

       อ้างองิ
 1. George Albert Smith, in Conference Report, Apr. 1905, 62; see also The Teachings of George 

Albert Smith, ed. Robert and Susan McIntosh (1996), 17.
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					ดิฉันตืน่ขึน้มำในเช้ำวนัหน่ึงดว้ยควำมรูสึ้กหนักใจ หน้ำที่
ของดฉัินในฐำนะแมรู่สึ้กหนักอึง้ และดฉัินตระหนัก

ถึึงจดุอ่อนของตวัเองมำก ดเูหมอืนจะมช่ีองวำ่งขนำดใหญ่
ระหวำ่งส่ิงทีด่ฉัินคดิวำ่ดฉัินเป็นในฐำนะแมก่บัส่ิงทีด่ฉัิน
เป็นอยู่

  ดฉัินคกุเขำ่สวดอ้อนวอนและบอกพระบดิำบนสวรรค์
วำ่ดฉัินรกัพระองคม์ำกเพยีงใด ดฉัินทลูพระองคว์ำ่ดฉัินรกั
ลกูทีพ่ระองคป์ระทำนแก่ครอบครวัเรำ และดฉัินเริม่บอก
พระองคว์ำ่ดฉัินพยำยำมจะเป็นแมท่ีด่อียำ่งไร แตก็่รูสึ้กวำ่
ดฉัินท�ำได้ ไมด่พีอ ขณะทีด่ฉัินสวดออ้นวอน ดฉัินคดิวำ่ลกู
ของดฉัินจะดกีวำ่น้ีมำกเพยีงใดหำกพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเลีย้ง
พวกเขำดว้ยพระองคเ์อง

  แลว้ภำพหน่ึงก็เขำ้มำในควำมคดิ ดฉัินนึกภำพลูกๆ ของ
ดฉัินก�ำลงักวำดพืน้ครวั น่ีคอืหน่ึงในหลำยงำนทีพ่วกเขำได้
รบัมอบหมำยใหท้�ำเพือ่ช่วยครอบครวัของเรำ บำงครัง้กำร
เฝ้่ำดพูวกเขำท�ำงำนท�ำใหด้ฉัินรูสึ้กหงดุหงดิ เพรำะพวกเขำ
ยงัคงเรยีนรูแ้ละกวำดไมค่รบทกุจดุ แตด่ฉัินก็ปลอ่ยใหพ้วก
เขำท�ำงำนน้ันรวมถึงึงำนประจ�ำวนัอืน่ๆ เพรำะดฉัินมวีสัิย
ทศัน์ทีย่ิง่ใหญ่กวำ่น้ีเพือ่พวกเขำ ดฉัินรูว้ำ่ดว้ยกำรฝึ่กฝ่นที่
ไมส่มบรูณ์แบบน้ี พวกเขำจะไดเ้รยีนรูแ้ละเตบิโต ในทีสุ่ด
พวกเขำจะท�ำไดอ้ย่ำงรวดเรว็และมปีระสิทธภิำพเหมือน
อยำ่งท่ีดฉัินท�ำ วสัิยทศัน์ทีเ่ห็นพวกเขำเป็นคนมคีวำมรบั

ผดิชอบและพึง่พำตนเองไดม้คีำ่มำกกวำ่หำกดฉัินตอ้ง
ท�ำทกุอยำ่งดว้ยตนเอง ดฉัินไม่ไดเ้ลีย้งลกูเพือ่ควำมส�ำเรจ็
ในระยะสัน้ แตด่ฉัินพยำยำมช่วยใหพ้วกเขำประสบควำม
ส�ำเรจ็ในระยะยำว

  และดฉัินก็สงสัยวำ่บำงส่ิงแบบน้ีจะเป็นจรงิส�ำหรบัพอ่
แมบ่นสวรรคข์องเรำดว้ย พระบดิำบนสวรรคท์รงทรำบดวีำ่
เรำไมส่ำมำรถึท�ำหน้ำทีส่มบรูณ์แบบในกำรเป็นพอ่แม่ได ้ 
บำงส่ิงทีเ่รำท�ำอำจท�ำให ้พระองค ์ รูสึ้กหงดุหงดิ แตพ่ระองค ์
ทรงอนุญำตใหท้�ำ เพรำะพระองคท์รงทรำบวำ่เรำก�ำลงัเรยีน
รูแ้ละเตบิโต พระองคท์รงมมีมุมองระยะยำวอนัเป็นเลศิ  
พระองคท์รงเห็นวำ่สักวนัหน่ึงเรำจะกลำยเป็นพอ่แมอ่ยำ่ง
พระองค ์ทีเ่รำจะสำมำรถึรกัอยำ่งสมบรูณ์ สำมำรถึสอนได้
อยำ่งมปีระสิทธภิำพ และเป็นแบบอยำ่งทีส่มบรูณ์แบบ  
เมือ่เรำก�ำลงัเงอะงะ พระองคท์รงทรำบวำ่เรำก�ำลังพฒันำ
คณุสมบตั ิเช่นควำมอดทนและจติกศุล และเช่นเดยีวกนั
ในพระปรชีำญำณของพระองค ์พระองคท์รงใหเ้รำท�ำงำน 
ลม้เหลวและลองใหม่อีกครัง้

  ดฉัินหวงัวำ่ดฉัินน่ำจะไดเ้ป็นแมท่ี่สมบรูณ์แบบแล้ว! 
อยำ่งที ่โจเซฟ สมิธเขยีน ดฉัินมกัจะพบวำ่ตนเองตกอยู่ ใน  
“ควำมผดิพลำดโงเ่ขลำมำกมำย” (  โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ 
1:28 ) แตด่ฉัินรูสึ้กสบำยใจที่ ไดรู้ว้ำ่พระเจำ้เขำ้พระทยัจติใจ
ของดฉัินซ่ึงหมำยควำมวำ่พระองคท์รงทรำบวำ่ดฉัินก�ำลงั

การให้คุวามช่วยเหล้ัอพ่ื้อแม่

งานบ้ีานข้องลีกูๆ ช่วยตอบีคำาสวด็อ้อนวอนข้องดิ็ฉััน

		การกวิาดบุา้นสอนอะไรดิฉนัเกี�ยวิกบัุ 

 การเป็นพี่อ่แม่   
 โดย คุมัริ เมเลัน เวบ็สเตอร์
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พยำยำมเป็นคนวำ่นอนสอนงำ่ย ดฉัินรูสึ้กมี
ควำมสุขเมือ่ลกูๆ ของดฉัินถึำมวำ่ “หนูจะ
ท�ำใหด้ขีึน้ไดอ้ย่ำงไร?” และดเูหมอืนอยำก
ปรบัปรงุใหด้ขีึน้ อยำ่งน้อยดฉัินก็สำมำรถึ
เป็นเช่นน้ันส�ำหรบัพระบดิำบนสวรรค์ ได้

  ขณะทีค่วำมคดิทัง้หมดน้ีเกดิขึน้ในใจ 
ดฉัินมช่ีวงเวลำทีน่่ำท้อใจอกีช่วงหน่ึง “แตถ่ึำ้
ควำมผดิพลำดในกำรเป็นแมข่องดฉัินท�ำให้
ลกูเจ็บปวดเลำ่?” ดฉัินถึำม “ดฉัินไมต่อ้งกำร
เหน่ียวรัง้พวกเขำ แม้วำ่ดฉัินจะกลำยเป็นส่ิง
ทีย่อดเยีย่มในกระบวนกำรน้ี”

  อกีครัง้ ภำพลกูๆ ก�ำลงัท�ำควำมสะอำดแวบ
เขำ้มำในควำมคดิ หลงัจำกลกูสำวของดฉัิน
พยำยำมถึพูืน้อยำ่งจรงิจงั แลว้ก็รบีออกไป
เล่นหรอืไปท�ำงำนอืน่ ดฉัินมกัจะลำ้งบรเิวณ
ทีย่งัเหนียวตดิอยูอ่อก และดฉัินก็นึกถึงึ
พระเมตตำและเดชำนุภำพอนัไรข้อบเขต
ของพระเยซคูรสิต ์ทีก่ำรชดใช้ครอบคลุม
สถึำนกำรณ์อนัเลวรำ้ยของชีวติทกุคน  
พระคณุของพระองคช์ดเชยควำมบกพรอ่ง
ของดฉัินในฐำนะพอ่แม ่เช่นเดยีวกบั
พระคณุของพระองคช์ดเชยควำมเจ็บปวดภา
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 คุวามช่วยเหล้ัอจาก
พื้ระเจ้า

		“ดว้ิยควิามช่ิวิยเห่ล่อ
ของพี่ระบิุดาบุนสวิรรค์
และพี่ระผูู้ช่้ิวิยให่ร้อด
เราสามารถอดทุน	คิดให่้
รอบุคอบุ	ช่ิวิยเห่ล่อ	ให่้
อภยั	และเขา้ใจัมากข่�น
เม่�อเราสวิดออ้นวิอนขอ
ควิามช่ิวิยเห่ล่อ	ดว้ิยควิาม
ช่ิวิยเห่ล่อของพี่ระองค	์
เราสามารถทุำาให่บุ้า้นของ
เราเป็นสวิรรคน์อ้ยๆ	บุน
แผู้น่ดินโลกได”้

   ประธานเอม็.   รัสเซื่ลัล์ั บัลัลัาร์ด,  
“สภาคุรอบคุรัว,” เลียีโฮนา  พื้.คุ.  
2016, 65.

ของลกูๆ เพรำะควำมบกพรอ่งของดฉัิน ใน
วธิท่ีี ไมม่ี ใครเขำ้ใจได ้กำรชดใช้ของพระองค์
สำมำรถึเยยีวยำ ไดี ้ ทัง้หมด

  ดฉัินรูสึ้กสบำยใจมำกในกำรเปิดเผยส่วน
ตวัทีด่ฉัินไดร้บัในวนัน้ัน ดฉัินรูสึ้กวำ่พระ
วญิญำณทรงสอนดฉัินวำ่ควำมพยำยำมทีด่ี
ทีสุ่ดของดฉัินในกำรท�ำงำนรว่มกบัพระเจำ้
น้ันเพยีงพอแลว้ ดฉัินทรำบวำ่พระบดิำบน
สวรรคจ์ะยงัคงท�ำงำนตอ่ไป ในชีวติลกูๆ  
ของดฉัินทลีะน้อยเพือ่ท�ำส่ิงทีด่ฉัินยงัท�ำไม่
สมบรูณ์ ดว้ยควำมช่วยเหลอืของพระองค ์ 
ลกูๆ ของดฉัินจะท�ำส่ิงตำ่งๆ ไดด้ว้ยตนเอง  
จะเจดิจำ้เหมอืนกบัท่ีพระบดิำบนสวรรค์
ทรงเลีย้งดเูขำเป็นครัง้แรก เวน้แตแ่ผน
ของพระองคย์งัท�ำใหด้ฉัินเปลีย่นแปลงใน
กระบวนกำรดว้ย น่ันคอืกำรช�ำระและหล่อ
หลอมดฉัินใหเ้ป็นเหมอืนพระองคม์ำกขึน้  
พระปัญญำของพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงยิง่ใหญ่
เหลอืเกนิ!  ◼ 
   ผู่เ้ขึ้ยี่น้อาศิยั่อยู่่ ใน้รฐัย่ทูำาห้ ์สห้รฐัอเมรกิา          



40 เลียโฮนา

ศาสดาพื้ยากรณ์แลัะการเปิดเผย

สำาหรับบิดามารดา
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        เรียน บิดามารดาทุกท่าน
  หลกัค�ำสอนและพันธสัญญำคอืหนังสือทีร่วบรวมกำรเปิดเผยจำกพระเจำ้ กำรศึกษำ

กำรเปิดเผยเหล่ำน้ีให้ โอกำสพเิศษแกเ่รำทีจ่ะรูจ้กัพระสุรเสียงของพระผูช่้วยใหร้อดขณะ
พระองคต์รสั ไม่เพยีงกบัศำสดำพยำกรณ์ของพระองค ์แตต่รสัผ่ำนพวกทำ่นมำสู่สมำชิก
ของศำสนจกัรในทกุวนัน้ีอย่ำงเรำดว้ย

  เดอืนน้ี นิตยสำรให้ โอกำสทีห่ลำกหลำยแกท่ำ่นทีจ่ะสนทนำกบัลกูๆ ของท่ำนรวมถึงึเรือ่ง
กำรเปิดเผย วธิทีีก่ำรเปิดเผยท�ำงำน และพระผูเ้ป็นเจำ้เต็มพระทัยตรสักบัพวกเขำ             

 การสนทนาพื้ระกติตคุิุณ

   ความสงบในคำาสัญญาของพระองค์ ( หลีกัคำาสอนแลีะ 
พนัธสัญญา 6 )

  ใหด้ภูำพโปสเตอร์ ในหน้ำ 2 แล้วอำ่นพระด�ำรสัของพระ
ผูช่้วยใหร้อดจำกภำค 6 ค�ำสัญญำน้ีประทำนแก่โจเซฟ สมธิ
และออลเิวอร ์คำวเดอรี ในเดอืนเมษำยน ปี 1829 ณ เวลำน้ัน  
โจเซฟเพิง่อำย ุ23 ปีแตต่อ้งเผชิญกับกำรปฏเิสธและกำร
ขม่เหง พระด�ำรสัเหล่ำน้ีช่วยโจเซฟและออลเิวอร์ ไดอ้ยำ่งไร?  
พระด�ำรสัเหล่ำน้ีประยุกต์ ใช้กบัเรือ่งทำ้ทำยในชีวติทำ่นได้
อยำ่งไร? เรำจะท�ำอะไรไดบ้ำ้งเพือ่รบัพรทีสั่ญญำไวเ้หลำ่น้ี?

    ศาสดาพยากรณ์์แลีะการเปิิดเผยส่วนตัว ( หลีกัคำาสอนแลีะ
พนัธสัญญา 1 )

  พระเจำ้ตรสักับเรำแตล่ะคนและตรสักบัเรำผำ่นศำสดำ
พยำกรณ์ (ดภูำค 1) ใช้ “พืน้ฐำนพระกิตตคิณุ” ในหน้ำ 10 
เพือ่ช่วยใหล้กูๆ ของทำ่นเรยีนรูม้ำกขึน้เกีย่วกบักำรเปิดเผย 
ทำ่นอำจอำ่นขำ่วสำรจำกประธำนรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันในหน้ำ
 6 ดว้ยกนั ท่ำนรูสึ้กอยำ่งไรทีพ่ระผูเ้ป็นเจำ้ตรสับอกทำ่นผำ่น
ศำสดำพยำกรณ์ของพระองค?์ กำรท�ำตำมค�ำแนะน�ำของ
ทำ่นอำจน�ำไปสู่กำรตัง้เป้ำหมำยในโปรแกรมเด็กและเยำวชน
 (เพือ่รบัขอ้มูลในหวัขอ้น้ีเพิม่เตมิ ทำ่นอำจรบัชมหรอือำ่นค�ำ
พดูของประธำนเนลสัน “กำรเปิดเผยส�ำหรบัศำสนจกัร กำร
เปิดเผยส�ำหรบัชีวติเรำ,” เลัยี่โฮน้า,  พ.ค. 2018, หน้ำ 93–96)

   การสนับสนุน  จงตามเรามา  
  อยำ่พลำดแนวคดิในหน้ำ 26 ซ่ึงสนับสนุนกำรศึกษำ  

จ้งต่ามเรามา  ประจ�ำสัปดำหข์องทำ่น 
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 สิ�งที�ท่านจะพื้บในนิตยสาร เพ่�อความ
เข้มแขง็ของเยาวชน  เด้อนนี้

   แนะนำาสาระสำาคุญัเยาวชนประจำาปี 2021
		อ่านข่าวิสารจัากฝ่่ายประธิานเยาวิชิน

ชิายและประธิานเยาวิชินห่ญิงสามญัเกี�ยวิ
กบัุสาระสำาคญัเยาวิชินจัาก		ห่ลกัคำาสอน
และพี่นัธิสญัญา	64:33–34		ทุ่านสามารถ
พี่บุโนต้์เพี่ลงสำาห่รับุเพี่ลงสาระสำาคญัปี	 
2021	และรายการแห่ล่งช่ิวิยทีุ�สนบัุสนุน
สาระสำาคญัไดต้์ลอดปี

    นี�คุ้อหลักัคุำาสอนแลัะพื้นัธสัญญา
		แนะนำา	จงตามเรามา		ปีนี� 	ศ่กษาดว้ิย

ภาพี่โครงร่างทุางประวิติั์ศาสต์ร์และ
จุัดประสงคข์องห่ลกัคำาสอนและพี่นัธิ-
สญัญา

    “โจเซื่ฟื้ สมธิ: ศาสดาพื้ยากรณ์ของฉัน”
		แบุบุอยา่งในบุทุควิามนี�สอนวิา่เห่ตุ์ใด

การรู้วิา่โจัเซูฟื้	สมิธิค่อศาสดาพี่ยากรณ์
ของสมยัการประทุานนี� จ่ังสำาคญัต่์อเรา
แต่์ละคนเป็นส่วินต์วัิ	อ่านบุทุควิามเป็น
ครอบุครัวิ	แลว้ิขอให่แ้ต่์ละคนแบุ่งปัน
ขอ้คิดของต์นเอง

    จุดแวะพื้กัเพ้ื้�อคุวามสนุก
		กิจักรรมเห่ล่านี�สนุกสนานไดทุ้ั�งทุำาคน

เดียวิห่ร่อทุำาเป็นครอบุครัวิ	

 สิ�งที�ท่านจะพื้บใน เพ่�อนเดก็  เด้อนนี้

   คุวามช่วยเหล้ัอสำาหรับ จงตามเรามา 
		จุัดประกายควิามรักพี่ระคมัภีร์ของ

ลูกๆ	ของทุ่านดว้ิยแผู้นภูมิการอ่านห่ลกั
คำาสอนและพี่นัธิสญัญาเพี่่�อใชิต้์ลอดปี	 
2021	นอกจัากนี� ทุ่านยงัจัะพี่บุเร่�องราวิ
จัากพี่ระคมัภีร์รายเด่อนและห่นา้ระบุายสี
สำาห่รับุผูู้อ่้านรุ่นเยาวิด์ว้ิย

    สนุกกบัประวตัศิาสนจกัร
		ต์ดับุตั์รประวิติั์ศาสนจักัรเพี่่�อการ

สะสมเพี่่�อช่ิวิยให่ลู้กๆ	ของทุ่านเรียนรู้
เร่�องราวิการฟ่ื้� นฟืู้	ให่อ่้านเร่�องราวิทีุ�บุอก
เล่าเกี�ยวิกบัุผูู้บุุ้กเบิุกยคุให่ม่จัากประเทุศ
ต่์างๆ	ของแต่์ละเด่อนดว้ิย

    คุำาท้าเร้�องร่วมม้อร่วมใจ
		อ่านคำาเชิิญพี่ิเศษจัากฝ่่ายประธิาน

ปฐมวิยัสามญัให่เ้ดก็ๆ	รับุใชิด้งัทีุ�พี่ระเยซูู
ทุรงทุำา	อ่านเร่�องราวิของเดก็ๆ	ทุั�วิโลกทีุ�
กำาลงัทุำาเช่ินนั�น	พี่ร้อมกบัุคำาเชิิญรายเด่อน
และเกร็ดน่ารู้ทีุ�จัะช่ิวิยให่ลู้กของทุ่านมี
ส่วินร่วิม!

    สนุกกบัช่วงเวลัาพื้ระคุมัภร์ี
		ลองทุำากิจักรรมยามคำ�าทีุ�บุา้นราย

สปัดาห์่ต่์อไปนี�กบัุลูกๆ	ของทุ่าน	สิ�ง 
เห่ล่านี�ทุั�งห่มดจัะสนบัุสนุนการศ่กษา	 
 จงตามเรามา		ของทุ่าน	และยงัรวิมแนวิคิด
ทีุ�พี่ิเศษยิ�งสำาห่รับุเดก็วิยัห่ดัเดินดว้ิย	

 อ้างองิ
 1. Ezra Taft Benson, “The Gift of Modern 

Revelation,” Ensign, Nov. 1986, 79.

 สนุกกบัการศึกษาเป็น
คุรอบคุรัว

   ค้นหาพระคริสต์
  ประธำนเอสรำ แทฟท์ เบ็นสัน  

(1899–1994) สอนวำ่ “แทจ้รงิแลว้
ทกุหน้ำของ  .   .   .  หลักค�ำสอนและ
พนัธสัญญำ  .   .   .  สอนเกีย่วกบัพระ
อำจำรย”์ 1 

    1.   ตัง้เวลำไวส้องนำที
    2.   ใหส้มำชิกครอบครวัรบีดตูัง้แต่

หน้ำแรกของหลกัค�ำสอนและ
พนัธสัญญำเพือ่นับค�ำอำ้งองิ
ถึึงพระครสิตท์ีพ่วกเขำเจอวำ่มี
เทำ่ไร ใหเ้ริม่ตัง้แตค่�ำน�ำถึงึภำค 9

    3.   เมือ่หมดเวลำ ใหเ้วลำเพิม่เพือ่ให้
แตล่ะคนเลอืกพระคมัภรีห์น่ึง
ขอ้จำกข้อพระคมัภรีเ์หลำ่น้ีซ่ึง
พวกเขำรูสึ้กวำ่มคีวำมหมำยเป็น
พเิศษ ผลัดกนัแบง่ปัน

    การสนทนา:  เรำจะท�ำอย่ำงไร
ไดบ้ำ้งเพือ่ท�ำใหก้ำรศึกษำหลกัค�ำ
สอนและพันธสัญญำของเรำในปี
น้ีมศีนูยก์ลำงอยูท่ีพ่ระครสิต?์ เรำ
จะท�ำอะไรไดบ้ำ้งเพือ่ “สดบัฟัง” 
สุรเสียงของพระเจำ้?

   แบง่ปัน้แน้วคดิีโดีย่ มติ่ซีู สโคน้แมน้   



42 เลียโฮนา

 ฟ้้ื้นตวั 	จัาก		คุวามด้านชา
ทางวญิญาณ  

       โดย ทาดโิอ้ มูริลัโลั

						โ 
รคเร่�อนเป็นโรคติ์ดต่์อทีุ�
เราอ่านพี่บุในคมัภีร์ไบุเบิุล	
สาเห่ตุ์มาจัากแบุคทีุเรียทีุ�ทุำาให่้
เกิดรอยแผู้ลรุนแรงบุนผู้วิิห่นงั	 
แต่์อาการห่ลกัของโรคนี� ค่อ

อาจัทุำาให่เ้กิดควิามเสียห่ายร้ายแรงต่์อ
ระบุบุประสาทุ	และส่งผู้ลให่สู้ญเสีย
ควิามไวิต่์อการสมัผู้สั	ควิามร้อน	ควิาม
เจับ็ุปวิด	ห่ร่อควิามรู้ส่กอ่�นๆ	ผูู้ทีุ้�ติ์ดเช่ิ�อ
จัะรู้ส่กชิา

		แมว้ิา่โรคเร่�อนจัะไม่ร้ายแรงห่ร่อเป็น
เร่�องปกติ์เห่ม่อนทีุ�เคยเป็นมานานแลว้ิ	 
แต่์ทุุกวินันี�ผูู้ค้นกสู็ญเสียควิามสามารถ
ในการรู้ส่ก	แต่์แทุนทีุ�จัะสูญเสียควิาม
สามารถทุางร่างกายเรากลบัุเสี�ยงต่์อ
ควิามดา้นชิาทุางวิญิญาณ

		เอล็เดอร์นีล	เอ.	แมก็ซ์ูเวิลล	์(1926–
2004)	แห่่งโควิรัมอคัรสาวิกสิบุสอง
อธิิบุายวิา่สถานะของควิามรุนแรงนี�
อาจัมาจัากการเพี่ิกเฉยต่์อการกระตุ์น้
เต่์อนของพี่ระวิญิญาณศกัดิ� สิทุธิิ� และ 
ไม่รักษาพี่ระบุญัญติั์ของพี่ระผูู้เ้ป็นเจัา้	 
ทุ่านสอนวิา่

		“การทีุ�เรารู้ส่กวิา่สามารถควิบุคุม
พี่ฤติ์กรรมของต์นเองไดใ้นห่ลายๆ	 
ดา้น	แต่์ไม่กระทุำาเม่�อควิามรู้ส่กของ

ภา
พี่
ถ่า
ยจั
าก
	G

ET
TY

 IM
AG

ES
 

คุนหนุ่มสาว

เรากำาลงั
ต์กอยูใ่น
อนัต์ราย
ทุางวิญิญาณ
เม่�อเราห่ยดุ
รู้ส่กถ่งพี่ระ
วิญิญาณ	แต่์
ดว้ิยควิาม
ช่ิวิยเห่ล่อของ
พี่ระคริสต์์
เราสามารถ
เอาชินะควิาม
ดา้นชิาทุาง
วิญิญาณนั�น
ได้

เรากระตุ์น้เราให่ทุ้ำาดี	เราทุำาให่ค้วิามสามารถทีุ�จัะ
รู้ส่กเช่ินนั�นห่มดไป	เพี่ราะควิามละเอียดอ่อนทีุ�พี่ระ
เยซููทุรงมีต่์อควิามต์อ้งการของคนรอบุขา้ง	ทุำาให่้
พี่ระองคท์ุรงต์อบุสนองดว้ิยการกระทุำาได้

		“ทีุ�ปลายอีกดา้นห่น่�งทุางวิญิญาณค่อบุุคคล	เช่ิน 
พี่ี�ชิายทีุ�ทุำาผู้ดิของนีไฟื้	นีไฟื้สงัเกต์ควิามรู้ส่กทีุ�ดา้น
ชิาของพี่วิกเขาทีุ�มีข่�นเร่�อยๆ	ต่์อเร่�องทุางวิญิญาณ:	 
‘[พี่ระผูู้เ้ป็นเจัา้]	พี่ดูกบัุพี่ี�ดว้ิยเสียงสงบุแผู้ว่ิเบุา,	
แต่์ใจัพี่ี�เกินกวิา่จัะรู้ส่ก,	พี่ี�จ่ังสมัผู้สัพี่ระวิจันะของ
พี่ระองคไ์ม่ได’้	[	1	นีไฟื้	17:45	]” 1 

		มีอนัต์รายอยา่งมากเม่�อเราห่ยดุรู้ส่กถ่งพี่ระ
วิญิญาณ	ห่ร่อแมเ้ม่�อเราไม่แน่ใจัวิา่พี่ระ
วิญิญาณต์รัสกบัุเราอยา่งไร	โลกสามารถ
ด่งควิามสนใจัของเราห่ร่อทุำาให่เ้ราต์อ้ง
อ่อนลา้ลงในแต่์ละวินัไดอ้ยา่งง่ายดาย	ซู่� ง
เป็นเห่ตุ์ให่เ้รารู้ส่กดา้นชิาไปกบัุเสียงสงบุ
แผู้ว่ิเบุาแต่์ทุรงพี่ลงัทีุ�พี่ร้อมจัะนำาทุางเรา
ทุุกวินั	(	ดู		1	พี่งศก์ษตั์ริย	์19:11–12	)

		แต่์ถ่งแมเ้ราจัะรู้ส่กวิา่เราอาจัมี	“โรคเร่�อน
ทุางวิญิญาณ”	บุางครั� งกส็ามารถรักษาได้

		เราควิรจัำาไวิเ้สมอวิา่พี่ระเยซููคริสต์ค่์อผูู้ทีุ้�รักษา
คนโรคเร่�อนในระห่วิา่งการปฏิิบุติั์ศาสนกิจัของ
พี่ระองค	์พี่ระองคเ์ป็นผูู้ทีุ้�สามารถรักษาควิามดา้นชิา
ทุางวิญิญาณของเราในวินันี�และช่ิวิยให่เ้รารู้ส่กถ่ง
พี่ระวิญิญาณอีกครั� ง	ค ำาแนะนำาบุางอยา่งต่์อไปนี�จัะ
ช่ิวิยทุ่านได:้
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   การรู้สึกถงึพื้ระวญิญาณ
		กญุแจัสู่ควิามรู้ส่กอีกครั� งมาจัาก

ควิามสามารถของเราในการรับุ
ฟัื้งและจัดจัำาเสียงกระซิูบุของพี่ระ
วิญิญาณบุริสุทุธิิ� 	ดงัทีุ�โมโรไนสอน
วิา่	“โดยอำานาจัของพี่ระวิญิญาณ
บุริสุทุธิิ� ทุ่านจัะรู้ควิามจัริงของทุุก
เร่�อง”	(	โมโรไน	10:5	)	เราสามารถ
ขจัดัควิามรู้ส่กดา้นชิาและแสวิงห่า
การเปิดเผู้ยส่วินต์วัิและรู้ส่กดว้ิย
ต์นเองถ่งควิามจัริงของทุุกเร่�อง

		ระห่วิา่งการเดินทุางกลบัุไป
ห่าควิามรู้ส่กถ่งพี่ระวิญิญาณ	ถาม
ต์นเองดว้ิยคำาถามเห่ล่านี� เพี่่�อเขา้ใจั
ควิามสมัพี่นัธ์ิของทุ่านกบัุการเปิดเผู้ย:

					1.	 		ครั�งล่าสุดทีุ�ฉนั	ได้็รับี		การเปิดเผู้ย 
ส่วินต์วัิค่อเม่�อใด?

				2.	 		ครั� งล่าสุดทีุ�ฉนั	ทู์ลีข้อ		การเปิด
เผู้ยส่วินต์วัิค่อเม่�อใด?

				3.	 		ครั� งสุดทุา้ยทีุ�ฉนัทูุลขอให่พ้ี่ระ
บิุดาบุนสวิรรคท์ุรงช่ิวิยให่ฉ้นั	รู้ 
ถึง		การเปิดเผู้ยส่วินต์วัิในชีิวิติ์ค่อ 
เม่�อใด?

					โดยรวิมแลว้ิทุ่านกำาลงัแสวิงห่า
การเปิดเผู้ยทีุ�แทุจ้ัริงจัากพี่ระเจัา้ 
ห่ร่อไม่?	เป็นเร่�องยากทีุ�จัะรู้ส่กถ่ง 
ผู้ลอนัน่ายนิดีของพี่ระวิญิญาณเม่�อ 
ดูเห่ม่อนวิา่ฟ้ื้าสวิรรคปิ์ดลง	(ดู		กา-	 
ลาเทีุย	5:22–23	)	แต่์การแสวิงห่า
การเปิดเผู้ยอยา่งกระต่์อร่อร้นใน
ชีิวิติ์ประจัำาวินัเป็นกญุแจัสำาคญัใน
การเปิดฟ้ื้าสวิรรคแ์ละอญัเชิิญพี่ระ
วิญิญาณกลบัุเขา้มาในชีิวิติ์ทุ่าน

    คุวามเข้าใจผดิเกี�ยวกบัการเปิดเผย
		แต่์ในทีุ�นี�ประสบุการณ์ทุางวิญิญาณและการเปิดเผู้ยส่วิน

ต์วัิอาจัทุำาให่ทุ่้านสบัุสนได้
		เม่�อเราพี่ดูเกี�ยวิกบัุการเปิดเผู้ยส่วินต์วัิ	ควิามคิดของเรา

มกัจัะน่กไปถ่งการเห็่นนิมิต์	การมาเยอ่นของทูุต์สวิรรค	์ 
ห่ร่อเสียงดงัก่กกอ้ง	และเม่�อเราไม่ประสบุกบัุสิ�งเห่ล่านี� 	เรา
อาจัรู้ส่กสิ�นห่วิงัทีุ�จัะรับุการนำาทุางจัากพี่ระวิญิญาณ	เราอาจั
รู้ส่กวิา่เรามีบุางอยา่งผู้ดิปกติ์	ซู่� งจัะทุำาให่เ้ราเลิกแสวิงห่า
พี่ระวิญิญาณไปดว้ิย

		แต่์เราจัำาเป็นต์อ้งต์ระห่นกัวิา่ควิามรู้ส่กถ่งพี่ระวิญิญาณ
ไม่ไดเ้กี�ยวิขอ้งกบัุช่ิวิงเวิลาทีุ�ยิ�งให่ญ่แบุบุโลกสั�นสะเทุ่อน	 
ทุั�งไม่ไดเ้ป็นเร่�องทีุ�พี่ระเจัา้ต์รัสกบัุเราโดยเฉพี่าะเกี�ยวิกบัุ
การต์ดัสินใจัครั� งสำาคญัในชีิวิติ์เรา	ห่ลุมพี่รางอีกอยา่งห่น่�งทีุ�
เราต์กลงไปค่อเรามกัจัะห่นัไปห่าพี่ระเจัา้เพี่่�อขอควิามช่ิวิย
เห่ล่อเฉพี่าะการต์ดัสินใจัครั� งให่ญ่	เช่ิน	การศ่กษา	อาชีิพี่	 
การแต่์งงานและครอบุครัวิ	แต่์เราละเลยทีุ�จัะห่นัไปห่า
พี่ระองคใ์นทุุกควิามคิด	(ดู		ห่ลกัคำาสอนและพี่นัธิสญัญา	 
6:36	)	แต่์พี่ระบิุดาบุนสวิรรคก์ต็์รัสกบัุเราบุ่อยๆ	พี่ระองค์
ต์รัสกบัุเราในแบุบุทีุ�เรารับุรู้วิา่ดีทีุ�สุดสำาห่รับุแต่์ละบุุคคล	
พี่ระองคท์ุรงชีิ�นำาเราไดทุุ้กวินัแมใ้นรายละเอียดเลก็ๆ	นอ้ยๆ	 
ของชีิวิติ์เรา

    การเตรียมตวัรับการเปิดเผย
		ในการไดย้นิเสียงสวิรรค	์เราต์อ้งเปิดหู่รับุฟัื้งสิ�งทีุ�มาจัาก

สวิรรคก่์อน	ต่์อไปนี� เป็นวิธีิิการบุางอยา่งทีุ�เราสามารถเปิดหู่
ของเราและพี่ร้อมจัะรับุฟัื้งพี่ระเจัา้

  เช่�อ		ในการเอาชินะโรคเร่�อนทุางวิญิญาณ	เราอาจัจัำาเป็น
ต์อ้งเปลี�ยนทุศันคติ์ของเราและเช่ิ�ออยา่งแทุจ้ัริงในพี่ระบิุดา
บุนสวิรรคแ์ละมีศรัทุธิาวิา่พี่ระองค	์จะ		ประทุานการเปิดเผู้ย
แก่เรา	อนัทีุ�จัริง	เราควิรคาดห่วิงัให่พ้ี่ระองคท์ุำาเช่ินนั�น	 
เราสามารถทูุลขอให่พ้ี่ระองคท์ุรงช่ิวิยให่เ้รารู้วิา่พี่ระองค์
ต์รัสกบัุเราอยา่งไร	เราควิรคาดห่วิงัวิา่จัะมีประสบุการณ์ทุาง
วิญิญาณบุ่อยๆ	เม่�อเราพี่ยายามติ์ดต์ามพี่ระผูู้ช่้ิวิยให่ร้อดและ
รักษาบุญัญติั์ของพี่ระองค์

  ทุ่์มเท์ความพื่ยายามทุ์กวนั		เรายงัสามารถรู้ส่กไวิต่์อพี่ระ
วิญิญาณผู้า่นการสวิดออ้นวิอนดว้ิยควิามจัริงใจั	การศ่กษา
พี่ระคมัภีร์	การรับุส่วินศีลระล่ก	การเขา้พี่ระวิหิ่าร	การมี
ส่วินร่วิมในงานประวิติั์ครอบุครัวิ	การฟัื้งเพี่ลงทุางวิญิญาณ	 
การปฏิิบุติั์ศาสนกิจัห่ร่อสิ�งอ่�นใดกต็์ามทีุ�ทุ่านรู้ส่กใกลชิ้ิด

พี่ระบิุดาบุน
สวิรรคท์ุรง
มอบุของ
ประทุานแห่่ง
พี่ระวิญิญาณ
บุริสุทุธิิ� ให่้
เรา	และทุรง
ต์อ้งการให่้
เรารับุของ
ประทุานนั�นใน
ควิามสมบูุรณ์
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พี่ระผูู้เ้ป็นเจัา้	ยิ�งเราเขา้ใกลพ้ี่ระองคม์ากเทุ่าใด	เรากย็ิ�ง
เปิดใจัเรารับุการรักษาโรคเร่�อนทุางวิญิญาณและรู้ส่กถ่ง
พี่ระวิญิญาณบุริสุทุธิิ� อีกครั� ง

  เช่�อฟัง		อีกแง่มุมทีุ�สำาคญัอยา่งห่น่�งของการอญัเชิิญ
พี่ระวิญิญาณกลบัุเขา้มาในชีิวิติ์ทุ่าน	ค่อควิามเต์ม็ใจัทุำา 
ต์ามสิ�งทีุ�พี่ระวิญิญาณบุอกทุ่าน	ประธิานเฮนรีย	์		บีุ.	 
อายริงก	์ทีุ�ปร่กษาทีุ�สองในฝ่่ายประธิานสูงสุดสอนวิา่

		“เม่�อทุ่านแสดงให่เ้ห็่นวิา่ทุ่านเต์ม็ใจัเช่ิ�อฟัื้ง	พี่ระ
วิญิญาณจัะทุรงส่งการกระตุ์น้เต่์อนมาให่ม้ากข่�นเพี่่�อทุำา
สิ�งทีุ�พี่ระผูู้เ้ป็นเจัา้ทุรงประสงคใ์ห่ทุ่้านทุำาเพี่่�อพี่ระองค์

		“เม่�อทุ่านเช่ิ�อฟัื้ง	การกระตุ์น้เต่์อนจัากพี่ระวิญิญาณ
จัะมาบุ่อยข่�น	เขา้ใกลม้ากยิ�งข่�นต่์อการมีพี่ระวิญิญาณอยู่
ดว้ิยต์ลอดเวิลา	พี่ลงัควิามสามารถในการเล่อกสิ�งทีุ�ถูก
ต์อ้งจัะเพี่ิ�มข่�น” 2 

		ควิามเต์ม็ใจัทีุ�จัะทุำาต์ามพี่ระประสงคข์องพี่ระเจัา้อาจั
เป็นเร่�องยากในบุางครั� ง	แต่์เรามกัจัะไดรั้บุพี่รพี่ร้อมกบัุ
ควิามสามารถทุางวิญิญาณทีุ�เพี่ิ�มข่�นเม่�อเราทุำาเช่ินนั�น	 
แมแ้ต่์การเช่ิ�อฟัื้งดว้ิยวิธีิิเลก็ๆ	นอ้ยๆ	ต์ั�งแต่์การเล่อกจ่ัาย

ส่วินสิบุของเรา	การรักษาวินัสะบุาโต์ให่ศ้กัดิ� สิทุธิิ� 	ห่ร่อแมแ้ต่์
การทุำาต์ามการกระตุ์น้เต่์อนให่รั้บุใชิผูู้้อ่้�นกส็ามารถช่ิวิยให่เ้รา
มีทีุ�สำาห่รับุพี่ระวิญิญาณในชีิวิติ์เรา

    คุวามรู้สึกถงึพื้ระวญิญาณคุ้อของประทาน
		เราควิรจัำาคำาสญัญาทีุ�อยูใ่นพี่นัธิสญัญาบุพัี่ติ์ศมากบัุพี่ระเจัา้	 

สำาห่รับุพี่วิกเราทีุ�ไดรั้บุของประทุานจัากพี่ระวิญิญาณบุริสุทุธิิ�
ไดรั้บุสญัญาวิา่เราจัะมีพี่ระวิญิญาณอยูก่บัุเราทุุกวินั	เพี่ราะ 
เราพี่ยายามรักษาพี่นัธิสญัญาของเรา	(ดู	ห่ลกัคำาสอนและพี่นัธิ-
สญัญา	20:77,	79	)

		พี่ระบิุดาบุนสวิรรคท์ุรงมอบุของประทุานแห่่งพี่ระวิญิญาณ
บุริสุทุธิิ� ให่เ้รา	และทุรงต์อ้งการให่เ้รารับุของประทุานนั�นใน
ควิามสมบูุรณ์	ควิามเป็นเพี่่�อนทีุ�ย ั�งยน่ของพี่ระวิญิญาณบุริสุทุธิิ�
ช่ิวิยให่เ้ราต์ดัสินใจัไดอ้ยา่งมั�นใจั	รู้ส่กสบุายใจัเม่�อมีควิาม
ทุา้ทุาย	เติ์บุโต์ทุางวิญิญาณ	รู้ส่กสงบุและปีติ์	และรู้จักัวิธีิิรับุใชิ้
ผูู้อ่้�น	ช่ิางเป็นของประทุานอยา่งแทุจ้ัริง

		การรักษาควิามดา้นชิาทุางวิญิญาณข่�นอยูก่บัุศรัทุธิาและ 
ควิามเต์ม็ใจัของเราทีุ�จัะพี่ยายามเอ่�อมออกไป	แมเ้ม่�อเราไม่รู้ส่ก 

อะไรเลย	ขณะทีุ�เราพี่ยายามอญัเชิิญพี่ระวิญิญาณเขา้มา 
ในชีิวิติ์	เราจัะรับุควิามประทุบัุใจัทีุละเลก็ทีุละนอ้ย
เม่�อเราฟัื้งและปฏิิบุติั์ต์าม	การดำาเนินชีิวิติ์สอดคลอ้ง
กบัุพี่ระประสงคข์องพี่ระผูู้เ้ป็นเจัา้ช่ิวิยให่เ้ราพี่ฒันา
ควิามรู้ส่กไวิต่์อพี่ระวิญิญาณและค่อยๆ	เยยีวิยาเราจัาก

ควิามรู้ส่กดา้นชิา	ถา้เราเอ่�อมออกไปห่าพี่ระผูู้ช่้ิวิยให่ร้อดแม้
ในยามทีุ�เราไม่รู้ส่กอะไรเลย	พี่ระองคจ์ัะทุรงช่ิวิยให่เ้รารู้ส่กวิา่
พี่ระองคท์ุรงอยูทีุ่�นั�น	(ดู		ห่ลกัคำาสอนและพี่นัธิสญัญา	88:63	)		◼ 

     อ้างองิ
    1.   นีล เอ แม็กซ์เวลล,์ เวลัาทำี�ต่อ้งเลัอ่ก  (1972), 59
     2.   เฮนรยี ์บ.ี อำยรงิก์, “พระวญิญำณบรสุิทธิ�เป็นเพือ่นของท่ำน”  

 เลัยี่โฮน้า,  พ.ย. 2015, 105   

  ทาดโิอ้ มูริลีโลี  จากเม่องเฮเรเด็ยี ประเท์ศิ
คอสตาริกา เข้ารับีใช้งานเผยแผ่เตม็เวลีาใน
เอกวาด็อร์ตั�งแต่ปี 2013 ถึง 2015 แลีะแต่งงาน
กับีด็าเนียลีา ภีรรยาข้องเข้า เม่�อปี 2018 เข้ารับี
ใช้ในฝ่่ายอธิการวอร์ด็ข้องเข้าแลีะชอบีนึกถึงข้้อ
พื่ระคัมภีร์ีที์�เข้าช่�นชอบี โมไซยาห์ 2:17 เม่�อรับี
ใช้ผู้อ่�น         
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 รอคุำาตอบ   
โดยไม่สงสยั

       โดย อแมนดา อโดมาโกะ

						เ ม่�อดิฉนัยงัเดก็ดิฉนัเกลียดการรอคอยเวิลาเชิา้	ดิฉนัต่์�นเต์น้และแทุบุ
รอไม่ไห่วิกบัุสิ�งทีุ�จัะเกิดข่�นในวินั
รุ่งข่�น	ดิฉนัใชิเ้วิลาห่ลายค่นนอน

กระสบัุกระส่ายบุนเตี์ยง	ห่ลบัุๆ	ต่์�นๆ	 
และเดินไปทีุ�ห่นา้ต่์างบุ่อยๆ	ถอนห่ายใจั
ดว้ิยควิามผู้ดิห่วิงัทุุกครั� งทีุ�ดิฉนัเห็่นวิา่
ภายนอกยงัคงม่ด	สำาห่รับุดิฉนัแลว้ิมกัใชิ้
เวิลานานมากกวิา่จัะถ่งเชิา้

		บุางครั� งต์อนกลางด่กดิฉนัมกัจัะถาม
พี่อ่แม่วิา่กี�โมงแลว้ิ	พี่วิกทุ่านจัะยน่ยนั
กบัุดิฉนัวิา่เวิลาเชิา้จัะมาถ่งแน่นอน	ดิฉนั
นอนห่ลบัุไดดี้ข่�นห่ลงัจัากนั�น

		บุางครั� งการรอพี่รทีุ�สญัญาไวิอ้าจั
ทุำาให่เ้รารู้ส่กเช่ินนั�น	เราสวิดออ้นวิอน
อยา่งจัริงใจั	อ่านพี่ระคมัภีร์	และรู้ส่กถ่ง
ควิามรู้ส่กอนัอบุอุ่นของควิามมั�นใจั	แต่์
ถา้สถานการณ์ของเราไม่เปลี�ยนแปลง
ในทุนัทีุ	ห่ากคำาต์อบุห่ร่อพี่รไม่มาทุนัทีุ	
เราจัะเริ�มสงสยัวิา่เราจัะไดรั้บุคำาต์อบุนั�น
ห่ร่อไม่

คุนหนุ่มสาว

การเกบ็ุ
เกี�ยวิพี่รจัาก
พี่ระเจัา้ต์อ้ง
อาศยัควิาม
อดทุน	แต่์
เราทุุกคนรู้ดี
วิา่การรอคอย
นั�นไม่ใช่ิเร่�อง
สนุก

   การสงสัยว่าคุำาตอบจะมาหร้อไม่
		จัากประสบุการณ์	ดิฉนัเรียนรู้วิา่บุ่อยครั� งทีุ�ควิาม

สงสยัมาจัากการมุ่งควิามสนใจัไปทีุ�สภาวิการณ์ต่์างๆ	 
แทุนทีุ�จัะเป็นพี่ระผูู้ช่้ิวิยให่ร้อดและควิามรักของ
พี่ระองคที์ุ�ทุรงมีต่์อเรา

		ยิ�งเราให่ค้วิามสำาคญักบัุสภาวิการณ์และควิาม 
สิ�นห่วิงัของเราเกี�ยวิกบัุสิ�งทีุ�ดูเห่ม่อนจัะไม่ไดเ้ป็น 
ประโยชินต่์์อเรามากนกั	เรากจ็ัะยิ�งต์ระห่นกันอ้ยลง 
วิา่พี่ระผูู้ช่้ิวิยให่ร้อดทุรงรักเรา	และทุรงอยูก่บัุเราเม่�อ 
เรากา้วิไปขา้งห่นา้แต่์ละกา้วิ	ซูาต์านรู้สิ�งนี� ซู่� งเป็น
เห่ตุ์ผู้ลทีุ�ทุำาให่เ้ขาห่วิา่นควิามสงสยัเลก็ๆ	นอ้ยๆ	ใน
ควิามคิดเราและทุำาให่เ้ราต์ั�งค ำาถามต่์อควิามรักของ
พี่ระผูู้ช่้ิวิยให่ร้อด	คุณค่านิรันดร์ของเรา	และควิาม
สำาคญัทีุ�เรามีต่์อพี่ระบิุดาบุนสวิรรค์

    รอโดยไม่สงสัย
		การรอคอยเป็นส่วินห่น่�งของชีิวิติ์	การรอคำาต์อบุ

และพี่รจัากพี่ระเจัา้	ต์ลอดจันคำาสญัญาต่์างๆ	บุางครั� ง
ไม่อาจัทุนรอได	้แต่์มีบุางสิ�งทีุ�เราทุำาไดเ้พี่่�อรอพี่รโดย
ไม่ต์อ้งสงสยั:

  หนึ�ง		เราสามารถยอ้นกลบัุไปดูช่ิวิงเวิลาเห่ล่านั�น 
ไดเ้ม่�อเรา	ได้็		รับุคำาต์อบุห่ร่อควิามประทุบัุใจั	จัำาควิาม 
รู้ส่กทีุ�อบุอุ่นห่ร่อปีติ์ทีุ�ทุ ำาให่เ้กิดควิามสงบุสุขในใจั
และควิามคิดของคุณ	ควิามรู้ส่กและคำาต์อบุเห่ล่านั�น
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มาจัากพี่ระเจัา้	การฆ่่าเวิลาไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงควิามจัริงและคำาสญัญา	เราสามารถ
ทุำาต์ามคำาแนะนำาของอคัรสาวิก	“จังนอ้มรับุควิามทุรงจัำาอนัศกัดิ� สิทุธิิ� ของทุ่าน	 
เช่ิ�อเร่�องเห่ล่านั�น	จัดบุนัทุ่กไวิ	้จังวิางใจัวิา่ช่ิวิงเวิลาเห่ล่านั�นมาจัากพี่ระบิุดาบุน
สวิรรคแ์ละพี่ระบุุต์รทีุ�รักของพี่ระองค	์ให่ช่้ิวิงเวิลาเห่ล่านั�นทุำาให่ทุ่้านอดทุนต่์อ
ควิามสงสยัและเขา้ใจัควิามยากลำาบุากของต์นเอง” 1		ดว้ิยการมุ่งเนน้ไปทีุ�พี่ระ
วิญิญาณและสิ�งเห่ล่านั�นทีุ�เรารู้วิา่เป็นควิามจัริง	ควิามสงสยัของเราจัะห่ลุดออก
ไป	และเราสามารถมั�นใจัไดว้ิา่เราต์อ้งกา้วิไปขา้งห่นา้ดว้ิยควิามห่วิงั

  สอง		เราต์อ้งจัำาไวิว้ิา่ห่ากจัะรับุการเปิดเผู้ยส่วินต์วัิ	เราต์อ้งเต์ม็ใจัทีุ�จัะกระทุำา
ดว้ิยศรัทุธิาแมจ้ัะไม่มีควิามรู้ทีุ�สมบูุรณ์กต็์าม	เห่ม่อนกบัุทีุ�ดิฉนัต์อ้งเฝ้่ารอให่ถ่้ง
เชิา้	เราสามารถต์ระห่นกัไดว้ิา่แมข้ณะทีุ�เรารอพี่รทีุ�สญัญาไวิ	้จัะต์อ้งมีการเต์รียม
ต์วัิ	มีขั�นต์อนเลก็ๆ	ทีุ�ต์อ้งทุำา	และมีควิามรู้ทีุ�จัะไดรั้บุในระห่วิา่งนี� 	ขณะทีุ�เรารอ
คอยเราสามารถเรียนรู้ต่์อไปและพี่ยายามทีุ�จัะมีค่าควิรแก่การไดรั้บุพี่รทีุ�เต์รียมไวิ้
ให่เ้รา

  สุดท้าย		เราคงไวิซู่้�งมุมมองนิรันดร์โดยระล่กไวิเ้สมอวิา่	“พี่รบุางอยา่งจัะมาถ่ง
ในอีกไม่นาน	บุา้งกม็าชิา้และบุา้งกไ็ม่มาจันอยูใ่นสวิรรค	์แต่์สำาห่รับุผูู้ทีุ้�นอ้มรับุ
พี่ระกิต์ติ์คุณของพี่ระเยซููคริสต์	์สิ�งนั�นจะมา	”	ดงัทีุ�เอล็เดอร์เจัฟื้ฟื้รีย	์อาร์.	 
ฮอลแลนดแ์ห่่งโควิรัมอคัรสาวิกสิบุสองสอน 2		“พี่ระผูู้เ้ป็นเจัา้ทุรงคาดห่วิงัให่้
ทุ่านมีศรัทุธิาและควิามต์ั�งใจัมากพี่อ	และวิางใจัพี่ระองคม์ากพี่อทีุ�จัะเดินห่นา้ต่์อ
ไป	ดำาเนินชีิวิติ์ต่์อไป	ช่ิ�นชิมยนิดีต่์อไป”	3		พี่รของพี่ระเจัา้	มาทุ์กครั�ง		เฉกเช่ินดวิง
อาทิุต์ยข่์�นทุุกเชิา้	จังมองไปทีุ�นิรันดรแทุนทีุ�จัะเป็นวินัพี่รุ่งนี�

    เรียนรู้จากการรอคุอย
		ในเวิลาแห่่งควิามสงสยัเม่�อเรารู้ส่กวิา่เราอยูใ่นห่อ้งม่ดโดยไม่มีแสงจัาก

ทุอ้งฟ้ื้า	ขอให่เ้ราจัำาไวิว้ิา่พี่ระผูู้ช่้ิวิยให่ร้อดทุรงย่�นพี่ระพี่าหุ่มาให่เ้รา	และรอคอย
ให่เ้รามาห่าพี่ระองคด์ว้ิยพี่ระทุยัจัดจ่ัอ	พี่ระองคจ์ัะทุรงทุำาให่เ้ราเช่ิ�อมั�นในควิาม
รักทีุ�ทุรงมีต่์อเราเห่ม่อนกบัุทีุ�พี่อ่แม่ของดิฉนัเคยทุำาทุุกครั� งทีุ�ดิฉนัเคยกงัวิลวิา่เวิลา
เชิา้จัะไม่มาถ่ง

		ขณะทีุ�เราทุำาให่พ้ี่ระผูู้ช่้ิวิยให่ร้อดเป็นจุัดโฟื้กสัห่ลกัของเรา	การรอพี่รทีุ�สญัญา
ไวิแ้ละคำาต์อบุจัะกลายเป็นสิ�งทีุ�น่าเบุ่�อห่น่ายนอ้ยลง	การรอคอยจัะกลายเป็นช่ิวิง
เวิลาของการเรียนรู้และการเต์รียมต์วัิทีุ�คุม้ค่า	เราสามารถเรียนรู้วิธีิิมุ่งเนน้ทีุ�พี่ระ
บิุดาบุนสวิรรคแ์ละไม่ใช่ิทีุ�ต์วัิเราเอง	เรารู้ไดอ้ยา่งแน่นอนวิา่พี่ระองคท์ุรงรักเรา
และจัะมาห่าเราทุุกครั� ง	และควิามมั�นใจันั�นจัะเอาชินะควิามสงสยัและควิามม่ด	
เวิลาเชิา้จัะมาเสมอ	เช่ินเดียวิกบัุคำาสญัญาของพี่ระองค	์	◼ 

     อ้างองิ
    1.   นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ควำมทรงจ�ำส�ำคญัทำงวญิญำณ” เลัยี่โฮน้า  พ.ค. 2020, 21–22
     2.   เจฟฟรยี ์อำร.์ ฮอลแลนด,์ “มหำปุโรหติแหง่ส่ิงประเสรฐิซ่ึงจะมำถึงึ,” เลัยี่โฮน้า,  พ.ย. 

1999, 45
     3.   เจฟฟรยี ์อำร.์ ฮอลแลนด ์“Terror, Triumph, and a Wedding Feast” (Brigham Young 

University fireside address,  ก.ย. 12, 2004), 3, speeches.byu.edu.        

 อแมนดา อโดมาโกะ  จากอักกรา ประเท์ศิกานา เธอรักหนังส่อแลีะ
ช่�นชอบีด็นตรีด็ีๆ  เช่นกัน เธอมคีวามสุข้ที์�สุด็เม่�ออยู่กับีครอบีครัว
แลีะสนุกกับีการเป็นลีกูคนโตในบีรรด็าลีกูสาวสี�คน
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เพื้ิ�มเตมิสำาหรับท่าน!
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แลีะการพึื่�งพื่าตนเอง   

	คุณสามารถคน้ห่าบุทุควิามเพี่ิ�มเติ์มโดยเฉพี่าะ 
สำาห่รับุคนห่นุ่มสาวิฉบุบัุเด่อนมกราคมในรูป 
แบุบุดิจิัทุลั	ได้็		ทีุ�	 liahona   .ChurchofJesusChrist   .org   
ห่ร่อในคลงัคน้ควิา้พี่ระกิต์ติ์คุณ

		ในเด่อนนี� คุณจัะพี่บุบุทุควิามเพี่ิ�มเติ์มเกี�ยวิกบัุ 
การคน้ห่าคำาต์อบุให่ค้ ำาถามเกี�ยวิกบัุพี่ระกิต์ติ์คุณ	 
วิธีิิจัดัการและเอาชินะควิามสงสยั	ต์ลอดจันวิธีิิ 
ช่ิวิยเห่ล่อผูู้อ่้�นในการแกไ้ขปัญห่าดงักล่าวิ	



  ฉบับปี  1921 	–	 

19
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1970

   1835		–	หลักัคุำาสอนแลัะพื้นัธสัญญาของศาสนจกัรของวสุิทธิชน

ยุคุสุดท้าย: คุดัสรรอย่างบรรจงจากการเปิดเผยของพื้ระผู้เป็นเจ้า  

ไดรั้บุการแนะนำาต่์อศาสนจักัรในการประชุิมให่ญ่สามญั		

  ฉบับปี 1844  เป็นฉบับที� 	–	มอบุห่มายให่้

เอล็เดอร์วิลิฟื้อร์ด	วิดูดรัฟื้ฟ์ื้	ซู่� งกำาลงัรับุใชิ้

งานเผู้ยแผู้ค่รั� งทีุ�สองของทุ่านในองักฤษ

ตี์พี่ิมพี่ห์่ลกัคำาสอนและพี่นัธิสญัญา

 ฉบับนอวูปี 1845 แลัะ 1846  

พี่ิมพี่ซ์ูำ� าฉบุบัุปี	1844	โดยใชิ้

แผู้น่พี่ิมพี่โ์ลห่ะ

 กำรเปิดเผย
ตอ่เน่ืองจำก

พระผูเ้ป็นเจำ้   

19
30

  “คุำาบรรยายเร้�องศรัทธา”  ลับออกไป  

ทุำาเชิิงอรรถให่ม่	ขยายให่มี้ขอ้ควิามนำาบุทุเริ�มต์น้ของ

การเปิดเผู้ย	แยกขอ้ควิามออกเป็นสองคอลมัน	์คำาแถลง

นโยบุายเพี่ิ�มไวิเ้ป็นเน่�อห่าประจัำา 
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“พื้นัธสัญญาแลัะพื้ระบญั
ญ

ตั”ิ

“ในห่ลกัคำาสอนของศาสนจักัรของวิิสุทุธิชินยคุสุดทุา้ย” ( “คุำาบรรยายเร้�องศรัท
ธา” )

ห่ลกัคำาสอนและ 
พี่นัธิสญัญาในปีต่์างๆ	

  1908		–		ขอ้ประกาศอยา่งเป็นทุางการ	1		เพี่ิ�มเติ์มเขา้มา	 
(คุำาแถลังนโยบาย		ปี	1890	ของประธิานวิลิฟื้อร์ด	 

วิดูดรัฟื้ฟ์ื้ให่สิ้�นสุดขอ้ปฏิิบุติั์การแต่์งภรรยาห่ลายคน)— 

 เป็นฉบับแรกนับจากปี 1876   

ต์ั�งช่ิ�อ หลักัคุำาสอนแลัะพื้นัธสัญญา ให่ม่โดยแบุงเป็น สองภาคุ:

    ฉบับปี  1981 	ขยายเพี่่�อรวิมเน่�อห่าดงัต่์อไปนี� :
				—นิมิต์ของโจัเซูฟื้	สมิธิเร่�อง	อาณาจกัรซีื่เลัสเชียลั		(ภาค	137)	และ 

“นิมิต์เร่�อง	การไถ่คุนตาย”		ของประธิานโจัเซูฟื้	เอฟื้.	สมิธิ	(	138:60	)	 
โดยยา้ยมาจัากไข่มุกอนัลำ�าค่า

				—การเปิดเผู้ยเร่�องการขยายฐานะปุโรหิ่ต์ไปสู่	“สมาชิกชายทั้ง
ปวงที�มค่ีุาคุวรของศาสนจกัร”		ประกาศเม่�อวินัทีุ�	8	มิถุนายน	 
ปี	1978	เพี่ิ�มเป็น		ขอ้ประกาศอยา่งเป็นทุางการ	2			

เป็นส่วินสำาคญัทีุ�สุดอยา่ง
ห่น่�งของศาสนจักัร

 1831		–	ทีุ�การประชุิมให่ญ่ในโอไฮโอ	ผูู้น้ำาศาสนจักัรออกเสียงสนบัุสนุนให่้
จัดัพี่ิมพี่	์“การเปิดเผู้ยและพี่ระบุญัญติั์”	ของศาสดาพี่ยากรณ์โจัเซูฟื้	สมิธิ	 

ภายใต์ช่้ิ�อ	หนังส้อพื้ระบัญญตั	ิ	ในปี	1833	ฝ่งูชินทุำาลายแทุ่นพี่ิมพี่์

และเผู้าห่นา้ห่นงัส่อทีุ�พี่ิมพี่แ์ลว้ิส่วินให่ญ่

รวิมเล่มไวิใ้นห่น
า้ทีุ�แยก

ต่์างห่
าก 

  คุำาแถลังนโยบายปี 1890   

  ฉบับปี  2013	ผู้นวิก	การคุ้นพื้บ
ทางประวตัศิาสตร์เม้�อไม่นาน

มานี	้	เขา้ไปในห่วัิบุทุ

 ฉบับปี 1876 –	เพื้ิ�ม
อกี 26 ภาคุ 		เห่ตุ์การณ์ทุาง

ประวิติั์ศาสต์ร์	(ภาค	2	และ	13)	

การตี์ควิามพี่ระคมัภีร์	(ภาค	77	และ	 

113)	คำาสวิดอุทิุศพี่ระวิหิ่ารเคิร์ทุแลนด	์ 

(ภาค	109)	การเปิดเผู้ยทีุ�รวิมอยูใ่นประวิติั์โจัเซูฟื้	 

สมิธิแต่์ยงัไม่เคยพี่ิมพี่เ์ผู้ยแพี่ร่มาก่อนและเร่�อง 

อ่�นๆ

 1875		–	เอล็- 
เดอร์ออร์สนั	แพี่รทุทุ ์

แห่่งโควิรัมอคัร-

สาวิกสิบุสองเริ�มงาน

ฉบุบัุให่ม่	แบุ่งออก

เป็นภาค	เป็นขอ้และจัดั

ภาคต่์างๆ	เรียงต์ามลำาดบัุ

เห่ตุ์การณ์

1980
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