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 มกราคม 2  1

28 ก เ
ด

โดย เอลเดอรคริสทอ เ ล  
โกลเดน้ จเนียร
ช่วงเวลายากๆ คอืช่วงทีจ่ะหล่อหลอม
เรามากทีสุ่ด

34 เ ด ก็ เ

โดยเอลเดอร กรีย อี  ส ีเวนสนั
ความรอบรูท้ีแ่ท้จรงิจะมาจากการเข้าใจ
ความเชือ่มโยงกันของการศกึษาและ
การสวดอ้อนวอน การตัง้ใจรบัใช้ และ
การวางใจพระเจ้า

ปกิ กะ
8 ด กก เด

10 เ เ เ เ ก
เ ็ ด ก

12 เ เ ก ก
ด

โดย ลีออนจินา อดาเมส เดอ อบรี

14 ก ด
เ

โดย เทด บารเนส

40 เ ด

80 ก เ ก ก
ก เกด

ก ด ก
โดย ประ าน ิวจ บี  บราวน

เลียโ นา มกราคม 2

่าวสาร
4 ก ด

เ ็ ก
โดย ประ านดีเทอร เอ  อคทดอร

7 เ ด
เ

บทความพิเ
16 ด ก ก

เก ก ด

โดย นอร มน ดบัเบิลย  การดเนอร
เพราะความจรงิทีสู่ญหายไดร้บัการ
เปิดเผยในการฟ้ืนฟู พระคมัภีรห์ลัก
คาํสอนและพันธสัญญาจึงช่วยให้เรา
เข้าใจเรือ่งพระบิดาและพระบุตรลึก
ซึง้ขึน้

22 ก ด ด
ก ก ด

โดย อนดรว ดี  โอลเ น
ในฐานะประธานศาสนจักรคนที ่15 
กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์นําดว้ยแบบอย่าง
อันเป่ียมดว้ยการมองโลกในแง่ด ี
ความรกั และวสัิยทัศน์สําหรบัอนาคต

ก
ปกหน้า: ภาพถา่ย โดย จอรจ์ เฟรย ์ 
ปกหน้าดา้นใน: ภาพถ่าย โดย จอรจ์ เอ็ดเวริด ์ 
แอนเดอรสั์น; เอือ้เฟ้ือจากห้องสมุดประวตัศิาสนจักร

4

14441_425.indb   1 12/6/16   15:04



44 ก ด ก เก
ก
โดย เอลเดอร ี  สกอ  โกรว
การตดัสินใจและคาํมั่นสัญญาทีท่่าน
ทําเวลาน้ีสามารถช่วยให้ท่านซือ่สัตย์
ตอ่ไปในอนาคต

50 ก ก
ก

โดย ส ีเ น ดบัเบิลย  โอเวน ละ
บอนนี อล  ออสคารสนั

53 เ

54 ก ด
โดย คารลิสา เครเมอร
การสวดอ้อนวอนเป็นมากกวา่วธิีสือ่สาร
กับพระบิดาในสวรรคข์องเรา ตอ่ไปน้ี
เป็นพรบางประการทีเ่กิดจากการสวด
อ้อนวอน

56 เ ก
ด ก ด

โดยมารกาเร  วลิเดน
เป็นเรือ่งยากเมือ่รูสึ้กวา่ไม่ไดร้บัคาํตอบ
การสวดอ้อนวอน แตค่าํถามไม่กีข่้อจะ
ช่วยให้ท่านคดิเรือ่งตา่งๆ ใหม่

58 เ ก ก
เ

โดย นิค เดย

61 ด เ ด ก

62 เ เ เ
โดย อลลี เม กน ลอรา นัเ อร
ดว้ยช่วงเวลาแบบน้ี สวรรคอ์ยู่ ไม่ ไกล
ในทันใด

63 
64 ก ก

ก
โดย เอลเดอรเอม  รัสเ ลล บลัลารด

65 เ เด็
พบวา่ให้อภัยไดย้ากใช่ไหม กําลังตอ่สู้
กับภาวะซึมเศรา้หรอืไม่

เ

66 ก ก
ก

69 ก ก
ด

ด ก
โดย เอลเดอรดลัลิน เอ  โอคส

70 
71 

โดย เอลเดอรวอลเ อร เอ  กอน าเล
ขณะกําลังหาหนังสือดีๆ  อ่าน ข้าพเจ้า
พบพระคมัภีรม์อรมอนและน่ันเปลีย่น
ชีวติข้าพเจ้า

72 
โดย เคลลี นัเ เคอร
มินจุนเข้าไปในโบสถ์ทัง้ทีส่กปรกและ
เปียกไปทัง้ตวัไดอ้ย่างไร

74 ด เ
โดย จลี คอรเนเลีส หวง
คารเีสียใจทีพ่ีช่ายไม่อยากไปโบสถ์อีก  
แตห่ลังจากน้ันเธอเรยีนรูบ้ทเรยีน
สําคญัเกีย่วกับการสวดอ้อนวอน

76 เ เ
เ ก

โดย คิม เวบบ รีด

79 เ ็ ก ด
ด

เดก็

ดูวา่ท่านจะ
หาเลียโฮนา
ท่ีซ่อนอยู่ ใน

ฉบับน้ีได้หรอื
ไม่ คําใบ้: ท่าน

คุกเข่าสวด
อ้อนวอนท่ี ไหน

44

76
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 มกราคม 2  3

ออนไลนเพิ่มเ ิม
เลียโฮนา ละส่ืออ่ืน  อง าสนจกัรมีหลายภา าท่ี languages. lds. org เสียงอ่าน
บทความ เลียโฮนา มีในภา าองัก  โปร เกส ละสเปนท่ี liahona. lds. org ท่านสามารถ
เ า้ไปด ละ บ่งปัน ่าวสารท่ีสร้าง รงบนัดาลใจ (เปนภา าองัก  โปร เกส ละ
สเปน) ไดเ้ ่นกนัท่ี facebook.com/liahona.magazine 

ก เ
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
การเช่ือฟัง, 44, 61
การฟ้ืนฟู, 16, 66
การศึกษาพระคมัภร์ี, 34, 43, 

66, 71
การสวดอ้อนวอน, 34, 42, 50, 

53, 54, 56, 58, 61, 71, 74
การเสดจ็มาคร้ังทีส่อง, 10
การให้อภยั, 54, 65
ครอบครัวนิรันดร์, 12, 41, 

44, 63, 79
ความเป็นสตรี, 40
ความรัก, 4, 22, 76
ค�าถาม, 14, 56, 58
คณุค่าส่วนบุคคล, 72

งานเผยแผ่ศาสนา, 10, 34, 
63, 64, 71

โจเซฟ สมิธ, 10, 16, 28, 34, 
66, 71, 80

ประจกัษ์พยาน, 22, 28, 44, 64
ประวติัครอบครัว, 41, 63
ประวติัศาสนจกัร, 10, 16, 28, 

34, 66
พระคมัภร์ีมอรมอน, 71
พระคมัภร์ีหลกัค�าสอนและ

พนัธสัญญา, 16, 66
พระบัญญติั, 4, 28, 76
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์, 16
พระเยซูคริสต์, 4, 16, 28, 34, 

70, 76

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ, 42, 54, 
62, 64, 74

พระวหิาร, 12, 22, 44, 62, 
63, 70

พนัธสัญญา, 44
ภาวะซึมเศร้า, 65
ล�าดบัความส�าคญั, 43, 44
ศรัทธา, 12, 22, 34, 44, 50, 

53, 58, 61, 72, 80
ศาสดาพยากรณ์, 22, 80
สมาคมสงเคราะห์, 7
สันติสุข, 54, 62
สิทธ์ิเสรี, 44, 74
ส่ือลามก, 44

ก เ
ด  หนา้ 2  เอลเดอรโกลเดน้ 

พดถงวิ ีท่ีเรา ่ละคนจะเ ิ ่วง  
เวลายาก  ทวา่หล่อหลอม ีวิ เรา ท่าน
อาจ สดงบทบาทสมม ิ องสถานการ

่าง  ่ งสมา ิกครอบครัว อ้งเ ิ กบั
การ ดัสินใจท่ีทา้ทาย วัอยา่งเ ่น ท่าน
อาจ กพดป ิเส เพื่อนร่วม ั้นท่ี อลอก
การบา้น องท่านหรือ ก อใหเ้พื่อนใ ้
ภา าท่ีสะอาด พดคยกนัวา่ท่านจะเ รียม

วัโดยพั นาประจกั พยานในพระ ้ ่วย
ใหร้อดใหเ้ ม้ งก่อนเกิดสถานการ
เ ่นนั้นไดอ้ยา่งไร

ด
ด ก  

หนา้  ท่านเคยเหนอยา่งไรวา่ค�าสวด
ออ้นวอน องท่านไดรั้บค�า อบ ท่านอาจ

บ่งปันประสบการ บางอยา่งท่ีพระเจา้
ทรง อบค�าสวดออ้นวอน องท่าน ไม่วา่
จะ อบอยา่งท่ีท่านคาดหวงัหรือไม่คาด
หวงัก าม ท่านอาจกระ น้กนัใหเ้ ียนรป

บบท่ีพระเจา้ทรง อบค�าสวดออ้นวอน
องท่าน ละประทานพรท่านลงใน

บนัทกส่วน วั

นวคิดส�าหรับการสงัสรรคในครอบครัว
ฉบับนีมี้บทความและกิจกรรมท่ีสามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้  
ต่อไปนีคื้อตัวอย่างสองเร่ือง

ก เ
เ
นิ ยสารนานา า ิ อง าสนจกัร องพระเย คริส ห่งวสิท ิ นยค
สดทา้ย บบัพิมพภา าไทย

ด  โ มสั เอส  มอนสนั  เ นรีย บี  อายริงก   
ดีเทอร เอ  อคทดอร

ก  รัสเ ลล เอม  เนลสนั  ดลัลิน เอ  โอคส  
เอม  รัส เ ลล บลัลารด  โรเบิร  ดี  เ ลส  เจ รีย อาร  อล ลนด  
เดวดิ เอ  เบดนาร  เควนทิน อล  คก  ดี  ทอดด คริสทอ เ อรสนั  
นีล อล  อนเดอรเ น  โรนลัด เอ  ราส บนด  กรีย อี  ส ีเวนสนั  
เดล จี  เรนลนัด

ก  โจเ  ดบัเบิลย  ิ า ิ
ก  รนดลัล เค  เบนเน  ครอล เอ  มคคองกี

ก  ไบรอนั เค  อ นั  จีน บี  บิง ม  เลอ กรนด อาร   
เคอร ิส จเนียร  คริส อ เ ล โกลเดน้  ดกัลาส ดี  โ ลมส  เอริค 
ดบัเบิลย  โคพิ กา  ลรรีย อาร  ลอวเรน  คโรล เอม  ส ีเ นส 

ก  ปีเ อร เอ  อี วนส
ก ก  อลัเลน อาร  ลอยบอรก

ดก ก  การ  คนนอน
ก  อดมั ี  โอลสนั

ก  ไรอนั คารร
เ  เม กน สิท

เ ก  เบ านี บารโ โลมิว  บริททานี บี ที   
เดวดิ ดิกสนั  เดวดิ เอ  เอดเวริดส  มท ิว ดี  ลิ นั  ลอรี ลเลอร   
การเร  เอ  การ  ลารีน พอรเทอร กอน  ารลอ  ลารคาบาล  
ไมเคิล อาร  มอรริส  ลลี จอหนสนั โอดีเคิรก  อีริค บี  เมอรดอกค  
โจ วั เจ  เพอรกีย  จน พินโบโรห  ริ ารด เอม  รอมนีย  มินดี อนน 
เ ล  มาริส า วดิดิสนั

ก  เจ  สกอ  คนดเ น
ก  ทดด อาร  พีเ อรสนั

ก  จีนเน  อนดรวส  เ ย พี  อนดรัส  ี  คิมบลัล 
บอ  โ มสั ไ ลด  เนท ไกนส  คอลลีน ิงคลีย  เอริค พี  จอหนเ น  

าน ลอ เกรน  สกอ  เอม  มอย  มารค ดบัเบิลย  โรบิสนั  เรเ ล 
สมิ  บรด เทียร  เค  นิโคล วอลเคน อรส
ก ก ก ก  เคลลี จอลลีย

 โคลเล  เนเบเกอร อนี
ดก  เจน อนน ปีเ อรส

 เกลน อะ ดร  คอนนี โบว อรพ บริดจ  จลี เบอรเด  ไบรอนั 
ดบัเบิลย  กีกิ  จินนี เจ  นิลสนั  กายล เท  ร เ อรที  เดเรค ริ ารดสนั

ก  โจ วั เดนนิส  อมมอน รริส
ก ด  ส ีเวน ที  ลวสิ
ก ด  ทรอย เค  เวลลิงกา 
: ิ ร ก ะโลม
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4 เลียโ นา

เ มื่อไม่นานมาน้ีข้าพเจ้าเฝ้าดคูนกลุ่มหน่ึงฝึกยิงธนู  
แคด่ก็ูทาํให้ข้าพเจ้าเห็นชัดวา่หากท่านตอ้งการสันทัด
เรือ่งคนัธนูกับลูกธนูท่านตอ้งใช้เวลาและการฝึกฝน

ข้าพเจ้าคดิวา่ท่านไม่สามารถมีช่ือเสียงดา้นการเป็นนัก
ยิงธนูที่ประสบความสําเรจ็ไดถ้้าท่านยิงใส่ผนังเปล่าแล้ว
วาดรปูเป้าไวร้อบๆ ลูกธนู ท่านตอ้งฝึกศิลปะของการหาเป้า
และยิงถูกเป้า

ก ดเ
การยิงธนูออกไปก่อนแล้ววาดรปูเป้าทีหลังอาจดไูม่สม

เหตสุมผลเอาเสียเลย แตบ่างครัง้ตวัเราสะท้อนพฤตกิรรม
เช่นน้ันในสภาวการณ์อื่นของชีวติ

ในฐานะสมาชิกศาสนจักร บางครัง้ เรามีแนวโน้มจะ
ยึดตดิกับโปรแกรม ประเด็น และแม้หลักคาํสอนพระ
กิตตคิณุที่ดเูหมือนน่าสนใจ สําคญั หรอืเราพอใจ เราถูก
ล่อลวงให้วาดเป้าไวร้อบๆ โดยทําให้ตวัเราเช่ือวา่เรากําลังเล็ง
ตรงกลางเป้าพระกิตตคิณุ

เป็นเรือ่งง่ายที่จะทําเช่นน้ัน
ตลอดทุกยุคทุกสมัยเราไดร้บัคาํแนะนําและการดลใจ

ที่ยอดเยี่ยมจากศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า เราได้
รบัคาํแนะนําและความกระจ่างจากส่ิงพิมพ์และหนังสือ
คูม่ือตา่งๆ ของศาสนจักรเช่นกัน เราเลือกพระกิตตคิณุ
หัวข้อที่เราช่ืนชอบไดส้ะดวก วาดเป้ายิงไวร้อบๆ และอวด
อ้างวา่เราคน้พบจุดศนูย์กลางของพระกิตตคิณุแล้ว

ด ก
น่ีไม่ ใช่£ญหาที่เกิดขึน้เฉพาะยุคเราเท่าน้ัน สมัยก่อน

ผู้นําทางศาสนาใช้เวลาส่วนใหญ่เรยีบเรยีงรายช่ือ จัดอันดบั 
และโตเ้ถียงกันวา่ในพระบัญญัตหิลายรอ้ยข้อน้ันข้อใด
สําคญัที่สุด

วนัหน่ึงนักวชิาการศาสนากลุ่มหน่ึงพยายามดงึพระผู้
ช่วยให้รอดเข้ามาในการโตเ้ถียงของพวกเขา พวกเขาทูลขอ
ให้พระองคท์รงแสดงความคดิเห็นวา่ทรงเห็นดว้ยกับข้อใด

“ท่านอาจารย์” พวกเขาทูลถาม “ ในธรรมบัญญัตน้ัิน 
พระบัญญัตขิ้อไหนสําคญัที่สุด?”

เราทุกคนทราบวา่พระเยซูตรสัตอบอย่างไร “จงรกัองค์
พระผู้เป็นเจ้าของท่านดว้ยสุดใจของท่านดว้ยสุดจิตของ
ท่าน และดว้ยสุดความคดิของท่าน

“น่ันแหละเป็นพระบัญญัตขิ้อสําคญัอันดบัแรก
“ข้อที่สองก็เหมือนกัน คอื จงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกั

ตนเอง
“ธรรมบัญญัตแิละคาํของผู้เผยพระวจนะทัง้หมด ก็ขึน้

อยู่กับพระบัญญัตสิองข้อน้ี” 1

โปรดสังเกตประโยคสุดท้าย “ธรรมบัญญัตแิละคาํของผู้
เผยพระวจนะ ทัง้หมด ก็ขึน้อยู่กับพระบัญญัตสิองข้อน้ี”

พระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงแสดงให้เราเห็นเป้าเท่าน้ัน แต่
ทรงกําหนดใจกลางเป้าดว้ย

กเ
ในฐานะสมาชิกของศาสนจักร เราทําพันธสัญญาวา่จะ

ยอมรบัพระนามของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับตวัเรา ความนัยใน
พันธสัญญาน้ันคอืการเข้าใจวา่เราจะขวนขวายเรยีนรูเ้กี่ยว
กับพระผู้เป็นเจ้า รกัพระองค ์เพิ่มพูนศรทัธาของเราใน
พระองค ์ถวายเกียรตพิระองค ์เดนิในทางพระองค ์และยืน
หยัดแน่วแน่ในฐานะพยานของพระองค์

ยิ่งเราเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและรูสึ้กถึงความรกัที่ 
ทรงมีตอ่เรามากเพียงใด เราจะยิ่งตระหนักวา่การเสียสละ 
อันไม่มีขอบเขตของพระเยซูครสิตน้ั์นเป็นของประทาน 
อันสูงคา่ของพระผู้เป็นเจ้า และความรกัของพระผู้เป็นเจ้า 
ดลใจเราให้ ใช้เส้นทางของการกลับใจอย่างแท้จรงิ ซ่ึง 

ด ดเ
เ ด
ท่ีปรก าท่ีสองใน ่ าย
ประ านสงสด
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 มกราคม 2  5

ก ก

ก่อน บ่งปัน ่าวสารน้ี ท่านอาจร้องเพลง รัก องพระ ้ ่วย  (เพลงสวด 
บทเพลงท่ี ) จากนั้นท่านอาจกระ น้คนท่ีท่านเยีย่มใหค้ร่นคิดถง เป้า  

ใน ีวิ พวกเ าเอง ท่านอาจพดถงวิ ีท �าให้ น่ใจวา่พระบั ั ิ อ้ส�าคั สอง
อ้ รักองคพระ เ้ปนเจา้ องท่าน  ละ รักเพื่อนบา้นเหมือนรัก นเอง  

(ด มทั ิว 22  ) ี้น�าการกระท�า องท่านเสมอ ท่านอาจ บ่งปันวิ ีท่ี
เจาะจง ่งท่านท�าให้ ีวิ ท่านมี นยรวมอยท่ี่พระคริส ละ บ่งปันประจกั
พยานวา่ส่ิงนั้นเปนพร ก่ท่านอยา่งไร

จะทําให้เกิดปาฏิหารยิ์ของการให้อภัย 
กระบวนการดงักล่าวเปิดทางให้เรา
มีความรกัและความเห็นใจคนรอบ
ข้างมากขึน้ เราเรยีนรูท้ี่จะมองข้าม
ฉายานาม เราจะตอ่ตา้นการล่อลวง
ให้กล่าวหาหรอืตดัสินผู้อื่นจากบาป 
ข้อบกพรอ่ง ข้อดอ้ย ความโน้มเอียง
ทางการเมือง ความเช่ือมั่นทางศาสนา 
สัญชาต ิหรอืสีผิวของพวกเขา

เราจะมองทุกคนที่เราพบวา่เป็นลูก
ของพระบิดาบนสวรรค—์พี่น้องชาย
หญิงของเรา

เราจะเอือ้มไปหาผู้อื่นดว้ยความ
เข้าใจและความรกั—แม้คนที่อาจรกั
ได้ ไม่ง่ายนัก เราจะโศกเศรา้กับคนที่
โศกเศรา้และปลอบโยนคนที่ตอ้งการ
การปลอบโยน 2

และเราจะตระหนักวา่เราไม่จําเป็น
ตอ้งเครยีดเกินเหตกุับความไม่แน่ใจ
ในเป้าพระกิตตคิณุที่ถูกตอ้ง

พระบัญญัตขิ้อสําคญัสองข้อคอืเป้า 

ธรรมบัญญัตแิละคาํของผู้เผยพระ
วจนะทัง้หมดขึน้อยู่กับพระบัญญัติ
สองข้อน้ี 3 เมื่อเรายอมรบัเช่นน้ี ส่ิงดี
อื่นทัง้หมดจะลงตวั

ถ้าส่ิงที่เรามุ่งเน้นในเบือ้งต้น 
ความคิด และความพยายามของเรา
มีศูนย์รวมอยู่ที่การเพิ่มพูนความรัก
ของเราต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธา-

นุภาพและการแสดงน้ําใจต่อผู้อื่น 
เราจะรู้ ได้ว่าเราได้พบเป้าท่ีถูกต้อง
แล้วและกําลังเล็งตรงกลางเป้า—
กลายเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระ
เยซูคริสต์ ◼

 1. มัทธิว 22:36–40
 2. ด ูโมไซยาห์ 18:9
 3. ด ูมัทธิว 22:40
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6 เลียโ นา

ก เ

ประ านอคทดอร กล่าววา่พระกิ ิค เปน

เหมือนการ กยงิเป้า เรา อ้งเลงไปยงัส่ิง

ส�าคั ท่ีสด พระบั ั ิ อ้ส�าคั ท่ีสดสอง อ้

คือรักพระ เ้ปนเจา้ ละรัก อ่ื้น ถา้เราเนน้สอง

ส่ิงน้ี เราจะยงิถกกลางเป้าทกคร้ัง

วาดลก นในเป้าท่ี ่วยใหเ้รา สดงความ

รัก ่อพระ เ้ปนเจา้ ละ ่อ อ่ื้น ีดกากบาท

เหนือเป้าท่ีไม่ใ ่ส่ิงพงท�า

เกดก เ
ด ด

ประ านอคทดอร ระบเป้าหมายสอง อ้ท่ีเราควรมีส�าหรับ
การประพ ิป ิบั ิ องเรา นัน่คือ รักพระ เ้ปนเจา้ ละรัก

เพื่อนมน ย องเรา ่บางคร้ังการรัก อ่ื้นไม่ง่ายเลย ลอด ีวิ
ท่าน อาจมีหลายคร้ังท่ีท่านป ิสมัพนั กบั อ่ื้นไดย้าก บางที
คนนั้นอาจท�าร้ายจิ ใจท่านหรือท่านส่ือสารหรือเ า้กบัคนอ่ืน
ไดย้าก ใน ่วงเวลาเหล่าน้ี ใหล้องนกถงความรักท่ีท่านร้สกจาก
เพื่อน  ครอบครัว พระบิดาบนสวรรค ละพระเย คริส  นกถง
ปี ิท่ีท่านร้สกในสถานการ เหล่านั้น ละพยายามนกภาพวา่ทก
คนมีโอกาสร้สกถงความรักเ ่นนั้นหรือไม่ จ�าไวว้า่ทกคนเปน

ิดาหรือบ ร องพระ เ้ปนเจา้ ละสมควรไดท้ั้งความรัก อง
พระองค และ องท่าน

ใหน้กถงคนบางคนใน ีวิ ท่านท่ีท่านเ า้กบัพวกเ าไดย้าก 

เ

เดก็

รวมพวกเ าไวใ้นการสวดออ้นวอน องท่าน ละทล อใหพ้ระ
บิดาบนสวรรคทรงเปิดใจท่านรับพวกเ า ไม่ า้ท่านจะเร่ิมมอง
พวกเ าอยา่งท่ีพระองคทรงมองใน านะบ ร ิดาคนหน่ง อง
พระองคท่ีสมควรไดรั้บความรัก

หลงัจากท่านสวดออ้นวอน ลว้ ใหท้�าดีบางอยา่งกบัพวกเ า  
ท่านอาจเ ิ พวกเ ามาสหกิจกรรมหรือท�ากิจกรรมนอกบา้นกบั
เพื่อน  เสนอ วั ่วยพวกเ าเร่ืองการบา้น หรือ ค่พด สวสัดี  

ละยิม้ใหพ้วกเ า ส่ิงเลก  นอ้ย  ท�าใหเ้กิดการเปล่ียน ปลงใน
ทางดี ้นได ้    ทั้งใน ีวิ ท่าน ละ ีวิ พวกเ า

ก ด ก
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 มกราคม 2  7

จดประสงค
องสมาคม

สงเคราะห

จุดประสงคข์องสมาคม
สงเคราะห์คอื “เตรยีมสตรี ให้
พรอ้มรบัพรแห่งชีวตินิรนัดร,์” 
ลินดา เค. เบอรต์นั ประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว 1 
เรามีส่วนรว่มใน “ส่วนสําคญัยิ่ง
ในงาน” 2 ผ่านศรทัธา ครอบครวั 
และการบรรเทาทุกข์

สมาคมสงเคราะห์ “เป็นทัง้
งานทางโลกและทางวญิญาณ” 
แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์ ที่ปรกึษา
ที่หน่ึงในฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญกล่าว “น่ันเป็น
ส่ิงที่สตรี ในสมัยของพระผู้ช่วย
ให้รอดทํา และเรายังทําอยู่” 3

เมื่อเรามองหญิงชาวสะมาเรยี
ที่บ่อน้ํา ผู้ทิง้หม้อน้ําไวแ้ล้ววิง่
ไปบอกคนอื่นๆ วา่พระเยซูทรง
เป็นศาสดาพยากรณ์ (ด ูยอห์น  
4:6– 42) หรอืมองเฟบซ่ึีงรบั 
ใช้คนอื่นๆ ดว้ยความเบิกบาน 
ตลอดชีวติเธอ (ด ูโรม 16:1– 2)  
เราเห็นแบบอย่างของสตรี ใน 
สมัยของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทํา

ส่วนของตนอย่างกระตอืรอืรน้ใน
การมาหาพระครสิต ์พระองคค์อื
ผู้ทรงเปิดทางสู่ชีวตินิรนัดร์ ให้
เรา (ด ูยอห์น 3:16) 

เมื่อเรามองพี่น้องสตรี
ผู้บุกเบิกในเมืองนอว ูรฐั
อิลลินอยส์ ผู้มารวมกันที่บ้าน
ของซาราห์ คมิบัลล์ ในปี 1842 
เพื่อก่อตัง้องคก์ารของพวกเธอ 
เราเห็นแผนของพระผู้เป็นเจ้า
ในการทําให้สมาคมสงเคราะห์
ดาํรงอยู่และทําตามหลักธรรม
กับฐานะปุโรหิต หลังจากเอ-
ลิซา อาร.์ สโนวเ์ขียนระเบียบ
ปฏิบัต ิศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธทบทวน ท่านทราบดวีา่
ศาสนจักรยังจัดตัง้องคก์ารไม่
สมบูรณ์จนกวา่จะจัดตัง้องคก์าร
สตร ีท่านกล่าววา่พระเจ้าทรง
ยอมรบัข้อเสนอของพวกเธอแต่
มีบางอย่างที่ดกีวา่ “ข้าพเจ้าจะ
จัดตัง้องคก์ารสตรภีายใตฐ้านะ
ปุโรหิตตามแบบแผนของฐานะ
ปุโรหิต” ท่านกล่าว 4

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับ
การสวดอ้อนวอนและ
ทูลขอการดลใจให้รูว้า่จะ
แบ่ง�นอะไร

สมาคม

สงเคราะห

่วยให้

ส รีบรรล

บทบาท

อนัสงส่ง

ท่ีพระบิดา

บนสวรรค

ทรงมอบ

ใหพ้วกเ อ

ละน�าพวก 

เ อไปส่ 

ีวิ นิรันดร 

อยา่งไร

 1. ลินดา เค. เบอรต์นั, ใน ซาราห์ เจน 
วเีวอร,์ “Relief Society Celebrates 
Birthday and More March 17,” Church 
News, Mar. 13, 2015, news. lds. org.

 2. ลินดา เค. เบอรต์นั ในวเีวอร,์ “Relief 
Society Celebrates Birthday.”

 3. แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์, ในวเีวอร,์ 
“Relief Society Celebrates Birthday.”

 4. โจเซฟ สมิธ, ใน Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of 
Relief Society (2011), 11– 12.

 5. Daughters in My Kingdom, 16.

“สมาคมสงเคราะห์ ไม่ไดเ้ป็น
เพียงสตรอีีกกลุ่มหน่ึงที่พยายาม
ประกอบคณุงามความดี ในโลก 
องคก์ารน้ีตา่งจากน้ัน สมาคม
สงเคราะห์เป็น ‘ส่ิงที่ดกีวา่’ 
เพราะจัดตัง้ภายใตสิ้ทธิอํานาจ
ฐานะปุโรหิต องคก์ารสมาคม
สงเคราะห์เป็นขัน้ตอนจําเป็นใน
การเปิดฉากงานของพระผู้เป็น
เจ้าบนแผ่นดนิโลก” 5

เ เ
หลักคาํสอนและพันธสัญญา 25:2–3, 
10; 88:73; reliefsociety. lds. org

เ

ศรทัธา  
ครอบครวั  

การบรรเทาทุกข์
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8 เลียโ นา

สมดบนัทกการประ มให ่เดือน ลาคม 2
“ส่ิ“ส่ิ“สงใดที“สงใดที“ส่ิงใดทีิ่“ส่ิ“สงใดที“ส่ิ“ส เ่ราพระเจ้าพูดไว,้ เราพูด; . . .ไม่วา่โดยเสี.ไม่วา่โดยเสี.ไม่วา่โดยเสยงของเราเอง หรอืโดยเสียงของเราเอง หรอืโดยเสียงของเราเอง หรอืโดยเสยง
ของผู้รบัใช้ทัง้หลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

การกลบัใจเปน องประทาน อง 
พระ เ้ปนเจา้

ความหมายหน่ึงที่เรามักไดย้ินใน£จจุบันคอืความรกัของพระผู้เป็นเจ้า 
‘ ไม่มีเงื่อนไข’ ซ่ึงบางแง่มุมก็เป็นความจรงิ แตค่าํอธิบายที่วา่ ไม่มีเงือ่นไข 

ไม่มีปรากฏในพระคมัภีร ์. . .
“พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรกัเราเสมอ แตพ่ระองค์ ไม่ทรงสามารถช่วยเราให้รอด

ในบาปของเรา จงจําถ้อยคาํของอมิวเล็คที่พูดกับซีเอสรอมวา่พระผู้ช่วยให้รอด
จะไม่ทรงช่วยผู้คนของพระองค ์ใน บาปของพวกเขา แตท่รงช่วยให้รอด จาก 
บาปของพวกเขา เหตผุลก็คอืเราไม่สะอาดหากมีบาป และ ‘ ไม่มีส่ิงที่ ไม่สะอาด
จะสืบทอดอาณาจักรแห่งสวรรคเ์ป็นมรดกเลย’ [แอลมา 11:37] หรอืพํานักในที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้า . . .

“เราเรยีนรูจ้ากพระคมัภีรม์อรมอนวา่เจตนาของการทนทุกขเวทนาของพระ
ครสิต—์การแสดงให้ประจักษ์ถึงความรกัของพระองค์ ในท้ายที่สุด—คอื ‘เพื่อ
จะนํามาซ่ึงอุทรแห่งความเมตตา, ซ่ึงมีพลังเหนือความยุตธิรรม, และนํามาซ่ึง
หนทางให้มนุษย์เพื่อพวกเขาจะมีศรทัธาสู่การกลับใจ’ [แอลมา 34:15] . . .

“เมื่อน้ันการกลับใจเป็นของประทานที่พระองคป์ระทานแก่เรา ทรงซือ้มา
ดว้ยราคาแพงมาก”

ด

ส่วนส�าคั ่อ น ห่งความรอด  

คือพระ ้ ่วยใหร้อด องเรา พระเย

คริส  หากไม่มีการพลีพระ นม ีพเพื่อ

การ ดใ  ้ทกคนจะหลงหายไป อยา่งไร

ก าม การเ ื่อในพระองค ละพนั กิจ อง

พระองคเพียงอยา่งเดียวยงัไม่พอ เรา อ้ง

ลงมือท�า เรียนร้ คน้หา ละสวดออ้นวอน 

กลบัใจ ละปรับปรง นเอง เรา อ้งร้จกั

ก องพระ เ้ปนเจา้ ละด�าเนิน ีวิ าม

นั้น เรา อ้งรับ าสนพิ ี ห่งความรอด อง

พระองค เราจะไดรั้บความส นิรันดรท่ี 

ทจ้ริงก ่อเม่ือเราท�าส่ิงเหล่าน้ี

นบัเปนพรท่ีเรา มี ความจริง เราได้

รับบั าให ้แบ่ง�น ความจริง อให้

เรา ดาํเนินชีวติ ามความจริงเพื่อเราจะ

ไดรั้บทกส่ิงท่ีพระบิดาทรงเ รียมไวใ้ห้

เรา พระองคไม่ทรงท�าส่ิงใดเวน้ ่จะเปน

ประโย น องเรา พระองค รัสกบัเราวา่ 

น่ีคืองาน องเรา ละรั มีภาพ องเรา

คือการท�าใหเ้กิดความเปนอม ะ ละ ีวิ

นิรันดร องมน ย  โมเสส 

จากส่วนลก องจิ วิ า า้พเจา้

ดว้ยความนอบนอ้มอยา่งท่ีสด า้พเจา้เปน

พยานถง องประทานอนัส�าคั ยิง่ คือ น

องพระบิดาส�าหรับเรา เปนเสน้ทางท่ี

สมบร ทางเดียวท่ีน�าไปส่สนั ิ ละความ

ส ทั้งท่ีน่ี ละในโลกท่ีจะมาถง

ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามญัเดือนตลุาคมปี 2016 ท่านสามารถใช้หน้า
เหล่านี ้(และสมดุบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อ ๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและ
ประยกุต์ใช้ค�าสอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกท่ีมีชีวิตตลอดจนผู้น�า
ศาสนจักรท่านอ่ืน ๆ

ด ก

เ เ
 เลยีโฮนา, 

ก เด

เ ็ เด ด ดด เ ก ด ก ก เ เลยีโฮนา,
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จงกลบัมา ิด ามพระองค
พ้ดหลายท่านกระ น้เราใหพ้ั นาค ลกั ะเหมือนพระคริส ละระลกถง

พระ ้ ่วยใหร้อดเม่ือเรานมสัการในวนัสะบาโ  ใ ้ บบัเดือนพ จิกายน  

2  หรือเ า้ไปท่ี  เพื่ออ่านส่ิงท่ีท่านเหล่านั้นพดไว้

  นัจะป ิบั ิดว้ยความรัก ละการรับใ ้ บบ าวคริส ไดอ้ยา่งไร  

ด โรเบิร  ดี  เ ลส  จงกลบัมา ิด ามเรา  โดยป ิบั ิดว้ยความรัก ละ

การรับใ ้ บบ าวคริส  22

  นัจะเปน ส้อนประจ�าบา้นท่ีดี ้นไดอ้ยา่งไร เอลเดอรเจ รีย อาร  

อล ลนด  วั ทน อง าสนจกัร  

  นัจะพั นาการนมสัการท่ีจริงใจ ละดว้ยน�้าใสใจจริงในวนัสะบาโ

อยา่งไร ด ดีน  เอม  เดวสี  พร องการนมสัการ  

  นัจะท�าใหก้ารรับส่วน ีลระลกมีความหมายมาก ้นไดอ้ยา่งไร  

ด ปีเ อร เอ  มีเออรส  ีลระลก ่วยใหเ้ราบริสท ิได้  5

ส่ิงใดก ามท่ี ่อ า้น 
พระคริส ละหลกัค�าสอน อง
พระองคจะ ดั วางปี ิ องเรา

เ เ ็ เ
ก

ก ด
เลยีโฮนา,

เ า้ไปอ่าน ด หรือ ังค�าปรา รัยการประ มให ่
สามั ไดท่ี้ 

การ ดใ อ้นัไม่มี อบเ องพระคริส

พระผู้ช่วยให้รอด พระอาจารย์ผู้ทรงเยียวยา ทรงมีเดชาุนุภาพเปลี่ยนใจ
เราและให้การบรรเทาถาวรจากความเศรา้เสียใจอันเน่ืองจากบาปของเรา

เอง . . .
“. . . [พระองค]์ ทรงสามารถปลอบโยนและทําให้เราเข้มแข็งเมื่อเราประสบ

ความเจ็บปวดเพราะการกระทําไม่ชอบธรรมของผู้อื่น . . .
“. . . [พระองค]์ ทรงสามารถปลอบโยนและหนุนใจเราขณะที่เราประสบ ‘ความ

เป็นจรงิ (ที่เจ็บปวด) ของความเป็นมรรตยั’ เช่น ภัยพิบัต ิความเจ็บป่วยทางจิต 
โรคภัยไข้เจ็บ ความเจ็บปวดเรือ้รงั และความตาย . . .

“พระผู้ช่วยให้รอด [ตรสั]: . . .
“‘. . .หากเจ้ามาหาเรา เจ้าจะมีชีวตินิรนัดร ์ดเูถิด, แขนแห่งความเมตตาของ

เรายื่นมายังเจ้า, และผู้ ใดก็ตามที่จะมา . . . เราจะรบั’ [3 นีไฟ 9:14]”

ด ก

เ ็ เ ก เ เ  
เลยีโฮนา,
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10 เลียโ นา

แตนี่ไฟเห็นล่วงหน้าเช่นกัน “วา่
ศาสนจักรของพระเมษโปดก, ผู้เป็น
วสุิทธิชนของพระผู้เป็นเจ้า, มีอยู่ทั่ว
พืน้พิภพดว้ย” (1 นีไฟ 14:12) เราจะ
พบวอรด์และสาขาทั่วโลก ศาสนจักร
แปลการประชุมใหญ่สามัญ 90 กวา่
ภาษา และผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
เกือบ 75,000 คนกําลังแบ่ง£นพระ
กิตตคิณุในคณะเผยแผ่ 418 แห่ง 
พระกิตตคิณุกําลังกระจายไปทั่วโลก
ผ่านส่ือสังคมและเวบ็ไซตต์า่งๆ ดว้ย 
เช่น Mormon.org และ LDS.org

ความพยายามเหล่าน้ีสําคญัและ 
แผ่กวา้งแตม่ักดาํเนินการอย่างเงียบๆ  
“งานน้ีของพระเจ้ายิ่งใหญ่และน่า 
อัศจรรย์นัก แตก่้าวหน้าอย่างยิ่งโดยที่ 
ผู้นําดา้นวชิาการ วฒันธรรม และ 
การเมืองจํานวนมากของมวลมนุษย์ 
ไม่ทันสังเกต งานน้ีทําให้ ใจก้าวหน้าที 
ละดวงและครอบครวัก้าวหน้าทีละ 
ครอบครวัอยา่งเงยีบๆ และสุขมุรอบคอบ 
ข่าวสารและจุดประสงคอ์ันศักดิสิ์ทธิ์
เป็นพรแก่ผู้คนทุกหนแห่ง” 2

ก้อนหินที่พยากรณ์ ไวน้านมาแล้ว
กําลังกลิง้ออกไป และเมื่อเราทําส่วน
ของเรา พระกิตตคิณุจะกระจายตอ่ไป
จนเต็มทัง้แผ่นดนิโลก (ด ูดาเนียล 
2:31– 45) ◼

มีสมาชิกศาสนจักรเพียงหกคน
เท่าน้ันเมื่อครัง้จัดตัง้ศาสนจักร

ปี 1830 ที่เมืองเล็กๆ ในรฐันิวยอรก์ 
สหรฐัอเมรกิา ศาสนจักรเตบิโตนับแต่
น้ันจนมีสมาชิกเกิน 15.5 ล้านคน มี
วอรด์และสาขาใน 150 กวา่ประเทศ 
การเตบิโตดงักล่าวคอืสัมฤทธิผลตาม
คาํพยากรณ์ในพันธสัญญาเดมิที่วา่
ศาสนจักรจะกลิง้ออกไปจนเต็มทัง้
แผ่นดนิโลก (ด ูดาเนียล 2:31– 45) 
ศาสนจักร—อาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก—ไดร้บัคาํ
อธิบายวา่เป็นก้อนหิน “ถูกตดัออกจาก
ภูเขาไม่ ใช่ดว้ยมือมนุษย์” (ดาเนียล 
2:45) โดยเผยให้เห็นวา่น่ีเป็นงานของ
พระเจ้าไม่ ใช่ของมนุษย์

ทัง้ที่อิทธิพลของศาสนจักรเต็ม
แผ่นดนิโลก แตก็่ยังมีสมาชิกคอ่น
ข้างน้อย นีไฟเห็นส่ิงน้ีล่วงหน้าและ
เขียนถึงสมัยของเราดงัน้ี “ข้าพเจ้า
เห็นศาสนจักรของพระเมษโปดกของ
พระผู้เป็นเจ้า, และจํานวนคนของ
ศาสนจักรน้ันน้อย” เพราะความช่ัว
รา้ยที่อยู่รายรอบ (1 นีไฟ 14:12) เมื่อ
ใกล้ถึงเวลาเสด็จมาครัง้ที่สองของพระ
เยซูครสิต ์โลกจะช่ัวรา้ยมากขึน้เรือ่ยๆ 
และ “จะเป็นที่ช่ืนชอบของวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายน้อยลงทุกที” 1

เราเ ื่อวา่ าสนจกัรจะเ ม น่ดินโลก

เ เ

ภา
พ

ป
ระ
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บ
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ย 

เจ
 เบ

 เจ
พ

ส
นั

เรียนร้อนาค อง าสนจกัรไดม้ากกวา่น้ี  
เม่ืออ่าน หลกัค�าสอน ละพนั สั า 5  
กอรดอน บี  ิงคลีย  กอ้นหินถกสกดัจาก
ภเ า  (พ ย  2  การประ มให ่สามั )  

อล  วทินีย เคลย นั  เวลาจะมาถง   
(พ ย  2  การประ มให ่สามั )

 1. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เป็นตวัแทนชาว 
มิลเลเนียลตวัจรงิ,” เลียโฮนา, ต.ค. 2016, 50.

 2. แอล. วทินีย์ เคลย์ตนั, “เวลาจะมาถึง,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 15.

ก

พวกท่านเหน
านะปโรหิ

เพียงไม่ก่ีคน
ท่ีน่ีคืนน้ี ่ าสนจกัรจะเ ม
อเมริกาเหนือ ละอเมริกาใ ้
จะเ มโลก

ด ก เ
ก

ค�าสอนของประธานศาสนาจกัร: โจเซฟ สมิธ
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การรักษาพระบัญญติัและ
การเสริมสร้างประจักษ์
พยานของเราให้รากฐานท่ี
จะช่วยกระจายพระกิตติคุณ

การสอนพระกิตติคุณแก่
ครอบครัวท�าให้พวกเขามี
พลงัด�าเนินชีวิตอย่างซ่ือสัตย์
ในโลกท่ีสอนตรงกันข้าม

การท�าการเรียกของเรา
ให้เกิดสัมฤทธิผลช่วย
เสริมสร้างความเข้มแขง็
ให้ศาสนจักรในท้องท่ี

เราจะช่วยกระจายพระ
กิตติคุณได้โดยพูดคุยกับคน
อ่ืนๆ เก่ียวกับพระกิตติคุณ

ในพระวิหารเราสามารถ 
ท�าศาสนพิธีแทนผู้วายชนม์ 
ท่ีไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณ 
ในชีวิตนี้
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12 เลียโ นา

เ มื่อดฉัินอายุ 22 ปี ชีวติดฉัินพลิก 
ผันอย่างคาดไม่ถึง คณุแม่ของ

ดฉัินสิน้ชีวติ ท่านกับคณุพ่อเป็นผู้มี
ศรทัธาอย่างมาก และพวกท่านเลีย้งดู
ดฉัินในพระกิตตคิณุ หลังจากคณุแม่
สิน้ชีวติ คณุพ่อย้ายไปอยู่สหรฐั หลัง
จากเวลาผ่านไป ดฉัินเริม่รูสึ้กเหงา
มากเพราะดฉัินเป็นลูกคนเดยีวของ
พ่อแม่ ดฉัินไม่มีแม่อยู่ดว้ยบนโลกน้ี 
คณุพ่ออยู่ ไกล ดฉัินเจอท่านปีละสาม
สัปดาห์เท่าน้ัน

ความรูสึ้กเหล่าน้ันทําให้ดฉัินเริม่หา
ที่พักใจมากขึน้เรือ่ยๆ จาก “เพื่อน”  

ที่มหาวทิยาลัยและที่ทํางาน ดฉัินเริม่
หาความสุขจอมปลอมทีละน้อยใน
เรือ่งทางโลก ดฉัินเลิกไปโบสถ์และ
คอ่ยๆ กลายเป็นสมาชิกไม่แข็งขัน
โดยสิน้เชิง ตอ่มา ดฉัินแตง่งานกับ
ชายหนุ่มที่ยอดเยี่ยม แม้เขาจะมีหลัก
ธรรมดมีากแตเ่ขาไม่รูจ้ักพระกิตตคิณุ 
เรามีลูกดว้ยกันสามคน คอื เลอาห์  
ไอแซค และอิชมาเอล

เดอืนตลุาคมปีหน่ึง คณุพ่อของ 
ดฉัินมาเยี่ยมลูกน้อยคนใหมข่องเรา 
ระหวา่งน้ัน เลอาหว์ยัหกขวบถามคณุ
ตาวา่ทาํไมทา่นไมเ่คยพาคณุยายมา

ดว้ย คณุพอ่ของดฉัินอธบิายวา่คณุ
ยายไปอยู่ ในสถานทีพ่เิศษมากใกลก้บั
พระบดิาบนสวรรค ์ทันททีีค่ณุพอ่
กลบัไป เลอาหก็์บอกดฉัินอยา่งฉะฉาน
วา่ “แมค่ะ หนูอยากพบคณุยาย  
หนูรูว้า่ทา่นอยู่ ในสวรรค ์แตห่นูอยาก
ใหเ้ราอยูท่ีน่ั่นดว้ยกนัในวนัหน้าดว้ย
—คณุยาย คณุตา พอ่ ไอแซค อชิมา-
เอล คณุแม ่แลว้ก็หนู หนูอยากอยูก่บั
คณุแมต่ลอดไป หนูอยากใหเ้ราเป็น
ครอบครวัเดมิทีน่ั่นเหมอืนเราอยูท่ีน่ี่

หนอยากอยก่บัค ม่ ลอดไป
ด ด เ เด

เ เ

ศรัทธาของเดก็วยัหกขวบช่วยให้ดิฉันพบศรัทธาของตนอีกคร้ัง

เพือ่เราจะเลน่กบัคณุยายได!้”
ดิฉันไม่ทราบจะพูดอะไรดี ดิฉัน

แตะใบหน้าที่สวยงามไรเ้ดียงสาของ
เธอ แล้วเดินเข้าห้องนอนของดิฉัน 
ดิฉันคุกเข่ารอ้งไห้จนไม่มีน้ําตาจะ
ไหล ดิฉันทูลขอให้พระบิดาบนสวรรค์
ทรงยกโทษ ดิฉันรูว้า่ดิฉันได้ออก
จากเส้นทางท่ีจะทําให้เราได้อยู่ด้วย
กันเป็นครอบครวันิรนัดร ์ดิฉันไม่
ได้ทําความรบัผิดชอบในการนําพวก
เขาไปตามเส้นทางท่ีถูกต้อง และไม่
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พระ ้ ่วยใหร้อด รัสกบัเปโ รหวัหนา้อคัรสาวกใน
การป ิบั ิ าสนกิจ ะทรงเปนมรร ยัเก่ียวกบัอ�านาจ
การ นกครอบครัวดงัน้ี เราบอกความจริงกบัท่านทั้ง
หลายวา่ ส่ิงใด  ท่ีพวกท่านจะกล่าวหา้มในโลก ส่ิงน้ี
กจะถกกล่าวหา้มในสวรรค ละส่ิงใด  ท่ีพวกท่านจะ

กล่าวอน า ในโลก ส่ิงนั้นกจะไดรั้บอน า ในสวรรค  (มทั ิว )
เ พาะในอา าจกัร ีเลสเ ียลเท่านั้นท่ีเราสามารถอยใ่นครอบครัว

ลอดกาล ท่ีนัน่เราสามารถอยใ่นครอบครัวในท่ีประทบั องพระบิดาบน
สวรรค ละพระ ้ ่วยใหร้อด องเรา

เ ก ก ด ด ก ด
เลยีโฮนา
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เคยพูดกับสามีเรือ่งพระ
กิตติคุณ

เมื่อดฉัินลุกขึน้ยืน
ไดแ้ล้ว ดฉัินตดิตอ่ผู้นํา
ศาสนจักรคนหน่ึง และเขา
ให้ดฉัินตดิตอ่เอ็ลเดอร์ ใน
วอรด์ของดฉัิน คนืตอ่มา 
พวกเขามาสอนสามีของ
ดฉัิน นับจากคนืน้ัน ชีวติ
เราเปลี่ยนไปตลอดกาล 
เวลาน้ีครอบครวัเราไปโบสถ์
ทุกวนัอาทิตย์ ดฉัินมีการ
เรยีกที่เปิดโอกาสให้ดฉัิน
ไดช่้วยพี่น้องสตรทีี่แข็งขัน
น้อย เรากําลังเตรยีมเข้า
พระวหิารดว้ย

บางครัง้พระวญิญาณ
ของพระผู้เป็นเจ้านําทาง
เราผ่านคนที่เราคาดไม่ถึง 
คราวน้ีทรงนําทางเราผ่าน
ลูกสาววยัหกขวบของดฉัิน 
เวลาน้ีดฉัินรูว้า่โดยการผนึก
ในพระวหิาร ดฉัินจะไดอ้ยู่
กับครอบครวัตลอดไป ◼
ผูเ้ขยีนอาศยัอยู่ในซานโตโดมงิโก 
สาธารณรฐัโดมินิกัน
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 ค �าถามเ ิงสนทนา

ก ด

แบ่ง£นความคิดเกี่ยวกับหลักธรรม
ที่กําลังเรียนรู้ด้วยความสบายใจ การ
แบ่ง£นเช่นน้ันจะอัญเชิญพระ
วิญญาณและยกระดับประสบการณ์
ของทุกคน

เราแน่ใจไดอ้ย่างไรวา่คาํถามของ
เรานําไปสู่การสนทนาที่เป็นธรรมชาติ
และมีความหมาย มีข้อควรทําและ
ไม่ควรทําที่ครหูลายคนพบวา่เป็น
ประโยชน์ อาทิ อย่าถามคาํถามที่มีคาํ
ตอบชัดเจน ถามคาํถามที่มีมากกวา่
หน่ึงคาํตอบ อย่าถามคาํถามที่เป็น
ส่วนตวัมากเกินไป

อาจมีประโยชน์มากเช่นกันถ้าเรา
ถามตวัเราก่อนเริม่วางแผนคาํถามที่
จะถามในชัน้เรยีนวา่ เหตผุลเบือ้งตน้
ทีฉั่นถามคาํถามคอือะไร
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ลองนึกวา่ท่านกําลังน่ังรบัประทาน
อาหารกลางวนักับเพื่อนบางคน

โดยสนทนาถึงภาพยนตรท์ี่ท่านไปดู
มาดว้ยกัน ตอ่จากน้ันเพื่อนคนหน่ึง
ถามวา่ “ ใครบอกไดบ้้างวา่ฉากไหน
สําคญัที่สุดในเรือ่ง”

คาํถามทําให้สับสนเล็กน้อย ท่าน
คดิครูห่น่ึงและบอกวา่ฉากสุดท้ายน่า
จะเป็นฉากสําคญัที่สุด “น่ันเป็นความ
เห็นที่ด”ี เพื่อนของท่านบอก “แต่ไม่

ด เ ด
นก านะปโรหิ ละครอบครัว อง าสนจกัร

ตรงกับที่ฉันคดิ คนอื่นล่ะ ลอง»งจาก
คนที่ ไม่ยังไม่ไดแ้บ่ง£นดบู้าง”

เราไม่สนทนาแบบน้ีในหมู่เพื่อน 
แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างการสนทนา
เช่นน้ีดูเหมือนจะเกิดขึน้บ่อยครัง้ใน
ชัน้เรียนวันอาทิตย์ แทนที่จะสนทนา
ความจริงของพระกิตติคุณอย่าง
ธรรมชาติและด้วยความสบายใจ ใน
ฐานะครูบางครัง้เราพูดบางอย่างที่

แปลกถ้าอยู่ ใน
สภาพแวดล้อม
อื่นและอาจถึงกับ
ทําให้การสนทนา
อึดอัด เราหวังว่า
สมาชิกชัน้เรียน
จะรู้สึกว่าพวกเขา
อยู่ ในหมู่เพื่อน 
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คาํถามสําคญัทีสุ่ดอาจเป็นคาํถามทีค่รถูาม
ตนเองก่อนไปสอนชัน้เรยีน

แรงจูงใจเบือ้งหลังคาํถามของเรา
มีผลอย่างมาก ตวัอย่างเช่น บางครัง้
เราถามคาํถามเพราะเรามีบางอย่างจะ
พูดแตเ่ราอยากให้สมาชิกชัน้เรยีนพูด
แทนหรอืไม่ ดว้ยความเป็นธรรมแล้ว
เราไม่ตอ้งการพูดเองทัง้หมด แตเ่รา
ตอ้งการเน้นจุดๆ หน่ึง บางครัง้เราจึง
ถามคาํถามที่เรารูว้า่จะดงึคาํตอบที่เรา
อยากไดย้ินออกมา รปูแบบความคดิ
เช่นน้ีนําไปสู่คาํถามที่เป็นข้อความ
แฝงเจตนาเหล่าน้ัน เช่น “การหลีก
เลี่ยงส่ือลามกจะช่วยคณุรกัษาความ
นึกคดิให้สะอาดไดอ้ย่างไร” หรอื  
“การสวดออ้นวอนทกุวนัสําคญัหรอืไม่”

มีหลายสถานการณ์ซ่ึงเหมาะจะ
ถามคาํถามที่มุ่งหมายจะดงึคาํตอบ
เฉพาะเจาะจงออกมา ครสูามารถใช้
คาํถามเหล่าน้ันเน้นประเด็นหรอืช่วย
ให้บทเรยีนคบืหน้า แตค่าํถามทํานอง
น้ีอาจไม่ส่งเสรมิการสนทนาที่มีความ
หมาย

ในทางกลับกัน ถ้าเราถามคาํถาม
เพราะเราตอ้งการรูจ้รงิๆ วา่อะไรอยู่ ใน
ความคดิ ในใจ และในชีวติของสมาชิก
ชัน้เรยีน มันก็จะปรากฏให้เห็นใน
คาํถามที่เราถาม

คาํถามทีเ่ชือ้เชิญใหส้มาชิกชัน้เรยีน
สนทนาดว้ยความจรงิใจเพือ่ส่งเสรมิ
การเรยีนรูท้างวญิญาณไดแ้กค่าํถาม
อยา่งเช่น “ขณะอ่านขอ้น้ี อะไรสําคญั

ทีสุ่ดสําหรบัทา่น” หรอื “ประสบการณ์
อะไรสอนทา่นใหว้างใจคาํสัญญาของ
พระเจา้” หรอืคาํถามแทบทกุขอ้ทีเ่ริม่
ดว้ยคาํวา่ “ทา่นคดิวา่อะไร. . . ?”

ลองพิจารณาตวัอย่างเหล่าน้ี

•  พระวญิญาณตรสัถามนีไฟวา่ 
“เจ้าปรารถนาส่ิงใดหรอื?”  
(1 นีไฟ 11:10)

•  พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถาม
สานุศิษย์ของพระองคว์า่ “แล้ว
พวกท่านเล่าวา่เราเป็นใคร?” 
(มัทธิว 16:15)

•  และพระองคต์รสักับมารธา “เรา
เป็นชีวติ และการเป็นขึน้จาก
ตาย . . .เธอเช่ืออย่างน้ีไหม?” 
(ยอห์น 11:25, 26)

คาํถามแตล่ะข้อเหล่าน้ีเชือ้เชิญให้
บางคนแบ่ง£นส่ิงที่อยู่ ในใจเขา ใน
แตล่ะกรณี ส่ิงทีเ่กดิขึน้ตอ่จากน้ัน
เป็นประสบการณ์อันเป่ียมดว้ยพลัง
ทางวญิญาณ

เ ็ ก ด ก
เช่ือหรอืไม่วา่การถามคาํถามที่

ส่งเสรมิการสนทนาเกิดขึน้ตาม
ธรรมชาตกิับแทบทุกคน—แม้กับคน
ที่ ไม่คดิวา่ตนเองเป็นครทูี่ด ีเราถาม
คาํถามทุกครัง้ที่เรามีการสนทนาที่น่า
สนใจกับเพื่อนหรอืครอบครวั—หรอื
แคค่ยุกันเกี่ยวกับภาพยนตรเ์รือ่ง

โปรดตอนกินข้าวกลางวนั แตเ่มื่อ 
เรายืนตอ่หน้านักเรยีนหลายๆ คน จู่ๆ 
เราก็ลืมส่ิงที่เกิดขึน้ตามธรรมชาตจิน
หมด

ดว้ยเหตน้ีุเคล็ดลบัอยา่งหน่ึงของ
การถามคาํถามเชิงสนทนาทีด่คีอืคดิใน
ใจวา่ “ฉันจะถามคาํถามน้ีอยา่งไรถา้เรา
ไมอ่ยู่ ในหอ้งเรยีน—ถา้เราน่ังคยุเรือ่ง
พระกติตคิณุกบัเพือ่นๆ อยูท่ีบ่า้น ฉัน
จะเชือ้เชิญใหพ้วกเขาแบง่£นความ
คดิและความรูสึ้กอยา่งไร” การสอน
ไมเ่หมือนการพดูคยุไปเรือ่ยๆ ในหมู่
เพือ่นฝูง เลย แตม่อียา่งหน่ึงเหมอืน
กนั น่ันคอื ทัง้สองเกดิจากความสนใจ
อยา่งจรงิจงัและความรกัทีจ่รงิใจ

ฉะน้ันไม่ตอ้งห่วงถ้าท่านยังไม่
เช่ียวชาญการตัง้คาํถามที่สละสลวย 
ถึงแม้ทัง้หมดที่ท่านทําไดค้อืรกัคน
ที่ท่านสอน แตพ่ระวญิญาณจะทรง
นําทางท่าน และท่านจะรูด้ขีึน้เรือ่ยๆ 
วา่จะพูดอะไร “ความรกัไม่มีวนัเส่ือม
สูญ” เปาโลประกาศ (1 โครนิธ์ 13:8) 
และน่ันเป็นความจรงิแม้กับเรือ่งง่ายๆ 
อย่างเช่นการถามคาํถามของครใูนชัน้
เรยีน ◼

ท่านสามารถเรียนร้ค�าถามหก บบได้
ใน ถามค�าถามท่ีไดรั้บการดลใจ  การ

สอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด (2 )  
2 มีอยท่ี่ ก . lds. org
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 มกราคม 2  17

ด ด เ ก ดเ
เ มินารี ละสถาบนั

ก ารฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุทําให้ชาวโลกมีความรูม้ากยิ่งขึน้
เกี่ยวกับพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคแ์ละ
จุดประสงคข์องพระองค ์ดว้ยความรูน้ี้ ศรทัธาของเราใน

พระองคจ์ึงเตบิโตและความปรารถนาจะรกัษาพระบัญญัตขิอง
พระองคจ์ึงเพิ่มพูน

พระคมัภีรห์ลักคาํสอนและพันธสัญญาช่วยเราเป็นพิเศษให้
เรยีนรูเ้กี่ยวกับพระเยซูครสิตเ์พราะสอนความจรงิอันทรงพลังเกี่ยว
กับ “ความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระองค ์พระบารมีของพระองค ์
ความดพีรอ้มของพระองค ์ความรกัของพระองค ์และอํานาจการไถ่
ของพระองค”์ (คาํนําของพระคมัภีรห์ลักคาํสอนและพันธสัญญา) 
หนังสือของการเปิดเผยสมัย£จจุบันเล่มน้ีประกอบดว้ยพระดาํรสั
เชือ้เชิญของพระเจ้าให้ “เรยีนรูจ้ากเรา, และ»งถ้อยคาํของเรา” (คพ. 
19:23) สามารถทําให้เราเข้าใจพระองคล์ึกซึง้ขึน้ เรามีความสัมพันธ์
อะไรกับพระองค ์พระองคท์รงทําอะไรเพื่อไถ่เรา และพระองคท์รง
คาดหวงัอะไรจากเรา

หนังสือของการเปิดเผยเล่มน้ีเปิดเผยความจรงิที่
หายไปเกีย่วกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคแ์ละวธิี

ทีเ่ราจะมีชีวติอยู่กับพระผู้ช่วยให้รอดและพระบิดา
บนสวรรคอ์ีกครัง้
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อ้คิดจากพระคมัภีรหลกัค�าสอน
ละพนั สั าเก่ียวกบั  

พระบิดาและ
พระบุตร
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18 เลียโ นา

ก เ ด
เ เ

พระคมัภีรห์ลักคาํสอนและพันธสัญญาไม่ ใช่พระ
คมัภีร์ โบราณแตม่ีการเปิดเผยที่ประทานแก่ โจเซฟ สมิธ
และผู้ดาํรงตาํแหน่งตอ่จากท่านในโลก£จจุบันของเรา 
เราไดย้ินพระสุรเสียงของพระเยซูครสิตต์รสัในฐานะ
ตวัแทนของพระบิดา 1 พระสุรเสียงของพระเจ้าพระเยซู
ครสิตบ์ันทึกไว้ ในพระคมัภีรห์ลักคาํสอนและพันธสัญญา
บ่อยกวา่ในพันธสัญญาใหม่ พระคมัภีรม์อรมอน และพระ
คมัภีร์ ไข่มุกอันลํา้คา่รวมกัน 2

 เรา  พระเย คริส  พระเจา้ องเจา้ ละ
พระ เ้ปนเจา้ องเจา้  พดเร่ืองน้ีไว้  ถอ้ยค�าเหล่าน้ีมิใ ่

อง    มน ย  ่เปน องเรา     น่ีคือเสียง องเรา ่งพด
มนักบัเจา้

ก เ
เ ็ เ ็ เ
เน่ืองดว้ยนิมิตแรกในปี 1820 เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธจึง

ไดร้บัความรู้ โดยตรงเรือ่งการดาํรงอยู่ของพระบิดาและ
พระบุตร พระคมัภีรห์ลักคาํสอนและพันธสัญญาบันทึก
ตวัอย่างเพิ่มเตมิเมื่อท่านศาสดาพยากรณ์และคนอื่นๆ 
เห็นพระบิดาและพระบุตรในนิมิตหรอืการปรากฎส่วน
พระองค ์เรือ่งราวเหล่าน้ีเป็นพยานสมัยใหม่สําหรบัเราวา่
พระองคท์รงพระชนม์และทรงกํากับดแูลการฟ้ืนฟูพระ
กิตตคิณุ

 เหนพระบิดา ละพระบ รในนิมิ เม่ือเดือน
กมภาพนั  ค  2

 เหนพระบิดา ละพระบ รในนิมิ เม่ือเดือน
มกราคม ค  

 พระเยโ วาห ย้ิง่ให ่ พระเย คริส ทรงปราก
เม่ือเดือนเม ายน ค  

พ
ระ

เจ้
าท

รง
ป

รา
กฏ

ใน
พ

ระ
วิห

าร
เคิ

ร์ท
แล

น
ด์,

 โ
ดย

 เด
ล 

พ
าร

ส
นั

โจ
เซ

ฟ
 ส

มิธ
 จู

เนี
ยร์

รับ
กา

รเ
ปิ

ดเ
ผย

 โ
ดย

 ด
าเ

นี
ยล

 เอ
 ล

อิส

ส่
วน

ห
น่

งจ
าก

ภา
พ

 ข้
าพ

เจ้
าเ

ห็
น

บ
ตุร

มนุ
ษ

ย์ท
รง

ยืน
อย

ู่เบื
อ้ง

ขว
าพ

ระ
หั

ตถ์
ขอ

งพ
ระ

เจ้
า 

โด
ย 

วอ
ลเ

อร
 เร

น

โจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรีเห็นพระเยซูคริสต์ในพระวิหาร
เคิร์ทแลนด์

โจเซฟ สมิธได้รับการเปิดเผยมากมายจากพระผู้ช่วยให้รอด
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 มกราคม 2  19

ก เ เ
เก ก เ ็ เ ด

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนวา่ “เมื่อเราเข้าใจ
พระอุปนิสัยของพระผู้เป็นเจ้า และรูว้ธิีมาหาพระองค ์
พระองคจ์ะทรงเริม่กางท้องฟ้าให้เรา . . . เมื่อเรา
พรอ้มจะมาหาพระองค ์พระองคย์่อมทรงพรอ้มจะมา
หาเรา” 3 พระคมัภีรห์ลักคาํสอนและพันธสัญญาช่วย
ให้เราเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้โดยสอนเกี่ยว
กับพระอุปนิสัย พระคณุลักษณะ และจุดประสงค์
ของพระองค์

 พระ เ้ปนเจา้พระบิดาทรงเปนอนนั
ละไม่เปล่ียน ปลง

 พระบิดา ละพระบ รทรงเปนคนละองค
ยกจากกนั

 พระบิดา ละพระบ รทรงเปนหน่งเดียวกนั
 พระบิดา ละพระบ รทรงมีพระวรกายเปน

เน้ือหนงั ละกระดกท่ีสมั สัได้
 พระบิดาบนสวรรคทรงรักบ ร ิดา อง

พระองค ดว้ยเห น้ีจงทรงส่งพระบ ร องพระองคมา
่วยมน ย า ิใหร้อด

ก เ เ
เก ก เ

พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรหัวปีของบุตรธิดา
ทางวญิญาณของพระบิดาบนสวรรค ์ในชีวติก่อนมรรตยั 
พระเยซูทรงไดร้บัความรูแ้ละเดชานุภาพทัง้หมด และ
ทรงเป็นตวัแทนของพระบิดาในฐานะพระผู้สรา้งโลก
ตา่งๆ โดยผ่านเดชานุภาพของพระองค ์พระเจ้าพระเยซู
ครสิตท์รงเป็นตน้กําเนิดของแสงสวา่งและชีวติสําหรบั
งานสรา้งทัง้หมดของพระองค ์พระคมัภีรห์ลักคาํสอน
และพันธสัญญาให้ความกระจ่างในบทบาทมากมายของ
พระองค์ ในแผนของพระบิดา

 พระเย คริส ทรงเปนพระบ รหวัปี องลกทาง
วิ า ทั้งหมด องพระ เ้ปนเจา้

 พระเย คริส ทรงไดรั้บความร้ ละเด านภาพ
ทั้งหมดก่อนการสร้างโลก

 พระเย คริส ทรงเปน วั ทน องพระบิดาใน
านะพระ ส้ร้างโลก ่าง

 พระเย คริส ทรงเปน น้ก�าเนิด อง สงสวา่ง
ละ ีวิ ส�าหรับงานสร้างทั้งหมด องพระองค

;  พระเย คริส ทรงเปนพระเยโ วาหท่ี
ยิง่ให ่ องพนั สั าเดิม

 พระเย คริส ทรงเปนพระ ้ ่วยใหร้อด องโลก
 พระเย คริส ทรงทนทก  ทรงถก

รงกางเ น ส้ินพระ นม ละคืนพระ นมอีกคร้ัง
 พระเย คริส ทรงสั าวา่จะเสดจกลบัมา

น่ดินโลกดว้ยเด านภาพ ละรั มีภาพ
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พระเยโฮวาห์ (พระเยซูคริสต์) ตรัสกับโมเสสตรงหน้า

ขณะถกูขว้างด้วยก้อนหินจนถึงแก่ความตาย สเทเฟนเห็นพระบิดา
และพระบตุร
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20 เลียโ นา

ก
เ เ ด ด

กเ
พระคัมภีรห์ลักคําสอนและพันธสัญญาให้ความ

กระจ่างมากกวา่พระคัมภีรเ์ล่มอื่นวา่ชีวตินิรนัดรค์ืออะไร 
คือการกลับไปอยู่กับพระบิดาและพระบุตร ได้รบัทัง้หมด
ที่พระบิดาทรงมี และเป็นเหมือนพระองค์ อีกทัง้บอก
เราด้วยวา่พระเยซูครสิต์ทรงทําให้เกิดส่ิงน้ีโดยผ่านการ
ชดใช้ของพระองค์ ได้อย่างไร และเราต้องทําอะไรจึงจะ
บรรลุข้อกําหนดที่พระองค์ทรงวางไว ้นอกจากน้ี เรายัง
ได้เรยีนรู้ ในพระคัมภีรห์ลักคําสอนและพันธสัญญาด้วย
วา่การทําตามแบบอย่างของพระเยซูครสิต์หมายความ
วา่อย่างไร เน่ืองจากพระเยซูครสิต์ทรงเหมือนเราคือไม่
ได้รบัความบรบูิรณ์ในตอนแรกแต่ได้รบัพระคุณแทน
พระคุณจนกระทั่งพระองค์ทรงมีเดชานุภาพและรศัมี
ภาพทัง้หมด

 พระ ้ ่วยใหร้อดทรง
เสนอจะใหอ้ภยัทกคนท่ีกลบัใจ

ด ดว้ย พระ เ้ปนเจา้สามพระองค
ทรงเ ื้อเ ิ คนท่ีเ ื่อใหรั้บบพั ิ มา ละรับพระวิ า
บริสท ิ

 โดย า่น าสนพิ ี อง านะปโรหิ ห่ง 
เมลคีเ เดค พลงัอ�านาจ องความเปนเหมือน 
พระ เ้ปนเจา้จงประจกั

 พระเย คริส ทรงไดรั้บพระค ทน
พระค จนพระองคไดรั้บความสมบร

 พระ ้ ่วยใหร้อดประทานพระค ก่คนท่ีรัก ละ
รับใ พ้ระองค

 เราสามารถเปนหน่งเดียวกบัพระบิดา ละ
พระบ รได้

 เราสามารถไดรั้บรั มีภาพ ละความสมบร อง
พระบิดา

เราสามารถเรียนรู้ผ่านการเปิดเผยในยคุปัจจุบันว่าจะเป็นเหมือนพระบิดาและพระบตุรมากขึน้ได้อย่างไร
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 มกราคม 2  21

ก
ก ด

นอกจากจะสอนและเป็นพยานถึงพระบิดาและ
พระบุตรแล้ว พระคมัภีรห์ลักคาํสอนและพันธสัญญา
ยังให้รปูแบบของการไดม้าซ่ึงความรูท้างวญิญาณ
เกี่ยวกับสมาชิกทุกองค์ ในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
ดว้ยโดยผ่านความช่วยเหลือของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า ทูลขอความเข้าใจจาก
พระบิดาบนสวรรค ์และใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์
โดยเช่ือ»งพระบัญญัตขิองพระองค์

ความสวา่งและความจรงิสัญญาไวก้ับคนที่ดาํเนิน
ชีวติตามพระวจนะทัง้สิน้ของพระเจ้า สําคญัที่ตอ้ง
รูร้ายละเอียดเกี่ยวกับธรรมชาตขิองพระผู้เป็นเจ้า
สามพระองคแ์ละจุดประสงคข์องพระองค ์ความรูน้ี้
สามารถนําเราให้คน้ควา้อย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อให้
เกิดความเข้าใจทางวญิญาณและเช่ือมั่นในความจรงิ 
ความรูน้ี้ยืนยันกับเราวา่พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระ
เยซูครสิตท์รงรูจ้ักเราเป็นส่วนตวั วา่พระองคท์รงรกั
เรา และพระองคท์รงปรารถนาจะประทานพรเราดว้ย
ชีวตินิรนัดร์

 พระบิดาบนสวรรคทรง
อ้งการใหเ้ราทล อความร้ ละทรงสั าจะ บ่งปัน

ความร้นั้น
 พระบิดาทรงสอนเราเม่ือเราใส่ใจ 

พระวจนะ องพระองคอยา่งเ ม้งวดกวด นั
 สวงหาการเรียนร้โดยการ ก า ละโดย

รัท า

พระคมัภีรห์ลักคาํสอนและพันธสัญญาช่วยให้เราเข้า 
ใกลพ้ระบดิาบนสวรรคแ์ละพระบตุรองคเ์ดยีวทีถ่อืกาํเนิด
ของพระองค์ พระเยซูครสิต์มากขึน้โดยเปิดเผยพระ 
อุปนิสัยและจุดประสงคข์องพระองค ์ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธสรปุวา่เหตใุดเราจึงสามารถวางใจและพึ่งพา
พระผู้เป็นเจ้าได ้“จุดมุ่งหมายของพระผู้เป็นเจ้าของเรา
ยิง่ใหญ ่ความรกัของพระองคสุ์ดจะหยัง่ถงึ พระปรชีาญาณ 
ของพระองคห์าที่สุดมิได ้และพระเดชานุภาพของ
พระองค์ ไรข้ีดจํากัด ดว้ยเหตน้ีุวสุิทธิชนจึงมีเหตใุห้
ปลาบปลืม้และยินด ีโดยรูว้า่ ‘น่ีคอืพระเจ้าทรงเป็น
พระเจ้าของเราเป็นนิจกาล’ (สดดุ ี48:14)” 4 ◼

 1. ประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ (1876– 1972) อธิบายวา่ “การเปิดเผย
ทัง้หมดตัง้แตก่ารตกล้วนผ่านมาทางพระเยซูครสิตผ์ู้ทรงเป็นพระเยโฮ-
วาห์แห่งพันธสัญญาเดมิ ในพระคมัภีรท์ัง้หมดที่กล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้า
และที่พระองคท์รงปรากฏคอืพระเยโฮวาห์ . . . พระบิดาไม่เคยตดิตอ่
กับมนุษย์ โดยตรงและเป็นส่วนพระองคต์ัง้แตก่ารตก และพระองค์ ไม่
เคยปรากฏเวน้แตเ่พื่อแนะนําและเป็นพยานถึงพระบุตร” (Doctrines 
of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:27)

 2. ด ูกอรด์อน บี. โฮลบรคู, “The Voice of Jesus Christ in the Doctrine 
and Covenants,” Ensign, Sept. 2013, 40, 45 (note 2)

 3. คาํสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ (2007), 42.
 4. คาํสอน: โจเซฟ สมิธ 39.
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โจเซฟ สมิธเปิดเผยพระอุปนิสัยและจุดประสงค์ของพระบิดาและพระบตุร

การศึกษาและการสวดอ้อนวอนสามารถไขความรู้ทางวิญญาณได้
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22 เลียโ นา

เมือ่ท่านศกึษา คาํสอนของ
ประธานศาสนจักร: กอรด์อน บี. 

ฮิงคล์ีย์ ในฐานะปุโรหิตและ
สมาคมสงเคราะห์ปีน้ี ท่านจะ

เรยีนรูจ้ากศาสดาพยากรณ์ผู้มอง
โลกในแง่ด ีมีความรกั และมอง
การณ์ ไกลอย่างไม่มีขอบเขต

กอรดอน บี  ิงคลีย  
ศาสดา

พยากรณ์ผู้
มองโลกใน 
แง่ดแีละมี 
วสัิยทัศน์

อท่านศึอท่านศึอท่านศกษา คาํสอนของ
ประธานศาสนจักร: กอรด์อน

วสิยทัศน์
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นกส่ือส่ิงพิมพ อง าสนจกัร

“ข้ าพเจ้าจําเป็น
ตอ้งปลูกตน้ไม้
ทุกฤดใูบไม้ผลิ” 

ประธานกอรด์อน บี. 
ฮิงคล์ีย์เขียนไว้ ในบันทึก
ส่วนตวัเมื่ออายุ 82 ปี 
“ข้าพเจ้าคดิวา่ข้าพเจ้า
ปลูกมาแล้วอย่างน้อย 
50 ปีที่ผ่านมา . . . มีบาง
อย่างน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับ
ตน้ไม้ เริม่จากตน้เล็ก
และเตบิโตตามฤดกูาล 
ตน้ไม้ ให้รม่บังแดดหน้า
รอ้น ออกผลอรอ่ย ตน้ไม้
ทําการสังเคราะห์แสงได้
อย่างน่าทึ่ง . . . ตน้ไม้เป็นงานสรา้งอันน่าทึ่ง
อย่างหน่ึงของพระผู้ทรงฤทธานุภาพ” 1

ประธานฮิงคล์ีย์ยังคงปลูกตน้ไม้ ในวยั
เก้าสิบของท่าน การที่ท่านชอบปลูกตน้ไม้
สะท้อนให้เห็นในหลายๆ ดา้นในการปฏิบัติ
ศาสนกิจขณะเป็นอัครสาวกและประธาน
ศาสนจักร เมื่อท่านปลูก น่ันเป็นวธิีแสดงให้
เห็นวา่ท่านมองโลกในแง่ด ีอันเป็นลักษณะ
พิเศษประการหน่ึงที่เป็นส่วนหน่ึงของการ
สอนและการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับผู้อื่น 
ท่านบํารงุเลีย้งตน้ไม้แตล่ะตน้ เฉกเช่นที่

ท่านบํารงุเลีย้งคนแตล่ะคน ท่านมองไปใน
อนาคต โดยดวูา่ตน้ไม้จะเป็นอะไรได—้เช่นที่
ท่านเห็นศักยภาพนิรนัดรข์องแตล่ะคนและ
อนาคตอันรุง่โรจน์ในงานของพระผู้เป็นเจ้า

เ เ ก ก ด
“ข้าพเจ้าเป็นคนมองโลกในแง่ด!ี” 

ประธานฮิงคล์ีย์ประกาศ
บ่อยครัง้ “คาํขอรอ้ง
ของข้าพเจ้าคอืขอให้
เราเลิกเสาะหาพายุและ
ดืม่ดํา่กับแสงตะวนัมาก
ขึน้”2 การมองโลกในแง่
ดขีองท่านลึกซึง้ยิ่งกวา่
การมีทัศนคตเิชิงบวก 
ทัง้ที่ท่านปลูก¿งเช่นน้ัน 
แหล่งสุดท้ายของการ
มองโลกในแง่ดขีองท่าน
—แหล่งที่ทําให้การมอง
โลกในแง่ดมีีพลัง—คอื
ศรทัธาของท่านในพระ
ผู้เป็นเจ้า และประจักษ์
พยานของท่านในแผน

ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อความสุขและความ 
รอดของบตุรธดิาพระองค์

ข้อบ่งชีอ้ย่างหน่ึงของการมองโลกในแง่ 
ดขีองประธานฮิงคล์ีย์คอืความเช่ือมั่นของ 
ท่านที่วา่ “สถานการณ์จะคลี่คลาย” 3  
เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนดแ์หง่โควรมั 
อัครสาวกสิบสองกล่าววา่วลีน้ัน “อาจเป็น
คาํยืนยันที่ประธานฮิงคล์ีย์พูดกับครอบครวั 
มิตรสหาย และเพื่อนรว่มงานบ่อยที่สุด 
‘พยายามตอ่ไป’ ท่านจะพูด ‘จงเช่ือ จงมีความ
สุข อย่าท้อใจ ทุกอย่างจบลงดว้ยด’ี” 4
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กอรด์อน บ.ี ฮิงคลี์ย์เกิดเมือ่วนัที ่23 มิถนุายน ค.ศ. 1910 เป็นบตุรของ 

ไบรอนัท ์สตรงิแฮม ฮิงคลี์ย์กับเอดา บทิเนอร ์ฮิงคล์ยี ์ทา่นแตง่งานกบั 
มารจ์อร ีเพย์ ในพระวหิารซอลทเ์ลคเมือ่วนัที ่29 เมษายน ค.ศ. 1937 มบีตุร 

ธิดาดว้ยกันหา้คน ทา่นรบัใช้เป็นประธานศาสนจักรคนที ่15 ตัง้แตว่นัที ่ 

12 มีนาคม ค.ศ. 1995 ถงึ 27 มกราคม ค.ศ. 2008
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24 เลียโ นา

แตข่า่วสารน้ีไม่ ใช่สําหรบัคนอืน่ๆ เทา่น้ัน “ขา้พเจา้พดูกบั
ตนเองแบบน้ีทกุเช้า” ประธานฮิงคล์ย์ีบอกผูเ้ขา้รว่มประชุม 
“ถา้ทา่นทําดทีีสุ่ด ทกุอย่างจะจบลงดว้ยด ีจงวางใจในพระผู้
เป็นเจ้า กา้วไปขา้งหน้าดว้ยศรทัธาและดว้ยความมัน่ใจใน
อนาคต พระเจา้จะไมท่รงทอดทิง้เรา” 5

การมองโลกในแง่ดขีองประธานฮิงคล์ีย์คํา้จุนท่านผ่าน
การทดลอง ความรูสึ้กไม่ดพีอ และแรง
กดดนัท่วมท้น ท่านมีความเช่ือมั่นวา่ 
“ทุกอย่างจะจบลงดว้ยด”ี แม้เมื่อท่าน
ประสบอุปสรรคและความผิดหวงั 
ความปวดรา้วใจและความเหงา

การมองโลกในแง่ดี ไม่ไดท้ําให้
ประธานฮิงคล์ีย์มองวา่£ญหาเล็กลง 
ท่านอธิบายวา่ “ข้าพเจ้าเห็นโลกน้ีมา
มาก . . . ข้าพเจ้าเคยอยู่ ในบรเิวณที ่
การรบดเุดอืดและความเกลียดชังค ุ
กรุน่ในใจผู้คน ข้าพเจ้าเคยเห็นความ
ยากจนข้นแคน้จนน่าใจหายเกิดขึน้ใน
หลายพืน้ที่ . . . ข้าพเจ้าเฝ้าดศีูลธรรม
ของสังคมเรากําลังเส่ือมถอยดว้ยความ
หวาดกลัว

“แตข่้าพเจ้ายังเป็นคนมองโลกใน
แง่ด ีข้าพเจ้ามีศรทัธาที่เรยีบง่ายและ
จรงิจังวา่ความถูกตอ้งจะชนะและความ
จรงิจะมีชัย” 6

ระหวา่งสัมภาษณ์กับนักข่าว New 
York Times ในเมืองนอว ูรฐัอิลลินอยส์ สหรฐัอเมรกิา 
ประธานฮิงคล์ีย์ยอมรบัวา่เรือ่งเศรา้และ£ญหามีดาษดืน่ 
ท่านใช้ความรกัที่ท่านมีตอ่ประวตัศิาสนจักรมาสอนเรือ่ง
การมองโลกในแง่ดี

“เรามีเหตผุลทุกอย่างให้มองโลกในแง่ด ี. . . ดทูี่นอวู
สิ ดส่ิูงที่พวกเขาสรา้งที่น่ันในเจ็ดปีแล้วจากไป แตพ่วก
เขาทําอะไร พวกเขานอนลงและตายหรอื เปล่าเลย! พวก
เขาไปทํางาน! พวกเข้าย้ายข้ามไปอีกครึง่หน่ึงของทวปี
น้ี พลิกผืนดนิที่เป็นทะเลทรายและทําให้เบ่งบานดงัดอก
กุหลาบ รากฐานน้ันทําให้ศาสนจักรน้ีเตบิโตเป็นองคก์ร
ใหญ่ระดบัโลกที่ส่งผลดตีอ่ชีวติผู้คนใน 140 กวา่ประเทศ 
ท่านไม่สามารถ ท่านไม่สรา้งส่ิงใดจากการมองโลกในแง่รา้ย
หรอืการเยาะเย้ยถากถาง ท่านมองโลกในแง่ด ีทํางานดว้ย
ศรทัธา และความสําเรจ็เกิดขึน้” 7

การมองโลกในแง่ดขีองประธานฮิงคล์ีย์มีอิทธิพลตอ่

อารมณ์ขันของท่านเช่นกัน—คาํพูดสรา้งสรรคช์วน»งที่ 
สรา้งความสัมพันธ์กับผู้อื่น ครัง้หน่ึงท่านพักอยู่กับประธาน 
สเตคที่ครอบครวัของเขาอาศัยอยู่ ในอาคารเรยีนหลังเก่าที่ 
พวกเขาเปลี่ยนเป็นบ้าน คนืน้ันพวกเขาใช้ห้องเรยีนเป็น 
หอ้งนอนของประธานฮิงคล์ยี ์ระหวา่งการประชุมใหญส่เตค 
วนัตอ่มา ทา่นพูดตดิตลกวา่ “ขา้พเจา้ [เคย] นอนหลบัใน 

ห้องเรยีนหลายครัง้มาก—แต่ไม่เคย
นอนหลับบนเตยีงอย่างน้ัน” 8

เ ก ก
เ

ในคาํปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญ 
ครัง้แรกของท่านในฐานะประธาน 
ศาสนจกัร กอรด์อน บ.ี ฮิงคล์ยีพ์ดูกวา้งๆ  
เกี่ยวกับการเตบิโตของศาสนจักรดงัน้ี 
“เรากําลังเป็นสังคมใหญ่ระดบัโลก” 
ท่านกล่าว ตอ่จากน้ันท่านเปลี่ยนมา
เน้นหลักธรรมสําคญัน้ี “ความสนใจ
และความห่วงใยของเรามักจะอยู่กับ
บุคคลแตล่ะคนเสมอ . . .

“. . . เราพูดในแง่ของจํานวน แต่
ความพยายามทัง้หมดของเราตอ้งอุทิศ
ให้พัฒนาการของแตล่ะบุคคล” 9

ขณะเป็นสมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบ
สอง ประธานฮิงคล์ีย์เดนิทางไปปฏิบัติ
ศาสนกิจตอ่ผู้คนยังพืน้ที่ ไกลสุดบาง

แห่งของโลก รวมทัง้เขตสงคราม ไม่มีคนกลุ่มใดอยู่ ไกล
เกินไปหรอืเล็กเกินกวา่ความสนใจของท่าน ท่านยังคงทํา
แบบเดมิเมื่อเป็นประธานศาสนจักร โดยเดนิทางกวา่หน่ึง
ล้านไมล์ ไป 60 กวา่ประเทศ บางครัง้พบปะกับคนกลุ่มใหญ่ 
บางครัง้พบปะกับคนแคห่ยิบมือเดยีว

ในปี ค.ศ. 1996 ประธานและซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์เดนิทาง 18 
วนัไปแปดประเทศในเอชียและแปซิฟิก พวกท่านเดนิทาง 
ดว้ยความกระฉับกระเฉงเริม่ตัง้แตญ่ี่ปุ่นเพื่อพบปะกับคน 
หลายพันคนซ่ึงเบียดกันแน่นในที่ประชุมทุกแห่ง “น่ีเป็น 
ประสบการณ์ทีน่่าตืน้ตนัใจสําหรบัขา้พเจา้” ประธานฮิงคล์ย์ี 
บันทึกขณะอยู่ ในเกาหลี “ข้าพเจ้าเห็นส่ิงที่ข้าพเจ้าแทบ 
ไม่กล้า¿นถึงเมื่อมาถึงที่น่ีครัง้แรกในปี 1960” 10 ในการเดนิ
ทางครัง้น้ีท่านอุทิศพระวหิารฮ่องกง ประเทศจีนดว้ย

จุดแวะสุดท้ายตามกําหนดการคอืฟิลิปปินส์ หลังจาก 
พูดกับที่ประชุม 35,000 คนในมะนิลา ประธานฮิงคล์ีย์ พ
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บันทึกวา่ “ข้าพเจ้ายืนโบกมือให้พวกเขาดว้ยความรูสึ้ก 
ตืน้ตนัใจมาก เราจากมาพรอ้มน้ําตาคลอหน่วย” เช้าวนั 
น้ันท่านกลับไปยังที่ซ่ึงเคยสวดอ้อนวอนอุทิศในปี 1961  
เพื่อเริม่งานเผยแผ่ศาสนาในฟิลิปปินส์ “เราสามารถหา 
สมาชิกชาวฟิลิปปินส์ ไดเ้พียงคนเดยีว” ท่านจําได ้“จาก
สมาชิกศาสนจักรหน่ึงคนน้ันเพิ่มเป็นสมาชิกมากกวา่ 
300,000 คน” 11

เมื่อท่านกับภรรยาเริม่เดนิทางกลับบ้าน พวกท่านทราบ
วา่เครือ่งบินจะแวะเตมิเชือ้เพลิงบนเกาะไซ£น ประธาน
ฮิงคล์ีย์ถามวา่มีผู้สอนศาสนาบนเกาะไซ£นหรอืไม่และมี
คนบอกท่านวา่มี ไม่กี่คน ถึงแม้การเดนิทางที่เหน่ือยล้า
สิน้สุดแล้ว แตท่่านตอ้งการพบผู้สอนศาสนาไม่กี่คนน้ัน 
“ข้าพเจ้าถามวา่เราจะส่งข่าวถึงพวกเขาได้ ไหมวา่เราจะลง
จอดที่ ไซ£นราวหน่ึงทุ่ม และจะออกมาที่สนามบินเพื่อ
ทักทายพวกเขา”

หลายช่ัวโมงตอ่มาในไซ£น ผู้สอนศาสนา 10 คน
และสมาชิกศาสนจักรราว 60 คนอยู่ตอ้นรบัท่านที่น่ัน 
“พวกเขาโอบกอดเรา” ประธานฮิงคล์ีย์บันทึก “พวกเขา
ซาบซึง้ใจมากที่ ไดพ้บเรา และเราซาบซึง้ใจมากที่ ไดพ้บ
พวกเขา เราใช้เวลากับพวกเขาไดสั้น้มากเน่ืองจากเครือ่ง
บินใช้เวลาเตมิเชือ้เพลิงครูเ่ดยีว เราฝากพรไวก้ับพวกเขา
และกลับขึน้เครือ่ง” 12

อีกตวัอย่างหน่ึงของความอาทรผู้อื่นเกิดขึน้ในช่วง
โอลิมปิกฤดหูนาวปี 2002 ซ่ึงจัดในซอลท์เลคซิตี ้ยูทาห์ 
ประธานฮิงคล์ีย์พบปะกับประธานาธิบด ีเอกอัครราชทูต 
และผู้ทรงเกียรตแิทบทุกวนั วนัหน่ึง ไม่นานก่อนพบกับ
ประธานาธิบดขีองเยอรมนี ท่านพบกับเด็กสาววยั 13 ปีใน
วนัคล้ายวนัเกิดของเธอ “[เธอ] ป่วยหนักมากดว้ยโรคโลหิต
จางจากไขกระดกูฝ่อ” ท่านบันทึก “เราพูดคยุกันดว้ยความ
เบิกบานใจ . . . ข้าพเจ้าบอกเธอวา่เราจะนึกถึงเธอในการ
สวดอ้อนวอนของเรา” 13

ประธานฮิงคล์ีย์มีความรกัเป็นพิเศษตอ่เด็กและเยาวชน
ของศาสนจักร และพวกเขารกัท่านเช่นกัน หลังจาก»ง
ท่านพูดในบราซิล เยาวชนหญิงคนหน่ึงกล่าววา่ “ดฉัิน
รูสึ้กถึงพระวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแรงกล้า เมื่อ
ประธานฮิงคล์ีย์จบคาํพูดของท่าน ท่านกล่าวกับเราวา่ 
‘พวกท่านจะออกจากที่น่ี กลับบ้าน และลืมทุกอย่างที่
ข้าพเจ้าพูดที่น่ีวนัน้ี แตอ่ย่าลืมวา่ข้าพเจ้ารกัท่าน’  
ดฉัินจะไม่มีวนัลืมคาํพูดเหล่าน้ัน” 14

มารจ์อรภีรรยาของประธานฮิงคล์ีย์เป็นทัง้คูหู่และผู้มี
ส่วนทําให้ท่านห่วงใยแตล่ะบุคคล ท่านบันทึกวา่ “ทุกคนที่

เธอมักจะทําให้พ่อแม่ของพวกเขาประหลาดใจดว้ยการ 
โทรศัพท์ ไปหาเมื่อเธอกลับถึงบ้าน เธอมีพรสวรรคด์า้นการ 
ตดิตอ่กับคนกลุ่มใหญ่ดว้ย “[มารจ์] รูว้ธิีพูดส่ิงที่จะช่วย
และทําให้ผู้คนพอใจ” ประธานฮิงคล์ีย์บันทึกหลังจากการ
ประชุมใหญ่ระดบัเขต “พวกเราที่เหลือสอนส่วนเธอแคพู่ด
คยุกับพวกเขา” 16

ณ พธิศีพของประธานฮิงคล์ยี ์ประธานเฮนรย์ี บ.ี อายรงิก์ 
ที่ปรกึษาคนหน่ึงของท่านสรปุความสําเรจ็บางประการ 
ของท่าน ตอ่จากน้ันประธานอายรงิก์ตัง้ข้อสังเกตวา่ความ
สําเรจ็ทัง้หมดน้ีมีอย่างหน่ึงที่เหมือนกัน

“ความสําเรจ็เหล่าน้ันมักจะเป็นพรให้แตล่ะบุคคลมี
โอกาส ท่านมักจะนึกถึงคนที่มี โอกาสน้อยกวา่ผู้อื่น คน
ธรรมดาที่กําลังกระเสือกกระสนกับความยุ่งยากของชีวติ
ประจําวนัและความท้าทายของการดาํเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์หลายครัง้ที่ท่านใช้น้ิวเคาะอก

เธอรูจ้ักดเูหมือนจะรกัเธอเพราะเธอสนใจผู้คนดว้ยใจจรงิ 
เธอเป็นห่วง£ญหาและความตอ้งการของพวกเขา ข้าพเจ้า
โชคดเีหลือเกินที่มีคูชี่วติเช่นเธอ” 15

หลังจากบุตรธิดาทัง้ห้าคนของพวกท่านโตเป็นผู้ ใหญ่ 
พวกท่านมักจะเดนิทางไปดว้ยกัน และซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์
หยิบยื่นความรกัให้คนทั่วโลก เมื่อเธอพบผู้สอนศาสนา  

ตามเขม็นาฬิกาจากบน:  
ประธานฮิงค์ลย์ีพบกบั
สมาชิก; กบัมาร์จอรี ภรรยา 
ท่านทีฮ่่องกง จนี; ครุ่นคดิ
ในการประชุมใหญ่สามัญ
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26 เลียโ นา

ข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเสนอบางอย่างและพูดวา่ ‘ฮัล คณุจํา
คนที่กําลังกระเสือกกระสนคนน้ันได้ ไหม’” 17

วสัิยทัศน์สําหรบัอนาคตของประธานฮิงคล์ีย์เช่ือมโยงกับ
การมองโลกในแง่ดแีละการให้ความสนใจกับแตล่ะบุคคล

ไป “และจากน้ัน ตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจ การเปิดเผยเริม่มา 
ในอดตีท่านเคยคดิเรือ่งพระวหิารขนาดเล็ก แต่ไม่เหมือน
กับที่ท่านนึกถึงพระวหิารเหล่าน้ันในครัง้น้ี”19

ตอ่มาประธานฮิงคล์ยีพ์ดูถงึขัน้ตอนดงัน้ี “ขา้พเจา้
เริม่ถามตวัเองวา่จะทาํอะไรไดบ้า้งเพือ่ใหค้นเหลา่น้ี
มพีระวหิาร . . . ขณะตรกึตรองเรือ่งน้ี มคีวามคดิเขา้
มาในใจขา้พเจา้วา่ . . . เราสามารถสรา้งองคป์ระกอบที่
จาํเป็นทัง้หมดของพระวหิารใหเ้ป็นอาคารคอ่นขา้งเล็ก
ได ้. . .ขา้พเจา้รา่งแปลน . . . ภาพทัง้หมดเขา้มาในความ
คดิขา้พเจา้ชัดเจนมาก ขา้พเจา้เช่ือสุดหวัใจวา่น่ีเป็นการ
ดลใจ เป็นการเปิดเผยจากพระเจา้ ขา้พเจา้กลบัถงึบา้นและ
พดูคยุกับทีป่รกึษาเรือ่งน้ี และพวกเขาเห็นดว้ย ตอ่จากน้ัน
ขา้พเจา้เสนอตอ่สภาสิบสอง และพวกเขาเห็นดว้ย” 20

ส่ีเดอืนตอ่มาในการประชุมใหญ่สามัญ ประธานฮิงคล์ีย์
ทําการประกาศครัง้ประวตัศิาสตรว์า่ศาสนจักรจะเริม่ 
สรา้งพระวหิารขนาดเล็กในพืน้ที่ซ่ึงมีสมาชิกไม่พอให้สรา้ง 
พระวหิารขนาดใหญ่ “เราตัง้ใจ . . . จะนําพระวหิารไปให้ 
ผู้คนและให้พวกเขามีโอกาสรบัพรลํา้คา่มากที่มาจากการ 
นมัสการในพระวหิาร” ท่านกล่าว 21

ในการประชุมใหญ่สามัญครัง้ตอ่มา ประธานฮิงคล์ีย์
ทําการประกาศครัง้ประวตัศิาสตรอ์ีกครัง้วา่แผนจะมีพระ
วหิาร 100 แห่งเปิดดาํเนินการราวสิน้ปี 2000 กําลังคบื
หน้า “เรากําลังก้าวไปในระดบัที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน” 
ท่านกล่าว 22 เมื่อท่านรายงานความก้าวหน้าของการสรา้ง
พระวหิารในเดอืนเมษายน ค.ศ. 1999 ท่านใช้ประโยค
คล้ายกันน้ี “น่ีเป็นภารกิจใหญ่หลวง มี£ญหามากมาย  
แต่ไม่วา่จะยากเพียงใด ทุกอย่างจะจบลงดว้ยดแีละ 
ข้าพเจ้ามั่นใจวา่เราจะบรรลุเป้าหมาย” 23

ในเดอืนตลุาคม ค.ศ. 2000 ประธานฮิงคล์ีย์เดนิทางไป 
เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกาเพ่ืออุทิศ 
พระวหิารแหง่ท่ี 100 ของศาสนจกัร—หน่ึงใน 21 แหง่ที่ 
ท่านอุทิศปีน้ันในส่ีทวปี ราวช่วงสุดท้ายของชีวติท่าน พระ 
วหิาร 124 แห่งเสรจ็สมบูรณ์ และอีก 13 แห่งประกาศสรา้ง 
หรอืกําลังก่อสรา้ง

วสัิยทัศน์ของประธานฮิงคล์ีย์สําหรบัอนาคตกระตุน้ให้ 
ท่านแสวงหาการดลใจอีกหลายดา้นเพื่อเป็นพรแก่บุตรธิดา 
ของพระผู้เป็นเจ้า ท่านทรมานใจกับความทุกข์ยากและ 
ความยากไรท้ี่ท่านเห็น ด้วยเหตุน้ีท่านจึงกํากับดูแลงาน 
เพือ่มนุษยธรรมของศาสนจกัรใหข้ยายวงกวา้งขึน้ หลกัๆ  
แล้วจะดาํเนินการในหมู่ผู้ ไม่เป็นสมาชิกของศาสนจักร  
ท่านก่อตัง้กองทุนตอ่เน่ืองเพื่อการศึกษาเพื่อช่วยสมาชิก

ของท่าน วสัิยทัศน์อันลึกซึง้ที่สุดน้ันเกี่ยวข้องกับพระวหิาร 
ประธานฮิงคล์ีย์เน้นวา่ ศาสนพิธีพระวหิารเป็น “พรสูงสุดที่
ศาสนจักรมอบให้” 18

เมื่อท่านเป็นประธานศาสนจักรในปี ค.ศ. 1995 มีพระ
วหิารเปิดดาํเนินการ 47 แห่งทั่วโลก ภายใตก้ารนําของท่าน 
ศาสนจักรมีพระวหิารเพิ่มมากกวา่สองเท่าในเวลาห้าปีเศษ 
วสัิยทัศน์ของท่านเกี่ยวกับพระวหิารกวา้งไกลและชัดเจน 
แตจุ่ดประสงค์ โดยรวมคอืเพื่อเป็นพรแก่แตล่ะบุคคลเป็น
รายตวั

การดลใจสําหรบัการสรา้งพระวหิารยุคใหม่น้ีเกิดขึน้
ในปี 1997 เมื่อประธานฮิงคล์ีย์ ไปเมืองโคโลเนียฮัวเรซ 
เม็กซิโกเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีของโรงเรยีนที่ศาสนจักร
เป็นเจ้าของ หลังจากน้ัน ระหวา่งการเดนิทางที่ยาวนาน
โดยรถยนตบ์นถนนที่เต็มไปดว้ยฝุ่น ท่านครุน่คดิ “ท่าน
น่ังเงียบ” ดอน เอช. สตาเฮลีเลขานุการของท่านนึกย้อน บ
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ตามเขม็นาฬิกาจากบน: 
ประธานฮิงค์ลย์ีทีพ่ระวหิาร
บอสตัน แมสซาชูเซตส์;  
พูดคยุกบัผู้ ส่ือข่าว;  
กบัสมาชิกในกานา
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ศาสนจักรในประเทศที่ยากไรเ้ช่นกัน จากกองทุนน้ี พวก
เขาจะไดร้บัเงินกู้ยืมมาจ่ายคา่เรยีนที่จําเป็นเพื่อให้มีงาน
อาชีพที่ดขีึน้ ซ่ึงจะช่วยพวกเขาทําลายโซ่ตรวนของความ
ยากไรแ้ละพึ่งพาตนเอง จนถึงปี 2016 มีผู้สมัคร 80,000 
กวา่คนไดร้บัโอกาสดา้นการศึกษาหรอืการอบรมโดยการกู้
ยืมจากกองทุนดงักล่าว

อกีหลายตวัอย่างของวสัิยทศัน์ 
การเป็นศาสดาพยากรณ์ 
ของประธานฮิงคล์ีย์ อาทิ  
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก”  
และการสรา้งศนูย์การประชุม 
ใหญ่ มีกล่าวไว้ ใน คาํสอนของ 
ประธานศาสนจักร: กอรด์อน บี.  
ฮิงคล์ีย์

ก เ
ไม่กี่วนัก่อนวนัคล้ายวนัเกิด 

ปีที่ 91 ประธานฮิงคล์ีย์บันทึก 
ดงัน้ี “ข้าพเจ้าไม่จําเป็นตอ้ง 
ปลูกอีกแล้ว แตข่้าพเจ้าจะ 
ปลูก น่ันเป็นธรรมชาตวิสัิย 
ของข้าพเจ้า” 24 ไม่วา่ท่านจะ 
อายุเท่าใด เป็นผู้สอนศาสนา 
วยัหนุ่มหรอืศาสดาพยากรณ์ 
วยั 97 ปี ธรรมชาตวิสัิยของท่าน 
คอืปลูกเมล็ดและตน้อ่อนของ 
พระกิตตคิณุไว้ ในใจคนทั่วโลก ท่านรบัใช้เป็นสมาชิก 
โควรมัอคัรสาวกสิบสองนาน 20 ปี ตอ่จากน้ันท่านรบัใช้เป็นที่ 
ปรกึษาในฝ่ายประธานสูงสุดนาน 14 ปี เมื่อเป็นประธาน 

ศาสนจักรดว้ยวยั 84 ปี ท่านนําศาสนจักรให้เตบิโตอย่างตอ่
เน่ืองเกือบ 13 ปี

หัวใจของการรบัใช้ช่ัวชีวติของประธานฮิงคล์ีย์คอื
ประจักษ์พยานของท่านในพระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุ
ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระองคผ์่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ ในคาํปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเรือ่ง “ประจักษ์

พยานของข้าพเจ้า” ท่านกล่าวคาํพยานโดยพูด
แตล่ะส่วนผ่านน้ําตาวา่

“ ในบรรดาทุกอย่างที่ข้าพเจ้ารูสึ้กสํานึกคณุ
เช้าน้ี มีอย่างหน่ึงที่สํานึกคณุเป็นพิเศษ น่ันคอื
ประจักษ์พยานที่มีชีวติของข้าพเจ้าในพระเยซู
ครสิต ์. . .

“พระองคท์รงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระ 
ผู้ ไถ่ของข้าพเจ้า โดยผ่านการสละพระชนม์ชีพ 
ในความเจ็บปวดและความทุกขเวทนาจนสุด 
พรรณนา พระองคท์รงเอือ้มพระหัตถ์ลงมายก 
ข้าพเจ้า เราแตล่ะคน และบุตรธิดาทัง้หมดของ 
พระผู้เป็นเจ้าขึน้จากเหวลึกของความมืด 
นิรนัดรห์ลังความตาย . . .

“พระองคท์รงเป็นพระผู้เป็นเจ้าและกษัตรยิ์
ของข้าพเจ้า จากความเป็นนิจถึงความเป็น
นิจ พระองคจ์ะทรงปกครองและทรงครองใน
ฐานะพระมหากษัตรยิ์เหนือกษัตรยิ์ทัง้หลาย
และพระเจ้าเหนือพระเจ้าทัง้หลาย อํานาจการ
ปกครองของพระองคจ์ะไม่มีที่สิน้สุด รศัมีภาพ
ของพระองคจ์ะไม่มีวนัมืด . . .

“ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยานถึงส่ิงเหล่าน้ีดว้ยความสํานึกคณุ
และดว้ยความรกัที่ ไม่เส่ือมคลายในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์
ของพระองค”์ 25 ◼

 1. บันทึกส่วนตวัของกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, 
22 มี.ค.1993.

 2. กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, Standing for Something: 
Ten Neglected Virtues That Will Heal Our 
Hearts and Homes (2000), 101.

 3. คาํสอนของประธานศาสนจักร: กอรด์อน บี. 
ฮิงคล์ีย์ (2016), 70.

 4. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์“ประธานกอรด์อน 
บี. ฮิงคล์ีย์: ผู้ยืนหยัดในความเด็ดเดีย่วและ
ความกล้าหาญ” เลียโฮนา มิ.ย. 1995, 40

 5. คาํสอน; กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, 339.
 6. ใน Conference Report, Oct. 1969, 113.
 7. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 412.
 8. บันทึกส่วนตวั, 4 พ.ย. 1973.
 9. คาํสอน: กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, 298–299.

 10. บันทึกส่วนตวั, 22 พ.ค. 1996.
 11. บันทึกส่วนตวั, 30 พ.ค. 1996.
 12. บันทึกส่วนตวั, 1 มิ.ย. 1996.
 13. บันทึกส่วนตวั, 22 ก.พ. 2002.
 14. ใน “The Prophet Spoke to Youth,” 

In Memoriam: President Gordon B. Hinckley, 
1910–2008 (ภาคผนวกของ Ensign, 
Mar. 2008), 15.

 15. บันทึกส่วนตวั, 23 พ.ย. 1974.
 16. บันทึกส่วนตวั, 14 พ.ค. 1995.
 17. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, ใน คาํสอน: กอรด์อน บี. 

ฮิงคล์ีย์, 202.
 18. ใน คาํสอน: กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, 313.
 19. ดอน เอช. สตาเฮลี สําเนาประวตัิ โดยเล่าปาก

เปล่า (2012), 85, หอสมุดประวตัคิรอบครวั.

 20. บันทึกส่วนตวั, 6 มี.ค. 1999. ข้อมูลน้ีเป็น 
บทสรปุคาํกล่าวของท่านที่การอุทิศพระวหิาร 
โคโลเนซฮัวเรซ เม็กซิโกภาคแรก ประธาน 
ฮิงคล์ยีพ์จิารณาเรือ่งพระวหิารขนาดเล็กมานาน 
กวา่ 20 ปี (ด ูคาํสอน: กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, 
33, 309– 310)

 21. กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “ความคดิบางประการ
เกี่ยวกับพระวหิาร, การรกัษาผู้เปลี่ยนใจให้
คงอยู่, และการรบัใช้งานเผยแผ่,” เลียโฮนา, 
ม.ค. 1998, 62.

 22. คาํสอน: กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, 310.
 23. กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “ศาสนจักรก้าวไปข้าง

หน้า,” เลียโฮนา, ก.ค. 1999, 7.
 24. บันทึกส่วนตวั, 18 มิ.ย. 2001.
 25. คาํสอน: กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, 321– 323.บ
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เ ราแตล่ะคนจะถูกขอรอ้งให้ทําในช่วงเวลาที่ยากทวา่หล่อหลอมเรา ข้าพเจ้าได้
รบัมอบหมายให้อยู่กับทหารกลุ่มหน่ึงที่เป็นคนดแีตพู่ดจาหยาบคายและมี
พฤตกิรรมที่ผู้ชายซ่ึงรบัราชการทหารมักจะแสดงออกมาเป็นบางครัง้

ข้าพเจ้าคน้พบวา่การดาํเนินชีวติตามมาตรฐานพระกิตตคิณุท่ามกลางอิทธิพล
เช่นน้ันไม่ง่ายเสมอไป แตจ่ากการเริม่ตน้รบัราชการทหาร ข้าพเจ้ายินดทีี่ ไดย้ืน
หยัดในความเช่ือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าประกาศอย่างชัดเจนวา่จะไม่เกี่ยวข้องกับ
ความประพฤตทิี่ข้าพเจ้ารูว้า่ผิด ข้าพเจ้ายินดทีี่จะบอกวา่ทหารในกลุ่มของข้าพเจ้า
—แม้บางคนไม่เคารพในตอนแรก—เริม่เคารพมาตรฐานของข้าพเจ้า

มีครัง้หน่ึง ที่คา่ยฝึกทหาร กลุ่มของพวกเรากําลังยืนรอบกองไฟในคนืเดอืนมืด
ที่สวยงามไรเ้มฆและมีดาวเต็มท้องฟ้า เพื่อนบางคนในกลุ่มกําลังดืม่เบียรข์ณะ
ข้าพเจ้าจิบเครือ่งดืม่ที่ ไม่มีแอลกอฮอลล์ เราพูดคยุกันถูกคอ ไม่มีคาํพูดใดไม่เหมาะ
ไม่ควร

ระหวา่งพูดคยุกัน ทหารสองสามคนจากอีกหน่วยหน่ึงเดนิเตรม่าถึงกลุ่มที่มี
ความสุขของเรา หน่ึงในน้ันหันมาทางข้าพเจ้าและเมื่อสังเกตเห็นเครือ่งดืม่ในมือ
ข้าพเจ้า เขาล้อเลียนข้าพเจ้าที่ ไม่ดืม่เบียรเ์หมือนคนอื่น ข้าพเจ้ายังไม่ทันตอบ 
เพื่อนคนหน่ึงก็ทําให้ข้าพเจ้าประหลาดใจเมื่อเขาตอ่วา่ชายคนน้ัน

“เราขอแนะนําให้คณุไปซะ” เขาพูด “เราจะไม่ยอมให้ ใครพูดกับครสิแบบ
น้ัน! อันที่จรงิ เขาเป็นคนเดยีวในหมู่พวกเราที่ดาํเนินชีวติเหมือนชาวครสิตอ์ย่าง
แท้จรงิ”
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องอาจ  
ในประจกั พยาน องเราถง

พระ ้ ่วยใหร้อด
เราแตล่ะคนจะถูกขอรอ้งให้ทําในช่วงเวลาทีย่ากทวา่หล่อหลอมเรา 
ช่วงเวลาเหล่าน้ีจะกําหนดตวัเราวา่เราเป็นใครและเราจะเป็นอะไร
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ดว้ยเหตน้ีุชายที่ถูกตอ่วา่จึงเดนิหลบไปเงียบๆ ในคนื
เดอืนมืด ณ เวลาน้ัน แม้จะเขินอายเล็กน้อยกับคาํชมเชย
ที่คาดไม่ถึง แตข่้าพเจ้านึกขอบพระทัยที่ ไดเ้ลือกทําตาม
คาํแนะนําของเปาโลที่จะเป็น “แบบอย่างแก่บรรดาผู้เช่ือ” 
(1 ทิโมธี 4:12)

ท่านประสบการเลือกเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ  
เวลาน้ีในชีวติท่าน เมื่อท่านปรบัวญิญาณและเปิดรบัโอกาส
มากมายที่รอคอยท่านอยู่ คาํถามคอื ท่านตอ้งการจะเขียน
อะไรเกี่ยวกับตนเองในอีก 5 ปี 10 ปี หรอื 20 ปีนับจากน้ี—
หรอืแม้เมื่อถึงบัน้ปลายชีวติท่าน

ในนิมิตอันน่าทึ่งที่สุดนิมิตหน่ึงในงานเขียนศักดิสิ์ทธิ์ 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธพูดถึงสภาพของคนที่จะได้
อาณาจักรซีเลสเชียลเป็นมรดกหลังจากพวกเขาฟ้ืนคนื
ชีวติและรบัการพิพากษาแล้ว พระคมัภีรห์ลักคาํสอนและ
พันธสัญญาภาคเดยีวกันน้ี (ภาค 76) เปิดเผยสภาพและ
สภาวการณ์ของคนที่ ไม่เหมาะกับอาณาจักรซีเลสเชียลเช่น
กัน แตม่ีคณุสมบัตเิหมาะกับอาณาจักรเทอรเ์รสเตรลีและ
ทีเลสเชียล

เมื่อพูดถึงผู้ที่จะไดร้บัอาณาจักรเทอรเ์รสเตรยีล การ
เปิดเผยสอนเราวา่พวกเขา “คอืคนน่ายกย่องสรรเสรญิของ
แผ่นดนิโลก, ผู้ที่มืดบอดโดยเล่ห์กลของมนุษย์ . . . [และ] 
คอืคนที่ ไดร้บัรศัมีภาพแห่ง [พระผู้เป็นเจ้า],  
แตม่ิไดร้บัความสมบูรณ์แห่งพระองค”์ 
(คพ. 76:75–76) จากน้ันเราเรยีนรูห้ลัก
ธรรมอันน่าตระหนกน้ีวา่ “คนเหล่าน้ีคอื
คนที่ ไม่องอาจในประจักษ์พยานถึงพระ
เยซู; ดงัน้ัน, พวกเขามิไดร้บัมงกุฎเหนือ
อาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเรา” 
(คพ. 76:79; เน้นตวัเอน)

ลองจนิตนาการสักครู ่เราจะยอมสูญ
เสียรศัมภีาพแหง่อาณาจกัรซีเลสเชียล 
ตลอดจนพรลกึซึง้และเป็นนิรนัดร์ ในน้ัน 
เพยีงเพราะเราไมอ่งอาจในประจกัษ์พยาน
ถงึพระเยซใูนความเป็นมรรตยั สภาพการ
ทดลองสัน้ๆ ของเราบนแผน่ดนิโลกหรอื

องอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซูหมายความวา่
อย่างไร อัครสาวกยุค£จจุบันของพระเจ้าประกาศวา่

“องอาจคอืกล้าและห้าวหาญ ใช้พละกําลัง พลังงาน  
และความสามารถทัง้หมดของเราในการทําสงครามกับโลก 
ตอ่สู้อย่างเต็มที่เพื่อศรทัธา . . . ศิลามุมเอกของความองอาจ
ในอุดมการณ์แห่งความชอบธรรมคอืการเช่ือ»งกฎทัง้หมด
ของพระกิตตคิณุทัง้ปวง

“องอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซูคอืการ ‘มาหาพระ
ครสิต,์ และไดร้บัการทําให้ดพีรอ้มในพระองค’์ คอืการ
ปฏิเสธตน ‘จากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง’ 
และ ‘รกัพระผู้เป็นเจ้า’ ดว้ยสุด ‘พลัง, ความนึกคดิ, และ
พละกําลัง’ ของเรา ( โมโรไน 10:32)

องอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซูคอืการเช่ือในพระ
ครสิตแ์ละพระกิตตคิณุของพระองคด์ว้ยความเช่ือมั่นที่ ไม่
ส่ันคลอน คอืการรูถ้ึงความจรงิและความศักดิสิ์ทธิ์ของงาน
ของพระเจ้าบนแผ่นดนิโลก . . .

“องอาจในประจกัษ์พยานถงึพระเยซคูอืการ ‘มุ่งหน้าดว้ย
ความแน่วแน่ในพระครสิต,์ โดยมคีวามเจดิจา้อันบรบิรูณ์
แหง่ความหวงั, และความรกัตอ่พระผูเ้ป็นเจา้และตอ่มนุษย์
ทัง้ปวง’ คอืการ ‘อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่’ (2 นีไฟ 31:20) 
คอืการดาํเนินชีวติตามความเช่ือของเรา คอืการปฏิบตัส่ิิง
ทีเ่ราส่ังสอน คอืการรกัษาพระบญัญตั ิคอืการแสดงให้เห็น
ถงึ ‘ธรรมะทีบ่รสุิทธิ์ ไรม้ลทนิ’ ในชีวติของมนุษย์ คอืการ
ไปเยีย่ม ‘เด็กกาํพรา้และหญงิมา่ยทีม่คีวามทกุขร์อ้น’ และ 
‘รกัษาตวั [ของเรา] ใหพ้น้จากราคขีองโลก’ (ยากอบ 1:27)

“องอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซูคอืการหักห้าม
ความลุ่มหลงของเรา ควบคมุความอยากของเรา และ
เอาชนะตณัหาราคะตลอดจนส่ิงช่ัวรา้ยตา่งๆ คอืการ
เอาชนะโลกเช่นเดยีวกับพระองคผ์ู้ทรงเป็นตน้แบบของ
เรา ผู้ทรงองอาจที่สุดในบรรดาบุตรธิดาทุกคนของพระบิดา
ของเรา คอืการสะอาดทางศีลธรรม คอืการจ่ายส่วนสิบและ

เงินบรจิาค คอืการยกย่องวนัสะบาโต คอืการ
สวดอ้อนวอนดว้ยจุดประสงค์ ในใจ คอืการ
ถวายตวัเราทัง้หมดที่แท่นหากไดร้บัเรยีกให้
ทําเช่นน้ัน

“องอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซูคอื 
การเลือกอยู่ข้างพระเจ้าใน£ญหาทุกๆ อย่าง  
คอืการเลือกอย่างที่พระองคจ์ะทรงเลือก  
คอืการคดิอย่างที่พระองคท์รงคดิ คอืการ 
เช่ืออย่างที่พระองคท์รงเช่ือ คอืการกล่าว 
อย่างที่พระองคจ์ะตรสัและทําส่ิงที่พระองค์
จะทรงทําในสถานการณ์เดยีวกัน คอืการรู้
พระทัยของพระครสิตแ์ละเป็นหน่ึงเดยีว
กับพระองคด์งัที่พระองคท์รงเป็นหน่ึง 

เดยีวกับพระบิดา” 1

ข้าพเจ้าตอ้งกล่าวเสรมิในส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
พระเจ้าพระเยซูครสิต ์ทรงสอนไวร้ะหวา่งที่พระองคท์รง
ปฏิบัตศิาสนกิจบนแผ่นดนิโลก

“อย่าคดิวา่เรามาเพื่อจะนําสันตภิาพมาสู่โลก เราไม่ได้
นําสันตภิาพมาให้ แตเ่รานําดาบมา

“เรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมางใจกับบิดาของตน  

องอาจคอืการ
ดาํเนินชีวติตาม
ความเชือ่ของเรา 
คอืการปฏิบัตส่ิิงที่
เราส่ังสอน คอืการ
รกัษาพระบัญญัติ

14441_425.indb   30 12/6/16   15:05



 มกราคม 2  31

ลูกสาวหมางใจกับมารดา ลูกสะใภ้หมางใจกับแม่ผัว
“และผูท้ีอ่ยู่รว่มบา้นเดยีวกันก็จะเป็นศัตรตูอ่กนั
“ ใครที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ ไม่มีค่าควรกับเรา 

และใครที่รกับุตรชายหญิงยิ่งกวา่รกัเรา คนน้ันก็ไม่มีคา่ควร
กับเรา

“และใครที่ ไม่รบักางเขนของตนและตามเราไป คนน้ันก็
ไม่มีคา่ควรกับเรา

“ผู้ที่จะเอาชีวติของตนรอดจะกลับเสียชีวติ แตผู่้ที่เสีย
ชีวติของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะไดชี้วติรอด” (มัทธิว 
10:34–39)

จุดประสงคห์น่ึงในความเป็นมรรตยัคอืไม่ไดม้ีอะไรมาก
น้อยไปกวา่การเตรยีมตวัเพื่อจะไดอ้ยู่ ในที่ประทับของพระ
บิดาบนสวรรคท์ี่รกัของเราอีกครัง้ในฐานะทายาทที่เท่า
เทียมกันกับพระเยซูครสิต ์การดาํรงอยู่อย่างรุง่โรจน์น้ีใน
ครอบครวันิรนัดรเ์คยีงข้างภรรยาหรอืสามีกับลูกๆ และกับ

ญาติๆ  ของเรามี ให้ทุกคนแม้บางครัง้จะมีบางคนประสบกับ
พรเหล่าน้ีหลังจากชีวติมรรตยั

พรเช่นน้ันเรยีกรอ้งให้เราแบกกางเขนของเรา องอาจ
ในประจักษ์พยานและการรบัใช้พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด
จนกวา่ชีวติจะหาไม่

เ
เส้นทางที่เราแตล่ะคนตอ้งเดนิตามเต็มไปดว้ยโอกาส

นับไม่ถ้วนและความท้าทายสารพัด เราตอ้งตดัสินใจ
หลายๆ อย่างทุกวนั—บ้างเป็นเรือ่งเล็กและดเูหมือนไม่
สําคญั บ้างเป็นเรือ่งที่ลึกซึง้และมีผลที่ยาวนาน

แตเ่ป็นข้อเท็จจรงิที่ชัดเจนวา่เราแตล่ะคนจะถูกเลือกให้
ทําบางส่ิงในช่วงเวลาที่ยากลําบากแตสํ่าคญัมาก ช่วงเวลา
เหล่าน้ีจะกําหนดตวัตนของเราและส่ิงที่เราเป็น บ่อยครัง้
ช่วงเวลาเหล่าน้ีจะมาเมื่อการปฏิบัตอิย่างชอบธรรมและ
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องอาจเป็นส่ิงที่ยุ่งยากและไม่เป็นที่นิยม เมื่อท่านเขียน
เรือ่งราวชีวติท่าน ท่านจะพบวา่ช่วงเวลาที่หล่อหลอมท่าน
มากที่สุดจะเกิดขึน้เมื่อท่านยืนเดยีวดาย

ข้าพเจ้าขอเล่าเรือ่งของการยืนเดยีวดายท่ามกลางการ
ตอ่ตา้นอย่างหนัก ช่วงหน่ึงในเดอืนพฤศจิกายน ค.ศ. 1838 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและคนอื่นๆ รวมถึงเอ็ลเดอร์
พารล์ีย์ พี. แพรทท์ (1807–1857) ถูกตตีรวนและถูกจองจํา
ในเมืองรชิมอนด ์รฐัมิสซูร ีสหรฐัอเมรกิา

เอ็ลเดอรแ์พรทท์บันทึกเหตกุารณ์ตอ่ไปน้ีในช่วงที่พวก
ท่านถูกจองจํา

“ ในคนืที่ยืดเยือ้ยาวนานที่สุดคนืหน่ึง เรานอนประหน่ึง
วา่หลับจนเที่ยงคนืผ่านไป หูและใจเราเจ็บปวดขณะ»งคาํ
พูดตลกลามก คาํสบถอันน่ารงัเกียจ คาํสบประมาทอย่าง
รนุแรง และคาํพูดสกปรกหยาบคายของผู้คมุโดยมีพัน
เอกไพรซ์เป็นหัวหน้าของพวกเขา ขณะพวกเขาเล่าสู่กัน
»งเรือ่งการปล้นสะดม ฆาตกรรม โจรกรรม ฯลฯ ของพวก

เขาซ่ึงพวกเขาทําในหมู่ชาว ‘มอรมอน’ ขณะอยู่ที่ฟารเ์วสท์ 
[มิสซูร]ี และบรเิวณใกล้เคยีง พวกเขาถึงกับคยุโวเรือ่งที่
พวกเขาใช้กําลังล่วงเกินภรรยา บุตรสาว และสาวบรสุิทธิ์
ทัง้หลาย เรือ่งที่พวกเขายิงหรอืควกัสมองของชาย หญิง 
และเด็กออกมา

“ข้าพเจ้า»งจนรูสึ้กสะอิดสะเอียน ตกใจ ขนพองสยอง
เกล้า และเต็มไปดว้ยความรูสึ้กเดอืดดาลจนแทบอดกลัน้
ไม่อยู่ อยากจะลุกขึน้ตอ่วา่ผู้คมุเหล่าน้ัน แตข่้าพเจ้าไม่ได้
พูดอะไรกับโจเซฟหรอืใครเลย แม้ข้าพเจ้าจะนอนข้างท่าน
และรูว้า่ท่านตืน่อยู่ แตจู่่ๆ ท่านก็ผุดลุกขึน้ยืนพลางพูด
ดว้ยเสียงดงักึกก้องคล้ายสิงโตคาํราม เท่าที่ข้าพเจ้าจําได้
ท่านพูดดงัน้ี

“‘เงียบ เจ้าพวกปีศาจจากขุมนรก ในพระนามของพระ
เยซูครสิตผ์มขอตาํหนิพวกคณุ และส่ังให้พวกคณุเงียบ 
ผมจะไม่ทน»งคาํพูดพวกน้ันอีกแม้แตน่าทีเดยีว หยุดพูด 
มิฉะน้ัน ไม่คณุก็ผมตอ้งตายเดีย๋วน้ี!’
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“ท่านหยุดพูด ท่านยืนตวัตรง ท่าทางสง่า
น่าเกรงขาม ท่านถูกตตีรวน ไม่มีอาวธุ น่ิง
สงบ ไม่สะทกสะท้าน และมีสง่าราศีประดจุ
เทพ ท่านมองหน้าผู้คมุที่กลัวจนลาน พวก
เขาลดอาวธุลง ไม่ก็ปล่อยให้ตกบนพืน้ หัว
เข่าส่ันอย่างแรง ถอยเข้าไปหลบมุม หรอืไม่ก็
หมอบอยู่แทบเท้าท่าน ขอโทษท่าน และไม่
ปรปิากพูดอีกเลยจนถึงเวลาเปลี่ยนเวรยาม” 2

ความกล้าหาญที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธแสดงให้เห็นไม่ไดส้งวนไวสํ้าหรบัศาสดา
พยากรณ์หรอืสมาชิกเก่าแก่ของศาสนจักร
เท่าน้ัน เหตกุารณ์หน่ึงในชีวติของประธาน
โจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838–1918) ยืนยันเรือ่ง
น้ี ในฤดใูบไม้รว่งปี 1857 ขณะที่ โจเซฟ เอฟ. 
วยั 19 ปีกําลังกลับบ้านจากงานเผยแผ่ ใน
ฮาวาย สหรฐัอเมรกิา ท่านเข้ารว่มกับขบวน
เกวยีนในแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา เป็น
ช่วงเวลารอ้นระอุสําหรบัวสุิทธิชน กองทัพ
ของจอห์นสตนักําลังเดนิหน้ามาที่ยูทาห์ 
หลายคนมีความรูสึ้กขมขื่นตอ่ศาสนจักร

เย็นวนัหน่ึง อันธพาลหลายคนขี่ม้าเข้ามา 
ที่คา่ยขบวนเกวยีน สบถและข่มขู่จะทํารา้ย 
ชาวมอรมอนทุกคนที่พวกเขาพบ คนส่วน 
ใหญ่ ในขบวนเกวยีนซ่อนตวัในพุ่มไม้ แต ่
โจเซฟ เอฟ. บอกกับตนเองวา่ “ฉันควรจะวิง่ 
หนีพวกน้ีไหม ทําไมฉันตอ้งกลัวพวกเขา 
ดว้ย”

ดว้ยเหตน้ัุนท่านจึงเดนิเข้าไปหาผู้รกุราน
คนหน่ึง ซ่ึงมีปืนพกอยู่ ในมือ ชายคนน้ันถาม
วา่ “แกเป็นมอรมอนหรอื”

โจเซฟ เอฟ. ตอบ “ครบัผม เป็นทัง้เลือด 
เน้ือ และชีวติ เป็นมานานแล้ว และจะเป็น
ตลอดไป”

อันธพาลคนน้ันจับมือท่านและกล่าววา่ 
“คณุเป็น ——— ——— เป็นคนที่น่า
คบที่สุดที่ผมเคยพบ! ขอจับมือหน่อยเพื่อน 
ผมดี ใจที่เห็นคนยืนหยัดตอ่ความเช่ือมั่นของ
ตนเอง” 3

บัดน้ีท่านกําลังมีส่วนในช่วงเวลาสําคญั
ที่สุดในชีวติท่าน! บัดน้ีท่านกําลังเขียนและ
จะเขียนเรือ่งราวประวตัส่ิวนตวัของท่าน ทุก
ช่วงเวลา และทุกวนั จะมีบางเวลาที่ท่านตอ้ง
องอาจ ขณะที่บางครัง้ ดว้ยความฉลาดท่าน
จะไม่ตอบโต ้โอกาสจะมีมากมาย จะตอ้ง

มีการตดัสินใจ และจะตอ้งเผชิญกับความ
ท้าทาย!

ในแผนแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ของพระ 
บิดาบนสวรรค ์จงจําไวว้า่ท่านไม่มีวนัเดยีว 
ดาย! คนมากมายในชีวติน้ีและอีกมากมาย 
หลังม่านแห่งความตาย แม้ ในวนัน้ีก็กําลัง 
ขอให้ท่านรว่มอุดมการณ์กับพระเจ้า ท่านได ้
รบัพลังอํานาจยิ่งใหญ่ผ่านศาสนพิธีที่ท่าน 
ไดร้บัและพันธสัญญาที่ท่านทํา เหนือส่ิงอื่น 
ใด พระบิดาบนสวรรคท์ี่รกัของท่านและพระ 
บุตรของพระองค—์พระผู้ช่วยให้รอดพระ 
เยซูครสิตข์องเรา พระผู้ทรงวงิวอนแทน 
เรา—ทรงอยู่ช่วยท่านตลอดชีวติ ในการสอน 
ทีส่่งผลอยา่งลกึซึง้ระหวา่งการปฏบิตัศิาสนกจิ 
มรรตยัของพระผู้ช่วยให้รอด พระองคท์รง 
เชือ้เชิญทุกจิตวญิญาณและดงัน้ันจึงเชือ้ 
เชิญเราทุกแตล่ะคนวา่

“บรรดาผู้เหน็ดเหน่ือยและแบกภาระ
หนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทัง้หลาย
ได้หยุดพัก

“จงเอาแอกของเราแบกไว ้แล้วเรยีนจาก
เรา เพราะวา่เราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อน
น้อม และจิตใจของพวกท่านจะไดห้ยุดพัก

“ดว้ยวา่แอกของเราก็พอเหมาะ และภาระ
ของเราก็เบา” (มัทธิว 11:28–30)

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจรงิของการ
ดาํรงอยู่ของพระบิดาบนสวรรคผ์ู้เป็นนิรนัดร์
และพระบุตรของพระองค ์พระเจ้าพระเยซู
ครสิต ์ข้าพเจ้าเป็นพยานดว้ยวา่ศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์หง่วสุิทธิชนยคุสุดทา้ย 
คอืศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเจ้า
และเป็นอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบน
แผ่นดนิโลกในทุกๆ ทางที่เป็นไปได้

ขอให้ข้าพเจ้า—และทุกคนที่มีประจักษ์
พยานเดยีวกันน้ี—ยังคงองอาจในอุดมการณ์
อันยิ่งใหญ่น้ี ◼
จากคาํปราศรยั “Being Valiant” ให้ ไวท้ีว่ทิยาลัยธุรกิจ 
แอลดเีอสเมือ่วนัที ่17 มิถุนายน ค.ศ. 2014 ดบูทความเต็ม
เป็นภาษาอังกฤษที ่ldsbc. edu

 1. Bruce R. McConkie, “Be Valiant in the Fight of 
Faith,” Ensign, Nov. 1974, 35.

 2. Autobiography of Parley Parker Pratt, ed. Parley P. 
Pratt Jr. (1938), 210–11.

 3. ด ูคาํสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ เอฟ. สมิธ 
(1998), 115.

ด
เ

อใหเ้รากลา้หา
ละพร้อมจะยนื

หยดัในส่ิงท่ีเรา
เ ื่อ ถา้เรา อ้งยนื
คนเดียวในระหวา่ง
นั้น อใหเ้รายนื
อยา่งกลา้หา  ได้
รับพลงัจากความร้
ท่ีวา่ ทจ้ริง ลว้เรา
ไม่มีวนัโดดเด่ียว
เม่ือเรายนืกบัพระ
บิดาในสวรรค อง
เรา

เ
ก เด เลยีโฮนา,
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ี
วติส่วนใหญ่ของข้าพเจ้าสมัยเป็น
นักศึกษามหาวทิยาลัยมักวนเวยีนอยู่
แถวห้องสมุด ทุกครัง้ที่เข้าไป ข้าพเจ้า

จะเจอป้ายที่เขียนวา่ “ ไม่วา่เจ้าจะไดอ้ะไร
ก็ตาม จงเอาความรอบรู้ ไว”้ (สุภาษิต 4:7)

เราทกุคนรูว้า่เราจาํไดห้ลงัจากทบทวน
หลายๆ ครัง้ ดว้ยเหตน้ีุพระคมัภรีข์อ้น้ีจาก
หนังสือสุภาษิตจงึ¿งลกึในใจขา้พเจา้จนลบไม่
ออกเพราะไดอ้า่นทกุครัง้ทีเ่ขา้หอ้งสมดุตลอด
ช่วงส่ีปีของการเป็นนักศึกษาปรญิญาตรี

ข้าพเจ้าขอมอบคาํแนะนําเดยีวกันน้ีให้
แตล่ะท่าน “ ไม่วา่เจ้าจะไดอ้ะไรก็ตาม จงเอา
ความรอบรู้ ไว”้ ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านตรกึ
ตรองความหมายของพระคมัภีรข์้อน้ีเช่น
กันและดวูา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ท่านอย่างไร 
ข้าพเจ้าทําเช่นน้ันมาแล้ว ข้าพเจ้าทบทวน
ข้อน้ีหลายตอ่หลายครัง้ และแปลความหมาย
ของข้อน้ีไดม้ากขึน้เรือ่ยๆ บางทีท่านอาจจะ
ไดป้ระโยชน์จากข้อสังเกตของข้าพเจ้า

เ
สมัยเป็นผู้สอนศาสนาวยัหนุ่มในญี่ปุ่นที่

กําลังฝึกเรยีนคาํยาก ข้าพเจ้าไดย้ินคาํศัพท์
บางคาํมาบ้างแล้วและบ่อยครัง้ อย่างเช่นคาํ

ไม่วา่เจา้จะได ้
อะไรก าม จงเอา  

ความรอบรูท้ีแ่ท้
จรงิจะมาถึง
ท่านเมือ่ท่าน
เข้าใจความเชือ่ม
โยงกันของการ
ศกึษาและการ
สวดอ้อนวอน 
เมือ่ท่านยังคง
ให้คาํมั่นวา่จะ
รบัใช้ขณะเรยีน
รูแ้ละประกอบ
อาชีพ เมือ่ท่าน
วางใจและพึง่พา
พระเจ้าพระเยซู
ครสิต์

ความรอบรูไ้ว ้
ทักทายสองคาํน้ี โอะฮาโย โกไซอิมัส (สวสัดี
ตอนเช้า) หรอื คนนิจิวะ (สวสัดตีอนบ่าย) อีก
คาํหน่ึงคอื วาคะรมิาเซ็ง ซ่ึงหมายถึง “ฉันไม่
เข้าใจ” คาํน้ี พรอ้มกับยกมือโบกไปมาโดยให้
ฝ่ามือหันออกดา้นนอก ดเูหมือนจะเป็นการ
ตอบสนองที่คนญี่ปุ่นนิยมทํากับผู้สอน
ศาสนาวยัหนุ่มขณะพวกเขาพยายามเริม่การ
สนทนา

ตอนแรก ขณะใครค่รวญความหมายของ 
“ ไม่วา่เจ้าจะไดอ้ะไรก็ตาม จงเอาความรอบรู้
ไว”้ ข้าพเจ้านึกถึง ความรอบรู ้ในแง่ของ
ความเข้าใจแบบน้ีมากกวา่ คอื ส่ิงที่ข้าพเจ้า
ไดย้ินกับหูและเข้าใจในความคดิ ข้าพเจ้า
นึกถึงคาํพูดภาษาญี่ปุ่น วาคะรมิาเซ็ง 
ข้าพเจ้าเข้าใจหรอืไม่เข้าใจ

เมื่อข้าพเจ้าศึกษาและสังเกตการใช้คาํวา่ 
ความรอบรู ้ในพระคมัภีรแ์ละจากถ้อยคาํของ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ ข้าพเจ้าเข้าใจความ
หมายที่ลึกซึง้กวา่น้ัน ลองพิจารณาคาํพูด
เหล่าน้ีจากเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ แห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองสมัยท่านเป็นอธิการ
ควบคมุของศาสนจักร

“หน่ึง เราเริม่ดว้ยความรูแ้จ้งที่มากับเรา
เมื่อเราเกิด เราเพิ่มความรูเ้ข้ากับความรูแ้จ้ง
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36 เลียโ นา

ของเราขณะที่คน้หาคาํตอบ ศึกษา และให้
ความรูแ้ก่ตนเอง เราเพิ่มประสบการณ์เข้า
กับความรูข้องเราซ่ึงควรทําให้เราเกิด£ญญา
ระดบัหน่ึง นอกจาก£ญญาแล้ว เราเพิ่มความ
ช่วยเหลือของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ผ่านการ
สวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธา โดยทูลขอการนํา
ทางและพลังทางวญิญาณ เวลาน้ัน และเวลา
น้ันเท่าน้ัน เราเกิด ความรอบรู ้ ในใจเรา— 
ซ่ึงผลักดนัให้เรา ‘ทําแตค่วามด ีให้ผลลัพธ์มี
มาถึงเรา’ (เพลงสวด, 1985, บทเพลงที่ 117) 
ความรูสึ้กของใจที่ รอบรู ้ ให้วญิญาณอันหอม
หวานของความเช่ือมั่นที่ ไม่เพียงช่วยให้เรารู้
เท่าน้ันแตท่ําส่ิงถูกตอ้งดว้ยไม่วา่สภาวการณ์
เป็นเช่นไร ความรอบรู ้ในใจเราเกิดจากความ
เช่ือมโยงกันเหนียวแน่นของการศึกษาและ
การสวดอ้อนวอน” 1

ลองพิจารณาอีกครัง้ “ ไม่วา่เจ้าจะได้
อะไรก็ตาม จงเอาความรอบรู้ ไว”้ ความ
รอบรู้ ในบรบิทน้ีตามหลังความรูแ้จ้ง ความรู ้
ประสบการณ์ £ญญา และการกระตุน้เตอืน
จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์—ทัง้หมดน้ีนําเรา
ให้รูแ้ละทําส่ิงถูกตอ้ง

พวกท่านส่วนใหญ่กําลังเข้าใกล้หรอืมา
ถึงทางแยกสําคญัหรอืทางแพรง่ในชีวติท่าน 

เ

การเปน บบอยา่ง อง 
รัท าหมายความวา่เรา 

วางใจในพระเจา้ ละใน 
พระวจนะ องพระองค  
หมายความวา่เราครอบ 
ครอง ละเราบ�ารง 
เล้ียงความเ ื่อท่ีจะ ี้น�า 
ความนกคิด ละการ 
กระท�า องเรา รัท า

องเราในพระเจา้
พระเย คริส ละใน
พระบิดาบนสวรรคจะ
มี ล ่อทั้งหมดท่ีเราท�า 
ท่ามกลางความสบัสน

องยคน้ี ความ ดั ยง้
องวทิยา าส ร ละ

ความวน่วาย อง ีวิ
ประจ�าวนั รัท าอนั

น่ว น่จะเปนสมอ อง
ีวิ เรา

เ
เ ็

เลยีโฮนา,

ท่านเป็นอิสระมากขึน้กับแตล่ะปีที่ผ่านไป 
และท่านเข้าไปในช่วง “ ไม่วา่เจ้าจะไดอ้ะไร
ก็ตาม” ของชีวติท่านมากขึน้ อะไรคอืส่ิง
ที่ท่านจะได ้ท่านอาจจะไดส้ามีหรอืภรรยา 
ครอบครวัของท่านเอง งานอาชีพ และอื่นๆ

เพ่ือบรหิารจัดการส่ิงสําคญัมากเหล่าน้ี
ที่เรา “ ได”้ เราตอ้งมี “ความรอบรู”้ ตามที่
พระคมัภีรส์อน ความรอบรูด้งักล่าวมาจาก
ความเช่ือมโยงกันของการศึกษาและการสวด
อ้อนวอน กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื เราตอ้งวางใจ
และพึ่งพาพระเจ้าพระเยซูครสิต ์แอลมาพูด
ถึงส่ิงน้ีเมื่อท่านเปรยีบพระวจนะกับเมล็ด
พืช ตามที่ท่านกล่าว “มันเริม่ให้ความสวา่ง
แก่ ความเข้าใจ ของข้าพเจ้า, แท้จรงิแล้ว, 
มันเริม่มีรสเลิศสําหรบัข้าพเจ้า” (แอลมา 
32:28; เน้นตวัเอน)

ประธานโธมัส เอส.มอนสันอ้างพระคมัภีร์
จากสุภาษิตบ่อยครัง้ที่เพิ่มอีกมิตหิน่ึงให้แก่
ความรอบรูน้ี้ “จงวางใจในพระยาห์เวห์ดว้ย
สุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรูข้อง
ตนเอง” (สุภาษิต 3:5)2

เมื่อเราวางใจและพึ่งพาพระเจ้า  
ความรอบรูท้ี่มาจากพระองคจ์ะเข้ามาในใจ
เรามากขึน้

เราเพิม่ความรู ้ประสบการณ์ 
�ญญาและความช่วยเหลอื
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ผา่นการสวดออ้นวอนเขา้กบั
ความรูแ้จง้ เวลาน้ันเทา่น้ัน
เราจะเกดิ ความรอบรู ้ 
ในใจเรา

ความร้ จง้

ความร้

ประสบการ

ปั า

ความรอบร้

พระวิ า บริสท ิ

รัท า

การสวดออ้นวอน

การ ก า
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 มกราคม 2  37

เ เ เ
ข้าพเจ้าขอยกตวัอย่างของสตรทีี่เป่ียมดว้ยพลังผู้มี

บทบาทสําคญัในการฟ้ืนฟู ผู้วางใจพระเจ้า และไม่พึ่งพา
ความรอบรูข้องตนเอง

ไม่นานหลังจากจัดตัง้ศาสนจักรในเมืองพอลไมรา  
รฐันิวยอรก์ ลูซี แม็ค สมิธมารดาของโจเซฟ สมิธยังอยู่ ใน
เมืองวอเตอรล์ู รฐันิวยอรก์กับวสุิทธิชนกลุ่มใหญ่ ส่วน 
โจเซฟ ซีเนียรส์ามีเธอและบุตรชายบางคนของพวกเขา  
รวมทัง้โจเซฟ จูเนียร์ ไปเมืองเคริท์แลนด ์โอไฮโอก่อนเธอ 
ความรบัผิดชอบของเธอคอืพาคนกลุ่มน้ีไปโอไฮโอเมื่อเธอ
ไดร้บัคาํส่ังจากบุตรชายผู้เป็นศาสดาพยากรณ์

คาํส่ังมาถึงในตน้ฤดใูบไม้ผลิ ค.ศ. 1831 ลูซีเริม่ย้ายกลุ่ม
ไปเมืองบัฟฟาโล รฐันิวยอรก์ดว้ยความช่วยเหลือของพี่
น้องชายบางคน โดยตัง้ใจจะโดยสารเรอืที่ทะเลสาบอิรี ไป
โอไฮโอ เธอกล่าววา่ “เมื่อพี่น้องชายเห็นวา่ฤดใูบไม้ผลิมีน้ํา
มากพอจะเดนิทางดว้ยเรอืได ้เราทัง้หมดจึงเริม่เตรยีมย้าย
ไปเคริท์แลนด ์เราวา่จ้างเรอืลําหน่ึง . . . ; และ . . . เรานับ
คนไดแ้ปดสิบคน”

ตอ่จากน้ัน ขณะพวกเขานําเรอืเข้าคลองอริแีละบา่ยหน้า
ไปบฟัฟาโล เธอกล่าววา่ “ดฉัินเรยีกพีน้่องชายและพีน้่อง
หญงิมารวมกนั ดฉัินเตอืนพวกเขาวา่เรากําลงัเดนิทางตาม 
พระบญัชาของพระเจา้ เช่นเดยีวกบัท่านบดิาลีไฮคราวออก
จากเยรซูาเล็ม และถา้เราซ่ือสัตย์ เรามเีหตผุลเดยีวกันให้
คาดหวงัพรของพระผูเ้ป็นเจา้ ตอ่จากน้ันตฉัินปรารถนาให้
พวกเขาเอาจรงิเอาจงั และยกใจพวกเขาขึน้ไปหาพระผูเ้ป็น
เจา้ตลอดเวลาในคาํสวดอ้อนวอน เพือ่เราจะเจรญิรุง่เรอืง”

ราวครึง่ทางจากวอเตอรล์ูไปบัฟฟาโล เราเดนิทาง 
ไปตามคลองไม่ได ้สภาพความเป็นอยู่ของวสุิทธิชน 80  
คนไม่สะดวกสบาย และพวกเขาเริม่บ่นเกือบจะทันที  
ลูซีตอ้งพึ่งพาพระเจ้าเพื่อทําให้ศรทัธาของพวกเขารวม
เป็นหน่ึงเดยีว เธอบอกพวกเขาวา่ “ ไม่ ไม่ . . . พวกคณุ
จะไม่อดอยาก พี่น้อง จะไม่มีเรือ่งแบบน้ัน ขอเพียงอดทน
และเลิกบ่น ดฉัินไม่สงสัยเลยวา่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่
เหนือเรา”

เมื่อพวกเขามาถึงบัฟฟาโลวนัที่ห้าหลังออกจากวอเตอรล์ู 
ท่าเรอืไปทะเลสาบอิรกีลายเป็นน้ําแข็ง พวกเขาโดยสาร 
เรอืไปกับกัปตนัเบลคคนที่รูจ้ักกับลูซี สมิธและครอบครวั
ของเธอ

สองวนัหลังจากน้ัน แม้สภาพบนเรอืไม่เอือ้อํานวยให้ทุก 
คนอยู่บนเรอืขณะรอประกาศแจ้งให้ออกเดนิทาง แตลู่ซี 
รายงานวา่ “กัปตนัเบลคขอให้ผู้ โดยสารอยู่บนเรอืเน่ืองจาก 
เขาตอ้งการให้พรอ้มออกเดนิทางทันทีที่แจ้งเตอืนมา ขณะ 
เดยีวกันเขาก็ส่งคนไปวดัระดบัความลึกของน้ําแข็ง ผู้ซ่ึง 
กลับมารายงานวา่น้ําแข็งสูงถึงยี่สิบฟุต [6 เมตร] และเขามี 
ความเห็นวา่เราน่าจะอยู่ทีท่า่เรอือย่างน้อยอีกสองอาทติย”์

น่ีเป็นข่าวรา้ยสําหรบัคนทัง้กลุ่ม เสบียงรอ่ยหรอและ
สภาพความเป็นอยู่แรน้แคน้ ลูซี แม็ค สมิธบันทึกการ
วา่กล่าวตกัเตอืนวสุิทธิชนวา่ “พวกคณุปฏิญาณตนวา่จะ
วางใจพระผู้เป็นเจ้า แล้วพวกคณุพรํา่บ่นอย่างที่ทําอยู่ ได้
อย่างไร! พวกคณุไรเ้หตผุลยิ่งกวา่ลูกหลานอิสราเอลเสีย
อีก เพราะพวกผู้หญิงที่อยากน่ังเก้าอี ้โยก และพวกผู้ชายที่
ดฉัินคาดหวงัความหนักแน่นและความกระตอืรอืรน้กลุ่ม
น้ีเองที่ประกาศวา่พวกเขาเช่ืออย่างไม่สงสัยวา่พวกเขาจะ
อดตายก่อนเดนิทางไปถึงจุดหมายของพวกเขา ทําไมเป็น
แบบน้ัน พวกคณุมีไม่พอกินหรอื . . . ศรทัธาของพวกคณุ
อยู่ที่ ไหน ความเช่ือมั่นในพระผู้เป็นเจ้าของพวกคณุอยู่
ที่ ไหน พวกคณุไม่รูห้รอืวา่พระองคท์รงสรา้งส่ิงทัง้ปวง และ
พระองคท์รงปกครองงานจากพระหัตถ์ของพระองค ์และ
สมมตวิา่วสุิทธิชนทุกคนที่น่ีจะยกใจพวกเขาขึน้ไปหาพระ
ผู้เป็นเจ้าในการสวดอ้อนวอน หนทางจะเปิดตรงหน้าเรา 
ง่ายมากที่จะทําให้พระองคท์รงทําให้น้ําแข็งแยกจากกัน 
ทัง้น้ีเพ่ืออีกอึดใจหน่ึงเราจะเดนิทางตอ่ได!้”

ตอนน้ีขอให้สังเกตศรทัธาอันแรงกล้าของคณุแม่สมิธ
—เธอเลือกวางใจพระเจ้าอย่างไร และเธอขอรอ้งวสุิทธิชนที่
อยู่กับเธออย่างไรไม่ ให้พึ่งพาความเข้าใจของตน

“‘บัดน้ี พี่น้องชายหญิงทัง้หลาย ถ้าพวกคณุทุกคนจะยก
ความปรารถนาของพวกคณุขึน้ถึงสวรรค ์น้ําแข็งจะแยก
จากกัน และเราจะเป็นอิสระ พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่แน่
ฉันใด มันจะเป็นฉันน้ัน’ ทันใดน้ันพวกเขาก็ ไดย้ินเสียง
เหมือนฟ้าผ่า กัปตนัรอ้งบอกวา่ ‘ทุกคนเข้าประจําที่’  
น้ําแข็งแยกออก เปิดทางให้เรอืผ่านไปไดอ้ย่างหวดุหวดิ 
และทางแคบถึงขนาดวา่ขณะเรอืผ่านไปน้ัน ระหัดวดิ
น้ําชนน้ําแข็งจนฉีกขาด ซ่ึงทําให้สถานการณ์เลวรา้ยอย่าง
ยิ่งเมื่อผนวกกับคาํส่ังจากกัปตนั เสียงตอบรบัอันแหบห้าว
ของลูกเรอื เสียงน้ําแข็ง เสียงรอ้งตะโกนและความสับสน
ของผู้สังเกตการณ์ เราผ่านไปไดอ้ย่างหวดุหวดิตอนที่น้ํา
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38 เลียโ นา

หลังจากกระตุน้พีน้่องชาย
หญิงทีต่ดิอยู่บนเรอืให้หยุด
บ่นและยกความปรารถนาของ
พวกเขาขึน้ถึงสวรรค ์
ลูซี แม็ค สมิธกล่าววา่ 
“น้ํา“น้ํา“น้ํ แข็งแยกออก เปิดทางให้
เรอืผ่านไปไดอ้ย่างหวดุหวดิ” 
ทนัททีีเ่รอืของวสุิทธชินผ่านไป 
น้ําน้ําน้ํ แข็งจับตวักันอีกครัง้
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แข็งจับตวักันอีกครัง้ และพี่น้องชาวโคลสวลิล์ถูกทิง้ไว้ ใน
เมืองบัฟฟาโล ไม่สามารถตามพวกเรามาได้

“ขณะที่เราออกจากท่าเรอื ผู้เห็นเหตกุารณ์คนหน่ึงรอ้ง
ออกมาวา่ ‘น่ันไงพวก “มอรมอน”! เรอืลําน้ันจมอยู่ ในน้ํา
เก้าน้ิว ลึกกวา่ที่เคยมีมา และคอยดสิู เรอืจะจมแน่นอน
—ไม่มีอะไรแน่กวา่น้ัน’ ความจรงิคอื พวกเขามั่นใจถึง
ขนาดตรงดิง่ไปที่สํานัก [ข่าวกรอง] และให้ลงข่าววา่เราจม
น้ํา ดว้ยเหตน้ีุเมื่อเรามาถึงแฟรพ์อรต์ เราอ่านพบข่าวใน
หนังสือพิมพ์วา่พวกเราตายแล้ว” 3

“ ไม่วา่เจ้าจะไดอ้ะไรก็ตาม จงเอาความรอบรู้ ไว”้ หรอื
กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื “จงวางใจในพระยาห์เวห์ดว้ยสุดใจของ
เจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรูข้องตนเอง” (สุภาษิต 3:5)

ข้าพเจ้าสังเกตเห็นความเสียใจอย่างมากและความเสีย
หายอย่างรนุแรงเกิดกับคนที่จดจ่อกับการ “ ได”้ ทางโลก 
ไม่ ใช่ “ความรอบรู”้ ของพระเจ้า ดเูหมือนวา่คนที่พึ่งพา
ความรอบรูข้องตนหรอืวางใจในแขนแห่งเน้ือหนังมัก
จะจดจ่อเกินควรหรอืหมกมุ่นกับผลประโยชน์ทางโลก 
เกียรตยิศช่ือเสียง อํานาจ และฐานะ แตก่าร “ ได”้ ตาม 
“ความรอบรู”้ ในพระคมัภีรข์้อน้ีจะควบคมุความอยากทาง
โลกของเรา อีกทัง้ให้สถานการณ์แวดล้อมที่เหมาะจะทํา
กิจกรรมตา่งๆ ของท่านในฐานะสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ
ของสังคมและอาณาจักรของพระเจ้า

สมัยเป็นนักศึกษาวยัหนุ่มที่เต็มไปดว้ยความมุ่งมาด
ปรารถนา ข้าพเจ้าจําไดข้ณะ»งครทูี่น่าเคารพและประสบ
ความสําเรจ็แนะนําให้เราจัดการกับความทะเยอทะยาน
อย่างถูกตอ้งโดยทําตามขัน้ตอนของการ “เรยีนรู ้ประกอบ
อาชีพ รบัใช้” ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ (1910–2008) 
สอนรปูแบบที่นําไปสู่การวางใจพระเจ้าและการพึ่งพา
พระองค์ ไม่ ใช่ตวัเราเอง ท่านกล่าววา่ “เราแตล่ะคนมีความ
รบัผิดชอบส่ีดา้น หน่ึง เรามีความรบัผิดชอบตอ่ครอบครวั
ของเรา สอง เรามีความรบัผิดชอบตอ่นายจ้างของเรา สาม 
เรามีความรบัผิดชอบตอ่งานของพระเจ้า ส่ี เรามีความรบั
ผิดชอบตอ่ตวัเราเอง”

เราตอ้งมีสมดลุ ประธานฮิงคล์ีย์แนะนําให้เราทําความรบั
ผิดชอบส่ีดา้นน้ีให้เกิดสัมฤทธิผลผ่านการสวดอ้อนวอนกับ
ครอบครวั การสังสรรค์ ในครอบครวั การศึกษาพระคมัภีร์

กับครอบครวั ความซ่ือสัตย์และความภักดตีอ่นายจ้าง การ
ทําความรบัผิดชอบในศาสนจักรให้เกิดสัมฤทธิผล การ
ศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั การพักผ่อน นันทนาการ  
และการออกกําลังกาย 4

ราล์ฟ วลัโด อีเมอรสั์นนักปรชัญาและกวชีาวอเมรกิัน
กล่าววา่ “เวลาน้ีเป็นเวลาที่ดมีากเหมือนเวลาทัง้หมด  
ถ้าเรารูว้า่จะทําอะไรกับเวลาน้ี” 5

โชคดทีี่วสุิทธิชนยุคสุดท้ายไม่ตอ้งมองไกลมากจึงจะรูว้า่
ตอ้งทําอะไร เน่ืองดว้ยความรูท้ี่ท่านมีเกี่ยวกับพระบิดาบน
สวรรคแ์ละแผนอันสําคญัยิ่งแห่งความสุข ท่านจึงมีหาง
เสือลึกในน้ํา ตอนน้ีขอให้ท่านจ้วงพายให้ลึกและจ้วงแรงๆ

ในคาํพูดการประชุมใหญ่สามัญ ประธานมอนสันอ้างจาก
สุภาษิตเหมือนที่เคยอ้างมาแล้ว “จงวางใจในพระยาเวห์
ดว้ยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรูข้องตนเอง 
จงยอมรบัรูพ้ระองค์ ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองคเ์อง
จะทรงทําให้วถิีของเจ้าราบรืน่” ท่านกล่าวตอ่จากน้ันวา่ 
“น่ันเป็นเรือ่งราวของชีวติข้าพเจ้า” 6 นับเป็นชีวติที่น่า
เลียนแบบอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าคาดหวงัจากแตล่ะท่านมาก พระบิดาและ 
พระบุตรก็เช่นกัน ข้าพเจ้าจบตรงที่เริม่ไว—้ดว้ยคาํ 
แนะนําที่พบในสุภาษิต “ ไม่วา่เจ้าจะไดอ้ะไรก็ตาม  
จงเอาความรอบรู้ ไว”้

จงไดค้วามรอบรูท้ี่แท้จรงิ ซ่ึงจะมาถึงท่านเมื่อท่านเข้าใจ
ความเช่ือมโยงกันของการศึกษาและการสวดอ้อนวอน  
เมื่อท่านยังคงให้คาํมั่นวา่จะรบัใช้ขณะเรยีนรูแ้ละประกอบ
อาชีพ และเมื่อท่านไม่พึ่งพาตนเองแตว่างใจและพึ่งพา
พระเจ้า ◼
จากคาํปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่ง “อย่าพึง่พาความรอบรูข้องตน”  
ทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ เมือ่วนัที ่14 มกราคม ค.ศ. 2015 ดบูทความเต็ม
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มไดร้บัเรยีกให้สอนฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนในสาขาของผม และ

วนัอาทิตย์วนัหน่ึงผมสอนเรือ่งการ
เคารพสตร ีระหวา่งบทเรยีนเราพูดคยุ
กันวา่เราควรแสดงความเคารพสตรี
ทุกคน ตัง้แตท่ารกไปจนถึงผู้ ใหญ่ 
ตามที่กล่าวไว้ ในคูม่ือฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรน

กาเบรยีล (นามสมมต)ิ เยาวชน
ชายคนหน่ึงในชัน้พูดวา่ สําหรบัเขา
สตรคีอืหญิงรุน่ราวคราวเดยีวกันกับ
แม่ของเขาและผู้หญิงที่อายุน้อยกวา่
น้ันควรเคารพเขาเพราะเขาเป็นผู้ชาย 
ไม่มี ใครในชัน้เห็นดว้ยกับเขา ซ่ึงเขา
แทบไม่อยากจะเช่ือ

เราพูดคยุกันตอ่ถึงวธิีแสดงความ
เคารพสตร ีและผมบอกพวกเขาวา่
ส่ิงหน่ึงที่ผมทําคอืสละที่น่ังบนรถตู้
สาธารณะเมื่อผู้หญิงขึน้มาบนรถแม้
ผมจะตอ้งยืน 30– 40 นาทีก่อนถึงจุด
หมายก็ตาม ผมบอกพวกเขาวา่ผู้ชาย

ควรยืนและให้ผู้หญิงน่ัง กาเบรยีลยัง
คงรูสึ้กอึดอัดกับบทเรยีนน้ัน

สองวนัตอ่มา ผมขึน้รถตูแ้ละน่ัง
ดา้นหน้า ไม่มีที่น่ังวา่งขณะผู้ชายคน
หน่ึงกับลูกสาวขึน้มาบนรถและเดนิ
ไปท้ายรถ ไม่นานหลังจากน้ัน หญิงสูง
วยัคนหน่ึงขึน้มาบนรถ ผมลุกขึน้ยืน
และสละที่น่ังให้เธอ

ผู้ชายที่อยู่ข้างหลังผมสะกิดไหล่ผม
พลางชี ้ไปดา้นหลังรถตู ้และบอกวา่
เด็กหนุ่มคนหน่ึงขอให้เขาหันไปมอง 
ผมเดนิไปท้ายรถเพื่อดวูา่เด็กหนุ่มคน
น้ีเป็นใคร ทุกคนแถวน้ันยิม้เพราะ
เด็กหนุ่มเพิ่งยกที่น่ังให้ผู้ชายกับ
ลูกสาววยัส่ีขวบที่ขึน้มาก่อนหน้าชัน้ 
เขาคอืกาเบรยีล เยาวชนชายในชัน้ 
ฐานะปุโรหิตของผมที่อึดอัดกับหัวข้อ
เรือ่งการเคารพสตรี

เขาพูดกับผมวา่ “ผมกําลังดวูา่คณุ
จะลุกให้ผู้หญิงที่ขึน้มาบนรถหรอื
เปล่า ผมรูสึ้กตืน้ตนัเมื่อผมเห็นคณุ

ลุกให้เธอน่ัง และผมจําบทเรยีนในวนั
อาทิตย์ของเราไดแ้ละตอ้งลุกให้เด็กผู้
หญิงกับพ่อของเธอน่ัง”

ผมมีความสุขมากที่เห็นเยาวชน
ของเราดาํเนินชีวติตามส่ิงที่เราสอน
พวกเขาในศาสนจักร เขาเคยคดิ
วา่ความเคารพสงวนไวเ้ฉพาะสตรี
สูงอายุเท่าน้ัน แตห่ลังจากบทเรยีน
วนัอาทิตย์น้ัน เขาเลือกแสดงความ
เคารพตอ่เด็กผู้หญิงวยัส่ีขวบ

ผมมีความสุขเช่นกันที่ผมเลือก
ดําเนินชีวติตามที่ผมสอน โดยช่วย
ให้เขารูว้ธีิแสดงความเคารพต่อสตรี
ทุกวยั ผมสงสัยวา่เขาจะรูสึ้กอย่างไร
ถ้าผมไม่ลุกให้ผู้หญิงคนน้ันน่ัง พระ
คัมภีรข้์อหน่ึงเข้ามาในความคิด
ผม “เมื่อพวกท่านรูอ้ย่างน้ีแล้วและ
ประพฤติตาม ท่านก็เป็นสุข” (ยอห์น 
13:17) ◼
โอว ีโอ าเร ิน รายเดย  รั เอโด  
ประเท ไนจีเรีย

ห ิงสงวยัคนหน่ง ้นมาบน
รถ มลก ้นยนื ละสละท่ี
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สามัญภาคสุดท้าย ดฉัินรูสึ้กถึง

การกระตุน้เตอืนชัดเจนมากให้ลงช่ือ
เข้าบัญชี FamilySearch ของดฉัินและ
ทําประวตัคิรอบครวับ้าง ดฉัินไม่อยาก
ทําประวตัคิรอบครวัเพราะไม่ประสบ
ผลสําเรจ็เท่าใดนักกับความพยายาม
ครัง้ก่อนๆ ครอบครวัของดฉัินทํา
ประวตัคิรอบครวัไปมากแล้ว ดฉัิน
เพียงแตค่ดิวา่ไม่มีอะไรเหลือให้ทําอีก

ดิฉันน่ังถอนหายใจด้วยความผิด
หวังขณะมองดูทางตันที่พยายาม
หาทางออกมาหลายปี โดยหวังว่า
น่ีจะเป็นวันที่ดิฉันจะพบข้อมูล
บ้าง ดิฉันเริ่มค้นหาตามปกติตาม
สํามะโนประชากร ทะเบียนสมรส 
และสูติบัตร แต่ ไม่พบอะไรเลยหลัง
จากค้นหาอยู่หน่ึงช่ัวโมง จากน้ันพระ

วิญญาณที่กระซิบบอกดิฉันมาตลอด
สุดสัปดาห์ผ่านการประชุมใหญ่ภาค
ต่างๆ กระตุ้นให้ดิฉันสวดอ้อนวอน
และหาดูว่าตอนน้ีใครพร้อมจะให้
ทํางานแทนบ้าง

เมื่อดฉัินสวดอ้อนวอนจบ ดฉัิน
กลับไปดรูายช่ือและเลื่อนดทูีละ
บรรทัด ดฉัินรูสึ้กชัดเจนวา่พระ
วญิญาณทรงนําทางดฉัินทีละบรรทัด
จนมาถึงครอบครวัฝ่ายคณุปู่ พระ
วญิญาณสถิตอยู่ ในห้องตลอดช่ัวโมง
ถัดไป ดฉัินออกมาพรอ้มกับรายช่ือ
หกช่ือที่จะนําไปพระวหิาร เมื่อขอช่ือ
สําหรบัพระวหิารครบหมดแล้ว ดฉัิน
เหลือบไปเห็นบันทึกที่ดฉัินไดข้้อมูล
มา ดฉัินน้ําตาคลอและหัวใจเป่ียม
ดว้ยปีต—ิเพราะข้อมูลมาจากคนทํา
ดชันีที่สละเวลาเข้ามาป้อนบันทึกให้

บรรพชนของดฉัิน ดฉัินทําดชันีราย
ช่ือให้คนอื่นๆ ในช่ัวโมงถัดไปดว้ย
ความสํานึกคณุ

วนัน้ันประจักษ์พยานของดฉัิน
ท่วมท้นดว้ยความขอบคณุสําหรบั
เหตผุลสองประการ ประการแรก 
ระหวา่งการประชุมใหญ่สามัญ  
พระวญิญาณทรงนําดฉัินให้ ไปทํางาน 
ประวตัคิรอบครวัและรูว้า่จะคน้หาช่ือ 
ใดบ้าง ประการที่สอง ขอบคณุสมาชิก 
ศาสนจักรทั่วโลกที่ทําดชันีรายช่ือเพื่อ 
ให้คนอย่างดฉัินไดพ้บบรรพชนของ 
เราอย่างรวดเรว็ ชัดเจน และเรง่งาน 
ของพวกเขา ประจักษ์พยานที่ชัดเจน 
และทรงพลังสําหรบัดฉัินคอืงาน 
ของพระผู้เป็นเจ้ากําลังกระจาย 
ไปทั่วโลก ◼
ไล า วมิปี  รั เนวาดา สหรั อเมริกา
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อนน้ีใครพร้อม

ดิ นัร้สก
ดัเจนวา่

พระวิ า
ทรงน�าทาง
ดิ นัทีละ
บรรทดัจนมา
ถงครอบครัว
่ ายค ป่
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ค �าสวดออ้นวอน องครลกเสือ
มเป็นครลููกเสือกําลังนําเยาวชน
ชาย 20 คน และผู้นําสองคนเดนิ

ทางไปทํากิจกรรมทางภาคใตข้องรฐั 
ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

เมื่อเรามาถึงทางแยกซ่ึงจะพาเรา
ไปยังสถานที่ตัง้คา่ย ผมจอดรถและ
สํารวจทะเลทรายตรงหน้าผม ผมเคย
เดนิทางมาที่น่ีหลายครัง้ แต่ไม่ทราบ
เพราะเหตใุดผมจําอะไรไม่ไดเ้ลย ผม
มองซ้ายขวาเพื่อหาส่ิงคุน้ตา

แต่ไม่วา่จะเลีย้วไปทางไหน ถนน
ทุกสายเป็นทางตนั

ตอนน้ันคํา่แล้ว ในที่สุด ผมจอดรถ
และบอกให้ทุกคนอยู่ ในรถ ผมหยิบ

ว่าเมื่อผมลุกขึน้ ส่องไฟฉายเข้าไปใน
ความมืด แสงไฟฉายจะจับอยู่ที่ถนน
เส้นน้ันพอดี

แต่ไม่มีอะไรเกิดขึน้
ผมมองไปตามเส้นขอบฟ้าอย่าง

เงียบๆ ไกลเท่าที่แสงไฟฉายจะส่องถึง
แตก็่ยังไม่มีอะไร
ผมไม่อยากจะเช่ือ ผม รู ้วา่ทันทีที่

ผมลุกขึน้ ผมจะเห็นถนน ผม รู ้วา่
พระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้ผมผิดหวงั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีหลายคนหวงั
พึ่งผม

ตอนน้ีผมตอ้งกลับไปเจอหน้าคณุ
พ่อที่ผิดหวงัสองคนและรถตูข้องพวก

ไฟฉายและบอกพวกเขาวา่ผมจะเดนิ
หาถนนและจะส่งสัญญาณบอกทันที
ที่เจอทาง

ส่ิงที่ผมทําคือคุกเข่าทูลขอพระ
บิดาบนสวรรค์ ให้ทรงช่วยให้ผมหลุด
พ้นจากสถานการณ์ที่น่าลําบากใจ
น้ี ผมทูลความในใจต่อพระองค ์ 
รายละเอียดเรื่องการเตรียมพร้อม
ของผม ความรักที่ผมมีต่อเยาวชน
ชาย ความสํานึกคุณต่อพ่อทัง้หลาย
ที่มากับเรา และศรัทธาแท้จริงของ
ผมที่ว่าพระองค์จะทรงตอบคําสวด
อ้อนวอนของผม ผมจบการสวด
อ้อนวอนและลุกขึน้ยืน ผมคาดหวัง

ส่ิ
งท่ี มท�าคือคกเ ่าทล อ
พระบิดาบนสวรรค อ

ทรง ่วยใหเ้ราหลดพน้จาก
สถานการ ท่ีน่าล�าบากใจน้ี
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เขาซ่ึงเต็มไปดว้ยเยาวชนชายที่เอะอะ
โวยวายและวติกกังวล ทุกคนกําลัง
ถามวา่ “เรามาถึงที่หมายหรอืยัง”

ผมขอโทษและยืนยันกับพวกเขา
วา่ผมเคยเดนิทางมาที่น่ี 20 ครัง้แล้ว
ในชีวติและผมรูว้า่ถนนอยู่ตรงน้ัน 
ผมแคม่องไม่เห็น

ในที่สุดผมตดัสินใจขับรถเข้าเมือง
และเช่าโรงแรมสองห้อง เราจะเริม่
ใหม่ตอนเช้าวนัเสาร์

เพราะเราก่อไฟทําอาหารเย็นที่นํา
มาไม่ได ้เราจึงตอ้งไปรา้นพิซซาที่เรา
เห็นตรงมุมเมือง

พิซซาอรอ่ยและเด็กๆ มีความสุข 
แตผ่มยังรูสึ้กผิดเรือ่งโรงแรมและคา่
อาหาร

ขณะที่เรากิน ผมสงสัยวา่ทําไมพระ
บิดาบนสวรรค์ ไม่ทรงตอบคาํสวด
อ้อนวอนของผมแล้วจู่ๆ ผมก็ไดย้ิน
เสียงดงัสน่ันหวัน่ไหว

ผมลุกขึน้ เปิดประตรูา้นพิซซา 
และเห็นฝนตกหนักที่สุดอย่างที่ ไม่
เคยพบเห็นมาก่อน มีสายฟ้าฟาด
สวา่งเป็นทางยาวทางทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือ—ตรงที่ผมสวดอ้อนวอน
ขอคาํตอบเมื่อช่ัวโมงก่อน ขณะน้ัน 
พระวญิญาณสถิตกับผม และผมรูว้า่
พระเจ้า ทรง ตอบคาํสวดอ้อนวอน
ของผม!

เช้าวนัรุง่ขึน้ ท้องฟ้าเป็นสีคราม 
และเมื่อเรากลับเข้าไปในทางวกวน
ของถนน ผมขับไปถึงทางแยกที่ผม
คน้หาเมื่อคนืพอด ีเวลาน้ีผมรูแ้ล้ว
วา่บางครัง้พระองคท์รงตอบคาํสวด
อ้อนวอนวา่ไม่ แตท่รงตอบ เสมอ ◼
โทนี โรเจอรสนั  รั ยทาห สหรั อเมริกา

ปรับล�าดบัความส�าคั

หลงัจากเริม่ทาํบล็อกครอบครวัของ
เราได้ ไมน่าน ดฉัินก็วุน่อยูก่บัใช้

เวลาวา่งทัง้หมดอพัเดทบล็อก และคดิ
หาวธิทีาํบล็อกใหส้รา้งสรรคห์รอืดงึดดู
ความสนใจมากขึน้ ดฉัินใช้เวลาอา่น
บล็อกของคนอืน่เยอะมากดว้ย

ภายในไม่กี่สัปดาห์ การทําบล็อก
มาก่อนการศึกษาพระคมัภีรป์ระจํา
วนัและการอ่านอื่นๆ ของดฉัิน ดฉัิน
ไม่มีสมาธิขณะศึกษา ดฉัินไม่อยาก
อ่านมาก และรูสึ้กขาดพระวญิญาณใน
ชีวติ ดฉัินมีความอดทนกับลูกๆ น้อย
ลง และเวลาที่ดฉัินควรใช้กับพวกเขา 
ดฉัินกลับใช้ ไปบนคอมพิวเตอร์

การทําบล็อกใช่วา่ไม่เหมาะสม
เพราะน่ันเป็นวธิีที่ดี ในการตดิตอ่กับ
ครอบครวัและเพื่อนๆ แตเ่พราะดฉัิน
รูสึ้กวา่ดฉัินหันเหความสนใจไปจาก
ส่ิงที่จะให้ฐานมั่นคงทางวญิญาณแก่
ดฉัิน ดฉัินจึงรูสึ้กวา่ตอ้งเปลี่ยนบาง
อย่าง

ดฉัินเริม่โดยยอมรบักับตนเองวา่
ดฉัินไม่จําเป็นตอ้งทําบล็อกทุกวนั
และดฉัินไม่จําเป็นตอ้งตดิตามบล็อก

ของคนอื่นทุกวนัดว้ย ดฉัินตดัสินใจ
วา่ดฉัินจะใช้เวลาวา่งกับคอมพิวเตอร์
หลังจากศึกษาพระคมัภีรแ์ละอ่าน
หนังสืออื่นจบแล้วเท่าน้ัน กวา่จะ
ทําส่ิงสําคญัที่สุดเสรจ็ก็มักจะเหลือ
เวลาทําบล็อกไม่มาก แตน่ั่นไม่เป็นไร 
ดฉัินไดเ้วลาคนืมามาก—เวลาที่ตอน
น้ีดฉัินใช้ดแูลและเล่นกับลูกๆ อ่าน
หนังสือ และศึกษา

หลังจากปรบัลําดบัความสําคญัได้
สองสามวนั ดฉัินสังเกตวา่ดฉัินรูสึ้ก
ถึงพระวญิญาณมากขึน้ในชีวติอีกครัง้

ดฉัินรูว้า่เมื่อดฉัินจัดลําดบัความ
สําคญัในแตล่ะวนัโดยทําส่ิงที่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ดฉัินทางวญิญาณ ดฉัิน
จะรูสึ้กถึงพระวญิญาณมากขึน้เรือ่ยๆ 
ทุกวนั ดฉัินรูว้า่การจัดเวลาศึกษาพระ
คมัภีร ์อ่านนิตยสารศาสนจักรและ
หนังสือที่ดอีื่นๆ และการคดิถึงส่ิงที่
สําคญัช่ัวนิรนัดรจ์ะช่วยให้ดฉัินเป็น
ภรรยาที่ดขีึน้ เป็นมารดาที่ดขีึน้ และ
เป็นสมาชิกที่ดขีึน้ของศาสนจักรของ
พระเจ้า ◼
จินนี เดวสิ  รั เทก สั สหรั อเมริกา

ดิ นัไดเ้วลาคืนมา
มาก เวลาท่ี อนน้ี

ดิ นัใ ด้ ล ละเล่นกบั
ลก  อ่านหนงัสือ  

ละ ก า

Sleep
Restart
Shut Down
Log Out
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44 เลียโ นา

หลกั รรม อง าสดา

ด เ ็ เด
ก็ ก

ห่งสาวกเจดสิบ

พยากร เก่ียวกบั  

ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงการกระตุน้เตอืนให้ถามเขาวา่ “คณุดส่ืูอ
ลามกหรอืเปล่า” เขาตอบวา่ด ูข้าพเจ้าบอกเขาวา่น่ันแหละ
ที่ทําให้เขาสูญเสียประจักษ์พยาน

ข้าพเจ้าอธิบายวา่ประจักษ์พยานไม่มีอะไรมากหรอืน้อย
ไปกวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นพยานตอ่จิตวญิญาณ
ของเราถึงความจรงิของพระกิตตคิณุและศาสนจักรที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟู เมื่อเราไม่สวดอ้อนวอนและศึกษาพระคมัภีร ์
อิทธิพลของพระวญิญาณในชีวติเราย่อมอ่อนลง เราจะตา้น
การล่อลวงไดน้้อยลง เมื่อเราทําบาปและไม่สะอาด เราย่อม
สูญเสียความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไปดว้ย 
เมื่อไม่มีพยานตอ่เน่ืองของพระวญิญาณ เรามักจะคดิวา่เรา
ไม่มีประจักษ์พยานและอาจไม่มีเลย

เราตอ้งบํารงุเลีย้งประจักษ์พยานของเราอยู่เสมอ การ
บํารงุเลีย้งน้ันมาจากการสวดอ้อนวอนส่วนตวั การศึกษา
พระคมัภีรท์ุกวนั—โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคมัภีรม์อรมอน
—และรบัใช้ ในศาสนจักรตลอดชีวติเรา

20 กวา่ปีที่แล้ว ข้าพเจ้าเสรจ็สิน้การรบัใช้
เป็นประธานคณะเผยแผ่ ในอเมรกิาใต ้

ข้าพเจ้ากับรอนดาภรรยาเห็นชัยชนะครัง้ใหญ่เช่น
เดยีวกับเรือ่งน่าสลดใจในชีวติผู้สอนศาสนาของ
เราในช่วง 20 ปีหลังจากน้ัน

ผู้สอนศาสนาส่วนใหญ่ของเราไดร้บัการผนึก
อย่างมีความสุขในพระวหิาร เลีย้งดลููกๆ ที่ชอบ
ธรรม ส่งพวกเขาไปเป็นผู้สอนศาสนา และรบัใช้
อย่างซ่ือสัตย์ ในการเรยีกตา่งๆ ของฐานะปุโรหิต
และองคก์ารช่วยในศาสนจักร แตม่ีบางคนแข็ง
ขันน้อย บ้างก็แตง่งานและหย่ารา้ง บ้างก็รบั 
£พพาชนียกรรมจากศาสนจักร

อะไรทําให้เกิดความตา่งเช่นน้ันในชีวติอดตีผู้
สอนศาสนาของเรา พวกเขาจะทําอะไรตา่งจากน้ัน
ไดบ้้างเพื่อไม่ ให้เกิดเรือ่งสลดใจกับตนเอง แล้ว
ท่านเล่า ท่านจะอยู่ตรงไหนใน 20 ปีข้างหน้า ท่าน
จําเป็นตอ้งตดัสินใจและให้คาํมั่นสัญญาอะไรบ้าง
เวลาน้ีและในอนาคตเพื่อช่วยให้ท่านซ่ือสัตย์ตอ่ไป

ข้าพเจ้าขอเสนอหลักธรรม 10 ข้อที่จะช่วยท่าน

1 บ�ารงเล้ียงประจกั พยาน องท่านอยเ่สมอ

ประสบการณ์อันเป่ียมดว้ยพระวญิญาณของ
งานเผยแผ่วางรากฐานของศรทัธาที่สามารถเป็น
พรแก่ท่านช่ัวชีวติ รากฐานของศรทัธาจะลดลงได้
ก็ตอ่เมื่อท่านเพิกเฉยหรอืทําบาป

เมื่อไม่นานมาน้ีข้าพเจ้าสัมภาษณ์อดตีผู้สอน
ศาสนาคนหน่ึงที่แข็งขันน้อยและอ้างวา่หมด
ศรทัธาไปแล้ว ข้าพเจ้าถามเขาวา่เขาสวดอ้อนวอน
และศึกษาพระคมัภีรม์อรมอนเหมือนที่ทําตอน
เป็นผู้สอนศาสนาหรอืเปล่า เขาตอบวา่เปล่าเพราะ
เขาหมดศรทัธาในโจเซฟ สมิธ

เ ็ ด

เ

เ

ความซ่ือสัตย์
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46 เลียโ นา

2 ท�า ามค�า นะน�า อง าสดาพยากร ละ 
อคัรสาวกท่ีมี ีวิ

ข้าพเจ้าจะทบทวนคาํแนะนําของศาสดา
พยากรณ์ที่สามารถช่วยให้ท่านมีชีวติแตง่งาน
ที่เป็นสุข มีครอบครวัที่ซ่ือสัตย์ และชีวติที่
ประสบความสําเรจ็ ข้าพเจ้าหมายถึง “ครอบครวั: 
ถ้อยแถลงตอ่โลก” ข้าพเจ้าจะแบ่ง£นข้อความ
สําคญับางตอนในถ้อยแถลงน้ัน ซ่ึงออกโดยฝ่าย
ประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสองใน
ปี ค.ศ. 1995 เราสนับสนุนท่านเหล่าน้ีในฐานะ
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย พวกท่าน
เป็นกระบอกเสียงสําหรบัพระผู้เป็นเจ้าแก่บุตร
ธิดาของพระองคบ์นแผ่นดนิโลก

ในวนัจัดตัง้ศาสนจักร พระผู้เป็นเจ้าตรสัเกี่ยว
กับศาสดาพยากรณ์ของพระองคด์งัน้ี “เพราะคาํ
ของเขาเจ้าจงรบั, ราวกับมาจากปากเราเอง, ดว้ย
ความอดทนอย่างที่สุดและศรทัธา” ตอ่จากน้ัน
พระเจ้าทรงสัญญาพรทางโลกและพรนิรนัดรเ์มื่อ
เราทําตามคาํแนะนําของศาสดาพยากรณ์ “เพราะ
โดยทําส่ิงเหล่าน้ีประตแูห่งนรกจะเอาชนะเจ้าไม่
ได;้ แท้จรงิแล้ว, และพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงทําให้พลังแห่งความมืดกระจายไปตอ่หน้าเจ้า, 
และทําให้ฟ้าสวรรคส่ั์นสะเทือนเพื่อความดขีอง

เจ้า, และรศัมีภาพของพระนามของพระองค”์  
(คพ. 21:5–6)

นับเป็นพรอย่างยิ่งในยามยากเช่นน้ี

3 รับการ นกในพระวหิาร ละรัก าพนั สั า องท่าน
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย “ประกาศ

วา่การแตง่งานระหวา่งชายและหญิงไดร้บัแตง่ตัง้จากพระ
ผู้เป็นเจ้าและวา่ครอบครวัเป็นศนูย์กลางตอ่แผนของพระ
ผู้สรา้งเพื่อจุดหมายปลายทางนิรนัดรข์องบุตรธิดาของ
พระองค”์ พวกท่านเพิ่มเตมิวา่ “แผนแห่งความสุขจาก
พระผู้เป็นเจ้าทําให้ความสัมพันธ์ ในครอบครวัดาํเนินตอ่
ไปหลังความตาย ศาสนพิธีและพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ที่มีอยู่
ในพระวหิารอันศักดิสิ์ทธิ์ทําให้เกิดความเป็นไปไดสํ้าหรบั
แตล่ะบุคคลที่จะกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและ
เพื่อที่ครอบครวัจะเป็นหน่ึงเดยีวช่ัวนิรนัดร”์ 1

การตดัสินใจครัง้สําคญัที่สุดที่ท่านทําในชีวติ “คอื
แตง่งานกับคนที่ถูกตอ้ง ในสถานที่ถูกตอ้ง โดยผู้มีอํานาจ
ถูกตอ้ง” 2 และรกัษาพันธสัญญาพระวหิารของท่านหลังจาก
น้ัน ไม่มีความสูงส่งหากปราศจากการผนึกในพระวหิาร

เพ่ือให้คูค่วรกับความสูงส่ง สามีภรรยาตอ้งเข้าสู่ “พันธ-
สัญญาใหม่และเป็นนิจ, และ [ตอ้ง] ผนึกไวก้ับพวกเขาโดย
พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์แห่งคาํสัญญา, โดยเขาผู้ที่รบัการ
เจิม”—ศาสดาพยากรณ์ ถ้าเรารกัษาพันธสัญญาพระวหิาร 
เราจะ “สืบทอดบัลลังก์, อาณาจักร, มณฑล, และอํานาจ, 
อํานาจการปกครอง, ยอดสูงสุดและห้วงลึกทัง้ปวง . . . 
และรศัมีภาพในส่ิงทัง้ปวง . . . ซ่ึงรศัมีภาพน้ีจะเป็นความ
สมบูรณ์และความตอ่เน่ืองของพงศ์พันธุ์ทัง้หลายตลอด
กาลและตลอดไป” (คพ. 132:19; ด ูข้อ 7 ดว้ย)

การผนึกในพระวหิารมคีาํสัญญาถงึพรนิรนัดร์ ในชีวติ
หน้าและเป็นไปไดม้ากขึน้วา่ชีวติแตง่งานจะมีความสุขใน บ
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ชีวติน้ี ในฐานะบตุรหรอืธดิาที่ ไดร้บัการอทุศิถวาย
แดพ่ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ ทา่นไดท้าํพันธสัญญาวา่
จะมาแผน่ดนิโลกเวลาน้ีเพือ่เสรมิสรา้งอาณาจกัร
ของพระผูเ้ป็นเจา้ การสรา้งอาณาจกัรรวมถงึการ
แตง่งานในพระวหิารของทา่นเองดว้ย

4 ร่วมมือกบัพระ เ้ปนเจา้ในการน�าลกทางวิ า
องพระองคมายงั น่ดินโลก

ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวักล่าววา่ “พระบัญญัต ิ
ข้อแรกที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่อาดมัและ 
เอวาเกี่ยวข้องกับศักยภาพของคนทัง้สองที่จะเป็น 
บิดามารดาในฐานะสามีและภรรยา เราประกาศวา่ 
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าที่ ให้บุตรธิดาของ 
พระองคข์ยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้เต็มแผ่น 
ดนิโลกยังมีผลบังคบั”

ครอบครวัทุกวนัน้ีเล็กกวา่ครอบครวัรุน่ก่อน—
แม้แตค่รอบครวัแอลดเีอส เรามักจะหาเหตปุระวงิ
เวลาหรอืจํากัดจํานวนบุตรที่เรามี ตวัอย่างเช่น 
“เราตอ้งเรยีนให้จบก่อน” หรอื “เราตอ้งไดง้านที่
ดกีวา่น้ี เราจะไดม้ีเงินมากขึน้” หรอื “ทําไมตอ้ง
ทําให้ชีวติแตง่งานหมดสนุกดว้ยการมีลูกเล่า”

ทา่นไดร้บัพรใหมี้ประจกัษ์พยานเกีย่วกบัพระ
กติตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซคูรสิต ์ท่านมี
พรของนิรนัดรมอบใหล้กูๆ ของทา่น อย่ามวัแตค่ดิ
วา่ทา่นตอ้งจดัหาทุกส่ิงทางโลก ของขวญัชิน้ใหญ่
ทีสุ่ดท่ีทา่นจะมอบใหล้กูๆ ของทา่นไดค้อืการไดร้บั
ทกุส่ิงทางวญิญาณในอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้

เมือ่ทา่นหารอืกบัคูส่มรสรว่มกบัการสวด
ออ้นวอนเรือ่งการมบีตุร จาํไวว้า่ทา่นเป็นคนหนุ่ม
สาวผูม้สิีทธกิาํเนิดอันสูงส่ง โปรดอยา่ตดัพระผูเ้ป็น
เจา้ออกจากการตดัสินใจของทา่น จงใช้สิทธิน้ั์นให้
กาํเนิดบตุรธิดาทางวญิญาณใหม้ากเทา่ทีพ่ระผูเ้ป็น
เจา้ทรงพรอ้มจะส่งมาใหค้รอบครวัทา่น คนเหลา่

น้ีเป็นบตุรธดิาของพระองคม์านานกอ่นพวกเขาจะเป็นลกู
ของทา่น

ดว้ยศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้าและถ้อยคาํของศาสดา
พยากรณ์ จงเดนิหน้าตอ่ไปโดยไม่มีข้อแก้ตวัหรอืไม่ลังเล
และสรา้งครอบครวันิรนัดรข์องท่าน

5 อยา่หมกม่นกบัส่ือลามกหรือพ ิกรรม ดิ ีล รรม 
อ่ืน

ถ้อยแถลงกล่าวตอ่ไปวา่ “เด็กๆ มีสิทธิ์ที่จะเกิดภายใน
พันธะของการสมรสที่จะไดร้บัการเลีย้งดโูดยบิดามารดาที่
เคารพคาํสาบานของการแตง่งานดว้ยความจงรกัภักดอีย่าง
สมบูรณ์.”

ความจงรกัภักดอีย่างสมบูรณ์หมายถึงซ่ือสัตย์ตอ่คูส่มรส
ของท่านทัง้กายและใจ ส่ือลามกและความสัมพันธ์ออนไลน์
เป็นตวัอย่างของความไม่จงรกัภักดทีางใจ เมื่อคูส่มรส
ข้องเกี่ยวกับส่ือลามก เท่ากับเขาละเมิดความไวว้างใจอัน
ศักดิสิ์ทธิ์และลึกซึง้ที่สุด คูส่มรสที่เป็นผู้บรสุิทธิ์รูสึ้กวา่ตน
ถูกทรยศหักหลัง ความเช่ือมั่นและความไวว้างใจในชีวติ
แตง่งานเส่ือมถอย ผลเก็บเกี่ยวของการเป็นชู้ถูกหวา่นไว้ ใน
แปลงเพาะส่ือลามก

ขา้พเจา้ขอแบง่£นความรูสึ้กบางอยา่งจากชายคนหน่ึงที่
ไดร้บัการผนึกในพระวหิารแลว้แตสู่ญเสียครอบครวัเพราะ
ส่ือลามกและความสัมพนัธอ์อนไลน์กบัผูห้ญงิอืน่ เขาเขยีน
ดว้ยความเศรา้วา่ “ผมไม่ ใส่ ใจคาํพดูทีผ่มไดร้บัในปิตพุร ซ่ึง
กลา่ววา่ซาตานจะไมม่อีาํนาจในชีวติคณุเวน้แตค่ณุจะยอม 
ผมใหซ้าตานมาก และเขาคอ่ยๆ รบัและใช้อาํนาจน้ันทาํลาย
ชีวติผมกบัภรรยาและลกูๆ ผมรกัพวกเขาสุดหวัใจ และยัง
รกัเหมอืนเดมิ และจะรกัตลอดไป แตค่วามรกัน้ันไม่มากพอ
จะทาํลายอาํนาจทีผ่มเต็มใจใหซ้าตานเขา้มาทําลายชีวติผม 
คาํสอนของศาสนจกัรใหว้ธิทีี ่[เรา] จะกลบัไปหาพระบดิาบน
สวรรคเ์มือ่ครอบครวัไดร้บัการผนึกเพือ่กาลเวลาและนิรนัดร
ถา้ผมจะ»งและเอาใจใส่ แตผ่มกลบัไม»่ง”

น่าสลดใจเหลือเกิน
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48 เลียโ นา

6 สอน ละด�าเนิน ีวิ ามพระกิ ิค ใน
บา้น องท่าน

ถ้อยแถลงสอนส่ิงที่เราตอ้งทําเพื่อจะมีความ
สุขในบ้านของเรา “ความสุขในชีวติครอบครวั
ส่วนมากจะสําเรจ็ไดเ้มื่อมีพืน้ฐานบนคาํสอน
ของพระเจ้า พระเยซูครสิต ์การแตง่งานและ
ครอบครวัที่ประสบความสําเรจ็ไดร้บัการสถาปนา
และธํารงไวด้ว้ยหลักธรรมแห่งศรทัธา การสวด
อ้อนวอน การกลับใจ การให้อภัย ความเคารพ 
ความรกั ความเห็นอกเห็นใจ การทํางานและ
กิจกรรมนันทนาการที่ดงีาม”

เมื่อข้าพเจ้ากับภรรยาแตง่งานกันใหม่ๆ เรา 
พยายามหลายครัง้เพื่อสรา้งนิสัยของการอ่านพระ 
คมัภีรด์ว้ยกันทุกวนัเป็นครอบครวั ในที่สุดเราก็ทํา 
จนเป็นนิสัยทุกวนัเมื่อลูกคนโตของเราอายุราวเจ็ด 
ขวบ การอ่านตอนเช้ายังคงเป็นส่ิงแรกที่เราทํา 
อย่างซ่ือสัตย์เรือ่ยมานับแตน้ั่น เมื่อสรา้งนิสัยน้ัน
กับลูกคนอื่นแล้ว ลูกที่อายุน้อยกวา่ก็อยากจะมี
ส่วนรว่มเมื่อพวกเขาโตพอ บ่อยครัง้ที่เราตอ้งอ่าน
ก่อน 6 โมงเช้าเพราะเซมินารเีช้าตรู่

คูแ่ตง่งานใหม่อยู่ ในสถานะที่ตอ้งเริม่ประเพณี
ครอบครวัที่ชอบธรรมของตน—จัดการศึกษาพระ
คมัภีรเ์ป็นครอบครวัทุกวนั สวดอ้อนวอนเป็น
ครอบครวั และเตรยีมลูกๆ ให้พรอ้มสําหรบังาน
เผยแผ่และการแตง่งานในพระวหิาร

7 ใหเ้กียร ิบทบาท องบิดา ละมารดาในการเล้ียงด
บ ร ิดา

ถ้อยแถลงมีคาํแนะนําสําคญับางประการเช่น
กันเกี่ยวกับการเลีย้งดลููกๆ “มารดารบัผิดชอบ
เบือ้งตน้ในการเลีย้งดบูุตรธิดา ในความรบัผิดชอบ
อันศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ี บิดาและมารดามีหน้าที่ช่วย
เหลือกันในฐานะเป็น หุ้นส่วนเท่าๆ กัน”

บางครัง้บิดาหรอืมารดาอาจรูสึ้กวา่เขาหรอืเธอเลีย้งและ
อบรมส่ังสอนบุตรธิดาไดด้กีวา่ ศาสดาพยากรณ์ในสมัยการ
ประทานน้ีสอนซํา้หลายครัง้วา่สามีและภรรยาสรา้งการเป็น
หุ้นส่วนในชีวติแตง่งาน การตดัสินใจทัง้หมดที่เกี่ยวข้อง
กับครอบครวัควรทํารว่มกันและดว้ยความปรองดอง

หุ้นส่วนเท่าๆ กันต้องเป็นหุ้นส่วนเท่าๆ กัน หารอืกัน
และสวดอ้อนวอนด้วยกัน รบัการนําทางจากพระวญิญาณ
เพื่อให้รูว้ธิีที่ ได้ผลมากท่ีสุดในการเลีย้งดูบุตรธิดาด้วยกัน 
การตัดสินใจของท่านมีผลต่อจุดหมายนิรนัดรข์องพวก
เขา

8 ใ สิ้ท ิเสรีทาง ีล รรมเลือก ิด ามพระ ้ ่วยใหร้อด

การตดัสินใจวา่ท่านจะอยู่ตรงไหนในอีก 20 ปีข้าง
หน้าหรอื 20 ศตวรรษข้างหน้าขึน้อยู่กับท่านทัง้หมด ท่าน
มีอิสระที่จะเลือก แตผ่ลนิรนัดรม์าจากการเลือกของท่าน 
เพราะการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด พระองคจ์ึงทรง 
“ ไถ่ [มนุษย์] จากการตก [และ] พวกเขาย่อมเป็นอิสระ
ตลอดกาล, รูจ้ักแยกแยะดช่ัีว; กระทําดว้ยตนเอง และมิถูก
กระทํา, นอกจากเป็นไปโดยโทษของกฎในวนัสุดท้ายและ
สําคญัยิ่ง, ตามพระบัญญัตซ่ึิงพระผู้เป็นเจ้าประทานไว.้

“ดงัน้ัน, มนุษย์เป็น . . . อิสระที่จะเลือกเสรภีาพและ
ชีวตินิรนัดร,์ โดยผ่านพระผู้เป็นส่ือกลางที่ยิ่งใหญ่ของมวล
มนุษย์, หรอืจะเลือกการเป็นเชลยและความตาย, ตามการ
เป็นเชลยและอํานาจของมาร; เพราะเขาแสวงหาเพื่อจะให้
มนุษย์ทัง้ปวงเศรา้หมองเหมือนตวัเขา” (2 นีไฟ 2:26–27; 
เน้นตวัเอน)

ซาตานเกลียดท่านเพราะคนแบบท่านและส่ิงที่ท่าน
เป็น เขาตอ้งการทําให้ท่านเศรา้หมองเหมือนตวัเขา พระ
เยซูครสิตท์รงรกัท่าน พระองคท์รงจ่ายคา่บาปของท่าน 
พระองคท์รงสละพระชนม์ชีพเพื่อท่าน พระองคท์รงเชือ้
เชิญให้ท่านตดิตามพระองคแ์ละกลับใจหากจําเป็น เมื่อ
ท่านเลือกตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด ท่านจะมี “สันตสุิขใน
โลกน้ีและชีวตินิรนัดร์ ในโลกที่จะมาถึง” 3
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9 พั นา รัท าเพื่ออดทนจนกวา่ ีวิ จะหาไม่
ศรทัธาเกิดขึน้เมื่อท่านเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้า 

ศาสดาพยากรณ์นีไฟสอนวา่ “ดงัน้ัน, ท่านตอ้งมุ่งหน้า
ดว้ยความแน่วแน่ในพระครสิต,์ โดยมีความเจิดจ้าอัน
บรบิูรณ์แห่งความหวงั, และความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้า
และตอ่มนุษย์ทัง้ปวง. ดงัน้ัน, หากท่านจะมุ่งหน้า, ดืม่ดํา่
พระวจนะของพระครสิต,์ และอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่
แล้ว, ดเูถิด, พระบิดาตรสัดงัน้ี: เจ้าจะมีชีวตินิรนัดร”์ 
(2 นีไฟ 31:20)

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวเมื่อเรว็ๆ น้ีในการ
ประชุมใหญ่สามัญวา่ “อนาคตสดใสเท่าศรทัธาของท่าน”4 
น่ีรวมถึงศรทัธาที่จะอดทนและเอาชนะอุปสรรคทัง้มวล 
รวมทัง้ความขุ่นข้องหมองใจ การทรยศหักหลัง และความ
ผิดหวงั ศรทัธาที่จะอดทนจะกําหนดจุดหมายของท่าน  
แม้จุดหมายนิรนัดรข์องท่าน

10 ยอมใหค้วามประสงค องท่านเปนไป ามพระประสงค
องพระ เ้ปนเจา้

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงสัมผัสจิต
วญิญาณท่านดว้ยความปรารถนาจะทําดขึีน้ เป็นคนดขีึน้
และทําตามคาํแนะนําของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติของเรา 
ข้าพเจ้าหวงัให้ท่านรูสึ้กปรารถนาจะเพิ่มพลังคาํมั่นสัญญา
ของท่านวา่จะเป็นทัง้หมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกําหนดล่วง
หน้าให้ท่านเป็น

“พี่น้องชาย [หญิง] ทัง้หลาย, เราจะไม่ก้าวต่อไปใน
อุดมการณ์อันสําคัญยิ่งเช่นน้ันหรือ? จงก้าวไปข้างหน้า

และอย่าถอยกลับ. ความกล้าหาญ, . . . และ
ก้าวต่อไป, ต่อไปถึงชัยชนะ ! . . . ฉะน้ัน, 
ให้เรา, ในฐานะศาสนจักรหน่ึงและผู้คนกลุ่ม
หน่ึง, และในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย, ถวาย
เครื่องถวายบูชาในความชอบธรรมแด่พระเจ้า” 
(คพ. 128:22, 24)

เครื่องถวายบูชาที่แต่ละท่านจะถวายพระ 
ผู้เป็นเจ้าได้คืออะไร คือของขวัญชิน้หน่ึงที่ 
พระองค์จะไม่มีวันเรียกร้องจากท่าน คือการ 
ถวายความประสงค์ของเราตามพระประสงค ์
ของพระองค์ คือการวางสิทธิ์เสรีของท่านไว้บน
แท่นบูชาส่วนตัว

Lectures on Faith ตอนหน่ึงที่เขียนโดยเจ้า
หน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่รุน่แรกในสมัยการประทานน้ี
กล่าววา่ “ศาสนาที่ ไม่เรยีกรอ้งการเสียสละอะไร
เลยไม่มีพลังอํานาจมากพอจะก่อให้เกิดศรทัธาอัน
จําเป็นตอ่ชีวติและความรอด” 5

สิทธิ์เสรขีองท่านคอืส่ิงหน่ึงที่เป็นของท่านอย่าง
แท้จรงิที่ท่านสามารถถวายเป็นเครือ่งถวายบูชาแด่
พระผู้เป็นเจ้าได ้ท่านจะเป็นเหมือนพระองคเ์มื่อ
ท่านสมัครใจทําให้ความประสงคข์องท่านเป็นของ
พระองค์

ข้าพเจ้าสรปุดว้ยพยานของข้าพเจ้าถึงพระผู้ 
ช่วยให้รอด เมื่อท่านใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์ 
ยอมให้ความประสงคข์องท่านเป็นไปตามพระ 
ประสงคข์องพระองค ์ทําตามคาํแนะนําของ 
ศาสดาพยากรณ์ของพระองค ์และเช่ือ»งการ 
กระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ ท่านจะเป่ียมดว้ย 
ศรทัธา มีความสุข และประสบความสําเรจ็ ◼
จากคาํปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่ง “ท่านจะอยู่ตรงไหนใน  
20 ปีข้างหน้า” ทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์–ไอดาโฮ วนัที ่15 
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ถา้ใครในพวกท่าน าด
ส ิปั า ใหค้นนั้นทล อ
จากพระเจา้ ป้ระทานให้
กบัทกคนดว้ยพระทยักวา้ง

วาง ละไม่ทรง �าหนิ 
ลว้เ ากจะไดรั้บ ามท่ี

ทล อ 
่จง อดว้ยความเ ื่อ

ละไม่สงสยั เพราะวา่คน
ท่ีสงสยันั้นเปนเหมือน
คล่ืนในทะเลท่ีถกลมพดั

ดัไปมา

ก ก

����� 1:5
����� 1:5
�����ก�����ก����� 1:5
ก  1:5

����� 1:5
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�����
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เ

ท่านจะใหค้ �า นะน�าอะไร ก่
เยาว นเก่ียวกบัการใ ก้ารสวด
ออ้นวอนใน ีวิ พวกเ า
ซิสเตอรอ์อสคารส์นั: จงสวด

อ้อนวอนให้เป็นนิสัย ท่านจะลืมสวด
อ้อนวอนไม่ได ้ท่านจะเพิกเฉยเรือ่งน้ี
ไม่ได ้พี่ชายของเจเรด็ให้แบบอย่างใน
เรือ่งน้ี (ด ูอีเธอร ์2:14)
บราเดอร์ โอเวน: การลมืสวด

ออ้นวอนบา้งบางครัง้เป็นเรือ่งหน่ึง แต่
ทีแ่ยก่วา่น้ันคอืการหนัหลงัให้พระเจา้
และไมต่อ้งการสวดออ้นวอน เมือ่ท่าน
รูสึ้กเหมอืนไมค่วรสวดออ้นวอน น่ัน
คอืเวลาทีท่า่นจาํเป็นตอ้งสวดออ้นวอน
อยา่งยิง่ หากทา่นกลา่วคาํสวดออ้นวอน
และอา่นพระคมัภรี ์ทา่นจะมีพระ
วญิญาณ และหากทา่นไม่ทําเช่นน้ัน 
ทา่นจะเหนิหา่งจากพระองค์
ซิสเตอรอ์อสคารส์นั: เราพูดกับ

พระผู้เป็นเจ้าได้ โดยตรง พระองค์ ไม่
ทรงวางข้อจํากัดดา้นเวลา นับเป็นของ
ขวญัลํา้คา่ที่ ไดรู้ว้า่เราสามารถทําเช่น
น้ันไดแ้ละพระองคท์รงอยู่ที่น่ันเสมอ

ค กสวดออ้นวอนอยา่งมีความ
หมายอยา่งไร
ซิสเตอรอ์อสคารส์นั: ดฉัินนึกไม่

ออกสักประสบการณ์หน่ึง น่ันเป็นการ
ส่ังสมช่ัวชีวติ การสวดอ้อนวอนกลาย
เป็นส่วนหน่ึงที่มีความหมายมาก
ที่สุดของวนัเพราะดฉัินพยายามทํา
สมํ่าเสมอ ดฉัิน»งและรบัคาํตอบได้

เ หตใุดจึงเลือกสาระสําคญัดงักล่าว 
และน่ันมีความหมายตอ่ท่าน
อย่างไร บราเดอรส์ตเีฟน ดบัเบิลยู. 

โอเวนประธานเยาวชนชายสามัญ  
และซิสเตอรบ์อนนี แอล. ออสคารสั์น
ประธานเยาวชนหญิงสามัญแบ่ง£น
ความคดิของพวกเขา

เห ใดจงใ พ้ระคมัภีร อ้น้ี 
ซิสเตอรอ์อสคารส์นั: พระเจ้าทรง

ทราบวา่ท่านจะตอ้งไดข้่าวสารอะไร 
และที่น่าทึ่งคอืสาระสําคญัตอบ£ญหา
บางประเด็นที่เกิดขึน้ระหวา่งปีและ
เหมาะอย่างยิ่งกับส่ิงที่กําลังเกิดขึน้ใน
ชีวติท่าน 

เมื่อเราสนทนากันวา่น่าจะใช้  
ยากอบ 1:5– 6 เป็นสาระสําคญัของ 
ปีน้ี พระวญิญาณสถิตอยู่ ในห้องน้ัน  
เราทุกคนเห็นพ้องวา่จะเป็นพระ
คมัภีรท์ี่ดสํีาหรบัเยาวชนของเรา
เพราะข้อน้ีมีความเช่ือมโยงกัน
หลายประการ ข้อน้ีมีความเช่ือมโยง
กับประวตัศิาสนจักร—เป็นข้อพระ
คมัภีรท์ี่ โจเซฟ สมิธอ่านซ่ึงกระตุน้
ให้ท่านเข้าไปในป่าศักดิสิ์ทธิ์และสวด
อ้อนวอน ความเช่ือมโยงอันสําคญัยิ่ง
ประการที่สองคอื ข้อน้ีแสดงประจักษ์
พยานถึงพันธกิจอันสูงส่งของโจเซฟ 
สมิธ ส่ิงที่เราตอ้งการในเวลาที่ช่ือเสียง
ของท่านและประวตัศิาสนจักรยังคง
เป็นที่กังขาของชาวโลก อีกทัง้เป็น
ข่าวสารที่บอกวา่เราจะไดร้บัการเปิด

เผยส่วนตวัในชีวติเราอย่างไร ซ่ึงทุก
คนจําเป็นตอ้งรู้
บราเดอร์ โอเวน: มีมากมายเกิด 

ขึน้ในชีวติท่านทุกวนัน้ี และท่านมี 
คําถามมากมาย เน่ืองด้วยส่ือสังคม 
และโปรแกรมค้นหาทัง้หมดที่เรามี  
ท่านจึงมีแหล่งข้อมูลมากมายให้หาคํา 
ตอบสําหรบัคําถามเรือ่งศรทัธาของ 
ท่าน พระคัมภีรข์้อสําคัญข้อน้ีแสดง 
ให้เห็นขัน้ตอนการเปิดเผยของ 
โจเซฟ สมิธ ซ่ึงเป็นต้นแบบที่เราพึง 
ตาม 

เยาว นจะใ ้ ละท�าให ้ยากอบ 
5   เปนเร่ืองใกล้ วัไดอ้ยา่งไร
ซิสเตอรอ์อสคารส์นั: พระคมัภีร์

ข้อน้ีมีข่าวสารอันสําคญัยิ่ง กล่าววา่ 
“จงขอดว้ยความเช่ือและไม่สงสัย” 
(ยากอบ 1:6) น่ีสะเทือนอารมณ์อย่าง
ยิ่ง ท่านตอ้งทูลขอดว้ยความเช่ือ  
และไม่สงสัย
บราเดอร์ โบเวน: และการทูลขอ

ดว้ยความเช่ือหมายถึงการทูลขอดว้ย
เจตนาแท้จรงิ เมื่อโจเซฟ สมิธได้
รบัคาํตอบวา่ควรนับถือนิกายใด ท่าน
ไม่เพียงแตพู่ดวา่ “ดแีล้วที่รู ้แต ่. . .” 
ท่านออกไปดว้ยศรทัธา
ซิสเตอรอ์อสคารส์นั: จําไวว้า่การ

สวดอ้อนวอนที่ชอบธรรมไม่ ใช่การทูล
ขอส่ิงที่เราตอ้งการแตค่อืการหาให้พบ
วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาอะไร
จากเรา
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ดขีึน้มาก เราเรยีนรูแ้ละเราดขีึน้เมื่อ
เรามีส่วนในกระบวนการน้ีมากขึน้ 
แคท่าํสมํ่าเสมอทุกๆ วนั ให้แน่ใจวา่
ดฉัินไม่พลาดโอกาสที่จะพูดคยุกับ
พระบิดาบนสวรรคข์องดฉัิน ยิ่งเรา
สวดอ้อนวอน เราจะยิ่ง»งคาํตอบเหล่า
น้ันไดด้ขีึน้
บราเดอร์ โอเวน: สมัยเป็นเยาวชน

เมื่อผมตอ้งการรูอ้ะไรบางอย่าง  
ผมจะนึกถึงนิมิตแรกและคดิวา่  
“ โจเซฟ สมิธก็อยากรู ้ผมไม่ตอ้งการ
ปรากฏการณ์ใหญ่โต แตต่อ้งการคาํ
ตอบ” และดว้ยเหตน้ีุผมจึงทําตาม
รปูแบบน้ันดว้ยศรทัธา ผมจําไดว้า่ผม
คกุเข่า ก้มศีรษะ และสวดอ้อนวอน
ออกเสียง การทําตามรปูแบบน้ันอย่าง
ตอ่เน่ืองเป็นพรให้ชีวติผมไดร้บัการ
เปิดเผยส่วนตวัหลายครัง้ 

เร่ืองส�าคั ท่ีสดเร่ืองหน่งท่ี
เยาว นจะไดเ้รียนร้จาก 
พระคมัภีร อ้น้ีคืออะไร
บราเดอร์ โบเวน: ผมแคต่อ้งการ

เน้นยํา้รปูแบบของการสวดอ้อนวอน
ที่ โจเซฟ สมิธวางไว ้เมื่อท่านอายุ
แค ่14 ปี ท่านสับสน ท่านจึงอ่าน
พระคมัภีร ์นิมิตแรกไม่ ใช่เวลาช่ัว
ประเดีย๋วขณะที่ โจเซฟคกุเข่า มีงาน
มากมายก่อนหน้าน้ัน ท่านใครค่รวญ
คาํถามของท่านหลายตอ่หลายครัง้ 
เมื่อท่านพบ ยากอบ 1:5–6 ท่านกล่าว
วา่ “ ไม่เคยมีข้อความใดในพระคมัภีร์
มาสู่จิตใจมนุษย์ดว้ยพลังไดม้ากไป
กวา่ข้อความน้ีที่ขณะน้ันมาสู่จิตใจ
ข้าพเจ้า” ( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ
1:12) ข้อน้ันเข้ามาในใจท่านดว้ยพลัง
แรงกล้า และท่านทําตามน้ัน ท่าน
สวดอ้อนวอนดว้ยเจตนาแท้จรงิและ
เดนิหน้าดว้ยศรทัธา และน่ันคอืส่ิงที่
เราหวงัจะให้ท่านรูสึ้กกับพระคมัภีรข์้อ
น้ีตลอดปี 2017 ◼

ไ ม่วา่ท่านก�าลงัวาง นกิจกรรมหรือการประ มให ่หรือ ค่นกถงสาระส�าคั น้ี 

ท่านจะพบ ลงาน ิลปะ เพลง ละ หล่ง อ้มลเพิ่มเ ิมส�าหรับสาระส�าคั  

สหกิจกรรมปีน้ีท่ี lds. org/ go/ 11752 
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ถา้ใครในพวกท่าน าดส ิปั า ใหค้นนั้นทล อจากพระเจา้ ป้ระทานใหก้บัทก
คนดว้ยพระทยักวา้ง วาง ละไม่ทรง �าหนิ ลว้เ ากจะไดรั้บ ามท่ีทล อ 

่จง อดว้ยความเ ื่อ ละไม่สงสยั เพราะวา่คนท่ีสงสยันั้น
เปนเหมือนคล่ืนในทะเลท่ีถกลมพดั ดัไปมา
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พระบิดาบนสวรรคท์รงให้การสวดอ้อนวอนเป็นวธิี 
ส่ือสารกับพระองค์ โดยตรงเพื่อขอบพระทัย ทูลขอพร  
และเตบิโตทางวญิญาณ บางครัง้ทัง้หมดทีต่อ้งทาํคอื 

ก้มศีรษะ กอดอก กล่าวคําที่เรยีบง่ายและจรงิใจ เยี่ยมเลย ใช่ 
ไหม ตอ่ไปน้ีเป็นคาํสัญญาหรอืพรห้าข้อที่เราจะไดร้บัถ้าเราสวด
อ้อนวอน

พลงัเอา นะ
ความท่ีเปนมน ย เราร้สกถงความอ่อน อ

ไดใ้นหลาย  ดา้น กาย อารม  วิ า  ละ

จิ ใจ เราด้ินรน ะพยายามวิง่ ่งหรือสอบ

ให้ า่นหรือ า้นทานการล่อลวงหรือ ม้ ่ร้สกถงพระวิ า  

่การสวดออ้นวอนจะใหพ้ลงัท่ีเรา อ้งใ เ้อา นะ ส่ิงใดกต็าม 

ท่ี ีวิ หยบิยืน่ใหเ้รา

ามท่ีนีไ กล่าว พระเจา้ไม่ทรงใหบ้ั ั ิ ก่ลกหลาน

มน ย  นอกจากพระองคจะทรงเ รียมทางไวใ้หพ้วกเ า เพื่อ

พวกเ าจะท�าส�าเรจในส่ิง ่งพระองคทรงบั าพวกเ า  

(  นีไ  ) พระเจา้สามารถประทานพลงัใหเ้ราบรรลส่ิงดีท่ี

เราพยายามท�าถา้นัน่เปนพระประสงค องพระองค

จงสวดออ้นวอน อพลงัเอา นะการล่อลวง จงสวด

ออ้นวอน อพลงัจดจ่อ ละ ก าอยา่งมีประสิท ิภาพเพื่อ

เ รียมสอบ จงสวดออ้นวอน อพลงัท่ีจะวิง่ ละไม่เหน่ือยลา้ จง

สวดออ้นวอน อพลงั ละพระองคจะ

ทรงท�าใหท่้านเ ม้ ง

การใหอ้ภยั
นัน่เปนเร่ืองดีท่ีคิด

วา่เราไม่ดีพร้อม เรา
ท�า ดิพลาด ละนัน่

เปนเพียงส่วนหน่ง อง ีวิ  ่พระเจา้
ทรงจดัหาวิ ีให้ กไ้  นัน่คือเด านภาพ

ห่งการ ดใ ้ องพระเย คริส  ละ
วิ ีหน่งท่ีจะเ า้ถงเด านภาพนั้นคือการสวด
ออ้นวอน

เม่ือเราทล อการใหอ้ภยั า่นการสวดออ้นวอน เราจะ
ไดรั้บการอภยับาป า่นการ ดใ ้ องพระ ้ ่วยใหร้อด ถง

มบ้าปท่ีให ่กวา่จะ อ้งไดรั้บความ ่วยเหลือจากอ ิการ
หรือประ านสา า ่การสวดออ้นวอนท่ีจริงใจเปนส่วน

วัจะเปนกา้ว รก  กา้วหน่งท่ีน�าไปส่การใหอ้ภยัเสมอ 
ไม่วา่เราจะทล อใหพ้ระบิดาบนสวรรคประทานอภยั

ก่เราหรือ ่วยใหเ้ราใหอ้ภยั อ่ื้นก าม พระองคจะทรง
่วยใหเ้ราเรียนร้วิ ีใหอ้ภยั นเองเ ่นกนั

21

ค�าสั า 5 ขอ้
ของการสวดออ้นวอน
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บิดาที่รกัของเราโดยตรง จงใช้การสวด
อ้อนวอนและให้พระองคป์ระทานพรท่าน
สําหรบัการสวดอ้อนวอน แตห่ลังจากได้
รบัพรเหล่าน้ีจากการสวดอ้อนวอนที่จรงิใจ
แล้ว จงจําไวว้า่ท่านตอ้งแสดงความสํานึก
คณุอย่างจรงิใจใน—การสวดอ้อนวอน ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

ความร้ ละการน�าทาง
การเปิดเ ยส่วน วัอาจเปนพรท่ีสั าไวใ้น ั้น รกพร

หน่ง องการสวดออ้นวอนท่ีท่านนกถง โดยเ พาะอยา่งยิง่
เม่ือสาระส�าคั สหกิจกรรมปีน้ีวนเวยีนอยใ่นความคิด อง

ท่าน โจเ  สมิ าดความร้วา่จะนบัถือนิกายใด ท่านจงคกเ ่าในป่า
กัดิสิท ิ ทลถาม ละไดรั้บค�า อบ ในวิ ี ่ งมีพลงัมาก

่การเปิดเ ยไม่ใ ่เ พาะส�าหรับ าสดาพยากร เท่านั้น ละไม่
อ้งเปนประสบการ สะเทือนโลก ถา้ใครในพวกเรา าดส ิปั า

เร่ืองใด เรา สามารถ ละ ควร ทล อจากพระ เ้ปนเจา้ พระองคจะทรง
อบ มบ้างคร้ังไม่ใ ่ในวิ ีท่ีเราคาดหวงั พระเจา้จะทรง
อบค�าถาม องเรา ละ ่วยน�าทาง ีวิ เรา 
่เรา อ้งทล อก่อน

ความปรารถนาจะท�า ามพระประสงค
องพระเจา้
เราอาจเหนไดย้ากกวา่วา่น่ีเปนพร เพราะพดาม รงคือ บางคร้ัง วัเรา อ้งการส่ิงท่ีพระเจา้ไม่ทรงประสงคจะประทาน ก่เรา ่เม่ือเราสวดออ้วนอน อใหเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสอยา่ง ทจ้ริง ละมีความปรารถนาจะท�า ามพระประสงคองพระเจา้ เราจะสงัเก เหนส่ิงอั จรรยใจบางอยา่ง นัน่คือ ส่ิงท่ีเราอ้งการเร่ิมเหมือนส่ิงท่ีพระองคทรงประสงคมาก ้น่การเปล่ียน ปลงในใจน้ีจะไม่เกิด ้นทนัที เอลเดอรเดวดิ เอ   เบดนาร ห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสองกล่าวไวว้า่ ส�าหรับเราส่วน ให  ่การเปล่ียนใจเล่ือมใสมกัจะเปนกระบวนการ ่อเน่ือง  ไม่ไดเ้กิด ้นคร้ังเดียวจากประสบการ อนัทรงพลงัหรือน่าท่ง  ่บรรทดัมาเ ิมบรรทดั ละก เก มาเ ิมก เก   ทีละนอ้ยจน ทบไม่ทนัสงัเก วา่ รงจงใจ ความคิด ค�าพด ละการกระท�า องเราค่อย  สอดลอ้งกบัพระประสงคองพระ เ้ปนเจา้  ( เปล่ียนใจเล่ือมใสมาส่พระเจา้   เลียโฮนา, พ ย  2 2  )

4

สนั ิส
พรประการหน่งท่ีสั ากบัเราถา้เราสวดออ้นวอนคือสนั ิส ละการปลอบโยน า่นพระวิ า บริสท ิ เพราะพระองคมีพระนามวา่พระ ป้ลอบโยน จงมัน่ใจวา่สนั ิส จะเกิด้น มใ้นยามยาก จงจดจ�าค�าสั า องพระเจา้ใน ยอหน 2  เรามอบสนั ิส ไวก้บัพวกท่าน สนั ิส องเราท่ีใหก้บัท่านนั้น เราไม่ได้ใหอ้ยา่งท่ีโลกให ้อยา่ใหใ้จ องท่านเปนทก  อยา่กลวัเลย  สนั ิส จะ 

เกิด ้นในทา้ยท่ีสดถา้ 
เราทล อ

5

3
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ด ก เ ็ เด็

ท่
 านเคยกล่าวคาํสวดอ้อนวอนและรอคาํตอบที่ดู
เหมือนไม่มีวนัไดร้บัหรอืไม่ ไม่ ใช่ท่านคนเดยีว
ที่รูสึ้กเช่นน้ัน—แตท่่านแน่ใจไดว้า่พระบิดาบน

สวรรคท์รงไดย้ินคาํสวดอ้อนวอนของท่าน สําคญัที่ตอ้ง
จําไวว้า่คาํตอบอาจไม่มาใน เวลา หรอื วธิี ที่ท่านตอ้งการ
และพระบิดาในสวรรคท์รงทราบดทีี่สุดเสมอ

ตอ่ไปน้ีเป็นคาํถามบางข้อที่ท่านจะถามตนเองเมื่อ
ท่านดิน้รนที่จะไดร้บัคาํตอบการสวดอ้อนวอน

2

 เม่ือรู้สึกว่า 
ไม่ได้รับค�าตอบการสวดอ้อนวอน5

การสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธาหมายความวา่ท่านพรอ้ม

จะทําตามคาํตอบที่ ไดร้บั—ไม่วา่คาํตอบจะเป็น

อย่างที่ท่านคาดหวงัหรอืไม่ก็ตาม ครัง้หน่ึงศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ สมิธไดร้บัคาํแนะนําดงัน้ี “เตรยีมใจ

ของเจ้าที่จะรบัและเช่ือ»งคาํแนะนําซ่ึงเรากําลังจะ

ให้แก่เจ้า; เพราะคนทัง้หลายทัง้ปวงเหล่าน้ันที่มีกฎ

น้ีเปิดเผยแก่พวกเขาจะตอ้งเช่ือ»งกฎน้ันน้ัน”(คพ. 

132:3) ถ้าท่านสวดอ้อนวอนวา่ท่านควรไปงานเลีย้ง

หรอืไม่ ท่านจะเช่ือ»งไหมไม่วา่คาํตอบจะเป็นอะไร

ก็ตาม (แม้คาํตอบจะบอกวา่ไม่ควร)

1

ก เ ็
สมมตวิา่ท่านไม่ไดอ้่านหนังสือเตรยีมสอบ

วทิยาศาสตรเ์พราะไปเที่ยวกับเพื่อน พระบิดาบน

สวรรคจ์ะทรงช่วยให้ท่านสอบผ่านไหมถ้าท่านเพียง

แตทู่ลขอความช่วยเหลือจากพระองค์
เราตอ้งทําส่วนของเราจึงจะไดร้บัพร ดว้ยเหตน้ีุใน

การอ่านหนังสือเตรยีมสอบ ท่านอาจจะสวดอ้อนวอน

ขอพลังเพื่อให้ทําไดด้ตีามการเตรยีมของท่าน

ลองพิจารณาแบบอย่างของพวกบุตรของโมไซยาห์

ผู้ประสบความสําเรจ็ในงานเผยแผ่ศาสนาของพวก

ท่านเมื่อพวกท่านพยายามเป็นพิเศษ “พวกท่านยอม

ตนในการสวดอ้อนวอน และการอดอาหารอย่างมาก; 

ฉะน้ันพวกท่านจึงมีวญิญาณแห่งการพยากรณ์ และ

วญิญาณแห่งการเปิดเผย และเมื่อพวกท่านสอน 

พวกท่านก็สอนดว้ยพลังอํานาจและสิทธิอํานาจของ

พระผู้เป็นเจ้า”(แอลมา 17:3)
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เ

3

5

4

เ เ กเ
พระบิดาบนสวรรคท์รงไดย้ินท่านเสมอ ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นไปไดว้า่พระองคท์รงตอบคาํสวดอ้อนวอนของท่านแล้ว! ตามทีก่ล่าวไว้ ใน หลักคาํสอนและพันธสัญญา 6:14“บ่อยเท่าทีเ่จ้าสอบถาม เจ้าก็ ได้รบัคาํแนะนําจากพระวญิญาณของเรา.” ท่านสามารถสวดอ้อนวอนขอดวงตาทางวญิญาณเพือ่ให้รูค้าํตอบ เพราะคาํสวดอ้อนวอนบางครัง้ไดร้บัคาํตอบทางอ้อมหรอืเห็นไม่ชัด—เช่นผ่านการกระทําของผู้อืน่อย่าลืมใช้เวลา»งดว้ย เอ็ลเดอรร์ชิารด ์จี. สก็อตต ์(1928– 2015) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองอธิบายวา่ “คาํตอบ [ของพระบิดาบนสวรรค]์ มักจะไม่มาขณะทีท่่านคกุเข่าสวดอ้อนวอน . . . แตพ่ระองคจ์ะทรงกระตุน้เตอืนท่านในช่วงเวลาเงียบๆ เมือ่พระวญิญาณทรงสัมผัสความคดิและจิตใจท่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด” (“การใช้ของประทานอันสูงส่งแห่งการสวดอ้อนวอน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 10–11)

ถ้าท่านเคยขอส่ิงที่ ไม่เป็นประโยชน์แก่ท่านเลย 
เป็นไปไดว้า่ท่านจะไม่ไดร้บัตามทีข่อ พระผู้ช่วยให้
รอดทรงสอนวา่เรา “ตอ้งสวดอ้อนวอนถึงพระบิดา
เสมอในนาม [ของพระเยซูครสิต]์” (3 นีไฟ 18:19) 
ซึง่ชีแ้นะให้เราทูลขอส่ิงถูกตอ้งทัง้น้ีเพือ่เราจะได้
รบั ถามตวัท่านเองวา่ “พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงรูสึ้ก
อย่างไรกับความตอ้งการของฉัน” ถ้าความประสงค์
ของท่านหยั่งรากในความเห็นแก่ตวัหรอืความไม่
ชอบธรรมรปูแบบใดก็ตาม จงสวดอ้อนวอนขอให้มี
การเปลีย่นแปลงในใจและรูว้า่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ให้ท่านปรารถนาอะไร

เ ็ เ ก

ส่ิงที่เราทูลขอตอ้งถูกตอ้ง แตจ่ังหวะเวลาตอ้งถูกตอ้งดว้ย พระบิดาบนสวรรค์

ทรงมีแผนใหญ่เตรยีมไว้ ให้เรา แตบ่างครัง้ตารางเวลาของเราตา่งจากพระองค์

เล็กน้อย “คาํของเราแน่นอนและจะไม่ล้มเหลว . . . แตส่ิ่งทัง้ปวงตอ้งบังเกิด

ขึน้ในเวลาของมัน” (คพ. 64:31–32) น่ันอาจหมายความวา่ตอ้งรอนานขึน้อีก

นิดเพื่อให้หายบาดเจ็บหรอืพบสัตวเ์ลีย้งที่หายไป และบางครัง้จังหวะเวลาของ

พระเจ้ารวมไปถึงชีวติหน้าดว้ย—แตท่่านแน่ใจไดเ้ลยวา่พระองคจ์ะทรงไดย้ิน

และทรงช่วยท่านระหวา่งทาง

อาจจะอดทนไดย้ากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคาํตอบ
การสวดอ้อนวอนของท่านไม่ชัดเจน แตข่ณะคน้หา 
ท่านจะเกิดความกล้าเพราะรูว้า่ท่านจะพบคาํตอบที่
ท่านตอ้งการเสมอถ้าท่านแสวงหาดว้ยเจตนาแท้จรงิ 
“เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราดว้ย
สิน้สุดใจของเจ้า” (เยเรมีย์ 29:13) ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา
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อน า ใหท้�าส�าเนาเพลงน้ีไวใ้ ท่ี้บา้นหรือท่ีโบสถไดโ้ดยไม่หวงั ลในเ ิงพา ิ ย 

อใหร้ะบหมายเห น้ีในส�าเนาทก บบั

น่ว น่ ค�าร้อง ละท�านอง โดย นิค เดย

  หลาย เร่ือง ราว ท่ี เ า เล่า าน ทก �า นาน

 ท่ี ท่าน คน้ หา สง สยั ความ เ ื่อ

 2  ค่อย เ ิบ โ  ที ละ บรร ทดั กระ จ่าง ดั

 กวา่ ท่ี า่น มา ดว้ย ความ หวงั พร้อม

ถามพระเจา้

 ท่ี า่น มา มี ทาง ร้ เพียง หน่ง เดียว
 กาล เว ลา ท่าน ไม่ สง สยั อีก ่อ ไป

5 ถามพระเจา้
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 ถา้ ท่าน ถาม พระ องค จะ ทรง อบ หาก ท่าน คก เ ่า วงิ วอน

 ถา้ ท่าน หลบั า กระ ิบ อ พร พระ องค จะ กระ ิบ อบ ถา้ ปวด ร้าว

 พระ จะ ทรง รัก า หาก นอบ นอ้ม พระ จะ ทรง มา

 หาก าด ปั  า ถาม พระ เจา้ ถาม พระ เจา้

 ท่ี ใด ท่าน เคย หวาด หวัน่ หลง ทาง ไป ไร้ จด หมาย รัท า จะ

       ( อ้ 2)     เพราะ

(คร้ังท่ีสาม)
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 น�า ท่าน พน้ ภยั ครา ใด สาย ลม โหม กระ หน�่า

 บดั น้ี ท่าน ก�า ลงั ยนื หยดั มัน่ คง ด�า รง ใน ความ จริง ถา้ ท่าน ถาม

 ถาม พระ เจา้

(ไปหอ้ง 25 % )

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

ไบ
รอ

นั
 บี

&

&

?

bbb

bbb

bbb

44

44

44

..

..

..∑

Œ ˙̇ œœ

w
w

Eb

  q = 

∑

œœ ˙̇ œœ

˙
˙

˙
˙

A b

∑

œœ ˙̇ œœ

ww

Cm

∑

œœ ˙̇ œœ

ww

∑

œœ ˙̇ œœ

w
w

A b

∑

œœ ˙̇ œœ

w
w

Eb

∑

œœ ˙̇ œœ

ww

B b

∑

œœ ˙̇ œœ

ww

&

&

?

bbb

bbb

bbb

9

Ó jœ œ jœ

9

œœ ˙̇ œœ

w
w

Eb

˙ Ó

œœ ˙̇ œœ

˙
˙

˙
˙

A b

Œ ‰ jœ œ œ œ œ

œœ ˙̇ œœ

ww

Cm

˙ Ó

œœ ˙̇ œœ

ww

Ó œ œ œ

œœ ˙̇ œœ

w
w

A b

&

&

?

bbb

bbb

bbb

14

œ œ œ œ œ

14

œœ ˙̇ œœ

w
w

Eb

˙ Ó

œœ ˙̇ œœ

ww

B b

∑

œœ ˙̇ œœ

ww

Œ ‰ jœ œ œ œ

œœ ˙̇ œœ

w
w

Eb

˙ Ó

œœ ˙̇ œœ

˙
˙

˙
˙

A b

&

&

?

bbb

bbb

bbb

19

Ó œ œ œ

19

œœ ˙̇ œœ

ww

Cm

œ Œ Ó

œœ ˙̇ œœ

ww

Œ ‰ jœ .œ Jœ

œœ ˙̇ œœ

w
w

A b

œ œ œ œ œ

œœ ˙̇ œœ

w
w

Eb

˙ Ó

œœ ˙̇ œœ

ww

B b

 2        

อน า ใหท้�าส�าเนาเพลงน้ีไวใ้ ท่ี้บา้นหรือท่ีโบสถไดโ้ดยไม่หวงั ลในเ ิงพา ิ ย 

อใหร้ะบหมายเห น้ีในส�าเนาทก บบั

น่ว น่ ค�าร้อง ละท�านอง โดย นิค เดย

  หลาย เร่ือง ราว ท่ี เ า เล่า าน ทก �า นาน

 ท่ี ท่าน คน้ หา สง สยั ความ เ ื่อ

 2  ค่อย เ ิบ โ  ที ละ บรร ทดั กระ จ่าง ดั

 กวา่ ท่ี า่น มา ดว้ย ความ หวงั พร้อม

ถามพระเจา้

 ท่ี า่น มา มี ทาง ร้ เพียง หน่ง เดียว
 กาล เว ลา ท่าน ไม่ สง สยั อีก ่อ ไป

5
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ยากอบ 5
ยากอบสอนให้เรารู้วิธีทูลถามพระผู้ เป็นเจ้าท้ังนีเ้พ่ือเราจะได้รับค�าตอบ

ขอด้วย [ศรัทธา]
“ข้อกําหนดของ

การทูลขอดว้ยศรทัธา 
[บอกเป็นนัยถึง] 
ความจําเป็นของการ
ไม่เพียงพูดออกมา

เท่าน้ันแตท่ําดว้ย ข้อผูกมัดคูก่ันของ
การวงิวอนและกระทํา ข้อกําหนดของ
การส่ือสารและการปฏิบัต”ิ
เอลเดอรเดวดิ เอ  เบดนาร ห่งโควรัมอคัรสาวกสิบ
สอง  ทล อดว้ย รัท า  เลียโฮนา, พ ค  2  

งโควรัมอคัรสาวกสิบ
2

หมายเหตบุรรณาธิการ: หน้าน้ีไม่มีเจตนาจะให้
เป็นคาํอธิบายครอบคลุมข้อผู้เชีย่วชาญพระคมัภีร์
เซมินารทีีเ่ลือกไว ้แตเ่ป็นเพียงจุดเริม่ตน้สําหรบั
การศกึษาของท่าน

ด เ ด

5 แตถ่้าใครในพวกท่านขาดสติ
£ญญา ให้คนน้ันทูลขอจากพระเจ้าผู้
ประทานให้กับทุกคนดว้ยพระทัยกวา้ง
ขวางและไม่ทรงตาํหนิ แล้วเขาก็จะได้
รบัตามที่ทูลขอ

6 แตจ่งขอดว้ยความเช่ือ และไม่
สงสัย เพราะวา่คนที่สงสัยน้ันเป็น
เหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา

ขาดสตปัิญญา
เราล้วนขาดสต£ิญญาในแบบที่

พระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ันประทานแก่เรา
ได ้ไม่ระดบัใดก็ระดบัหน่ึง “พระดาํริ
ของพระเจ้าก็ ไม่มี ใครหยั่งรู้ ไดเ้วน้แต่
พระวญิญาณของพระเจา้” (1 โครนิธ ์ 
2:11) น่ันคอืสาเหตทุี่เราทุกคนตอ้ง
ทูลขอดว้ยศรทัธา

ทูลขอจากพระเจ้า
“เราสามารถสวดอ้อนวอนพระบิดา

บนสวรรค์ ในพระนามของพระเยซู
ครสิต ์. . .

วตัถุประสงคข์องการสวดอ้อนวอน
ไม่ ใช่เพื่อเปลี่ยนพระประสงคข์อง
พระผู้เป็นเจ้า แตเ่พื่อให้ตวัเราและ
คนอื่นๆ มั่นใจในพรที่พระผู้เป็นเจ้า
เต็มพระทัยมอบให้ แตน่ั่นมีเงื่อนไข
วา่เราตอ้งทูลขอ 
ค่มือพระคมัภีร  สวดออ้นวอน (การ)  สวดออ้นวอน 
(ค�า)  scriptures. lds. org

ประทานให้กบัทุกคน
“พระองค์ ไม่ทรงปฏิเสธผู้ ใดที่มา

หาพระองคเ์ลย, . . . และทุกคน
เหมือนกันหมดสําหรบัพระผู้เป็น
เจ้า”
2 นีไ  2

พระทยักว้างขวาง
พระทัยกวา้งขวาง—คาํน้ีแปลมา

จากภาษากรกี หมายถึง “ความจรงิใจ” 
ซ่ึงอาจบอกเป็นนัยถึงความมุ่งมั่นใน
จุดประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าที่จะ
ประทานแก่เราอย่างเอือ้เฟ้ือและเปิด
เผย

ไม่ทรงต�าหนิ
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบท่านและ

จะไม่ทรง ตาํหนิ (วพิากษ์วจิารณ์ 
บรภิาษ หรอืตอ่วา่) ท่านที่ทูลขออย่าง
อ่อนน้อมถ่อมตนให้พระองคท์รงตอบ
คาํถามที่จรงิใจของท่าน

ไม่สงสัย
“ ในยามยาก

ลําบากจงให้พันธ-
สัญญาของท่านมา
เป็นอันดบัหน่ึง
และเช่ือ»งอย่าง

เครง่ครดั ท่านจึงจะสามารถทูลขอ
ดว้ยศรทัธาอันไม่หวัน่ไหวตามความ
ตอ้งการของท่าน และพระผู้เป็นเจ้า
จะทรงตอบ”
เอลเดอร ดี  ทอดด คริสทอ เ อรสนั ห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง  พลงั ห่งพนั สั า  
เลียโฮนา, พ ค  2  2

ประทานให้กับทุกคนดว้ยพระทัยกวา้ง
ขวางและไม่ทรงตํ
รบัตามที

6 แตจ่งขอดว้ยความเชื6 แตจ่งขอดว้ยความเชื
ย เพราะวา่คนที

เหมือนคลื

ประทานให้กบัท

£ญญา ให้คนน้ันทูลขอจากพระเจ้าผู้
ประทานให้กับทุกคนดว้ยพระทัยกวา้ง

หนิ แล้วเขาก็จะได้หนิ แล้วเขาก็จะได้

อ และไม่
ยน้ันเป็น

£ญญา ให้คนน้ันทูลขอจากพระเจ้าผู้
ประทานให้กับทุกคนดว้ยพระทัยกวา้ง
ขวางและไม่ทรงตํ
รบัตามทีทูลขอ

6 แตจ่งขอดว้ยความเชื
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วั
  นหน่ึง ผู้นําเยาวชนหญิงของดฉัินสอนเราเกี่ยวกับช่วงเวลาพิเศษที่คณุรู ้
สึกจรงิๆ ถงึพระวญิญาณและรูสึ้กใกลชิ้ดพระผูเ้ป็นเจา้ พวกเธอเรยีกช่วง 
เวลาน้ันวา่ “ช่วงเวลาซีเลสเชียล” วลีเรยีบง่ายที่จําไดง้่าย สําหรบัดฉัิน ดฉัิน 

รูแ้น่ชัดวา่ “ช่วงเวลาซีเลสเชียล” คอือะไร ดฉัินเคยรูสึ้กมาก่อน เช่น เมื่อคณุรู ้
สึกนิดๆ หรอืลิม้รสชีวติในอาณาจักรซีเลสเชียลวา่น่าจะเป็นอย่างไร และดฉัินมี 
ช่วงเวลาแบบน้ีเยอะมาก!

หลงัจากผูนํ้าเสนอแนวคดิ เราก็ออกไปขา้งนอก แสงแดดส่องผ่านมวลไม้  
เราหลบัตา ดฉัินรูสึ้กวา่แดดส่องหน้าขณะทีส่ายลมอุน่โชยมา ฝูงนกส่งเสียงเจือ้ย
แจว้ หมู่ ไมพ้ลิว้ไหวในสายลมขณะพวกเราช่ืนชมงานสรา้งของพระผู้เป็นเจา้  
น่ันเป็นช่วงเวลาซีเลสเชียล

อีกครัง้หน่ึงที่ดฉัินมีช่วงเวลาซีเลสเชียลคอืหลังจากเพื่อนสนิทของดฉัินรบั
บัพตศิมา ขณะเราเดนิกลับไปโบสถ์ดว้ยกันหลังจากทําพิธี เธอจับมือดฉัินและ
บอกวา่ดจีรงิๆ ที่เราไดเ้ป็นเพื่อนกันและจะเป็นตลอดไป—แม้ ในนิรนัดร  
ดฉัินจะไม่ลืมวนัน้ัน ดฉัินตืน่เตน้ มีความสุข และซาบซึง้ใจ

หน่ึงปีตอ่มาหรอืราวๆ น้ัน เราทัง้คูรู่สึ้กถึงปีตน้ัินดว้ยกันอีกครัง้เมื่อเรายืน
อยู่ที่อ่างบัพตศิมาและดคูณุแม่ของเธอเข้าสู่น้ําแห่งบัพตศิมา มีความสวยงาม
อยู่ทั่วไปจรงิๆ 

สถานที่ซ่ึงน่าจะมีประสบการณ์เหล่าน้ีมากที่สุดคอืในพระนิเวศน์ของพระเจ้า 
ครัง้แรกที่ดฉัินเข้าพระวหิาร ดฉัินเข้าไปกับพ่อแม่และพี่สาว ดฉัินรบับัพตศิมา
แทนคณุยายทวด และรูสึ้กวา่ท่านมีความสุข

ช่วงเวลาซีเลสเชียลเกิดขึน้ไดทุ้กที่และทุกเวลา—ขณะ»งเพลงหรอืระหวา่ง
การสังสรรค์ ในครอบครวัหรอืที่ โรงเรยีน ดฉัินจําไดว้า่การสังสรรค์ ในครอบครวั
ครัง้หน่ึง ทุกคนหยุดหัวเราะไม่ได!้ น่ันเป็นช่วงเวลาหน่ึงที่ดฉัินช่ืนชอบที่สุด

ช่วงเวลาซีเลสเชียลเหล่าน้ีเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของดฉัินและช่วยให้
ดฉัินมีวญิญาณแห่งความสํานึกคณุมากขึน้ ช่วงเวลาเหล่าน้ีสอนบทเรยีนสําคญั
แก่ดฉัิน ส่วนใหญ่แล้วช่วงเวลาซีเลสเชียลทําให้ดฉัินมีความสุขและตืน่เตน้กับ
พระกิตตคิณุ! ดฉัินรูว้า่ถ้าดฉัินเลือกดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุตอ่ไป ความ
สวยงาม ความสุข สันต ิและความรกัทัง้หมดที่ดฉัินรูสึ้กในช่วงเวลาซีเลสเชียล
แตล่ะช่วงจะเป็นส่ิงที่ดฉัินรูสึ้กไดต้ลอดเวลา—ในปรมิาณมากขึน้—ใน 
อาณาจักรซีเลสเชียล ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเมืองนอรท์ลานารค์เชอร ์สกอตแลนด์

บางคร้ังเรารู้สึกเหมือนสวรรค์อยู่ไม่ไกล

ด เ ก เ

่วงเวลา ีเลสเ ียล 
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บน: รูปนีแ้สดงถึงความรักท่ีพระผู้ เป็นเจ้า
ทรงมีต่อดิฉันเป็นส่วนตัวและต่อพ่ีสาวของ
ดิฉัน หน่ึงในน้ันก�าลงัเป็นผู้สอนศาสนา
เตม็เวลา พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
เป็นความปีติยินดีสุดจะพรรณนาในชีวิตเรา

เคเนีย อาร  ท่ีพระวหิารมอนเ รเรย เมก ิโก

หอ้งสนทนา

เ เ เ

มรบับัพตศิมาในปี 2012 และรว่มประชุมที่สาขาหน่ึงใน 
ท้องถิ่นอิโปมีอา บราซิล ผมทําประวตัคิรอบครวัอย่าง 

จรงิจงัมาตัง้แตปี่ 2014 ผมเริม่ทาํเพราะคาํเชือ้เชิญจากเอ็ลเดอร ์
นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองที่ RootsTech  

ให้ทําบัพตศิมาสําหรบัรายช่ือครอบครวัของเรา ผมรูสึ้กวา่ตอ้งทํา 
ประวตัคิรอบครวัอย่างจรงิจัง โดยรูว้า่ถ้าผม “เคาะ” ประตจูะ “เปิด”  
(ด ูมัทธิว 7:7)

เวลาน้ีผมมรีายช่ืออกีหลายรุน่ รปูภาพ เอกสาร และสําคญัทีสุ่ดคอื  
มเีรือ่งราวครอบครวัมากขึน้ ซ่ึงน่าทึง่มาก ผมนําขอ้มลูน้ีมาเขยีนหนังสือ
โดยใช้ภาพและวนัทีจ่ากประวตัคิรอบครวัของผม โครงการน้ีช่วยใหผ้ม
ตดิตอ่กับคนในครอบครวัที่ ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกและเปิดโอกาสใหผ้มได้
แบง่£นประจกัษ์พยานวา่ครอบครวัสามารถอยูด่ว้ยกันช่ัวนิรนัดร์

งานน้ีช่วยให้ผมยืนอยู่ ในสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์ แข็งขันในศาสนจักร  
และยอมรบัการเรยีกให้รบัใช้พระเจ้าในงานเผยแผ่

ผมมีประจักษ์พยานวา่งานแห่งความรอดที่ศาสนจักรน้ีทําทัง้สอง 
ดา้นของม่านเป็นความจรงิและไดร้บัการดลใจจากพระบิดาบนสวรรค ์
ของเรา กอ่นเป็นผู้สอนศาสนา ผมมีโอกาสรบับพัตศิมาแทนบรรพชน 
ของผม และเวลาน้ีในฐานะผู้สอนศาสนาผมมี โอกาสให้บัพติศมาคนที่ 
ยังมีชีวติอยู่และตอ้งการเปลี่ยนชีวติพวกเขาตลอดกาล ◼

เอลเดอรคลอดิโอ คลาอส จเนียร  ค ะเ ย เ่ม า อริโ นา

ภาพถ่ายพระวหิารนอว อิลลินอย
ส 

โด
ย 

ไม
เคิ

ล 
เอ

ส
 รั

ลอ
ริด

า ส
ห

รั
อเ

มริ
กา
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เ ราไม่จําเป็นตอ้งขอโทษสําหรบัความเช่ือของเรา ทัง้ไม่ตอ้งอ่อนข้อให้กับส่ิงที่
เรารูว้า่เป็นความจรงิ แตเ่ราสามารถแบ่ง£นความเช่ือดว้ยท่าทีของความรกั
ความเข้าใจ—องอาจ ละมัน่ใจ ดว้ยเห็นแก่รศัมีภาพของพระผู้เป็นเจ้า

แตอ่ย่างเดยีว—โดยไม่กดดนัผู้»งของเราหรอืไม่ตอ้งรูสึ้กวา่เราล้มเหลวในหน้าที่
ของเราถ้าพวกเขาไม่ยอมรบัส่ิงที่เราเช่ือโดยทันที

เมื่อเรามีความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เราสามารถทําส่ิงเรยีบง่าย 
เพื่อช่วยนําความเข้าใจที่ดขึีน้เกี่ยวกับพระกิตตคิณุไปสู่ชีวติของสมาชิกที่แข็ง 

ขันน้อยในศาสนจักร และผู้ที่นับถือศาสนาตา่งจากเรา ไม่จําเป็นตอ้งมี โปรแกรม 
ใหม่ๆ ในการทําส่ิงน้ี เราไม่จําเป็นตอ้งมีหนังสือคูม่ือ หรอืการเรยีก หรอืการ 
ประชุมอบรม ส่ิงเดียวที่สมาชิกที่ดีของศาสนจักรต้องมีคือเรยีนรูที้่จะ พ่งพา 
อ�านาจ องพระวิ า บริสท ิ และเอือ้มออกไปดว้ยอํานาจน้ีและสัมผัส 
ชีวติบุตรธิดาของพระบิดาของเรา ไม่มีการรบัใช้ ใดที่เราให้ ไดจ้ะยิ่งใหญ่ไปกวา่ 
การแบ่ง£น ประจกั พยานส่วน วั ของเรากับคนที่ขาดความเข้าใจในเรือ่ง 
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต์

ดงัน้ัน พี่น้องทัง้หลาย เราพรอ้มจะทําบางอย่างหรอืไม่ วนัน้ีเราแตล่ะคน
ตกลงใจหรอืยังวา่จะ เพิ่มการเ รียม วัทางวิ า  โดยแสวงหาการนําทาง
จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และจากน้ัน โดยอํานาจของพระองค์ ในฐานะเพื่อน
ของเรา เราจะช่วยให้บุตรธิดาอีกหลายคนของพระบิดาของเรามีความเข้าใจและ
ความรูว้า่ศาสนจักรแท้จรงิ

ขา้พเจา้เป็นพยานวา่พระผูช่้วยใหร้อดทรงพระชนม ์และพระองคจ์ะประทาน
พรเราแตล่ะคนถา้เราทาํทกุส่ิงทีเ่ราทาํไดเ้พือ่ผลกัดนังานอันยิง่ใหญข่องศาสนจกัร
ของพระองค์ ให้รดุหน้า ขอให้เราทกุคนตกลงใจวา่จะทาํบางอยา่งมากขึน้ ◼
จากคาํปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืนเมษายน ค.ศ. 2000

วิ ี ก

ด เ ็ เด
เ ็ เ

ด
ห่งโควรัมอคัรสาวก

สิบสอง

ก ก

ก

มส�านกค อยา่งยิง่ท่ีไดเ้ ิบโ
ใน าสนจกัร มรักการ บ่งปัน
พระกิ ิค  ละ มพยายาม
เปน บบอยา่งท่ีดี เพราะ มร้วา่
เพื่อน  ละคนอ่ืน  มอง มอย ่
โดยเ พาะอยา่งยิง่พระบิดาบน
สวรรค พระบิดาในสวรรค อง
เราไม่เคยมอง า้มหรือเมินส่ิงท่ี
ค ท�า ค อ้งพยายามท�าส่ิงถก

อ้ง ละ บ่งปันพระกิ ิค กบั
บ ร ิดา องพระองค เพราะมี
โอกาสไม่จ�ากดัใหท้�าเ ่นนั้น  
ค เพียง ่ อ้งสวดออ้นวอน 

อใหพ้บ ละใ โ้อกาสเหล่านั้น
ารี จี  รั อารคนั อ สหรั อเมริกา
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เ

ทกคนรู้สึกหดหู่บางครัง้ และพระกิตติคุณที่ ได้รับ 
การฟ้ืนฟูของพระเยซคูรสิตแ์ละการสนับสนุนของ 

ครอบครวั ผู้นํา และคนอื่นๆ สามารถช่วยให้เราพบความ
อบอุ่นใจ ปีต ิและสันตสุิขอีกครัง้ แตผู่้นําศาสนจักรตา่ง
ยอมรบัวา่ภาวะซึมเศรา้อย่างรนุแรง หรอืโรคซึมเศรา้ 
(MDD) เป็นความเจ็บป่วยรนุแรงยิ่งที่สามารถขัดขวาง
ไม่ ใหบ้คุคลน้ันปฏบิตัหิน้าที่ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เอ็ลเดอรเ์จฟ-
ฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเสนอให้
ทําหลายส่ิงหากท่านกําลังประสบภาวะซึมเศรา้อย่างรนุแรง

•  อย่าสูญเสียศรทัธาในพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู
ครสิต์

•  ทําส่ิงที่นําพระวญิญาณเข้ามาในชีวติท่าน  
(สวดอ้อนวอน ศึกษาพระคมัภีร ์และอื่นๆ)

•  ขอคาํแนะนําจากผู้ปกครองและผู้นําฐานะปุโรหิต
•  รบัพรฐานะปุโรหิต
•  รบัศีลระลึกทุกสัปดาห์และยึดมั่นคาํสัญญาเรือ่งการ

ชดใช้ของพระเยซูครสิต์
•  ระวงัส่ิงบ่งชีค้วามเครยีดอาทิ ความเหน่ือยล้า  

แล้วทําการเปลี่ยนแปลง
•  ถ้า£ญหาของท่านยังอยู่ ให้พูดคยุกับผู้ปกครองหรอื 

ผูนํ้าฐานะปุโรหติเรือ่งการขอคาํแนะนําจากบุคลากร 
การแพทย์ที่มีช่ือเสียงดี

(ด ู“เหมอืนภาชนะแตก,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2013, 40–42.) ◼

เจาะประเดน

พระเจ้าทรงสอนวา่ “เจ้าควรให้อภัยกัน; 
เพราะคนที่ ไม่ ให้อภัยความผิดแก่พี่

น้องตนย่อมอยู่ ในสภาพที่ถูกกล่าวโทษตอ่
พระพักตรพ์ระเจ้า; เพราะบาปที่รา้ยแรงกวา่
ยังคงอยู่กับเขา.

“เรา, พระเจา้, จะใหอ้ภยัผูท้ีเ่ราจะใหอ้ภยั, 
แตเ่รยีกรอ้งจากเจา้ทีจ่ะใหอ้ภยัมนุษยท์ัง้ปวง” 
(คพ. 64:9–10)

เมื่อเราไม่ ให้อภัย เรากําลังให้วจิารณญาณ
อันจํากัดของเราอยู่เหนือวจิารณญาณที่
สมบูรณ์แบบของพระเจ้า พระองคท์รงมอง
เห็นจิตใจและสภาวการณ์ของผู้คนไดถ้่องแท้ 
และการพิพากษาเป็นของพระองคแ์ตผู่้เดยีว 
สุดท้ายแล้วพระองคจ์ะทรงให้ความยุตธิรรม
โดยสมบูรณ์และความเมตตาโดยสมบูรณ์แก่
ทุกคน—ทัง้คนที่ทําผิดตอ่ผู้อื่นและคนที่ถูก
กระทํา

นอกจากน้ี โดยที่ทรงเรยีกรอ้งเราให้อภัย 
พระเจ้าจะทรงช่วยเราเลือกความสุขมากกวา่
ความเศรา้หมอง ทิง้ความอาฆาตแคน้อัน
ขมขื่นและความขุ่นเคอืงใจของเรา และรบั
การเยียวยาผ่านพระคณุของพระองค ์แล้วเรา
จะคน้พบตามที่เอ็ลเดอรเ์ควนิ อาร.์ ดนัแคน
แห่งสาวกเจ็ดสิบเตอืนเราวา่ “การชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดไม่ไดม้ี ไวเ้ฉพาะคนที่ตอ้ง
กลับใจเท่าน้ัน แตม่ี ไวสํ้าหรบัคนที่ตอ้งการ
ให้อภัยดว้ย” (“สีผึง้เยียวยาของการให้อภัย,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 35) ◼

เห ใดการ  
ไม่ใหอ้ภยั จงเปน 

บาปร้าย รง กวา่การ
ท�า ดิ ่อใครบางคน

าสนจกัรมีทั นะอยา่งไรเก่ียวกบั  
ภาวะ มเ ร้า ละ นัควร
รับมือกบัภาวะ มเ ร้าอยา่งไร
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ปีน้ีใน เลียโฮนา เราจะเรยีนเกี่ยวกับ
ประวตัศิาสนจักร เปิดดรูายการพระ

คมัภีรห์น้า 68 ที่ท่านและครอบครวัสามารถ
อ่านระหวา่งปี หลังจากอ่านแล้ว ให้พูดคยุกัน
เกี่ยวกับส่ิงที่ท่านเรยีนรู ้แล้วระบายสีบรเิวณ
ตวัเลขของข้อน้ัน ภาพแตล่ะภาพในหน้าน้ี
แสดงให้เห็นส่วนหน่ึงของศาสนจักรที่แท้จรงิ
ของพระเยซูครสิตท์ี่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
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ก
ขอ้พระคมัภีรส่์วนใหญเ่หลา่น้ีเป็นการเปิดเผยจากพระเจา้ตอ่โจเซฟ สมิธ ระบายสีภาพประกอบในหน้า 66–67  

เมือ่ทา่นอา่นขอ้พระคมัภรีเ์หลา่น้ัน!
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เดก็

จาก “Faith in the Lord Jesus Christ,” Ensign, May 1994, 98–100.

พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงตอบ 
ค�าสวดออ้นวอนของฉัน  
ทุกครัง้ หรือไม่

ก ก

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

จิม
 

มด
เ

น

ด เ ็ เด
ด เ

ห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง

พระบิดาบน
สวรรคทรงทราบ

มากกวา่เรา พระองค
จะทรง อบค�าสวด
ออ้นวอน องเราใน

วิ ีท่ีดีท่ีสด

 
จงวางใจวา่พระบิดา

บนสวรรคทรงร้จกัท่าน
ละทรงรักท่าน จงวางใจวา่

พระองคจะทรงไดย้นิค�าสวด
ออ้นวอน องท่าน ละ อบ
ดว้ยส่ิงดีท่ีสดส�าหรับท่าน  

(ด  นีไ  2 )

เม่ือเรามี รัท า
ในพระบิดาบน

สวรรค ละพระเย
คริส  เราวางใจ

พระองค
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หนา้น้ี องหน

เม่ือผมไปพระวหิารกบัครอบครัว ผมรู้สึกถงึพระ
วญิญาณอย่างแรงกล้าเพราะผมรู้ว่าพระจ้าทรงอยู่
กบัเรา พระองค์ตรัสว่า “จงยอมให้เดก็เลก็ๆ เข้ามา
เฝ้าเรา” (ดู มัทธิว 19:14)

เ เ

ด เ เ ็ ด ด เ

พระเจ้าทรงท�าการสร้างให้ลกูๆ ของพระบิดา
บนสวรรค์ ผมรักสัตว์และธรรมชาติ

เ เ ็
ด ด เ

ผมเรียนรู้ในการประชุมศีลระลกึและในช้ันเรียนวนัอาทติย์ว่าบาง
ส่ิงไม่ส�าคญัเท่าส่ิงอ่ืน ส่ิงส�าคญัทีสุ่ดคอืพระกติติคณุของพระเยซู
คริสต์และการเช่ือฟังพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ผมชอบการเรียนรู้

เ เ เ เ ก็ ก

ด เ ก็ ด เ ็
ด เ ก
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 หนังสือ บนช ัน้
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ด เ ็ เด
เ เ

ก เ
ห่งสาวกเจดสิบ

“คน้ ไตรต่รอง และสวด สําคญัยิ่งยวดฉันตอ้ง
ทํา” (หนังสือเพลงสําหรบัเด็ก, 66)

ข้ าพเจ้าอายุ 12 ขวบเมื่อไดย้ินเกี่ยวกับ
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน

ยุคสุดท้าย ข้าพเจ้าพบผู้สอนศาสนาแอลดเีอส
สองคนบนรถประจําทาง พวกเขาถามวา่จะมา
สอนครอบครวัของข้าพเจ้าได้ ไหม

ผู้สอนศาสนาฝากพระคมัภีรม์อรมอนและ
จุลสารเกี่ยวกับประจักษ์พยานของโจเซฟ  

สมิธไว้ ให้เรา คณุพ่อคณุแม่ของข้าพเจ้าเป็น
คนดมีาก แตเ่วลาน้ันพวกท่านไม่เข้ารว่ม
ศาสนจักร

หนังสือสองเล่มน้ันอยู่บนชัน้หนังสือของเรา 
นานหลายปี และแล้ววนัหน่ึงเมื่อข้าพเจ้าอายุ  
18 ปี ข้าพเจ้ามองหาหนังสือดีๆ  อ่านตามชัน้ 
หนังสือของเรา ข้าพเจา้หยบิพระคมัภรีม์อรมอน 
มาอ่านบทแรก ความรูสึ้กพิเศษเกิดขึน้กับ 
ข้าพเจ้าขณะอ่าน

ข้าพเจ้าไดร้บัประสบการณ์พิเศษที่ทําให้
รูว้า่หนังสือเล่มน้ีจรงิ พระคมัภีรม์อรมอนมี
ข่าวสารพิเศษเกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์ข้าพเจ้าเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับชีวติ
ข้าพเจ้าเองและเกี่ยวกับพรของพระบิดาบน
สวรรค์

ตอ่มาข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่ ถึงแม้ โจเซฟ สมิธจะ
อายุเพียง 14 ปีแตท่่านกล้าทูลถามพระบิดาบน
สวรรคว์า่นิกายใดถูกตอ้ง

ข้าพเจ้าทําตามแบบอย่างของโจเซฟเรือ่ยมา
นับจากน้ัน ข้าพเจ้าอ่านพระคมัภีรแ์ละทูลขอ

ความช่วยเหลือและการนําทางจากพระ
บิดาบนสวรรค ์การสวดอ้อนวอนและพระ
คมัภีรม์อรมอนเป็นองคป์ระกอบสําคญั
มากของชีวติข้าพเจ้า

เมื่อท่านมี£ญหา ให้อ่านพระคมัภีร์
มอรมอนและสวดอ้อนวอน ท่านจะ
เรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับพระกิตตคิณุ
และพบคาํตอบที่ตอ้งการ เหมือน
ข้าพเจ้า จําไวว้า่ท่านรูสึ้กอย่างไรเมื่อ
ท่านพบคาํตอบ ◼
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ด เ เ เ
เรียบเรียง ามเร่ืองจริง

“พระเยซูเป็นเพือ่นทีร่กั
เรา . . . ทรงรกัเด็กทุกคน” 
(Children’s Songbook, 58)

มินจุนจ้องมองหมู่ 
เมฆนอกหน้าตา่ง  

“มีเคา้วา่พรุง่น้ีฝนจะตก” 
เขาพูด

คณุปู่เงยหน้าจาก
หนังสือพิมพ์และพยัก
หน้า ในกรงุโซล เกาหลี ใต้
ช่วงน้ันเป็นช่วงปลายฤดรูอ้น  
และฤดมูรสุมเริม่แล้ว

มินจุนวางรม่ไว้ ใกล้เสือ้ผ้าสําหรบั
ใส่วนัอาทิตย์ “ผมคดิวา่พรุง่น้ีเราน่า
จะออกแตเ่ช้า”

คณุปู่ยิม้ “ ใช่แล้ว เราจะตอ้งเดนิ
ไกลขึน้ถ้าน้ําท่วมถนนชัน้ล่าง”

“ปู่คดิวา่โบสถ์จะไม่เป็นไรใช่
ไหม” มินจุนถาม ปีที่แล้วน้ําท่วมชัน้
ใตด้นิในช่วงฤดมูรสุม

“ ใช่” คณุปู่ตอบ “แต่ไม่เสียหลาย 

ถ้าจะสวดอ้อนวอน”
“งัน้ผมจะสวดอ้อนวอนให้ โบสถ์

คนืน้ีครบั และขอให้เราไปถึงโบสถ์
อย่างปลอดภัย ชัล จา โย (ราตรี
สวสัดิ)์” มินจุนโคง้คาํนับและเข้า
นอน

รุง่เช้าพวกเขาออกจาก
อพารต์เมนตแ์ตเ่ช้าตรู ่มินจุน
แหงนมองเมฆครึม้ที่อยู่เต็มฟ้า

“ตอ้งมีศรทัธา” คณุปู่บอก
มนิจนุเดนิตามคณุปู่ขึน้ขัน้บนัได 

แคบๆ บนเนินใกล้อพารต์เมนต ์
ของพวกเขา พวกเขาหยดุพกัหายใจ 
เมื่อเดินถึงขัน้บนสุด เสือ้เชิต้สี 
ขาวของพวกเขาชืน้หมดแล้วจาก 
ความชืน้สูงในอากาศ

คณุปู่ยื่นมือออกไปสัมผัสฝนที่
เพิ่งลงเม็ด “รูสึ้กมัย้ ฝนเริม่ตก”

พวกเขากางรม่ พอพวกเขาเดนิ
ถึงบันไดอีกขัน้ ฝนก็ตกลงมาซู่ ใหญ่ 
มินจุนหรีต่ามองบันไดแตล่ะขัน้

มินจนุ  
คูค่วร
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ผ่านสายฝน “ โอ๊ย!” เขารอ้ง
ขณะลื่นล้มเข่ากระแทกพืน้

“เจ็บมัย้” คณุปู่ถาม  
เขาก้มมองรอยขาดที่กางเกง 
ของมินจุน

“แคร่อยถลอกครบั”  
มินจุนตอบเสียงส่ัน

“เราซ่อมที่ โบสถ์ ได”้  
คณุปู่บอก

มินจุนกับคณุปู่เดนิขึน้
บันไดจนสุดทางและเลีย้ว
ขึน้ถนนชัน้บน

“ข้างบนน้ีลมแรงจัง”  
คณุปู่พูดพลางจับรม่ไวแ้น่น  
มินจุนจับรม่แทบไม่อยู่ จู่ๆ 
ลมก็พัดกระโชกมาอย่างแรง
ทําให้รม่พับกลับดา้นและ
ฉีกตรงรอยตอ่ มินจุนไหล่ลู่

คณุปู่ยื่นมือไปจับรม่ของเขา “มาอยู่ ใตร้ม่ของปู่มา  
เราเกือบถึงแล้ว”

มินจุนกับคณุปู่ใช้รม่คนัเดยีวกัน แตก็่กันฝนที่ตกไม่
หยุดไดเ้ล็กน้อย เมื่อพวกเขามาใกล้ โบสถ์ มินจุนไดย้ิน
เสียงเพลง

“พวกเขาเริม่แล้ว!” มินจุนวิง่ไปถึงประตหูน้า แล้วเขา
ก็เห็นภาพตวัเองในกระจก ผมของเขายุ่ง ตวัเปียกโชก 
กางเกงขาด และรองเท้าเลอะโคลน เขาถอยออกจาก
ประตแูละเดนิลงบันได

“ผม . . . ผมเข้าไปไม่ได้
หรอก” มินจุนผิดหวงั

“ ไม่เป็นไรหรอกลูก”  
คณุปู่บอก

“แตผ่มสกปรกและเปียก
ทัง้ตวั!”

คณุปู่มองมินจุน  
จากน้ันก็มองเครือ่งวดั
ฝนที่ผูกกับรัว้

“วดัฝนมันง่าย มินจุน  
แตเ่ราวดัตวัเองแบบไหน”

มินจุนประหลาดใจกับคาํ
พูดของคณุปู่

“หลานเห็นรองเท้าเลอะ
โคลน เขา่ถลอก ผมยุง่ และ
หลานคดิวา่หลานไมคู่ค่วรเอา
เสียเลย” คณุปู่พดู “แตพ่ระ

เยซคูรสิตท์รงมวีธิวีดัดกีวา่น้ัน พระองคท์อดพระเนตร
จติใจและรูว้า่หลานกาํลงัทําส่ิงถกูตอ้ง ถา้หลานวดัตวัเอง
แบบพระองค ์หลานจะเห็นวา่เครือ่งวดัมน้ํีาลน้ออกมา”

มินจุนมองดเูครือ่งวดัฝน น้ําฝนในเครือ่งสูงขึน้ทีละ
หยด เขาคดิวา่เขาลําบากมากกวา่จะมาถึงโบสถ์ แตเ่ขา
รูสึ้กอบอุ่นและมีความสุขมากเมื่อมาถึงที่น่ัน เขาคดิวา่
เขารกัพระผู้ช่วยให้รอดมากและพระผู้ช่วยให้รอดทรงรกั
เขามาก

มินจุนกอดคณุปู่ ทัง้คูเ่ดนิเข้าไปในโบสถ์ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัโคโลราโด สหรฐัอเมรกิา

ส่ิงส�าคั ยิง่เก่ียวกบัพระกิ ิค
คือเราไดรั้บความเ ื่อถือส�าหรับ 
ความพยายาม มเ้ราจะไม่ประสบ

ลส�าเรจเสมอไป
เ ็ เด เ ด

ก เ ก
ก ก เลยีโฮนา
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ด เ เ

เรียบเรียง ามเร่ืองจริง

“ทกุคนมเีสรเีพือ่เลอืกชีว ีส่ิงทีจ่ะเป็น” (Hymns, no. 240)

ครอบครวัของคารคิกุเข่าสวดอ้อนวอนดว้ยกัน
ข้างโซฟา ทุกคนกอดอกดว้ยความคารวะ  

คณุพ่อขอให้ลิฟน้องสาวของคารสิวดอ้อนวอน
“อย่าลืมขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรคสํ์าหรบัพร 

มากมายทีเ่ราไดร้บั นะลูก” คณุพ่อเตอืนเธอ
“และอย่าลืมสวดอ้อนวอนให้เอรคิดว้ยนะ”  

คณุแม่เสรมิ คณุแม่เตอืนพวกเขาเสมอเรือ่งสวด
อ้อนวอนให้เอรคิ

อยา่ลืมสวดออ้นวอนใหเ้อริค
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เอรคิเป็นพี่ชายของคาร ิก่อนเขาไปเรยีนมหาวทิยาลัย 
เขากับคารเิป็นเพื่อนสนิทกัน เธอคดิถึงเรือ่งสนุกๆ  
ที่เคยทําดว้ยกัน

ไมกี่เ่ดอืนทีผ่า่นมา เอรคิบอกพอ่กบัแมว่า่เขาไมอ่ยาก 
เป็นสมาชิกของศาสนจกัรอกีแลว้ คารกิบัครอบครวัเธอ 
ประหลาดใจและเสียใจ พวกเขาเริม่สวดออ้นวอนใหเ้อรคิ
ทกุคนื บางครัง้พวกเขาสวดออ้นวอนขอใหเ้อรคิรูสึ้ก 
ถงึพระวญิญาณบรสุิทธิแ์ละอยากกลบัไปโบสถ ์คณุพ่อ 
สวดอ้อนวอนขอใหเ้อรคิตัง้ใจชัดเจนวา่จะเลอืกทาํส่ิงด ี 
คณุแมม่กัสวดออ้นวอนขอใหค้นทีเ่ขาไว้ ใจช่วยใหเ้ขาพบ 
เส้นทางทีถ่กูตอ้ง แมท้กุคนจะสวดออ้นวอนให้เขา แต ่

คารก็ิอดรูสึ้กโกรธนิดๆ ไม่ได ้ทาํไม 
พระบดิาบนสวรรค์ ไมท่รงนํา 
เอรคิกลบัไป 
โบสถ์

ในที่สุด ขณะที่ลิฟกล่าวคาํสวด
อ้อนวอน คารก็ิเก็บความรูสึ้กไม่
อยู่ เธอพูดโพล่งออกมาวา่ “ทําไม
พระบิดาบนสวรรค์ ไม่ทรงตอบคาํ
สวดอ้อนวอนของเรา” ทุกคนมอง
หน้าคารดิว้ยความประหลาดใจ แตเ่ธอ
อารมณ์เสียจนไม่สนใจอะไรทัง้น้ัน ไม่มี ใคร
พูดอะไรนานหน่ึงนาที

“คาร”ิ คณุพ่อพูด “เมื่อลูกกลับถึงบ้านวนัน้ี ลูกเก็บเป้
หรอืเปล่า”

“อะไรนะคะ” คารถีามดว้ยความสับสน เป้ของเธอ
เกี่ยวอะไรกับเรือ่งน้ี เธอเหลือบมองประตหูน้าและเห็น
เป้ของเธอถูกโยนไวข้้างผนังแทนที่จะแขวนไวข้้างเป้
ของลิฟ “ ไม่คะ่ . . . ขอโทษ”

“แม่ไม่ไดเ้ตอืนหนูแขวนเป้หรอื”
“เตอืนคะ่” คารติอบ เธอก้มมองเข่าตวัเอง
“แม่เตอืนบ่อยๆ ใช่ไหมให้ลูกแขวนเป้”ภา

พ
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“ ใช่คะ่” คารพิูดงึมงํา เธอยังไม่รูว้า่น่ีเกี่ยวอะไรกับ
เรือ่งน้ัน คณุพ่อไม่จรงิจังกับคาํถามของเธอหรอื

“พ่อรูว้า่เมื่อเราสวดอ้อนวอนให้เอรคิ พระบิดาบน
สวรรค ์ทรง ตอบคาํสวดอ้อนวอนของเรา—ทุกครัง้ 
£ญหาคอืเอรคิอาจจะไม่»งตอนน้ี เอรคิตอ้งเลือกวา่จะ
»งพระวญิญาณบรสุิทธิ์หรอืไม่ เหมือนที่หนูเลือกวา่จะ
»งแม่เรือ่งเป้หรอืเปล่า แตห่นูคดิวา่หนูจะทําไม่รู้ ไม่ชี ้
ทุกครัง้ ที่แม่ขอให้แขวนเป้หรอืเปล่า”

“ ไม่คะ่ หนูคดิวา่ไม่” คารติอบ
“บางวนัก็»ง!” คณุแม่พูดพลางขยิบตาให้คาร ิคารยิิม้
“สักวนัเอรคิอาจจะ»งก็ได”้ คารเิสรมิ
“แน่นอน” คณุแม่ตอบ “การ»งพระวญิญาณบรสุิทธิ์

เป็นทักษะที่ลูกตอ้งพัฒนา บางทีเอรคิอาจจะยังไม่เรยีน
รูท้ักษะน้ี” คารเิริม่รูสึ้กดขีึน้เล็กน้อย

พวกเขาทุกคนก้มศีรษะขณะลิฟ 
กล่าวคาํสวดอ้อนวอน เธอสวดอ้อนวอน 
ขอให้เอรคิ»งพระวญิญาณบรสุิทธิ์  
ขณะลิฟสวดอ้อนวอน คารริูสึ้กสงบ 
และอบอุ่น เธอรูว้า่พระบิดาบนสวรรค ์

ทรงไดย้ินคาํสวดอ้อนวอนของพวกเขา  
เมื่อลิฟทูลถึงบางส่ิงที่ทําให้ครอบครวัพวก 

เขาไดร้บัพร คารนึิกถึงพรอีกอย่างหน่ึงที่เพิ่มเข้ามา  
น่ันคอื เวลาน้ีเธอเข้าใจเรือ่งการสวดอ้อนวอนมากขึน้!

เมื่อสวดอ้อนวอนจบ คารริูว้า่พระบิดาบนสวรรค์ ไม่ได้
ลืมเอรคิ เธอรูเ้ช่นกันวา่พระองคจ์ะไม่มีวนัลืมเธอ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัเนวาดา สหรฐัอเมรกิา

เ

สิท ิเสรีเปน องประทานท่ีพระบิดาบนสวรรคประทาน
ก่ทกคน เปน องประทานใหเ้ลือกวา่เราจะท�าอะไร 

พระบิดาบนสวรรคทรง ่วยเรา ่พระองคไม่ทรงบงัคบัให้
เราท�า ทนท่ีจะบงัคบั พระองคทรงใหเ้ราเลือกดว้ย วัเราเอง
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76 เลียโ นา

พระเยซทูรงรกัฉัน
เ เ
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 ส

อ

วนัหน่ึงพระบิดาบนสวรรคร์บัส่ังกับ
เราวา่พระองคจ์ะทรงสรา้งโลกให้
เราอยู่ พระองคท์รงทราบวา่
บางครัง้เราจะไม่รกัษาพระ
บัญญัตขิณะอยู่บนแผ่นดนิ
โลก เราจะตอ้งมีพระผู้ช่วย
ให้รอดช่วยให้เรากลับบ้านไป
หาพระองค ์พระบิดาบนสวรรค์
ทรงเลือกพระเยซูเป็นพระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา

ด เ ็ ด

ก่อนสรา้งโลก เราทุกคนอยู่ ใน
สวรรคก์ับพระบิดามารดาสวรรค์
ของเราและพระเยซูพี่ชายของเรา 

เรามีความสุข และเรารกักันมาก
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 มกราคม 2  77
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พระเยซูทรงทนทุกข์ ใน
สวนเกทเสมนีและบน
กางเขน พระองคท์รง
ทนทุกข์เพื่อให้เรากลับใจ
และเพื่อเราจะไดม้ีชีวติ
อีกครัง้หลังจากเราตาย

เมือ่พระเยซเูสด็จมาแผน่ดนิ 
โลก พระองคท์รงแสดง 
ให้เราเห็นวธิีดาํเนินชีวติ 
อย่างถูกตอ้ง พระองคท์รง 
ช่วยผู้คน พระองคท์รง 
สอนพวกเขาให้รกักัน
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78 เลียโ นา

เมื่อผมเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระเยซู ผมรูสึ้กถึงความรกัที่ทรงมีตอ่ผม ◼
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 มกราคม 2  79

เดก็

ฉันเป็นลกูของพระบิดา
มารดาบนสวรรค ์
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80 เลียโ นา

คริสต์ศักราช 1939 ก่อนเกิด
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บราเดอร์บราวน์
ได้รับเชิญจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คนหน่ึงของอังกฤษให้น�าเสนอข้อโต้
แย้งตามกฎหมายส�าหรับค�าอ้างของบรา-
เดอร์บราวน์ท่ีว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์ ในค�าปราศรัยท่ีมหาวิทยาลยั
บริคัม ยงัก์เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม ค.ศ. 1955 
เร่ือง “โปรไฟล์ของศาสดาพยากรณ์” 
ประธานบราวน์ได้พูดถึงการสนทนา
ของพวกท่าน (ด ูspeeches. byu. edu)

้  าพเจ้าเริม่ . . . “คณุบอกวา่ความ 
เช่ือของผมที่วา่พระผู้เป็นเจ้าตรสั 

กบัมนุษย์ ในยคุน้ีเป็นเรือ่งเพ้อ¿น 
และไรส้าระ”

“ ใช่”
“คณุเช่ือไหมวา่พระผู้เป็นเจ้าเคย

ตรสักับมนุษย์”
“แน่นอน เราเห็นหลักฐานยืนยัน

ทั่วพระคมัภีร์ ไบเบิล”
“พระองคต์รสักับอาดมัหรอืเปล่า”
“ตรสั”
“ตรสักับเอโนค โนอาห์ อับราฮัม 

โมเสส ยาโคบ โยเซฟ และศาสดา
พยากรณ์คนตอ่ๆ มาหรอืเปล่า”

“ผมเช่ือวา่พระองคต์รสักับพวก
ท่านเหล่าน้ัน”

“คณุเช่ือไหมวา่การตดิตอ่ระหวา่ง
พระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ยุตลิงเมื่อพระ
เยซูทรงปรากฏบนแผ่นดนิโลก”

“ ไม่นะ การส่ือสารเช่นน้ันมาถึงจุด
สูงสุด ณ เวลาน้ัน”

“คณุเช่ือไหมครบัวา่หลงัจากพระ 
เยซูฟ้ืนคืนพระชนม์ ผู้เช่ียวชาญ 
บัญญัตคินหน่ึง—เขาเป็นคนทํา 
กระโจมที่ช่ือวา่เซาโลแห่งเมืองทารซั์ส 
—ระหวา่งทางไปเมืองดามัสกัสเขา 
ไดพู้ดคยุกับพระเยซูแห่งนาซาเรธ็ผู้ 
ถูกตรงึกางเขน ฟ้ืนคนืพระชนม์ และ 
เสด็จขึน้มาสวรรคม์าแล้ว”

“ผมเช่ือ”
“เซาโลไดย้ินเสียงใครครบั”
“ ไดย้ินเสียงพระเยซูครสิต ์เพราะ

พระองคท์รงแนะนําพระองคเ์อง”
“ถ้าอย่างน้ัน ผมจะบอกคณุ

อย่างตรงไปตรงมาวา่น่ีเป็นขัน้ตอน

สถานการ  
ท่ีเกิด ้นจริงกบั

าสดาพยากร
ท่ีมี ีวิ อย่

ก เ ก ก

มาตรฐานในสมัยพระคมัภีร์ ไบเบิลที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงสนทนากับมนุษย์”

“ผมคดิวา่ผมยอมรบัในข้อน้ัน แต่
มันสิน้สุดหลังจากศตวรรษแรกของ
ครสิตศั์กราชไม่นาน”

“ทําไมคณุคดิวา่มันสิน้สุดล่ะครบั”
“ผมตอบไม่ได”้
“คณุคดิวา่พระผู้เป็นเจ้าไม่ไดต้รสั

อีกเลยหรอืครบั”
“ผมมั่นใจวา่พระองค์ ไม่ไดต้รสั”
“จะตอ้งมีเหตผุล บอกผมสักข้อได้

ไหมครบั”
“ผมไม่รู”้
“ผมขอเสนอเหตผุลบางอยา่งทีน่่า

จะเป็นไปไดน้ะครบั บางททีีพ่ระผูเ้ป็น
เจา้ไมต่รสักบัมนุษยอ์กีเพราะพระองค์
ตรสัไม่ได ้พระองคสิ์น้อาํนาจ”

เขาพูดวา่ “แน่นอนวา่น่ันเป็นการ
สบประมาท”

“แลว้ถา้คณุไมย่อมรบัขอ้น้ี บางที
ทีพ่ระองค์ ไมต่รสักบัมนุษยเ์พราะ
พระองค์ ไมท่รงรกัเราแลว้และไมส่น
พระทยัความเป็นไปของมนุษยอี์กแลว้”

“ ไม่” เขากล่าว “พระผู้เป็นเจ้าทรง
รกัมนุษย์ทุกคน และพระองค์ ไม่
เลือกที่รกัมักที่ชัง”

“แลว้ถา้พระองคต์รสั ถ้าพระองค์
ทรงรกัเรา แล้วคาํตอบเดยีวทีน่่าจะ
เป็นไปได ้เทา่ทีผ่มเห็นคอื เราไม่
ตอ้งการพระองค ์เรากา้วหน้าดา้น
วทิยาศาสตรเ์รว็มากและเรามีการศึกษา
จนเราไม่ตอ้งการพระผูเ้ป็นเจา้อกี”

และเขากล่าวตอ่จากน้ัน—น้ําเสียง
ของเขาส่ันเครอืขณะที่เขานึกถึง
สงครามที่กําลังจะเกิดขึน้วา่—“คณุ
บราวน์ครบั ไม่เคยมีช่วงเวลาใดใน
ประวตัศิาสตรข์องโลกที่ตอ้งการ
สุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้ามากเท่า
เวลาน้ี บางทีคณุอาจจะบอกผมไดว้า่
ทําไมพระองค์ ไม่ตรสั”

คาํตอบของข้าพเจ้าคอื “พระองค ์
ตรสั พระองคต์รสัแล้ว แตม่นุษย์ตอ้ง
มีศรทัธาจึงจะไดย้ินพระองค”์ ◼ ภา
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ท่ีปรก าท่ีหน่งใน ่ าย
ประ านสงสด
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นมิติแรก, โดยจอรจ์ คอคโค  

แซนแตนเจโล

“เม่ือแสงน้ันส่องมายงัข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นพระอติรูปสองพระองค์, ซ่ึงความเจิดจ้าและรัศมีภาพของท้ังสอง 

พระองค์เกินกว่าจะพรรณนาได้, พระองค์ทรงยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าในอากาศ. องค์หน่ึงรับส่ังกับข้าพเจ้า,  

โดยทรงเรียกช่ือข้าพเจ้าและตรัส, พลางชีพ้ระหัตถ์ไปท่ีอีกองค์หน่ึง—น่ีคือบุตรท่ีรักของเรา. จงฟังท่าน!”  
(โจเซฟ สมิธ—ประวติั 1:17)
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เก่ียวกบั ความซ่ือสัตย์




