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บทนำา

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองจัดทำาหนังสือชุด คำ�สอนของประธ�น 

ศ�สนจักร เพื่อช่วยให้ท่านใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์และมีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นใน 

พระกิตติคุณท่ีได้รับการฟ้ืนฟูของพระเยซูคริสต์  เม่ือศาสนจักรเพ่ิมคำาสอนของประธาน 

ท่านอ่ืนในชุดน้ี ท่านจะมีหนังสืออ้างอิงพระกิตติคุณสะสมไว้ใช้ท่ีบ้านมากข้ึน  หนังสือ 

ในชุดนี้ออกแบบไว้ให้ใช้สำาหรับการศึกษาส่วนตัว การเรียนการสอนในวันอาทิตย์  อีก

ทั้งสามารถช่วยท่านเตรียมบทเรียนอื่นๆ หรือคำาพูด และตอบคำาถามเกี่ยวกับหลักคำา

สอนของศาสนจักร

หนังสือเล่มนี้เน้นคำาสอนของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันผู้รับใช้เป็นประธาน

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 

1985 จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1994

ศึกษาส่วนตัว

ขณะที่ท่านศึกษาคำาสอนของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน จงแสวงหาการดลใจ

จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่วมกับการสวดอ้อนวอน  คำาถามท้ายบทแต่ละบทจะช่วยให้

ท่านไตร่ตรอง เข้าใจ และประยุกต์ใช้คำาสอนของประธานเบ็นสัน  แนวคิดต่อไปนี้อาจ

ช่วยท่านได้เช่นกัน

• เขียนความคิดและความรู้สึกที่มาถึงท่านจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่ท่านศึกษา

• ขีดเส้นใต้ข้อความที่ท่านต้องการจำา  ท่านอาจท่องจำาข้อความเหล่านี้หรือเขียนใน

พระคัมภีร์ของท่านใกล้กับข้อที่เกี่ยวข้อง

• อ่านบทเรียนหรือข้อความมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อท่านจะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้น

• ถามคำาถามตัวท่านเองเช่น คำาสอนของประธานเบ็นสันทำาให้ฉันเข้าใจหลักธรรมพระ- 

กิตติคุณเพิ่มขึ้นอย่างไร พระเจ้าทรงต้องการให้ฉันเรียนรู้อะไรจากคำาสอนเหล่านี้

• แบ่งปันสิ่งที่ท่านเรียนรู้กับสมาชิกครอบครัวและเพื่อนๆ
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• ถามตัวท่านว่าคำาสอนในหนังสือเล่มนี้จะช่วยท่านเรื่องการท้าทายและข้อกังวล

ส่วนตัวได้อย่างไร

สอนจากหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้จัดทำาไว้เพื่อใช้ที่บ้านและที่โบสถ์ แนวทางต่อไปนี้จะช่วยท่านสอน

จากหนังสือ

เตรียมสอน

แสวงหาการนำาทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะเตรียมสอน  ศึกษาบทที่ท่านได้

รับมอบหมายร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อให้ม่ันใจว่าท่านเข้าใจคำาสอนของประธาน 

เบ็นสัน  ท่านจะสอนด้วยความจริงใจและมีพลังมากข้ึนเม่ือถ้อยคำาของประธานเบ็นสัน 

มีอิทธิพลต่อท่านเป็นส่วนตัว (ดู คพ. 11:21)

ถ้าท่านกำาลังสอนบทเรียนฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคหรือสมาคมสงเคราะห์ ท่าน 

ไม่ควรละเลยหนังสือเล่มนี้หรือเตรียมบทเรียนจากหนังสือเล่มอื่น  จงเลือกคำาสอนใน 

น้ันท่ีท่านรู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนท่ีท่านสอนมากท่ีสุดร่วมกับการสวดอ้อนวอน 

 บางบทมีเนื้อหามากเกินกว่าจะสามารถสนทนาได้หมดในช่วงเวลาเรียน

กระตุ้นผู้มีส่วนร่วมให้ศึกษาก่อนมาเรียนและนำาหนังสือมาด้วย  เม่ือพวกเขาทำาเช่น 

นั้น พวกเขาจะพร้อมมีส่วนร่วมในการสนทนามากขึ้นและจรรโลงใจกัน

ในการเตรียมสอนของท่าน จงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับ “ข้อเสนอแนะสำาหรับ 

ศึกษาและสอน” ท่ีอยู่ท้ายบท  ภายใต้หัวข้อน้ีท่านจะพบคำาถาม ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง 

และความช่วยเหลือด้านการศึกษาหรือความช่วยเหลือด้านการสอน คำาถามและข้อ

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นพิเศษกับบทที่เรียน  ความช่วยเหลือด้านการศึกษา

และความช่วยเหลือด้านการสอนสามารถนำาทางท่านขณะพยายามเรียนรู้และดำาเนิน

ชีวิตตามพระกิตติคุณและช่วยให้ผู้อื่นทำาเช่นเดียวกัน

นำ�เข�้สู่บทเรียน

ขณะนำาเข้าสู่บทเรียน และตลอดบทเรียน จงพยายามสร้างบรรยากาศท่ีพระวิญญาณ 

สามารถสัมผัสใจและความคิดของคนท่ีท่านสอน  เร่ิมบทเรียนโดยช่วยให้คนท่ีท่านสอน 

จดจ่อกับคำาสอนในบทนั้น ท่านอาจต้องการใช้แนวคิดต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้น

• อ่านและสนทนาหัวข้อ “จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน” ที่อยู่ต้นบท

• สนทนาเกี่ยวกับรูปภาพหรือข้อพระคัมภีร์จากบทนั้น

บทนำ�
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• ร้องเพลงสวดที่เกี่ยวข้องด้วยกัน

• แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวพอสังเขปเกี่ยวกับหัวข้อ

 กระตุ้นก�รสนทน�เกี่ยวกับคำ�สอนของประธ�นเบ็นสัน

ขณะสอนจากหนังสือเล่มน้ี จงเช้ือเชิญคนอ่ืนๆ ให้แบ่งปันความคิด ถามคำาถาม และ 

สอนกัน   เม่ือพวกเขามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น พวกเขาจะพร้อมเรียนรู้และรับการ 

เปิดเผยส่วนตัวมากขึ้น  ให้การสนทนาที่ดีดำาเนินต่อไปแทนที่จะพยายามสอนครอบ- 

คลุมคำาสอนท้ังหมด  ใช้คำาถามท้ายบทกระตุ้นการสนทนา  ท่านอาจต้ังคำาถามของท่าน 

สำาหรับคนที่ท่านกำาลังสอนโดยเฉพาะ

ทางเลือกต่อไปนี้อาจให้แนวคิดเพิ่มเติมแก่ท่าน

• ขอให้ผู้มีส่วนร่วมแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้จากการศึกษาบทนั้นเป็นส่วนตัว  ท่าน 

อาจติดต่อผู้มีส่วนร่วมบางคนในระหว่างสัปดาห์และขอให้พวกเขาเตรียมมาแบ่ง

ปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้

• มอบหมายให้ผู้มีส่วนร่วมอ่านคำาถามท่ีเลือกมาจากท้ายบท (เป็นรายบุคคลหรือเป็น 

กลุ่มเล็ก) ขอให้พวกเขามองหาคำาสอนในบทท่ีเก่ียวข้องกับคำาถาม  จากน้ันเชิญพวก 

เขาแบ่งปันความคิดและความเข้าใจ

• อ่านคำาสอนบางส่วนของประธานเบ็นสันในบทนั้นด้วยกัน  ขอให้ผู้มีส่วนร่วมยก

ตัวอย่างจากพระคัมภีร์หรือจากประสบการณ์ส่วนตัวเพื่ออธิบายคำาสอนเหล่านั้น

• ขอให้ผู้มีส่วนร่วมเลือกหนึ่งหัวข้อและอ่านในใจ  เชื้อเชิญคนที่เลือกหัวข้อเดียวกัน

รวมกลุ่มๆ ละสองหรือสามคนแล้วสนทนาสิ่งที่เรียนรู้

กระตุ้นให้แบ่งปันและประยุกต์ใช้

คำาสอนของประธานเบ็นสันจะมีความหมายมากท่ีสุดสำาหรับผู้มีส่วนร่วมท่ีแบ่งปัน 

กับผู้อ่ืนและประยุกต์ใช้คำาสอนในชีวิตพวกเขา  ท่านอาจต้องการใช้แนวคิดต่อไปน้ีหน่ึง 

ข้อหรือมากกว่านั้น

• ถามผู้มีส่วนร่วมว่าพวกเขาจะประยุกต์ใช้คำาสอนของประธานเบ็นสันในความรับ 

ผิดชอบของพวกเขาท่ีบ้านและในศาสนจักรได้อย่างไร  ตัวอย่างเช่น ท่านอาจช่วยให้ 

พวกเขาไตร่ตรองและสนทนาว่าพวกเขาจะประยุกต์ใช้คำาสอนของประธานเบ็นสัน 

ในฐานะสามี ภรรยา บิดามารดา บุตร ธิดา ผู้สอนประจำาบ้าน หรือผู้เยี่ยมสอนได ้

อย่างไร

บทนำ�
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• กระตุ้นผู้มีส่วนร่วมให้แบ่งปันคำาสอนบางอย่างของประธานเบ็นสันกับสมาชิก

ครอบครัวและมิตรสหาย

• เชิญชวนผู้มีส่วนร่วมให้ประยุกต์ใช้ส่ิงที่พวกเขาเรียนรู้และบอกเล่าประสบการณ์

ของตนตอนเริ่มบทเรียนครั้งต่อไป

สรุปก�รสนทน�

สรุปบทเรียนพอสังเขปหรือขอให้ผู้มีส่วนร่วมหนึ่งหรือสองคนสรุป  เป็นพยานถึง

คำาสอนที่ท่านสนทนา ท่านอาจต้องการเชิญชวนคนอื่นๆ ให้แบ่งปันประจักษ์พยาน

ของพวกเขา

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอ้างอิงที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้

คำาสอนในหนังสือเล่มนี้เป็นข้อความอ้างอิงโดยตรงจากโอวาท บทความ หนังสือ 

และบันทึกส่วนตัวของประธานเบ็นสัน  ข้อความอ้างอิงจากข้อมูลที่เคยจัดพิมพ์ยังคง

เครื่องหมายวรรคตอน ตัวสะกด ตัวเขียนใหญ่ และการแบ่งย่อหน้าของต้นฉบับเดิม

เว้นแต่จำาเป็นต้องเปลี่ยนบทบรรณาธิการหรือเทคนิคการพิมพ์เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น  ด้วย

เหตุนี้ท่านจึงอาจเห็นความลักลั่นบ้างเล็กน้อยในเนื้อความ  ตัวอย่างเช่น สรรพนามที่

กล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้าจะสะกดด้วยตัวเล็กในคำาอ้างอิงบางแห่งและสะกดด้วยตัวใหญ่

ในที่อื่นๆ

นอกจากนี้ประธานเบ็นสันยังใช้คำาบางคำาบ่อยๆ ด้วย อาทิ men, man (มนุษย์) 

หรือ mankind (มนุษยช�ติ) เพื่อหมายถึงคนทั้งปวง ทั้งชายและหญิง  ท่านมักจะใช้

สรรพนาม เข� และ ของเข� เพ่ือหมายถึงคนท้ังสองเพศ  น่ีเป็นเร่ืองท่ีพบเห็นได้ท่ัวไปใน 

ภาษาของยุคน้ัน แม้จะมีความแตกต่างระหว่างกฎเกณฑ์ด้านภาษากับการใช้ในปัจจุบัน 

แต่คำาสอนของประธานเบ็นสันประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับหญิงและชาย

บทนำ�
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ลำาดับวันเดือนปีต่อไปน้ีจะสรุปเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 

กับคำาสอนของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันในหนังสือเล่มนี้

4 สิงหาคม 1899 เกิดใกล้วิตนีย์ ไอดาโฮ เป็นบุตรของจอร์จ แทฟท์  

เบ็นสัน จูเนียร์ และซารา ดังค์ลีย์ เบ็นสัน

1912 ถึง 1913 ทำาหน้าท่ีรับผิดชอบมากมายท่ีบ้านขณะบิดาท่านรับใช้ 

งานเผยแผ่ทางภาคเหนือของสหรัฐ

1914 ถึง 1919 เข้าเรียนและสำาเร็จการศึกษาจาก Oneida Stake 

Academy ในเพรสตัน ไอดาโฮ

1918 ได้รับเรียกเป็นผู้ช่วยครูลูกเสือ (ผู้นำาของเยาวชนชาย) ใน

วอร์ดของท่านที่วิตนีย์

1920 พบฟลอรา สมิธ อมุสเซ็น ภรรยาในอนาคตของท่าน

1921 เข้าเรียนที่ Utah Agricultural College (ปัจจุบันคือ Utah 

State University) ในโลแกน ยูทาห์

13 กรกฎาคม 1921 ได้รับแต่งตั้งเป็นเอ็ลเดอร์โดยบิดาของท่าน

15 กรกฎาคม 1921 ถึง  รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่บริติช

2 พฤศจิกายน 1923

25 สิงหาคม 1924 ถึง  ฟลอรารับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาในหมู่เกาะฮาวาย 

มิถุนายน 1926

ฤดูใบไม้ร่วง 1924 ร่วมทุนกับออร์วัลน้องชายซื้อฟาร์มครอบครัวใน วิตนีย์

ฤดูใบไม้ผลิ 1926 สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์

10 กันยายน 1926 แต่งงานกับฟลอราในพระวิหารซอลท์เลค
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กันยายน 1926 ถึง  เข้าเรียน Iowa State College of Agriculture and 

มิถุนายน 1927  Mechanical Arts (ปัจจุบันคือ Iowa State University of 

Science and Technology) สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร

มิถุนายน 1927 ย้ายกลับไปอยู่ฟาร์มครอบครัวในวิตนีย์

1929 ยอมรับการทำางานเป็นตัวแทนเกษตรเทศมณฑลสำาหรับ

เทศมณฑลแฟรงคลิน ไอดาโฮ  ออกจากฟาร์มและย้ายไป

อยู่เพรสตัน ไอดาโฮเมืองใกล้เคียง

1930 ถึง 1939 ทำางานเป็นผู้เชี่ยวชาญและนักเศรษฐศาสตร์การเกษตรให้ 

University of Idaho Extension Division

มกราคม 1935 ถึง  รับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสเตคของ

พฤศจิกายน 1938  สเตคบอยซี

พฤศจิกายน 1938  รับใช้เป็นประธานสเตคบอยซี

ถึง มีนาคม 1939

1939 ถึง 1943 ทำางานเป็นเลขาธิการสภาบริหารสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ชาติในวอชิงตัน ดี.ซี.  อาศัยอยู่กับครอบครัวของท่าน

ในเบเธสดา แมริแลนด์

มิถุนายน 1940 ได้รับเรียกให้รับใช้เป็นประธานสเตควอชิงตันใน

วอชิงตัน ดี.ซี.

26 กรกฎาคม 1943 ได้รับเรียกให้รับใช้เป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง

7 ตุลาคม 1943 ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกและรับการวางมือมอบหน้าที่

เป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองโดยประธานฮีเบอร ์

เจ. แกรนท์

มกราคม 1946 ถึง  รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ยุโรป ช่วยบรรเทาทุกข์

ธันวาคม 1946  ฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลัง 

ความพินาศของสงครามโลกครั้งที่ 2

ประวัติโดยสังเขป
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16 กรกฎาคม 1946 อุทิศฟินแลนด์เพื่อการสั่งสอนพระกิตติคุณ

มกราคม 1953 ถึง รับใช้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของสหรัฐ

มกราคม 1961  ภายใต้การนำาของประธานาธิบดีดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์

มกราคม 1964 ถึง รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ยุโรปอีกครั้ง

กันยายน 1965

10 พฤศจิกายน 1966 อุทิศอิตาลีอีกครั้งเพื่อการสั่งสอนพระกิตติคุณ

14 เมษายน 1969 อุทิศสิงคโปร์เพื่อการสั่งสอนพระกิตติคุณ

26 ตุลาคม 1969 อุทิศอินโดนีเซียเพื่อการสั่งสอนพระกิตติคุณ

30 ธันวาคม 1973 รับการวางมือมอบหน้าที่เป็นประธานโควรัมอัครสาวก

สิบสอง

10 พฤศจิกายน 1985 รับการวางมือมอบหน้าที่เป็นประธานศาสนจักรของ 

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

24 ตุลาคม 1986 อุทิศพระวิหารเดนเวอร์ โคโลราโด

28 สิงหาคม 1987 อุทิศพระวิหารแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี (พระวิหารเก้าแห่ง 

ได้รับการอุทิศในช่วงท่ีท่านรับใช้เป็นประธานศาสนจักร)

2 ตุลาคม 1988 กล่าวคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญครั้งสุดท้ายด้วย

ตนเอง (หลังจากเดือนตุลาคม ค.ศ. 1988 สุขภาพร่างกาย

ที่อ่อนแอทำาให้ท่านไม่สามารถพูดในการประชุมใหญ่

สามัญได้  ที่ปรึกษาของท่านในฝ่ายประธานสูงสุดอ่าน

โอวาทแทนท่านหรืออ้างอิงข่าวสารที่ท่านให้ไว้ในคำา

ปราศรัยที่ผ่านมา)

14 สิงหาคม 1992 เศร้าโศกกับมรณกรรมของฟลอราภรรยาท่าน

30 พฤษภาคม 1994 ถึงแก่กรรมที่บ้านของท่านในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ 

ประมาณสองเดือนก่อนวันเกิดปีที่ 95 ของท่าน

ประวัติโดยสังเขป



Ezra Taft Benson as a baby, 1900เอสร� แทฟท์ เบ็นสันสมัยเป็นเด็กเล็ก ค.ศ. 1900



1

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจ

ของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

นกัเดินทางบนถนนหลวงระหว่างโลแกน ยูทาห์ กับวิตนีย์ ไอดาโฮ เห็นบางอย่างผิด

ปกติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1994  พวกเขาเห็นผู้คนยืนห่างกันเป็นช่วงๆ ริมถนน

ยาว 24 ไมล์ (39 กิโลเมตร)  วันรุ่งขึ้น เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวก

สิบสองอธิบายว่าเหตุใดผู้คนจึงรวมตัวกันที่นั่น  พวกเขากำาลังรอขบวนศพนำาร่างของ 

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันไปยังสุสานท่ีบ้านเกิดของท่านหลังจากพิธีศพในซอลท์- 

เลคซิตี้ ยูทาห์  เอ็ลเดอร์เฮลส์บรรยายเหตุการณ์ดังนี้

“ขบวนรถนำาศพไปยังวิตนีย์ ไอดาโฮเป็นการแสดงความเคารพศาสดาพยากรณ์ของ

พระผู้เป็นเจ้า

“สมาชิกของศาสนจักรแสดงความเคารพศพขณะพวกเขาต่อแถวบนถนนหลวง

และยืนอยู่บนสะพานลอยระหว่างทาง  บางคนสวมชุดเรียบร้อยสำาหรับใส่ไปโบสถ์ใน

ตอนบ่ายวันเสาร์  คนอื่นๆ หยุดแสดงความเคารพ จอดรถและยืนอย่างสงบขณะรอให้

ศาสดาพยากรณ์ผ่านไป  บรรดาเกษตรกรยืนอยู่ในทุ่งมีหมวกอยู่เหนือศีรษะ  ที่สำาคัญ

กว่าน้ันคือเด็กหนุ่มท้ังหลายถอดหมวกเบสบอลของพวกเขาแล้วนำามาทาบหน้าอก  

ธงโบกอำาลาขณะท่านศาสดาพยากรณ์ผ่านไป มีป้ายเขียนว่า ‘เรารักประธานเบ็นสัน’  

อีกหลายป้ายเขียนว่า ‘อ่านพระคัมภีร์มอรมอน’”1

การแสดงความรักมากมายเช่นน้ีถือเป็นการยกย่องสรรเสริญโดยแท้ แต่เป็นมากกว่า 

นั้น เป็นหลักฐานที่มองเห็นได้ว่าชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปเพราะพวกเขาทำาตามคำาแนะนำา

ของศาสดาพยากรณ์  คนที่มารวมกันอยู่ริมถนนหลวงเป็นตัวแทนของคนอีกมากมาย  

ระหว่างเวลาที่เอสรา แทฟท์ เบ็นสันเกิดใกล้วิตนีย์ ไอดาโฮ กับเวลาที่ร่างมรรตัยของ

ท่านถูกฝังที่นั่น ท่านรับใช้เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้า เดินทางไปทั่วโลก 

และช่วยให้ผู้คนหลายล้านคนมาหาพระคริสต์
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บทเรียนเกี่ยวกับบ้านไร่ของครอบครัว

วันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1899 ซาราห์ ดังค์ลีย์ เบ็นสันและจอร์จ แทฟท์ เบ็นสัน จูเนียร์ 

ให้กำาเนิดลูกคนแรกของพวกเขาในครอบครัว พวกเขาต้ังช่ือท่านว่าเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 

ตามเอ็ลเดอร์เอสรา  ที. เบ็นสันคุณทวดของท่านผู้เคยรับใช้เป็นสมาชิกโควรัมอัคร-

สาวกสิบสอง

เอสราเกิดในบ้านไร่ขนาดสองห้องที่บิดาท่านสร้างไว้เมื่อปีกลาย  การคลอดเป็นไป 

อย่างยากลำาบากและใช้เวลานาน แพทย์ที่ดูแลคิดว่าทารกหนัก 11¾ ปอนด์ (5.3 

กิโลกรัม) คงอยู่ไม่รอด แต่คุณยายของเด็กทารกมีความเห็นต่างออกไป  พวกเขาเติมน้ำา 

เต็มกระทะสองใบ—ใบหนึ่งน้ำาอุ่น อีกใบหนึ่งน้ำาเย็น—และจุ่มหลานชายสลับไปมาจน

เขาเริ่มร้อง

เด็กชายเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน หรือที่คนในครอบครัวและเพื่อนๆ มักเรียกว่า “ที” มี 

ความสุขกับวัยเด็กแถวฟาร์มรอบบ้านที่ท่านเกิด  ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ผู้รับใช้

กับประธานเบ็นสันมานานเกือบ 33 ปีในโควรัมอัครสาวกสิบสองและฝ่ายประธาน 

สูงสุดพูดถึงบทเรียนที่เอสราหนุ่มเรียนรู้ดังนี้

“ท่านเป็นเด็กบ้านไร่ พูดตามตรงก็คือเป็นเด็กผิวเกรียมแดดสวมชุดทำางานผู้รู้จักกฎ

แห่งการเก็บเกี่ยวแต่เยาว์วัย ‘ใครหว่านอะไรลง ก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น’ (กาลาเทีย 6:7)

“ท่านรู้ในวันที่เก็บเกี่ยวไม่ได้ผลว่าหากไม่ทำางานขยันขันแข็ง ย่อมไม่มีสิ่งใดเติบโต

นอกจากวัชพืช  จะต้องมีการทำางานสม่ำาเสมอไม่หยุดหย่อนหากต้องการผลเก็บเกี่ยว  

ด้วยเหตุนี้จึงมีการไถหว่านในฤดูใบไม้ร่วงและการไถหว่านในฤดูใบไม้ผลิ—งานอาบ

เหงื่อจากการเดินในร่องไถทั้งวันตามหลังเครื่องไถนาที่ใช้ม้าแข็งแรงลาก  สมัยนั้นใช้

เครื่องไถแบบมือจับ และจำาเป็นต้องจับคันไถที่บิดเบี้ยวและสั่นไว้ตลอดเวลาขณะผาล

ไถจ้วงดินขึ้นมาแล้วเทกลับลงไปเหมือนเดิม  หลังจากวันนั้นจะเหนื่อยมากและนอน

หลับสนิท  แต่รุ่งเช้ามาถึงเร็วมาก

“ทุ่งนาต้องลงคราดแบบม้าลากอีกครั้งเพื่อทำาให้ดินร่วนซุยและเตรียมแปลงเพาะ   

การหว่านเมล็ดเป็นงานตรากตรำาที่ทำาให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสุดขีด  จากนั้นต้องมีการ 

ปล่อยน้ำาเข้านา  ไร่เบ็นสันอยู่ในพ้ืนท่ีแห้งแล้งและการปล่อยน้ำาเข้านาทำาให้ดินชุ่ม  ต้อง 

คอยดูน้ำา ไม่เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นแต่ตลอดทั้งคืนด้วย ไม่มีไฟฉายหรือตะเกียง

เจ้าพายุ มีแต่ตะเกียงน้ำามันก๊าดซึ่งให้แสงสีเหลืองอ่อนสลัว  เราจำาเป็นต้องเอาน้ำาเข้า

ปลายนา  นั่นเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืม

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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“ข้าพเจ้าเห็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ ในมโนภาพ มีพลั่วพาดบ่า เดินไปตามร่องน้ำาและ

ท้องทุ่งเพื่อทำาให้ดินที่แตกระแหงชุ่มชื้นเหมาะจะให้สิ่งมีชีวิตเติบโต

“ไม่นานก็ถึงเวลาตัดหญ้าหลายต่อหลายเอเคอร์  ต้องเอาตะขอรถเทียมม้าเกี่ยวกับ

เครื่องตัดหญ้า เด็กชายปีนขึ้นไปบนที่นั่งเหล็กกล้าเก่าๆ และด้ามเคียวแกว่งกลับไป

กลับมาพลางตัดหญ้าเป็นแนวกว้างห้าฟุตขณะรถม้าเดินไปข้างหน้า  นั่นเป็นงานยาก

เพราะมีทั้งแมลงวัน ยุง ฝุ่น และความร้อนแผดเผา  จากนั้นต้องคราดหญ้า แล้วใช้ง่าม

เหล็กเกี่ยวมากองเป็นรูปสว่านเพื่อตากแห้ง  จังหวะเวลาเป็นเรื่องสำาคัญ  เมื่อแห้งได้ที ่

ก็จะเกี่ยวมากองไว้บนรางหญ้าหรือเกวียนที่มีแคร่ใหญ่แบนราบ   ตรงลานกองหญ้า 

ปั้นจั่นที่ใช้ม้าขับเคลื่อนจะยกหญ้าแห้งจากเกวียนมาตั้งเป็นกองหญ้าสูงพะเนิน สมัย

นั้นไม่มีเครื่องอัดหญ้าเป็นแท่ง ทั้งไม่มีเครื่องยก  มีแต่คราดและกล้ามเนื้อ

“…ไม่แปลกที่ท่านมีรูปร่างสูงใหญ่และร่างกายแข็งแรง  พวกเราที่รู้จักท่านในภาย 

หลังมักแสดงความเห็นเกี่ยวกับขนาดข้อมือของท่าน  สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ราก- 

ฐานซึ่งวางไว้แต่วัยเด็ก เป็นพรประเสริฐประการหนึ่งของชีวิตท่าน  ท่านเป็นบุรุษผู้มี

พลังมหาศาลจนถึงสองสามปีสุดท้าย

“ตลอดช่วงชีวิตท่ีเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว เม่ือท่านเดินกับประธานาธิบดีและกษัตริย์ ท่าน 

ไม่เคยสูญเสียส่ิงท่ีได้มาจากการทำาฟาร์มในวัยเด็ก  ท่านไม่เคยสูญเสียสมรรถภาพในการ 

ทำางาน  ท่านไม่เคยสูญเสียความตั้งใจว่าจะตื่นแต่เช้าตรู่และทำางานจนถึงค่ำา

“ไม่เพียงนิสัยชอบทำางานหนักที่ได้มาจากบ้านวัยเด็กเท่านั้น มีพละกำาลังที่มาจาก 

การทำางานกับดิน  มีส่ิงเตือนใจไม่หยุดหย่อนให้นึกถึงคำาประกาศท่ีอาดัมและเอวาได้รับ 

เมื่อพวกท่านถูกขับออกจากสวน ‘เจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้า จนเจ้ากลับไป

เป็นดิน’ (ปฐมกาล. 3:19) เจตนารมณ์ของการพึ่งพาตนเองปลูกฝังอยู่ในคนที่ทำางาน

กับดิน  สมัยนั้นไม่มีโปรแกรมการเกษตรของรัฐ ไม่มีเงินอุดหนุนทุกรูปแบบ  ต้องยอม 

รับความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศ  ต้องยอมรับว่าน้ำาค้างแข็งท่ีก่อความเสียหาย พายุ 

นอกฤดูกาล ลม และภัยแล้งล้วนเป็นความเส่ียงของชีวิตซ่ึงไม่มีหลักประกัน การสะสม 

ไว้ยามขาดแคลนจึงจำาเป็น ถ้าไม่เช่นนั้นคงหิว  แหล่งหนึ่งที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงของ

ชีวิตเสมอมาคือการสวดอ้อนวอน การสวดอ้อนวอนถึงพระบิดานิรันดร์ที่รักของเรา 

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพของจักรวาล

“มีการสวดอ้อนวอนมากมายที่บ้านเล็กๆ หลังนั้นในวิตนีย์ ไอดาโฮ มีการสวด

อ้อนวอนเป็นครอบครัวทุกเช้าค่ำาเพื่อกล่าวขอบพระทัยสำาหรับชีวิตที่มีการท้าทาย

และโอกาสมากมาย และเพื่อวิงวอนขอให้มีพละกำาลังที่จะทำางานของวันนั้น  พวกเขา 
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นึกถึงคนขัดสน และเมื่อครอบครัวลุกขึ้นจากการคุกเข่า มารดาผู้เป็นประธานสมาคม

สงเคราะห์วอร์ดจะขนอาหารใส่รถม้าไปแบ่งให้คนขัดสนโดยมีบุตรชายคนโตเป็นคน

ขับ  บทเรียนเหล่านั้นไม่เคยสูญเปล่า”2

บทเรียนจากบิดามารดาที่ซื่อสัตย์

บทเรียนเหล่านี้ของการทำางานหนัก ความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว การรับใช ้

และการดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณเริ่มขยายผลในวันหนึ่งเม่ือบิดามารดาของเอสรา 

วัยสิบสองขวบกลับจากการประชุมหนึ่งของศาสนจักรพร้อมข่าวที่ไม่คาดฝัน  ประธาน 

เบ็นสันเล่าในเวลาต่อมาว่า

“ขณะคุณพ่อขับรถม้ากลับบ้าน คุณแม่เปิดจดหมายที่ส่งมาทางไปรษณีย์ และยัง

ความประหลาดใจแก่ท่าน มีจดหมายฉบับหนึ่งมาจากตู้ ป.ณ. บี ในซอลท์เลคซิตี้—

หมายเรียกเป็นผู้สอนศาสนา  ไม่มีใครถามว่าพร้อม เต็มใจ หรือจะทำาได้หรือไม่  อธิการ

น่าจะทราบเรื่องนี้ และอธิการคือคุณปู่จอร์จ ที. เบ็นสัน บิดาของคุณพ่อข้าพเจ้า

“เมื่อคุณพ่อกับคุณแม่ขับรถม้าเข้ามาในลานบ้าน พวกท่านร้องไห้  สิ่งที่เราไม่เคย

เห็นในครอบครัวมาก่อน เราห้อมล้อมรถม้า  เวลานั้นมีเจ็ดคน  และถามว่าเกิดเรื่อง

อะไรขึ้น

“พวกท่านตอบว่า ‘ทุกอย่างดี’

“‘แล้วทำาไมถึงร้องไห้ละครับ’ เราถาม

“‘เข้ามาในห้องนั่งเล่นก่อนแล้วพ่อกับแม่จะอธิบายให้ฟัง’

“เราห้อมล้อมโซฟาเก่าๆ ในห้องนั่งเล่น และคุณพ่อบอกเราเรื่องหมายเรียกเป็นผู้

สอนศาสนาของท่าน  คุณแม่พูดต่อจากนั้นว่า ‘เราภูมิใจที่รู้ว่าคุณพ่อได้รับพิจารณาว่า 

มีค่าควรจะไปเป็นผู้สอนศาสนา  เราร้องไห้นิดหน่อยเพราะน่ันหมายถึงการแยกจากกัน 

สองปี  ลูกก็รู้ พ่อกับแม่ไม่เคยแยกจากกันเกินสองคืนเลยตั้งแต่เราแต่งงาน—และนั่นก็

ตอนที่คุณพ่อไปเก็บซุง เสา และฟืนในหุบเขาลึก’” 3

เนื่องจากบิดาไปเป็นผู้สอนศาสนา เอสราจึงสืบทอดความรับผิดชอบมากมายใน

การดูแลฟาร์มครอบครัว ท่าน “ทำางานของผู้ใหญ่ แม้จะเป็นเพียงเด็กคนหนึ่ง” มาร์

กาเร็ตน้องสาวของท่านเล่าในเวลาต่อมาว่า “ท่านรับหน้าที่แทนคุณพ่อเป็นเวลาเกือบ 

สองปี”4  ภายใต้การนำาของซาราห์ เอสรากับน้องๆ ทำางานด้วยกัน สวดอ้อนวอนด้วย 
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กัน และอ่านจดหมายจากบิดาด้วยกัน  เจ็ดสิบห้าปีให้หลัง ประธานเบ็นสันสะท้อนให้

เห็นพรที่มาถึงครอบครัวท่านเพราะบิดาท่านรับใช้งานเผยแผ่ดังนี้

“ข้าพเจ้าคิดว่าบางคนในโลกอาจพูดว่าการยอมรับการเรียกคร้ังน้ันเป็นเคร่ืองพิสูจน์ 

ว่าท่านไม่รักครอบครัวเลย การทิ้งลูกเจ็ดคนกับภรรยาที่กำาลังตั้งครรภ์ให้อยู่กันตาม

ลำาพังที่บ้านเป็นเวลาสองปี นั่นจะเป็นรักแท้ได้อย่างไร

“แต่คุณพ่อมีวิสัยทัศน์ของความรักกว้างกว่านั้น  ท่านทราบว่า ‘เหตุการณ์ทุกอย่าง

ร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า’ (โรม 8:28)  ท่านทราบว่าสิ่งดีที่สุดท่ีท่านจะทำาเพื่อ

ครอบครัวได้คือเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า

“แม้เราจะคิดถึงท่านมากในช่วงสองปีนั้น และแม้ครอบครัวจะประสบปัญหามาก 

มายตอนท่านไม่อยู่ แต่การยอมรับของท่านพิสูจน์ให้เห็นของประทานแห่งจิตกุศล  คุณ 

พ่อไปเป็นผู้สอนศาสนา ทิ้งคุณแม่ให้อยู่บ้านกับลูกๆ เจ็ดคน (คนที่แปดเกิดหลังจาก

คุณพ่อเข้าสู่สนามเผยแผ่ได้สี่เดือน)  แต่มีวิญญาณของงานเผยแผ่ศาสนาเข้ามาในบ้าน 

หลังนั้นซึ่งไม่เคยจากไป  จะไม่มีวิญญาณดังกล่าวหากปราศจากการเสียสละบางอย่าง  

คุณพ่อต้องขายฟาร์มท่ีแห้งแล้งเก่าแก่ของเราเพื่อให้มีเงินสนับสนุนงานเผยแผ่ของ 

ท่าน  ท่านต้องให้คู่แต่งงานคู่หน่ึงย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเราเพ่ือดูแลพืชท่ีปลูกไว้เป็นแถวๆ 

ท่านให้ลูกชายกับภรรยารับผิดชอบที่ดินปลูกหญ้า ทุ่งเลี้ยงสัตว์ และวัวนมฝูงเล็กๆ

“จดหมายของคุณพ่อเป็นพรแก่ครอบครัวเราอย่างแท้จริง  สำาหรับลูกๆ อย่างพวก

เราจดหมายคล้ายกับจะมาไกลครึ่งโลก แต่ที่จริงมาจากสปริงฟีลด์ แมสซาชูเซตส์ และ

ชิคาโก อิลลินอยส์ และซีดาร์แรพิดส์ และมาร์แชลล์ทาวน์ ไอโอวา  เนื่องจากงานเผยแผ่

ของคุณพ่อ วิญญาณของงานสอนศาสนาจึงเข้ามาในบ้านเราและไม่เคยจากไป

“ต่อมาครอบครัวขยายจนมีลูกสิบเอ็ดคน—ลูกชายเจ็ดคนและลูกสาวสี่คน  ลูกชาย

ทั้งเจ็ดรับใช้งานเผยแผ่ บางคนรับใช้สองหรือสามครั้ง  ต่อมา ลูกสาวสองคนและสามี

ของพวกเธอรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา  ลูกสาวอีกสองคนเป็นม่าย—คนหนึ่งเป็นคุณแม่

ลูกแปดและอีกคนเป็นคุณแม่ลูกสิบ—ท้ังสองรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาคู่กันในเบอร์มิง- 

แฮม อังกฤษ

“นี่คือมรดกที่ยังคงเป็นพรแก่ครอบครัวเบ็นสันจนถึงรุ่นที่สามและที่สี่  นี่มิใช่ของ

ประทานอันแท้จริงของความรักหรอกหรือ”5

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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การรับใช้ศาสนจักรสมัยหนุ่ม

โดยได้แรงบันดาลใจจากแบบอย่างของบิดามารดาและแรงจูงใจจากความปรารถนา

จะช่วยสร้างอาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก เอสรา แทฟท์ เบ็นสันจึงยอมรับการ

เรียกให้รับใช้อย่างกระตือรือร้น  เมื่ออายุ 19 ปี อธิการของท่านซึ่งเป็นคุณปู่ของท่าน

ด้วย ขอให้ท่านรับใช้เป็นผู้นำาผู้ใหญ่คนหนึ่งของเยาวชนชาย 24 คนในวอร์ด  เยาวชน

ชายมีส่วนร่วมในโครงการลูกเสือของอเมริกา และเอสรารับใช้เป็นผู้ช่วยครูลูกเสือ

ในการเรียกน้ี หน่ึงในความรับผิดชอบมากมายของเอสราคือช่วยเยาวชนชายร้องเพลง 

ในคณะนักร้องประสานเสียง  ภายใต้การนำาของท่าน เยาวชนชายชนะการประกวดกับ

คณะนักร้องประสานเสียงจากวอร์ดอื่นในสเตค ด้วยเหตุนี้จึงมีคุณสมบัติเข้าประกวด 

ระดับเขต  เพื่อช่วยกระตุ้นพวกเขาให้ฝึกหัดและร้องเพลงให้ดีที่สุด เอสราสัญญากับ 

พวกเขาว่าถ้าชนะการประกวดระดับเขต ท่านจะพาพวกเขาเดินขึ้นเขา 35 ไมล์ไปทะเล 

สาบแห่งหนึ่ง  แผนดังกล่าวได้ผล—เยาวชนชายจากวิตนีย์ชนะ

“เราเริ่มวางแผนเดินขึ้นเขา” ประธานเบ็นสันเล่า “ระหว่างการประชุมเด็กผู้ชายตัว

เล็กๆ วัย 12 ขวบคนหนึ่งยกมือและพูดอย่างเป็นทางการมากว่า ‘…  ผมขอเสนอบาง

อย่างครับ’…ข้าพเจ้าบอกว่า ‘ได้สิ อะไรหรือ’  เขาพูดว่า ‘ผมขอเสนอว่าเพื่อไม่ให้พวก

เราต้องห่วงเรื่องหวีและแปรงหวีผมระหว่างการเดินทางครั้งนี้ ขอให้เราทุกคนตัดผม

เกรียนครับ’”

ในที่สุดเยาวชนชายทุกคนก็ตกลงจะตัดผมเกรียนเพื่อเตรียมเดินขึ้นเขา   พวกเขา

กระตือรือร้นมากขึ้นกับความคิดนี้เมื่อคนหนึ่งเสนอให้ครูลูกเสือตัดผมด้วย  ประธาน

เบ็นสันกล่าวต่อไปว่า

“ครูลูกเสือสองคนข้ึนน่ังเก้าอ้ีในร้านตัดผมขณะช่างตัดผมใช้กรรไกรตัดผมให้แต่ละ 

คนอย่างเบิกบานใจ  เม่ือตัดใกล้เสร็จ เขาพูดว่า ‘ถ้าคุณท้ังสองยอมให้ผมโกนหัว ผมจะ 

โกนให้โดยไม่คิดเงินเลย’ เราจึงเริ่มเดินขึ้นเขาในสภาพนั้น—เด็กผู้ชาย 24 คนตัดผม

เกรียน ส่วนครูลูกเสือสองคนโกนหัว”

เม่ือนึกถึงประสบการณ์น้ีกับเยาวชนชายในวอร์ดของท่าน ประธานเบ็นสันกล่าวว่า 

“ปีติอย่างหน่ึงของการทำางานกับเด็กชายคือคุณจะได้รางวัลตอบแทนขณะคุณทำางาน  

คุณมีโอกาสสังเกตเห็นผลการเป็นผู้นำาของคุณทุกวันขณะทำางานกับพวกเขาตลอด 

หลายปีและเฝ้าดูพวกเขาเติบใหญ่เป็นชายที่เด็ดเดี่ยว ยอมรับการท้าทายและความรับ 

ผิดชอบอย่างกระตือรือร้น ความพอใจเช่นนั้นไม่สามารถซื้อหาได้ ต้องได้มาจากการ 

 

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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รับใช้และการอุทิศตน นับเป็นเร่ืองน่ายินดีอะไรเช่นน้ีท่ีได้มีส่วนแม้เล็กน้อยในการช่วย 

สร้างเด็กชายให้เป็นลูกผู้ชาย ลูกผู้ชายตัวจริง”6

ประธานเบ็นสันไม่เคยลืมเยาวชนชายเหล่านั้น และท่านพยายามติดต่อกับพวกเขา  

หลายปีหลังจากการเดินขึ้นเขา 35 ไมล์ครั้งนั้นท่านไปเยี่ยมวอร์ดวิตนีย์ในฐานะสมาชิก 

โควรัมอัครสาวกสิบสองและพูดคุยกับพวกเขากลุ่มเล็กๆ  พวกเขาบอกท่านได้ว่า 22 คน 

จาก 24 คนยังคงซื่อสัตย์ในศาสนจักร  พวกเขาขาดการติดต่อกับอีกสองคน  ประธาน

เบ็นสันพบสองคนนั้นในที่สุด ช่วยให้พวกเขากลับมาแข็งขันในศาสนจักร และทำาพิธี

ผนึกในพระวิหารให้พวกเขา7

ผูกสมัครรักใคร่กับฟลอรา

ในฤดูใบไม้ร่วง ปี 1920 เอสราไปโลแกน ยูทาห์ ราว 25 ไมล์ (40 กิโลเมตร) จาก 

วิตนีย์เพื่อลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยูทาห์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยรัฐ 

ยูทาห์)  ท่านอยู่กับเพื่อนบางคนเมื่อท่านสะดุดตาหญิงสาวคนหนึ่ง  ท่านเล่าในเวลาต่อ

มาว่า

“เราออกมาใกล้โรงงานผลิตนมเมื่อหญิงสาวคนหนึ่ง—มีเสน่ห์และสวยมาก—ขับ

รถคันเล็กของเธอผ่านเราไปซื้อนมที่โรงงานผลิตนม เมื่อพวกหนุ่มๆ โบกมือให้ เธอ

โบกตอบ  ข้าพเจ้าถามว่า ‘ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหรือ’  พวกเขาตอบว่า ‘เธอชื่อฟลอรา 

อมุสเซ็น’

“ข้าพเจ้าบอกพวกเขาว่า ‘พวกคุณรู้ไหม ผมเพิ่งมีความรู้สึกว่าผมจะต้องแต่งงานกับ

เธอ’”

เมื่อเพื่อนๆ ของเอสราหัวเราะเยาะคำาประกาศของท่านพลางพูดว่า “เธอโด่งดังเกิน

ไปสำาหรับหนุ่มบ้านไร่” แต่ท่านไม่ถอย  “นั่นยิ่งทำาให้น่าสนใจมากขึ้นไปอีก” ท่านตอบ

ไม่นานหลังจากการสนทนาครั้งนี้ ฟลอรากับเอสราพบกันครั้งแรกในวิตนีย์ เธอได้ 

รับเชิญให้พักอยู่กับลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งของเอสรา และไม่นานหลังจากนั้น เอสรา 

ชวนเธอไปงานเต้นรำา เธอตอบรับ และการออกเดทอีกหลายคร้ังนำาไปสู่ส่ิงท่ีท้ังสองเรียก 

ในเวลาต่อมาว่า “การผูกสมัครรักใคร่อันแสนวิเศษ” แต่การผูกสมัครรักใคร่ของพวก 

ท่านขาดช่วง—และดีขึ้นในหลายๆ ด้าน—เมื่อเอสราได้รับเรียกให้รับใช้เป็นผู้สอน

ศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่บริติช

ในการเตรียมทำางานเผยแผ่ของเอสรา ท่านกับฟลอราพูดคุยกันเก่ียวกับความสัมพันธ์ 

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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ของพวกท่าน  พวกท่านต้องการให้ความเป็นเพื่อนดำาเนินต่อไป แต่ตระหนักเช่นกันว่า

เอสราต้องเป็นผู้สอนศาสนาที่ทุ่มเท  “ก่อนข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้ากับฟลอราตัดสินใจเขียน 

[จดหมาย] ถึงกันแค่เดือนละครั้ง” ท่านกล่าว  “เราตัดสินใจด้วยว่าจดหมายของเราจะ

เกี่ยวกับการให้กำาลังใจ ความเชื่อมั่น และข่าวคราว  เราทำาเช่นนั้น”8

ผู้สอนศาสนาสองคน

คณะเผยแผ่บริติชซ่ึงเคยเป็นสนามเผยแผ่ท่ีได้ผลมากสำาหรับผู้สอนศาสนายุคสุดท้าย 

สมัยเร่ิมแรกกลับไม่ได้เป็นแบบน้ันสำาหรับเอ็ลเดอร์เบ็นสันกับคู่  คนต่อต้านในหมู่เกาะ 

บริติช รวมทั้งนักบวชบางคน ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โดยเผย

แพร่บทความ นวนิยาย ละคร และภาพยนตร์ต่อต้านมอรมอน เอ็ลเดอร์เบ็นสันเศร้า

ใจยิ่งนักกับความรู้สึกโกรธเกลียดที่ผู้คนมีต่อพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู แต่ท่านไม่ 

ยอมให้การทดลองเช่นน้ันบ่ันทอนศรัทธาของท่าน ท่านเขียนในบันทึกส่วนตัวว่าเยาวชน 

ในท้องที่เสียดสีท่านกับคู่โดยตะโกนว่า “พวกมอรมอน!” คำาตอบที่ไม่เอ่ยออกมาของ

ฟลอรา อมุสเซ็น ก่อนแต่งงานกับเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

ชีว ิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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ท่านคือ “ขอบพระทัยพระเจ้าที่ข้าพระองค์เป็นมอรมอน”9

นอกจากแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้ไม่เป็นสมาชิกของศาสนจักรแล้ว เอ็ลเดอร์เบ็น- 

สันยังรับใช้เป็นผู้นำาฐานะปุโรหิตและพนักงานในหมู่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายท่ีเกรทบริเตน 

ด้วย โอกาสรับใช้อันหลากหลายเหล่านี้นำาไปสู่ประสบการณ์อันหอมหวาน แตกต่าง

อย่างเห็นได้ชัดกับความยุ่งยากที่ท่านประสบอยู่เนืองๆ เอ็ลเดอร์เบ็นสันให้บัพติศมา 

และยืนยันไม่กี่คน และท่านช่วยอีกหลายคนให้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น ตัวอย่างเช่น  

ท่านเล่าถึงตอนเข้าร่วมการประชุมพิเศษซึ่งจัดโดยสมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักรและ

พระวิญญาณทรงนำาทางท่านให้พูดในลักษณะที่จะช่วยให้เพื่อนๆ ของสมาชิกได้รับ 

พยานว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า10 ท่านบันทึกว่าท่านกับคู่ 

เคยให้พรฐานะปุโรหิตแก่สตรีป่วยหนักคนหน่ึงผู้ซ่ึงหายป่วยในอีก 10 นาทีต่อมา11  ตอน 

เป็นพนักงานท่านดีใจเม่ือพบวิสุทธิชนผู้มีชื่อในบันทึกของศาสนจักรแต่ผู้นำาในท้องที่

หาไม่พบ12  ท่านได้รับการอบรมผู้นำาที่มีประโยชน์มาก โดยรับใช้ภายใต้การกำากับดูแล

ของประธานคณะเผยแผ่สองท่านผู้เป็นสมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสองเช่นกัน คือ

เอ็ลเดอร์ออร์สัน เอฟ. วิทนีย์และเอ็ลเดอร์เดวิด โอ. แมคเคย์

เอ็ลเดอร์เบ็นสันขอบพระทัยสำาหรับความคุ้มครองของพระเจ้าขณะท่านสั่งสอน 

พระกิตติคุณ  คืนหน่ึงท่านกับคู่ถูกกลุ่มคนร้ายล้อมและขู่จะโยนพวกท่านลงแม่น้ำา  ท่าน 

สวดอ้อนวอนในใจขอความช่วยเหลือ  จากนั้น ท่านรายงานในเวลาต่อมาว่า “คนแปลก 

หน้าตัวใหญ่ล่ำาสันคนหนึ่งเบียดผ่านกลุ่มคนร้ายมาอยู่ข้างๆ ข้าพเจ้า  เขามองตาข้าพเจ้า

และพูดเสียงหนักแน่นชัดเจนว่า ‘พ่อหนุ่ม ผมเชื่อทุกคำาที่คุณพูดคืนนี้’  ขณะเขาพูดวง

ล้อมเล็กๆ รอบตัวข้าพเจ้าสลายทันที นี่คือคำาตอบโดยตรงสำาหรับคำาสวดอ้อนวอนของ 

ข้าพเจ้า  ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำารวจชาวอังกฤษก็เข้ามา”13

เม่ือเอ็ลเดอร์เบ็นสันไม่ได้รับใช้ผู้อ่ืน ท่านจะ “ทำาให้ตนเองก้าวหน้าอยู่เสมอโดย ‘อ่าน 

พระคัมภีร์มอรมอนอย่างหิวโหย’ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประสบการณ์เป็นผู้สอนศาสนาของ 

พวกบุตรของโมไซยาห์”14 ท่านได้รับกำาลังใจและการสนับสนุนผ่านจดหมายจากทาง

บ้านด้วย ซึ่งท่านกล่าวว่าท่าน “อ่านหลายรอบ” เมื่อนึกถึงงานเผยแผ่ของท่าน ท่าน

แสดงความเห็นว่า “คุณแม่กับคุณพ่อระบายความในใจลงในจดหมาย และเป็นพลังให้

กับคนหนุ่มอย่างข้าพเจ้าจริงๆ  [จดหมาย] ของฟลอราเต็มไปด้วยวิญญาณและกำาลังใจ 

ไม่มีเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เลย ข้าพเจ้าคิดว่านั่นทำาให้ข้าพเจ้ารักและชื่นชมเธอมากขึ้นกว่า 

สิ่งอื่นใด”15

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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เอ็ลเดอร์เบ็นสันได้รับการปลดจากการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเม่ือวันท่ี  

2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1923  ท่านไม่อยากจากมา โดยบอกว่าการกล่าวลา “วิสุทธิชนที่ดี 

และน่ารัก” ในเกรทบริเตนเป็น “ส่วนยากที่สุดของงานเผยแผ่ [ของท่าน]”16   แต่ท่านมี 

ความสุขกับโอกาสที่จะได้อยู่กับครอบครัวอีกครั้ง และท่านตั้งตารอพบฟลอราด้วย

ฟลอราตั้งตารอพบเอสราเช่นกัน  แต่เธอไม่เพียงรอโอกาสที่จะได้ใช้เวลาอยู่กับท่าน 

ทันทีเท่านั้น  เธอรอ—โอกาสที่จะได้อยู่กับท่านในอนาคตด้วย  ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเธอ

ยืนยันว่าเธอ “อยากจะแต่งงานกับเกษตรกร”17  และเธอมีความสุขกับความปรารถนา

ที่เอสราแสดงให้เห็นชัดว่าท่านอยากตั้งรกรากที่ฟาร์มของครอบครัวในวิตนีย์ ไอดาโฮ   

อย่างไรก็ดี เธอรู้สึกว่าท่านต้องเรียนให้จบก่อน เธอกล่าวในเวลาต่อมาว่า “[ดิฉัน] สวด 

อ้อนวอนและอดอาหารขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้ดิฉันทราบว่าจะช่วยให้เขารับใช้เพ่ือน 

มนุษย์ได้ดีที่สุดอย่างไร คำาตอบมาถึงดิฉันว่าถ้าอธิการคิดว่าดิฉันมีค่าควร [เขาคงจะ] 

เรียกดิฉันไปเป็นผู้สอนศาสนา  สำาหรับเอสรา ศาสนจักรมาก่อน ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงรู้ว่า

เขาจะไม่แย้งเรื่องนี้”18

เอสราประหลาดใจเมื่อฟลอราบอกท่านหลังจากท่านกับฟลอราเริ่มผูกสมัครรักใคร่ 

กันอีกครั้งว่าเธอยอมรับการเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่ในหมู่เกาะฮาวาย  เธอได้รับการ 

วางมือมอบหน้าที่วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1924 และออกเดินทางในวันรุ่งขึ้น  หลังจาก

เธอออกเดินทาง เอสราเขียนในบันทึกส่วนตัวว่า “เราทั้งคู่มีความสุขเพราะเรารู้สึกว่า

อนาคตเรายังอีกยาวไกลและการแยกจากกันครั้งนี้จะทำาให้เราได้อยู่ด้วยกันภายหลัง  

แต่กระนั้นเราก็ไม่อยากเห็นความหวังของอีกฝ่ายพังทลาย แม้บางครั้งจะร้องไห้บ้าง

กับเรื่องนี้ แต่เราได้รับการรับรองจากพระองค์ผู้ทรงบอกเราว่าทุกอย่างจะดีที่สุด”19

ทุกอย่างดีท่ีสุดจริงๆ  ประธานคณะเผยแผ่ของฟลอราบอกว่าเธอเป็น “ผู้สอนศาสนา 

ที่ดีมากและกระฉับกระเฉง”20 ผู้ให้ “ใจและจิตวิญญาณ เวลา และพรสวรรค์แก่งานของ 

พระเจ้า”21 เธอดูแลองค์การปฐมวัยในบางพื้นที่ของคณะเผยแผ่ สอนเด็กที่โรงเรียน

ประถมศึกษา รับใช้ในพระวิหาร และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให ้

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในท้องที่ เธอเคยรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาคู่กับบาร์บารา อมุสเซ็น

มารดาม่ายของเธอผู้ได้รับเรียกให้ทำางานเผยแผ่ช่วงสั้นๆ  แม่ลูกคู่นี้พบกับชายคนหนึ่ง

ที่เข้าร่วมศาสนจักรเมื่อหลายปีก่อนในสหรัฐเพราะความพยายามของคาร์ล อมุสเซ็น 

บิดาของฟลอรา  ผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสคนน้ีตกไปจากความแข็งขันในศาสนจักร แต่ฟลอรา 

กับมารดาของเธอผูกมิตรกับเขาและช่วยให้เขากลับมาโบสถ์22

ขณะที่ฟลอราไม่อยู่ เอสรามีงานรัดตัวตลอดเวลา ท่านกับออร์วัลน้องชายซื้อฟาร์ม

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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ของครอบครัวและเรียนต่อ  เอสราเรียนที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ในโพรโว ยูทาห์ระยะ

หนึ่งขณะที่ออร์วัลอยู่ดูแลฟาร์มในวิตนีย์ ทั้งสองตกลงกันว่าหลังจากเอสราเรียนจบ 

ท่านจะกลับมาทำาฟาร์ม ส่วนออร์วัลจะไปรับใช้งานเผยแผ่และเรียนให้จบ  โดยตั้งใจว่า

จะเรียนให้จบบีวายยูโดยเร็ว เอสราจึงลงเรียนพร้อมกันหลายวิชา  ท่านร่วมงานสังคม

ที่มหาวิทยาลัยด้วย รวมทั้งงานเต้นรำา งานเลี้ยง และการผลิตละคร

ถึงแม้จะโหวตให้เอสราเป็น “ชายหนุ่มยอดนิยมของบีวายยู” ระหว่างเรียนปีสุดท้าย 

แต่ไม่มีใครสามารถช่วงชิงความสนใจของท่านไปจากฟลอราได้  ท่านกล่าวภายหลังว่า

เมื่อเธอจบงานเผยแผ่ในเดือนมิถุนายน ปี 1926 ท่าน “ร้อนใจ” ที่จะพบเธอมากแม้ท่าน

ยืนกรานว่าไม่ได้ “รอ” เธอกลับมา23 ท่านสำาเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมก่อน

เธอกลับเพียงไม่กี่เดือน

เริ่มใช้ชีวิตร่วมกัน

หนึ่งเดือนหลังจากฟลอรากลับจากงานเผยแผ่ เธอกับเอสราประกาศการหมั้นหมาย  

บางคนยังคงสงสัยในการตัดสินใจของฟลอรา  พวกเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดคนที่ประสบ

ความสำาเร็จ ร่ำารวย และโด่งดังอย่างเธอจึงยอมลงหลักปักฐานกับหนุ่มชาวนา  แต่เธอ 

ยังคงพูดเหมือนเดิมว่าเธอ “ต้องการแต่งงานกับเกษตรกรมาตลอด”24 เธอบอกว่า เอสรา 

“เป็นคนเอาการเอางาน มีเหตุผลและเชื่อใจได้” เธอตั้งข้อสังเกตว่า “เขาน่ารักกับพ่อแม่ 

และดิฉันรู้ว่าถ้าเขาเคารพพ่อแม่ เขาจะเคารพดิฉัน”25 เธอยอมรับว่าท่านเป็น “เพชรใน

ตม” และเธอกล่าวว่า “ดิฉันจะทำาทุกอย่างในอำานาจของดิฉันเพื่อช่วยให้คนอื่นรู้จักเขา

และรู้สึกดีกับเขา ไม่พียงในชุมชนเล็กๆ นี้เท่านั้นแต่คนทั้งโลกต้องรู้จักเขา”26

ฟลอรากับเอสรารับการผนึกเมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1926 ในพระวิหารซอลท์- 

เลคโดยเอ็ลเดอร์ออร์สัน เอฟ. วิทนีย์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง  งานฉลองครั้งเดียว 

หลังจากแต่งงานคืออาหารเช้าสำาหรับครอบครัวและมิตรสหาย  หลังจากอาหารเช้า คู ่

แต่งงานใหม่ออกเดินทางด้วยรถกระบะฟอร์ดโมเดลทีไปอาเมส ไอโอวาทันที เพราะ  

Iowa State College of Agriculture and Mechanical Arts  (ปัจจุบันคือ Iowa State 

University of Science and Technology) รับเอสราเข้าเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์

มหาบัณฑิตในสาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

การเดินทางส่วนใหญ่ของพวกท่านอยู่บนถนนลูกรังผ่านภูมิประเทศท่ีมีคนอยู่

ประปราย ระหว่างทางพวกท่านใช้เวลาแปดคืนอยู่ในเต็นท์ที่มีรูรั่ว  เมื่อมาถึงอาเมส 

พวกท่านเช่าอพาร์ตเมนต์ห่างจากวิทยาลัยหนึ่งช่วงตึก เป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆ และ

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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ครอบครัวใช้พื้นที่ร่วมกับแมลงสาบครอบครัวใหญ่ แต่เอสรากล่าวว่า “ไม่นานก็มี

สภาพเหมือนกระท่อมน้อยน่าอยู่ที่สุดเท่าที่คนๆ หนึ่งจะจินตนาการได้”27 เอสราทุ่มเท

ให้การศึกษาอีกครั้ง  หลังจากศึกษา ฟังบรรยาย และเขียนหลายต่อหลายชั่วโมง ไม่ถึงปี

ท่านก็สำาเร็จปริญญามหาบัณฑิต  ทั้งคู่กลับไปฟาร์มเบ็นสันในวิตนีย์และกำาลังจะมีลูก

คนแรก

สร้างดุลยภาพให้โอกาสด้านงานอาชีพกับการเรียกในศาสนจักร

เม่ือครอบครัวเบ็นสันกลับไปวิตนีย์ เอสราทุ่มเทเต็มท่ีวันแล้ววันเล่าให้กิจการฟาร์ม 

ซึ่งรวมถึงการรีดนมวัว เลี้ยงหมูและไก่ ปลูกชูการ์บีท ธัญพืช อัลฟาฟา และพืชอีก

หลายชนิด  ออร์วัลได้รับเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาในเดนมาร์ก

ไม่ถึงสองปีหัวหน้าฝ่ายปกครองในท้องท่ีเสนองานให้เอสราเป็นตัวแทนเกษตรเทศ

มณฑล  ด้วยการสนับสนุนของฟลอรา เอสรายอมรับตำาแหน่งนี้ถึงแม้นั่นจะหมายถึง 

การท้ิงฟาร์มแล้วย้ายไปอยู่เพรสตันเมืองใกล้เคียง   ท่านจ้างเกษตรกรในท้องท่ีดูแลฟาร์ม 

ให้จนกว่าออร์วัลจะกลับมา

ความรับผิดชอบใหม่ของเอสรารวมถึงการให้คำาปรึกษาเกษตรกรในท้องท่ีเกี่ยวกับ 

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มผลผลิตของพวกเขา  นอกจากนี้ท่านยังรู้สึกอีกว่า 

เกษตรกรต้องมีทักษะด้านการตลาดมากขึ้น—เรื่องนี้มีความสำาคัญเพิ่มขึ้นหลังจาก

เริ่มภาวะเศรษฐกิจตกต่ำาครั้งใหญ่ และท่านเข้ารับตำาแหน่งก็เพื่อให้ความช่วยเหลือใน

เรื่องดังกล่าวเนื่องจากท่านศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรมาก่อน  ท่านกระตุ้น

เกษตรกรให้เข้าร่วมสหกรณ์การเกษตรซ่ึงจะช่วยพวกเขาลดต้นทุนและได้ค่าแรงดี

ที่สุด28

ความสามารถในการเป็นผู้นำาด้านการเกษตรของเอสราสร้างโอกาสการจ้างงานอีก

มากมาย  ตั้งแต่ปี 1930 ถึง ปี 1939 ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทำางาน

เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ University of Idaho Extension Division ในบอยซีเมืองหลวงของ

รัฐไอดาโฮ  ความรับผิดชอบเหล่านั้นขาดช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 1936 ถึงเดือน

มิถุนายน ปี 1937 เม่ือครอบครัวเบ็นสันย้ายไปแคลิฟอร์เนียเพ่ือเอสราจะได้เรียนเศรษฐ- 

ศาสตร์การเกษตรที่ University of California ที่เบิร์กลีย์

แม้จะมีความรับผิดชอบเร่งด่วนทั้งที่ทำางานและที่บ้าน แต่เอสรากับฟลอราก็จัด 

เวลารับใช้ในศาสนจักรด้วย  ในวิตนีย์ เพรสตัน และบอยซีพวกท่านได้รับเรียกให้สอน 

และนำาเยาวชน29  พวกท่านน้อมรับการเรียกเหล่านี้ด้วยความกระตือรือร้นโดยเชื่อว่า 

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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“เยาวชนคืออนาคตของเรา”30 เอสรามีโอกาสช่วยงานเผยแผ่ศาสนาในท้องที่เช่นกัน31  

ในบอยซี เอสราได้รับเรียกให้รับใช้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสเตค  ท่านยังคงดำารง

ตำาแหน่งน้ันในช่วงท่ีท่านกับครอบครัวอยู่ในแคลิฟอร์เนีย สเตคบอยซีเติบโตอย่างรวด 

เร็ว และในเดือนพฤศจิกายน ปี 1938 เอ็ลเดอร์เมลวิน  เจ. บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัคร-

สาวกสิบสองแบ่งสเตคดังกล่าวออกเป็นสามสเตค  เอสรา แทฟท์ เบ็นสันได้รับเรียก

ให้รับใช้เป็นประธานสเตคคนหนึ่ง

ในเดือนมกราคม ปี 1939 เอสราประหลาดใจเมื่อได้รับข้อเสนอให้ดำารงตำาแหน่ง

เลขาธิการของสภาสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติในวอชิงตัน ดี.ซี.  ท่านหารือกับฟลอรา

เกี่ยวกับโอกาสนี้  เพราะท่านเพิ่งได้รับการวางมือมอบหน้าที่เป็นประธานสเตคได้เพียง

สองเดือน ท่านจึงติดต่อฝ่ายประธานสูงสุดเพื่อขอคำาแนะนำาจากพวกท่าน  พวกท่าน 

สนับสนุนให้ยอมรับตำาแหน่ง ด้วยเหตุนี้ท่านกับครอบครัวจึงกล่าวลามิตรสหายใน

บอยซีเมื่อเดือนมีนาคม ปี 1939 และย้ายไปเบเธสดา แมริแลนด์ ใกล้กับวอชิงตัน ดี.ซี.    

 

เอสรา แทฟท์ เบ็นสันเมื่อสำาเร็จการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ในปี 1926

ชีว ิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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ในเดือนมิถุนายน ปี 1940 ท่านได้รับการเรียกให้รับใช้เป็นประธานสเตคอีกครั้ง คราว

นี้ในสเตควอชิงตันที่จัดตั้งใหม่ในวอชิงตัน ดี.ซี.

ครอบครัวที่รักใคร่กลมเกลียวเป็นน ้ ำาหนึ่งใจเดียวกัน

เอสรากับฟลอรา เบ็นสันระลึกอยู่เสมอถึงความสำาคัญนิรันดร์ของความสัมพันธ์ที ่

พวกท่านมีต่อกันและความสัมพันธ์ของพวกท่านกับบุตรธิดา บิดามารดาสูงอายุ และ 

พ่ีน้อง  การท่ีพวกท่านเน้นให้ครอบครัวเป็นหน่ึงเดียวกันเป็นมากกว่าการสำานึกในหน้า 

ที่ พวกท่านรักกันอย่างแท้จริง และพวกท่านต้องการอยู่ด้วยกัน—ในชีวิตนี้และตลอด

นิรันดร

ความรับผิดชอบมากมายของเอสราในการเรียกของศาสนจักรและงานอาชีพมัก 

ทำาให้ท่านต้องอยู่ไกลบ้าน  บางคร้ังคำาพูดของลูกเล็กๆ ก็ทำาให้ข้อเท็จจริงดังกล่าวชัดเจน 

ขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านไปการประชุมของศาสนจักรในวันอาทิตย์วันหนึ่ง บุตรสาว

ชื่อบาร์บาราพูดว่า “ลาก่อนค่ะคุณพ่อ กลับมาเยี่ยมเราบ้างนะคะ”32  นับเป็นเรื่องท้าทาย 

สำาหรับฟลอราที่ต้องเลี้ยงลูกหกคนเพราะสามีไม่อยู่บ่อยมาก และบางครั้งเธอยอมรับ

ว่ารู้สึก “อ้างว้างและท้ออยู่บ้าง”33 แต่เธอยังคงยึดม่ันบทบาทการเป็นภรรยาและมารดา 

พอใจกับการอุทิศตนของสามีเพ่ือพระเจ้าและครอบครัว ในจดหมายถึงเอสราเธอเขียน

ว่า “หลายวันเหมือนหลายเดือนอีกเช่นเคยตั้งแต่คุณจากไป…[แต่] ถ้ามนุษย์ทุกคน…

รักและดำาเนินชีวิตตามศาสนาของพวกเขาเหมือนคุณ คงจะมีความเศร้าโศก [และ] 

ความทุกข์น้อยมาก…คุณทุ่มเทให้ครอบครัวเสมอและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือคน

ตกทุกข์ได้ยากตลอดเวลา”34

เอสราแสดงให้เห็นการทุ่มเทดังกล่าวเมื่อท่านอยู่บ้าน  ท่านใช้เวลาหัวเราะและเล่น 

กับลูกหกคนของท่าน ฟังพวกเขา ขอความเห็นจากพวกเขาเกี่ยวกับประเด็นสำาคัญ  

สอนพระกิตติคุณ ช่วยทำางานบ้าน และใช้เวลากับพวกเขาแต่ละคน ลูกๆ พบการ 

ปลอบโยนและพลังในความรักท่ีบิดามารดาพร้อมใจกันมอบให้  (เพราะครอบครัวสำาคัญ 

ต่อเอสรา แทฟท์ เบ็นสันมาก หนังสือเล่มนี้จึงมีคำาสอนของท่านสองบทเกี่ยวกับเรื่อง 

น้ี สองบทน้ันช่ือว่า “การแต่งงานและครอบครัว—พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาหนด” และ 

“การเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ของบิดาและมารดา” รวมถึงความหลังจากลูกๆ ตระกูลเบ็นสัน

เกี่ยวกับบ้านที่มีความรักในวัยเด็กของพวกเขา)

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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การเรียกเป็นอัครสาวก

ในฤดูร้อน ปี 1943 เอสรากับรีดบุตรชายออกจากแมริแลนด์ไปทัวร์สหกรณ์การ 

เกษตรหลายแห่งในแคลิฟอร์เนียซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของท่านต่อสภา

สหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ  ท่านวางแผนพบกับผู้นำาศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้และ

เยี่ยมสมาชิกครอบครัวในไอดาโฮด้วย

วันที่ 26 กรกฎาคมหลังจากบรรลุวัตถุประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ พวกท่าน 

กลับไปซอลท์เลคซิตี้ก่อนกลับบ้าน พวกท่านทราบว่าประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ ผู้ซึ่ง

เอสราพบไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อนหน้านั้นกำาลังตามหาท่าน  เอสราโทรศัพท์ถึงประธาน

แมคเคย์ผู้บอกท่านว่าประธานฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ ประธานศาสนจักรเวลานั้น ต้องการ

พบท่าน  มีคนขับรถพาเอสรากับรีดไปบ้านพักฤดูร้อนของประธานแกรนท์ห่างจากตัว

เมืองซอลท์เลคซิตี้ไม่กี่นาที  เมื่อมาถึง “มีคนนำาเอสราเข้าไปในห้องนอนของประธาน

แกรนท์ทันที ศาสดาพยากรณ์สูงวัยพักผ่อนอยู่ในนั้น  เอสราปิดประตูตามคำาขอของ

ประธานและเดินเข้าไปหาท่าน น่ังลงบนเก้าอ้ีข้างเตียง ประธานแกรนท์กุมมือขวาของ 

เอสรา น้ำาตาคลอหน่วย ท่านพูดเพียงว่า ‘บราเดอร์เบ็นสันครับ ผมขอแสดงความยินดี

สุดหัวใจของผมและสวดอ้อนวอนขอให้พรของพระผู้เป็นเจ้าอยู่กับคุณ  คุณได้รับเลือก 

ให้เป็นสมาชิกอาวุโสน้อยที่สุดของสภาอัครสาวกสิบสอง’” 35

เอสราเขียนเล่าประสบการณ์ในบันทึกส่วนตัวดังนี้

“คำาประกาศนั้นฟังดูเหลือเชื่อและหนักเกินกำาลัง…เป็นเวลาหลายนาทีที่ [ข้าพเจ้า] 

พูดได้แต่เพียงว่า ‘โอ้ ประธานแกรนท์ครับ ไม่ได้หรอกครับ!’ ซึ่งข้าพเจ้าต้องย้ำาหลาย

ครั้งกว่าจะสามารถคุมสติได้มากพอจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรข้ึน…ท่านกุมมือข้าพเจ้าอยู่นาน 

ขณะที่เราทั้งคู่น้ำาตาคลอ…เราอยู่กันตามลำาพังชั่วโมงกว่า เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการจับ 

มือกันอย่างอบอุ่น  แม้ [ท่าน] จะอ่อนกำาลัง แต่สมองแจ่มใสและต่ืนตัว  ข้าพเจ้าประทับ 

ใจอย่างสุดซึ้งกับวิญญาณที่อ่อนหวาน อ่อนโยน และอ่อนน้อมของท่านขณะที่ท่าน

คล้ายกับจะมองเข้ามาในจิตวิญญาณข้าพเจ้า

“ข้าพเจ้ารู้สึกอ่อนแอและไม่มีค่าควรโดยส้ินเชิงถึงขนาดว่าคำาพูดปลอบโยนและให ้

กำาลังใจของท่านหลังจากนั้นมีค่าทบเท่าทวีคูณ  นอกจากนี้ท่านยังกล่าวอีกว่า ‘พระเจ้า 

ทรงมีวิธีขยายคนที่พระองค์ทรงเรียกให้ดำารงตำาแหน่งผู้นำา’  เมื่อข้าพเจ้าสามารถกล่าว

ในความอ่อนแอของข้าพเจ้าได้ว่าข้าพเจ้ารักศาสนจักร ท่านพูดว่า ‘เรารู้ และพระเจ้า

ทรงต้องการคนที่จะสละทุกอย่างเพื่องานของพระองค์’” 36

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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หลังจากการสนทนาครั้งนี้ คนขับรถพาเอสรากับรีดไปบ้านของประธานแมคเคย ์ 

ระหว่างทางเอสราไม่พูดอะไรเลยเก่ียวกับประสบการณ์ของท่านกับประธานแกรนท์ 

และรีดก็ไม่ถาม  เมื่อมาถึงบ้านแมคเคย์ ประธานแมคเคย์บอกรีดว่าเกิดอะไรขึ้น  จาก

นั้นเอสรากับรีดก็สวมกอดกัน

เอสรากระวนกระวายท้ังคืนขณะท่ีท่านกับรีดโดยสารรถไฟกลับบ้าน  วันรุ่งข้ึนท่าน 

โทรศัพท์บอกฟลอราเรื่องการเรียกเป็นอัครสาวกของท่าน  “เธอบอกว่าเธอรู้สึกดีมาก 

และแสดงความเชื่อมั่นเต็มที่ว่าข้าพเจ้าสามารถทำาได้” ท่านเล่า  “ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจ

ขึ้นเมื่อพูดกับเธอ  เธอแสดงให้เห็นเสมอว่าเธอศรัทธาในตัวข้าพเจ้ามากกว่าข้าพเจ้า

ศรัทธาในตัวเอง”37

เอสรากับฟลอราเตรียมการตลอดหลายสัปดาห์ติดต่อกันเพื่อย้ายไปยูทาห์ และ 

เอสราทำาสุดความสามารถเพื่อให้การเปลี่ยนผู้สืบตำาแหน่งต่อจากท่านที่สภาสหกรณ์

การเกษตรแห่งชาติเป็นไปอย่างราบรื่น ท่านกับสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ได้รับการ

สนับสนุนเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1943 และได้รับ

แต่งตั้งเป็นอัครสาวกวันที่ 7 ตุลาคมโดยเอ็ลเดอร์คิมบัลล์ได้รับแต่งตั้งก่อน

ดังนั้นการปฏิบัติศาสนกิจของเอ็ลเดอร์เอสรา แทฟท์ เบ็นสันในฐานะ “พยานพิเศษ

ถึงพระนามของพระคริสต์ในทั่วโลก” จึงเริ่มต้น (คพ. 107:23)

จัดหาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และความหวังให้ยุโรปหลังสงคราม

วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1945 ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ ประธานศาสนจักร 

เวลานั้น เรียกประชุมพิเศษกับฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง  ท่าน 

ประกาศว่าฝ่ายประธานสูงสุดรู้สึกถึงการดลใจให้ส่งอัครสาวกคนหน่ึงไปเป็นประธาน 

คณะเผยแผ่ยุโรปและดูแลงานของศาสนจักรที่นั่น สงครามโลกครั้งที่  2 ยุติต้นปีนั้น 

และหลายชาติในยุโรปเพิ่งฟื้นตัวจากการทำาลายล้างอย่างรุนแรงเป็นบริเวณกว้างของ

สงคราม  ฝ่ายประธานสูงสุดรู้สึกว่าเอ็ลเดอร์เอสรา แทฟท์ เบ็นสันคือคนที่เหมาะจะ

ทำางานนี้

ข่าวดังกล่าวทำาให้เอ็ลเดอร์เบ็นสันผู้เป็นสมาชิกคนล่าสุดและอาวุโสน้อยท่ีสุดของ 

โควรัม “ตกใจมาก” เช่นเดียวกับการเรียกบิดาท่านเป็นผู้สอนศาสนาเมื่อ 34 ปีก่อน  

งานมอบหมายน้ีเรียกร้องให้ท่านต้องแยกจากครอบครัวท่ีลูกยังเล็ก  ฝ่ายประธานสูงสุด 

บอกไม่ได้ว่าท่านจะไปนานเท่าใด แต่ท่านรับรองกับฝ่ายประธานว่าภรรยาและลูกๆ ของ 

ท่านจะสนับสนุน ท่านแสดงความเต็มใจว่าจะรับใช้38 ต่อมาท่านบรรยายงานมอบหมาย 
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ที่ท่านยอมรับไว้ดังนี้

“ปริมาณงานมอบหมายคร้ังน้ีดูเหมือนท่วมท้น  พวกท่าน [ฝ่ายประธานสูงสุด] มอบ 

หน้าที่ให้เราสี่ข้อคือ หนึ่ง ดูแลเรื่องทางวิญญาณของศาสนจักรในยุโรป สอง จัดหา

อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องนอนให้วิสุทธิชนที่กำาลังประสบความเดือดร้อนในทุก 

ภูมิภาคของยุโรป สาม กำากับดูแลการจัดตั้งคณะเผยแผ่ต่างๆ ขึ้นใหม่ในยุโรป และ สี่  

เตรียมให้ผู้สอนศาสนากลับไปประเทศเหล่านั้น”39 แต่ประธานสมิธให้คำาสัญญาปลอบ

ใจท่านดังนี้ “ผมไม่ห่วงคุณเลย  คุณจะปลอดภัยที่นั่นเท่ากับทุกที่ในโลกถ้าคุณดูแลตัว

เอง และคุณสามารถทำางานอันสำาคัญยิ่งให้สำาเร็จได้”40

เอ็ลเดอร์เบ็นสันเล่าประสบการณ์เม่ือท่านบอกข่าวน้ีกับภรรยาและครอบครัวว่า  

“ในการพูดคุยอันน่าชื่นใจและน่าประทับใจกับภรรยาข้าพเจ้า เราอวยพรกันด้วยน้ำาตา 

โควรัมอัครสาวกสิบสอง ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ค.ศ. 1950 ถึงเดือนเมษายน  
ค.ศ. 1951  แถวยืนจากซ้ายไปขวา: เดลเบิร์ต แอล. สแตพลีย์; เฮนรีย์ ดี. มอยล์;  

แมทธิว คาวลีย์; มาร์ค อี. ปีเตอร์เซ็น; ฮาโรลด์ บี. ลี; เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน;  
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์  แถวนั่งจากซ้ายไปขวา: จอห์น เอ. วิดต์โซ; สตีเฟน แอล.  

ริชาร์ดส์; เดวิด โอ. แมคเคย์, ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง; โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ รักษาการ
ประธาน; โจเซฟ เอฟ. เมอร์ริลล์; อัลเบิร์ต อี. โบเว็น

ชีว ิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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ฟลอราแสดงความซาบซ้ึงใจด้วยความรักและทำาให้ข้าพเจ้าม่ันใจว่าเธอสนับสนุนสุด 

หัวใจ  ข้าพเจ้าบอกลูกๆ ขณะรับประทานอาหารเย็น พวกเขาประหลาดใจ สนใจ และ

จงรักภักดีอย่างเต็มที่”41

เมื่อเอ็ลเดอร์เบ็นสันกับเฟรเดอริค ดับเบิลยู. บับเบลเพื่อนร่วมทางมาถึงยุโรป พวก 

ท่านเศร้าใจกับความเจ็บป่วย ความยากไร้ และความพินาศที่เห็นอยู่รอบตัวท่านทั้งสอง 

ตัวอย่างเช่น ในจดหมายถึงฟลอรา เอ็ลเดอร์เบ็นสันพูดถึงมารดาทั้งหลายผู้สำานึกคุณ 

ที่พวกเธอได้รับสบู่ เข็มกับด้าย และส้มหนึ่งผลเป็นของขวัญ  พวกเธอไม่เห็นสิ่งของ 

เหล่านั้นมาหลายปี  เอ็ลเดอร์เบ็นสันเห็นได้ว่า เนื่องจากพวกเธอได้รับอาหารปันส่วน 

น้อยมากในอดีต พวกเธอ “ด้วยหัวอกของคนเป็นแม่จึงยอมอดเพื่อให้ลูกมีกินมาก

ขึ้น”42   ท่านพูดถึงการประชุมของศาสนจักรใน “ตึกที่ถูกระเบิดเสียหาย” และใน “ความ 

มืดเกือบสนิท”43 ท่านพูดถึงผู้ล้ีภัย—“คนยากไร้ไม่มีใครต้องการ…ถูกขับไล่ออกจากบ้าน 

ที่เคยมีความสุขไปสู่จุดหมายที่ไม่มีใครรู้”44  ท่านพูดถึงปาฏิหาริย์ท่ามกลางผลร้ายของ

สงครามเช่นกัน

ปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งประจักษ์ชัดในชีวิตวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วยุโรป  ระหว่างเดิน 

ทางไปที่นั่นเอ็ลเดอร์เบ็นสันสงสัยว่าวิสุทธิชนจะต้อนรับท่านอย่างไร “ใจพวกเขาจะ 

อัดแน่นด้วยความขมขื่นหรือไม่ จะมีความเกลียดชังที่นั่นไหม พวกเขาจะเกลียดชัง

ศาสนจักรหรือไม่”  แต่ท่านกลับได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่พบ 

“ขณะข้าพเจ้ามองดูใบหน้าซูบซีดของพวกเขา วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจำานวนมากสวม 

เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง บางคนเดินเท้าเปล่า แต่ข้าพเจ้าเห็นแสงแห่งศรัทธาในดวงตาพวกเขา 

ขณะพวกเขาแสดงประจักษ์พยานถึงความศักด์ิสิทธ์ิของงานยุคสุดท้ายอันยิ่งใหญ่นี้  

และแสดงความกตัญญูที่พวกเขามีต่อพรของพระเจ้า …

“เราพบว่าสมาชิกของเรายืนหยัดได้อย่างน่าอัศจรรย์  ศรัทธาของพวกเขาแรงกล้า  

การอุทิศตนของพวกเขามากยิ่งกว่าเดิม และความจงรักภักดีของพวกเขาไม่มีใครเทียบ 

ได้  เราพบความขมขื่นหรือความสิ้นหวังน้อยมาก แต่กลับมีวิญญาณของมิตรภาพและ 

ความเป็นพี่น้องแผ่ขยายจากคณะเผยแผ่หนึ่งไปสู่อีกคณะเผยแผ่หนึ่ง ขณะที่เราเดิน 

ทางวิสุทธิชนฝากเราทักทายพี่น้องชายหญิงในประเทศอื่นๆ ด้วยทั้งที่ประเทศชาติของ

พวกเขาเพ่ิงเกิดสงครามเพียงไม่ก่ีเดือนก่อน” ย่ิงไปกว่าน้ันผู้อพยพยังได้ “ร้องเพลงแห่ง 

ไซอันด้วย…ศรัทธาแรงกล้า” พวกเขา “คุกเข่าสวดอ้อนวอนด้วยกันทุกเช้าค่ำา และ

แสดงประจักษ์พยาน…เกี่ยวกับพรของพระกิตติคุณ”45
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ปาฏิหาริย์อีกอย่างหนึ่งคือความแข็งแกร่งของโปรแกรมสวัสดิการของศาสนจักร   

งานนี้ซึ่งเริ่มไว้ไม่ถึง 10 ปีก่อนหน้านี้ได้ช่วยชีวิตวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมากมายในยุโรป 

วิสุทธิชนได้รับพรเพราะพวกเขานำาหลักธรรมสวัสดิการมาใช้  พวกเขาช่วยเหลือกัน 

ในยามยาก แบ่งปันอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ และพวก 

เขาปลูกผักสวนครัวในตึกที่ถูกระเบิดเสียหายด้วย พวกเขาได้รับพรเพราะวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายจากภูมิภาคอ่ืนของโลกบริจาคส่ิงของมาช่วยพวกเขา—อาหารและโภคภัณฑ์ 

ประมาณ 2,000 ตัน  เอ็ลเดอร์เบ็นสันบอกว่าผู้นำาศาสนจักรหลั่งน้ำาตาเมื่อเห็นอาหาร 

พื้นๆ ที่พวกเขาแจกจ่ายให้สมาชิกในท้องที่ และท่านกล่าวว่าท่านอยู่ยืนต่อหน้าที ่

ประชุมซึ่งประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดส่งผ่านโปรแกรมสวัสดิ- 

การ46   ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญท่ีท่านให้หลังจากกลับบ้านไม่นาน ท่านกล่าว 

ว่า “พี่น้องทั้งหลาย ท่านต้องการเห็นหลักฐานยืนยันความจำาเป็นของโปรแกรมนี้และ

การดลใจที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าน้ีอีกหรือ…ข้าพเจ้าบอกท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง

กำากับดูแลโปรแกรมนี้  โปรแกรมดังกล่าวได้รับการดลใจ!”47

เอ็ลเดอร์เบ็นสันกับบราเดอร์บับเบลประสบปาฏิหาริย์ซ้ำาอีกครั้งขณะพระเจ้าทรง 

เปิดทางให้พวกท่านเดินทางไปในประเทศที่เสียหายจากสงครามในยุโรป  เอ็ลเดอร ์

เบ็นสันขออนุญาตเจ้าหน้าที่ทหารครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อเข้าไปในเขตนั้นๆ เพื่อพบกับ 

วิสุทธิชนและแจกสิ่งของ ท่านได้รับคำาตอบเหมือนเดิมทุกครั้งจากผู้นำาเหล่านั้นและ

คนอื่นๆ ว่า “คุณไม่รู้หรือว่าเคยเกิดสงครามที่นี่  ไม่มีพลเรือนคนใดได้รับอนุญาตให ้

เข้าไป”  หลังจากท่านมองตาผู้นำาเหล่านั้นและอธิบายพันธกิจของท่านอย่างใจเย็นครั้ง 

แล้วครั้งเล่า ท่านกับบราเดอร์บับเบลจึงได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังที่ต่างๆ และ 

บรรลุผลสำาเร็จตามที่พระเจ้าทรงส่งพวกท่านไปทำา48

หลังจากนั้นประมาณ 11 เดือน เอ็ลเดอร์แอลมา ซอนเน ผู้ช่วยอัครสาวกสิบสอง  

ซึ่งรับใช้ในยุโรปกับลีโอนาภรรยาไปทำางานแทนเอ็ลเดอร์เบ็นสัน  บราเดอร์บับเบลยัง 

คงอยู่ช่วยซอนเน นับจากเวลาที่เอ็ลเดอร์เบ็นสันออกจากซอลท์เลคซิตี้เมื่อวันที่ 29 

มกราคม ค.ศ. 1946 จนถึงเวลากลับเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1946 ท่านเดินทางรวม 

ทั้งสิ้น 61,236 ไมล์ (98,550 กิโลเมตร) เอ็ลเดอร์เบ็นสันรู้สึกว่าพันธกิจนั้นลุล่วง แต่ 

ท่านชิงพูดว่า “ข้าพเจ้ารู้ท่ีมาของความสำาเร็จซ่ึงดูแลการทำางานของเรา ไม่เคยมีสักคร้ัง 

ที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าหรือเพื่อนร่วมงานบรรลุพันธกิจท่ีเราได้รับมอบหมายโดย

ปราศจากเดชานุภาพในการกำากับดูแลของพระผู้ทรงฤทธานุภาพ”49 ความสำาเร็จของ

พันธกิจดังกล่าวเห็นได้ในความเข้มแข็งของศาสนจักรในประเทศแถบยุโรปท่ีจัดต้ัง 
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ใหม่และกำาลังเติบโต เราเห็นความสำาเร็จได้เช่นกันในชีวิตของวิสุทธิชนแต่ละคน— 

บุคคลแต่ละคนอย่างเช่นชายคนหนึ่งซึ่งเดินมาหาประธานโธมัส  เอส.มอนสันหลายปี

ต่อมาที่การประชุมหนึ่งในซวิคเคา เยอรมนี  เขาขอให้ประธานมอนสันส่งคำาอวยพร

ไปถึงเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ต่อจากนั้นเขาร้องอุทานว่า “ท่านช่วยชีวิตผม  ท่านให้

อาหารผมรับประทานและให้เสื้อผ้าผมสวมใส่  ท่านให้ความหวังแก่ผม  ขอพระผู้เป็น

เจ้าทรงอวยพรท่าน!”50

ความรักชาติ ความเป็นรัฐบุรุษและ 

การรับใช้ในรัฐบาลสหรัฐ

ขณะเอ็ลเดอร์เบ็นสันอยู่ไกลบ้าน ท่านจะนึกถึงสิ่งที่ท่านหวงแหนแต่เยาว์วัย นั่นคือ 

การเป็นพลเมืองในสหรัฐอเมริกา ท่านเรียนรู้จากจอร์จ แทฟท์ เบ็นสัน จูเนียร์บิดา 

ท่านว่าต้องรักบ้านเกิดเมืองนอนและหลักธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของความรักนั้น  ท่าน 

เรียนรู้ว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา—เอกสารว่าด้วยกฎหมายท่ีใช้ปกครองประเทศ 

—ร่างโดยบุรุษที่ได้รับการดลใจ  ท่านหวงแหนสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง และท่าน 

 

เอ็ลเดอร์เบ็นสันคนขวามือ กำาลังสำารวจเครื่องอุปโภคบริโภคสวัสดิการ 
ในเบอร์เกน นอร์เวย์
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จำาการสนทนาที่เคยมีกับบิดาหลังจากการเลือกตั้งครั้งหนึ่งได้เสมอ  จอร์จสนับสนุนผู้

สมัครคนหนึ่งอย่างเปิดเผย และเขาถึงกับสวดอ้อนวอนให้ชายผู้นี้ในการสวดอ้อนวอน

เป็นครอบครัว  หลังจากจอร์จทราบว่าผู้สมัครคนนั้นแพ้การเลือกตั้ง เอสราได้ยินท่าน 

สวดอ้อนวอนให้คนที่ชนะ  เอสราถามบิดาว่าเหตุใดจึงสวดอ้อนวอนให้ผู้สมัครที่ท่าน 

ไม่ได้เลือก “ลูกพ่อ” จอร์จตอบ “พ่อคิดว่าเขาคงต้องการคำาสวดอ้อนวอนของเรามาก 

กว่าผู้สมัครที่พ่อเลือก”51

ในเดือนเมษายน ปี 1948 เอ็ลเดอร์เบ็นสันกล่าวคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ

ครั้งแรกในจำานวนหลายๆ ครั้งที่เน้นเรื่อง “พันธกิจที่พยากรณ์ไว้” ของสหรัฐอเมริกา

และความสำาคัญของอิสรภาพ ท่านเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงเตรียมสหรัฐให้ “เป็นแหล่ง 

กำาเนิดเสรีภาพ”  ด้วยเหตุน้ีจึงสามารถฟ้ืนฟูพระกิตติคุณท่ีน่ันได้52   “เราเป็นผู้ติดตามเจ้า 

ชายแห่งสันติ” ท่านสอนในช่วงท้ายของสุนทรพจน์  “และเราควรอุทิศชีวิตอีกครั้งให้ 

แก่การเผยแพร่ความจริงและความชอบธรรมตลอดจนการปกป้อง…เสรีภาพและ

อิสรภาพ”53 ในสุนทรพจน์ครั้งต่อๆ มาท่านพูดว่าสหรัฐอเมริกาเป็น “ฐานปฏิบัติงาน

ของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้”54

เอ็ลเดอร์เบ็นสันเตือนเรื่องการคุกคามอิสรภาพในสหรัฐและทั่วโลก  ท่านมักจะพูด 

อย่างหนักแน่นต่อต้าน “ระบบบีบบังคับมนุษย์” ของรัฐบาล “ซึ่งขัดกับหลักธรรม 

นิรันดร์”55 ท่านเตือนเช่นกันเรื่องอิทธิพลอื่นที่คุกคามอิสรภาพ รวมถึงความบันเทิงที่

ผิดศีลธรรม การขาดความเคารพวันสะบาโต ความนิ่งนอนใจ และคำาสอนเท็จ56 ท่าน

กระตุ้นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกให้ใช้อิทธิพลของพวกเขาช่วยให้คนดีและคนฉลาด

ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งในรัฐบาล57 ท่านประกาศว่า “การสั่งสอนพระกิตติคุณ

อย่างมีประสิทธิภาพจะมีผลสำาเร็จในบรรยากาศแห่งเสรีภาพเท่านั้น  ใช่ เราทุกคนพูด

ว่าเรารักเสรีภาพ  แต่นั่นยังไม่พอ  เราต้องปกป้องคุ้มครองสิ่งที่เรารัก  เราต้องกอบกู ้

เสรีภาพ”58

วันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1952 คำาพูดที่หนักแน่นของเอ็ลเดอร์เบ็นสันเรื่องความ 

รักชาติได้รับการทดสอบเมื่อท่านได้รับคำาเชิญให้รับใช้ประเทศของท่าน  ท่านเดินทาง 

ไปนิวยอร์กซิตี้ตามคำาเชิญของดไวต์  ดี. ไอเซนฮาวร์ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบด ี

สหรัฐ  ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ผู้ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังกำาลังพิจารณาให้เอ็ลเดอร์เบ็นสัน 

รับใช้ในคณะรัฐมนตรีของเขา—อีกนัยหน่ึงคือเป็นท่ีปรึกษาสูงสุดคนหน่ึงของเขา— 

ในตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศ  เอ็ลเดอร์เบ็นสันรู้สึกเป็น 

เกียรติที่ได้รับความสนใจ “แต่” ท่านกล่าวในเวลาต่อมา “ข้าพเจ้าไม่ต้องการงานนี้… 

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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ข้าพเจ้าบอกตนเองว่า คงไม่มีคนใดท่ีคิดดีแล้วอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 

ในเวลาเช่นน้ี…ข้าพเจ้ารู้อยู่บ้างว่าคนดำารงตำาแหน่งนี้ต้องประสบอะไร ความเห็นขัด

แย้งจากหลายฝ่าย แรงกดดันถึงขีดสุด และปัญหาซับซ้อน …

“แต่ไม่เพียงปัญหาและแรงกดดันเท่านั้นที่ทำาให้ข้าพเจ้ากังวลใจ  เราทุกคนมีแบบ 

นั้นข้าพเจ้าก็เหมือนคนอเมริกันจำานวนมากคือไม่ลังเลท่ีจะเล่นการเมืองอย่างเต็มตัว  

แน่นอนว่าข้าพเจ้าต้องการเห็นคนมีอุดมคติสูงส่งและมีอุปนิสัยดีได้รับเลือกต้ังและได้ 

รับแต่งตั้งให้ดำาเนินงานฝ่ายปกครอง แต่นั่นต่างกันมากจากการเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยว 

ข้องด้วย …

“อย่างไรก็ดี เหนือสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าพอใจกับงานที่ทำาอยู่แล้วในฐานะสมาชิกคน 

หนึ่งในสภาสิบสองมากกว่า…ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทั้งไม่คิดจะเปลี่ยน”59

ก่อนไปเข้าพบว่าที่ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ เอ็ลเดอร์เบ็นสันได้ขอคำาแนะนำาจาก 

ประธานเดวิด  โอ. แมคเคย์ประธานศาสนจักรเวลานั้น ประธานแมคเคย์บอกท่านว่า  

“บราเดอร์เบ็นสัน ความคิดผมชัดเจนในเร่ืองน้ี ถ้าโอกาสมาถึงด้วยเจตนารมณ์ท่ีถูกต้อง 

ผมคิดว่าคุณควรยอมรับ”60 คำาแนะนำาท่ีตรงไปตรงมาดังกล่าว ผนวกกับความปรารถนา 

ที่มีอยู่เดิมของเอ็ลเดอร์เบ็นสันว่าจะ “ต่อสู้จริงๆ เพื่อความเชื่อ [ของท่าน] ในฐานะชาว

อเมริกันคนหนึ่ง” ก่อให้เกิดสิ่งที่ท่านเรียกว่า “ข้อโต้แย้งในใจ”61

เมื่อคุณไอเซนฮาวร์กับเอ็ลเดอร์เบ็นสันพบกันครั้งแรก ว่าที่ประธานาธิบดีใช้เวลา 

ไม่นานท่ีจะเสนอตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรให้เอ็ลเดอร์เบ็นสัน  เอ็ลเดอร์ 

เบ็นสันบอกเหตุผลเป็นข้อๆ ทันทีว่าเหตุใดท่านไม่ใช่คนที่เหมาะจะทำางานนี้ แต่ว่าที ่

ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ไม่ยอมเปลี่ยนท่าที  เขาพูดว่า “เรามีงานต้องทำา  พูดตามตรง 

ผมไม่อยากเป็นประธานาธิบดีเมื่อไรก็ตามที่มีแรงกดดัน  แต่คุณจะปฏิเสธการรับใช ้

อเมริกาไม่ได ้  ผมต้องการให้คุณอยู่ในทีมของผม และคุณไม่สามารถตอบปฏิเสธได้”62

“ด้วยเหตุนี้จึงยอมรับ” เอ็ลเดอร์เบ็นสันจำาได้ “เงื่อนไขในคำาแนะนำาของประธาน 

แมคเคย์บรรลุผล  ถึงแม้ข้าพเจ้าจะรู้สึกว่าตนได้รับจากศาสนจักรอยู่แล้วในส่ิงท่ีข้าพเจ้า 

เห็นว่ามีเกียรติยิ่งกว่ารัฐบาลจะให้ได้ และข้าพเจ้าบอกเขาเช่นนั้น แต่ข้าพเจ้าก็ยอมทำา

หน้าท่ีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรโดยอยู่ในตำาแหน่งไม่เกินสองปี—หากเขา

ต้องการให้นานขนาดนั้น”63

ทันทีหลังจากยอมรับตำาแหน่ง เอ็ลเดอร์เบ็นสันไปงานแถลงข่าวกับประธานาธิบด ี

ไอเซนฮาวร์เพื่อประกาศการแต่งตั้งท่านต่อประชาชาติ  ทันทีที่การแถลงข่าวสิ้นสุดลง  

ท่านกลับไปท่ีโรงแรม ท่านโทรศัพท์บอกฟลอราว่าประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ขอให้ท่าน 

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน



23

 

รับใช้และท่านยอมรับคำาเชื้อเชิญ

เธอตอบว่า: “ดิฉันทราบค่ะว่าเขาจะเลือกคุณ  และดิฉันทราบว่าคุณจะยอมรับ”

ท่านอธิบายว่า: “นั่นจะหมายถึงความรับผิดชอบที่น่ากลัว—และปัญหาอีกมากมาย

ก่ายกองสำาหรับเราทั้งคู่”

“ดิฉันทราบค่ะ” เธอตอบ “แต่ดูเหมือนนี่จะเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านะ

คะ”64

ดังที่เอ็ลเดอร์เบ็นสันคาดไว้ การบริหารงานในตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เกษตรเป็นประสบการณ์ที่วุ่นวายสำาหรับท่านและครอบครัว  แต่ท่านยืนกรานว่าไม่ได ้

พยายาม “เอาชนะการช่วงชิงประชานิยม”—ท่านเพียงแต่ต้องการ “รับใช้ด้านการเกษตร 

และรับใช้อเมริกา”65—ท่านทำาตามคำาปฏิญาณส่วนตัวนี้ “การยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง 

เป็นยุทธวิธีที่ดี แม้เมื่อไม่เป็นที่นิยมชมชอบ  บางทีข้าพเจ้าควรจะกล่าวว่า โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเมื่อไม่เป็นที่นิยมชมชอบ”66  โชคดีที่ท่านไม่ห่วงเรื่องประชานิยมเพราะถึงแม ้

ท่านจะยังม่ันคงแน่วแน่ต่อคำาม่ันของท่านแต่ความนิยมในหมู่นักการเมืองและพลเมือง 

ขึ้นลงฮวบฮาบ  หลายครั้งประชาชนต้องการให้ท่านถูกปลดออกจากตำาแหน่งรัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงเกษตร67 หลายคร้ังพวกเขาช้ีแนะว่าท่านจะเป็นตัวเลือกท่ีเหมาะกับการ 

เป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐ68

แม้แต่ในบทบาทของผู้นำารัฐบาล เอ็ลเดอร์เบ็นสันก็ยังเผยอุดมคติการเป็นชาวคริสต์ 

ของท่าน ประจักษ์พยานของท่านในพระกิตติคุณท่ีได้รับการฟ้ืนฟู และการอุทิศตนต่อ 

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  เมื่อใดก็ตามที่ท่านประชุมกับ 

เพ่ือนร่วมงานในกระทรวงเกษตร การประชุมจะเร่ิมด้วยการสวดอ้อนวอนเสมอ69   ท่าน 

ส่งข้อความจากพระคัมภีร์มอรมอนท่ีพยากรณ์เกี่ยวกับจุดหมายของสหรัฐอเมริกาให้ 

ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ และประธานาธิบดีกล่าวภายหลังว่าเขาอ่านข้อความเหล่า

นั้น “ด้วยความสนใจที่สุด”70 ท่านมอบพระคัมภีร์มอรมอนให้ผู้นำาระดับโลกอีกมาก 

มายหลายคนเช่นกัน71 ในปี  1954 เอ็ดเวิร์ด อาร์. เมอร์โรว์ นักข่าวโทรทัศน์ท่ีมีช่ือเสียง

ในสหรัฐขอนุญาตเอ็ลเดอร์เบ็นสันทำาสารคดีครอบครัวเบ็นสันในรายการคืนวันศุกร์

เรียกว่า “Person to Person” เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เบ็นสันปฏิเสธในตอนแรก แต ่

พวกท่านเปลี่ยนใจหลังจากฟังรีดบุตรชายผู้เห็นว่าคำาเช้ือเชิญเป็นโอกาสที่ดีมากในการ

เผยแผ่ศาสนา  วันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1954 ประชาชนทั่วประเทศชมการสังสรรค์ใน 

ครอบครัวแบบถ่ายทอดสดและไม่มีการซักซ้อมใดๆ ในบ้านเบ็นสัน คุณเมอร์โรว์ได้รับ 

จดหมายจากแฟนรายการนี้มากกว่าที่เคยได้รับจากรายการอื่น   ประชาชนหลายศาสนา 

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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จากท่ัวประเทศเขียนมาขอบคุณครอบครัวเบ็นสันสำาหรับแบบอย่างอันน่ายกย่องของ

พวกท่าน72

เอ็ลเดอร์เบ็นสันรับใช้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแปดปี ตลอดวาระที ่

ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์เป็นผู้นำาของสหรัฐ  ประธานแม็คแคย์กล่าวว่างานของเอ็ลเดอร์ 

เบ็นสันจะ “เป็นเกียรติภูมิของศาสนจักรและของชาติตลอดไป”73 เอ็ลเดอร์เบ็นสัน

นึกถึงช่วงปีเหล่านั้นเมื่อครั้งเป็นจุดสนใจของชาติและกล่าวว่า “ข้าพเจ้ารักแผ่นดินอัน

ยิ่งใหญ่นี้  นับเป็นเกียรติที่ได้รับใช้”74  ท่านแสดงความเห็นเช่นกันว่า “ถ้าข้าพเจ้าต้อง

ทำาอีกครั้ง ข้าพเจ้าจะเดินตามรอยเดิมไม่ผิดเพี้ยน”75   เมื่อมองการปฏิบัติศาสนกิจที่ยัง

ดำาเนินต่อไปในฐานะอัครสาวก ท่านกล่าวว่า “ตอนนี้ [ข้าพเจ้า] อุทิศเวลาให้สิ่งเดียวที่

ข้าพเจ้ารักมากกว่าการเกษตร”76

ถึงแม้การรับใช้ในรัฐบาลของเอ็ลเดอร์เบ็นสันจะสิ้นสุดลงในปี 1961 แต่ความรักที่ 

ท่านมีต่อประเทศชาติและหลักธรรมแห่งอิสรภาพยังคงเหมือนเดิม  ในคำาปราศรัยการ 

ประชุมใหญ่สามัญของท่านหลายครั้ง ท่านเน้นเรื่องเหล่านี้  ท่านกล่าวถึงสหรัฐอเมริกา

ว่าเป็น “แผ่นดินที่ข้าพเจ้ารักสุดหัวใจ”77  ท่านกล่าวด้วยว่า “ข้าพเจ้าชื่นชมความรักชาต ิ

และความรักประเทศในทุกถิ่นแคว้น”78  ขณะท่านแนะนำาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนให ้

รักประเทศชาติของตน ท่านสอนว่า “ความรักชาติเป็นมากกว่าการโบกธงและคำาพูด

สวยหรู แต่คือวิธีที่เราตอบสนองต่อปัญหาส่วนรวม  ขอให้เราอุทิศตนเป็นคนรักชาติ

ในความหมายแท้จริงที่สุดอีกครั้ง”79 “รัฐบุรุษตัวจริงไม่เหมือนนักฉวยโอกาสทางการ

เมือง เขาเห็นคุณค่าหลักธรรมเหนือกว่าประชานิยมและทำางานเพื่อสร้างประชานิยม

ให้หลักธรรมทางการเมืองอันปราดเปรื่องและเที่ยงธรรม”80

พยานพิเศษถึงพระนามของพระคริสต์

ในฐานะอัครสาวกของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เอ็ลเดอร์เอสรา แทฟท์ เบ็นสันเชื่อฟัง 

พระบัญชาให้ “ออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15) 

และ “เปิดประตูโดยการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์” (คพ. 107:35)  ท่าน

รับใช้ในหลายภูมิภาคของโลกโดยไปเยี่ยมคณะเผยแผ่ต่างๆ และสอนผู้คน

ท่านชื่นชมสิทธิพิเศษของการได้พบปะกับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ในคำาปราศรัยการ

ประชุมใหญ่สามัญครั้งหนึ่ง ท่านแสดงความเห็นว่า “บางครั้งข้าพเจ้าพูดกับภรรยา

หลังกลับจากการเย่ียมสเตคว่าข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่าสวรรค์จะเป็นอย่างไร แต่ข้าพเจ้าจะไม่ 

ขออะไรท่ีนั่นมากไปกว่าขอให้มีความพอใจและปีติจากการได้ร่วมงานกับชายหญิงท่ี

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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ข้าพเจ้าพบในบรรดาผู้นำาของสเตคและวอร์ดแห่งไซอันตลอดจนคณะเผยแผ่ของแผ่น 

ดินโลก  เราได้รับพรมากจริงๆ”81  ในสุนทรพจน์อีกครั้งหนึ่งท่านกล่าวว่า “มีเจตนาแท้ 

จริงของความเป็นพี่น้องและมิตรภาพในศาสนจักร  สิ่งนั้นมีพลังมาก อาจจับต้องไม่ได้ 

แต่มีจริง  ข้าพเจ้ารู้สึกได้ เพ่ือนร่วมงานของข้าพเจ้ารู้สึกได้ขณะท่ีเราเดินทางไปท่ัวสเตค 

ทั่ววอร์ดแห่งไซอันและคณะเผยแผ่ของแผ่นดินโลก…มีความรู้สึกของมิตรภาพและ

ความเป็นพี่น้องอยู่เสมอ นั่นเป็นเรื่องน่าชื่นใจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกใน

ศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า”82

เอ็ลเดอร์เบ็นสันชอบแบ่งปันพยานของท่านถึงพระผู้ช่วยให้รอดกับคนนับถือศาสนา 

อื่นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในปี 1959 ท่านกับซิสเตอร์เบ็นสันและสมาชิกสี่คนใน

กระทรวงเกษตรของสหรัฐเดินทางไปเยือนเจ็ดประเทศ รวมทั้งสหภาพโซเวียต  ถึงแม้ 

ท่านอยู่ท่ีน่ันเพราะตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร แต่ประจักษ์พยานของท่าน 

ในฐานะอัครสาวกสัมผัสใจคนมากมาย  ท่านเล่าว่า

“ระหว่างทางไปสนามบิน คืนสุดท้าย [ของเรา] ในมอสโก ข้าพเจ้าบอก…มัคคุเทศก ์

 

เอ็ลเดอร์เบ็นสันกำาลังสาบานตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐโดยหัวหน้า 
ผู้พิพากษาเฟรด เอ็ม. วินสัน โดยมีประธานาธิบดีดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์มองดูอยู่

ช ีว ิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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คนหนึ่งของเราว่าข้าพเจ้าผิดหวังที่ไม่มีโอกาสไปเยี่ยมโบสถ์ในรัสเซีย  เขาพูดสองสาม 

คำากับโชเฟอร์ รถเลี้ยวกลับกลางถนนและในที่สุดเราก็มาอยู่หน้าอาคารปูนปั้นเก่าแก ่

ริมถนนโรยกรวดทั้งมืดและแคบไม่ไกลจากจัตุรัสแดง  นั่นคือโบสถ์เซ็นทรัลแบปทิสต์

“คืนนั้นเป็นคืนเดือนตุลาคม ฝนตก สภาพอากาศไม่ดีและเย็นยะเยือก แต่เมื่อเรา

เข้าไปในโบสถ์ เราพบว่าโบสถ์เต็ม ผู้คนยืนอยู่ในห้องโถง ทางเข้า แม้แต่ในถนน  เรา

ทราบมาว่าทุกวันอาทิตย์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดีคนจะแน่นแบบนี้

“ข้าพเจ้ามองดูใบหน้าของผู้คน ส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนและสูงอายุ แต่ท่ีน่าแปลก 

คือหลายคนอายุยังน้อย ประมาณส่ีในห้าเป็นผู้หญิง ส่วนใหญ่มีผ้าคลุมศีรษะ มีคนเชิญ

เราไปอยู่ข้างแท่นพูด…

“บาทหลวงพูดไม่กี่คำา จากนั้นออร์แกนก็ดังหนึ่งหรือสองคอร์ดและทุกคนในที ่

ประชุมเร่ิมร้องเพลงสวดอย่างพร้อมเพรียงกัน การได้ฟังหน่ึงพันถึง 1500 คนเปล่งเสียง 

ร้องเพลงกลายเป็นประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อชีวิตข้าพเจ้ามากที่สุดประสบการณ์หนึ่ง   

ในความเช่ือเดียวกันของพวกเราในฐานะชาวคริสต์ พวกเขาหยิบย่ืนข่าวสารอันน่ายินดี 

ให้เราเพื่อเชื่อมความแตกต่างทั้งหมดของภาษา การปกครอง และประวัติศาสตร์  ขณะ

ข้าพเจ้าพยายามตั้งสติภายใต้ผลทางอารมณ์เช่นนั้น บาทหลวงขอผ่านล่ามที่ยืนอยู่ตรง

นั้นให้ข้าพเจ้าปราศรัยกับที่ประชุม

“ข้าพเจ้าใช้เวลาครู่หน่ึงกว่าจะควบคุมความรู้สึกได้มากพอจะตอบตกลง  ข้าพเจ้าพูด 

ต่อจากนั้นว่า ‘นับเป็นความกรุณามากที่คุณขอให้ผมทักทายพวกคุณ

“‘ ข้าพเจ้านำาคำาทักทายจากศาสนิกชนหลายล้านคนในอเมริกาและท่ัวโลกมาฝาก 

พวกท่าน’ และทันใดนั้นการพูดกับเพื่อนชาวคริสต์เหล่านี้เกี่ยวกับความจริงอันศักดิ์- 

สิทธิ์ที่สุดที่มนุษย์รู้จักก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามากที่สุดในโลก

“‘พระบิดาบนสวรรค์ของเราประทับอยู่ไม่ไกล  พระองค์ทรงใกล้ชิดเราได้มาก  พระ- 

ผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงพระชนม์ พระองค์ทรงเป็น 

พระบิดาของเรา  พระเยซูคริสต์พระผู้ไถ่ของโลกทรงดูแลโลกนี้  พระองค์จะทรงกำากับ

ดูแลสิ่งทั้งปวง  จงอย่ากลัว รักษาพระบัญญัติ รักกัน สวดอ้อนวอนขอสันติสุขและทุก

อย่างจะดี’

“ขณะล่ามแปลแต่ละประโยคให้ที่ประชุม ข้าพเจ้าเห็นเหล่าสตรีหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้น 

มาและผู้สังเกตการณ์คนหนึ่งบอกว่าพวกเธอเริ่ม ‘โบกผ้าเช็ดหน้าเหมือนแม่โบกลา 

ลูกชายคนเดียวของเธอตลอดไป’  พวกเธอพากันพยักหน้า ขณะร้องว่า  ja, ja, ja! (ใช่  

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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ใช่ ใช่!) จากนั้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นเป็นครั้งแรกว่าแม้แต่ที่นั่งด้านบนก็เต็มและหลาย 

คนยืนชิดกำาแพง   ข้าพเจ้ามองลงมาเห็นหญิงชราคนหนึ่งตรงหน้าข้าพเจ้า ศีรษะคุลม 

ด้วยผ้าพันคอเก่าๆ สีพ้ืน มีผ้าคลุมไหล่ ใบหน้าสูงวัยเห่ียวย่นของเธอสงบน่ิงด้วยศรัทธา 

 ข้าพเจ้าพูดกับเธอโดยตรง

“‘ชีวิตนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิรันดร  เรามีชีวิตเป็นบุตรธิดาทางวิญญาณของ 

พระผู้เป็นเจ้าก่อนเรามาที่นี่  เราจะมีชีวิตอีกครั้งหลังจากชีวิตนี้   พระคริสต์ทรงทำาลาย

สายรัดแห่งความตายและฟื้นคืนพระชนม์  เราทุกคนจะฟื้นคืนชีวิต

“‘ข้าพเจ้าเชื่อมั่นมากเรื่องการสวดอ้อนวอน  ข้าพเจ้าทราบว่าเราสามารถเอื้อมมือ 

ไปแตะพลังอำานาจท่ีมองไม่เห็นซ่ึงให้ความเข้มแข็งแก่เราและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใน

ยามยาก’  แต่ละประโยคที่ข้าพเจ้าเอ่ยออกมา หญิงชราคนนั้นพยักหน้าเห็นด้วย  แม้จะ

อายุมาก อ่อนกำาลัง และเหี่ยวย่น แต่เธอสวยงามในความภักดีของเธอ

“ข้าพเจ้าจำาทั้งหมดที่พูดไม่ได้ แต่ข้าพเจ้าจำาได้ว่ารู้สึกฮึกเหิม ได้แรงบันดาลใจจาก 

สีหน้าพอใจอย่างมากของชายหญิงเหล่านี้ผู้กำาลังพิสูจน์ศรัทธาอันแน่วแน่ในพระผู้- 

เป็นเจ้าที่พวกเขารักและรับใช้

“ข้าพเจ้ากล่าวทิ้งท้ายว่า ‘ข้าพเจ้าฝากพยานไว้กับท่านในฐานะผู้รับใช้ศาสนจักรมา 

หลายปีว่าความจริงจะยืนยง เวลาอยู่ฝ่ายความจริง ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่านและ 

ปกปักรักษาท่านตลอดวันเวลาของชีวิตท่าน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของ

พระเยซูคริสต์ เอเมน’

“ข้าพเจ้าจบคำาพูดสั้นๆ ที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อนไว้เท่านั้น เพราะไม่อาจพูดต่อได ้

อีก และนั่งลง  จากนั้นทุกคนในที่ประชุมร้องเพลงสวดที่ข้าพเจ้าโปรดปรานในวัยเด็ก  

‘ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก’  เราออกจากโบสถ์แห่งนั้นขณะพวกเขาร้องเพลงและ 

ขณะท่ีเราเดินไปตามทางเดินระหว่างท่ีน่ัง พวกเขาโบกผ้าเช็ดหน้าลาพวกเรา—ดูเหมือน 

ทั้ง 1500 คนกำาลังโบกให้เราขณะที่เราเดินออกมา

“นับเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีข้าพเจ้าได้พูดกับศาสนิกชนหลายกลุ่มในทุกภูมิภาคของ

โลก แต่ผลที่ตามมาจากประสบการณ์นั้นแทบไม่อาจพรรณนาได้ ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืม

ค่ำาวันนั้นตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่

“ข้าพเจ้าแทบไม่เคยรู้สึกถึงความเป็นหน่ึงเดียวของมนุษยชาติและความโหยหา 

อิสรภาพอย่างไม่อาจระงับได้ของใจมนุษย์ที่แรงกล้าเท่าช่วงเวลานั้น…

“ข้าพเจ้ากลับ [บ้าน] พร้อมกับตั้งใจว่าจะเล่าเรื่องนี้บ่อยๆ—เพราะเรื่องนี้แสดงให้

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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เห็นว่าวิญญาณแห่งอิสรภาพ วิญญาณแห่งความเป็นพี่น้อง และวิญญาณแห่งศาสนามี

มาช้านานแม้จะมีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำาลายวิญญาณเหล่านี้ก็ตาม”83

ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

วันท่ี 26 ธันวาคม ค.ศ. 1973 เอ็ลเดอร์เบ็นสันได้รับข่าวไม่คาดฝันว่าประธานฮาโรลด์ 

บี. ลีประธานศาสนจักรถึงแก่กรรมกะทันหัน เนื่องจากมรณกรรมของประธานลี ที่

ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดจึงเข้าประจำาที่ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง  สี่วันต่อมา 

สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ได้รับการวางมือมอบหน้าที่เป็นประธานศาสนจักร และ 

เอสรา แทฟท์ เบ็นสันได้รับการวางมือมอบหน้าท่ีเป็นประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

เนื่องด้วยความรับผิดชอบนี้ประธานเบ็นสันจึงมีหน้าที่เพิ่มด้านการบริหาร ท่านเป็น 

ประธานการประชุมโควรัมทุกสัปดาห์และประสานการทำางานของเหล่าอัครสาวก  

รวมถึงการมอบหมายให้พวกท่านไปเป็นประธานการประชุมใหญ่สเตค ไปเยี่ยมคณะ 

เผยแผ่ต่างๆ และเรียกผู้ประสาทพรสเตค ท่านมีหน้าที่ดูแลเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่าน 

อื่นๆ ด้วย  เจ้าหน้าที่บริหารคนหนึ่งดูแลงานเอกสารเพื่อช่วยท่านกับเหล่าอัครสาวกจัด 

ระบบงาน84

ในการประชุมครั้งหนึ่งกับโควรัมอัครสาวกสิบสอง ประธานเบ็นสันแบ่งปันข้อคิด 

เกี่ยวกับการรับใช้เป็นประธานโควรัมว่า “ข้าพเจ้ามีความกังวลใจมากกับความรับผิด 

ชอบอันใหญ่หลวงน้ี—ไม่ใช่ความรู้สึกกลัว เพราะรู้ว่าเราจะไม่ล้มเหลวในงานน้ี…หาก 

เราทำาสุดความสามารถ ข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าจะทรงค้ำาจุนเรา แต่ข้าพเจ้ากังวลมาก 

ท่ีได้รับเรียกให้เป็นผู้นำาดูแลกลุ่มคนเช่นท่าน—พยานพิเศษของพระเจ้าพระเยซูคริสต์”85

ประธานเบ็นสันผนวกความอ่อนน้อมถ่อมตนดังกล่าวกับคุณลักษณะของความ 

องอาจกล้าหาญและการยืนยันหนักแน่นว่าจะทำางานหนัก  ท่านมักมอบหมายความรับ 

ผิดชอบให้คนอื่นๆ เพื่อพวกเขาจะมีโอกาสรับใช้  ท่านคาดหวังงานที่ดีที่สุดจากคนที่ 

ท่านนำา เช่นเดียวกับที่ท่านคาดหวังงานที่ดีที่สุดจากตัวท่านเอง แต่ถึงแม้ท่านจะเรียก 

ร้อง แต่ท่านใจดี  ท่านฟังความคิดเห็นของพี่น้อง ส่งเสริมการสนทนาอย่างตรงไปตรง 

มาในการประชุมโควรัม  เอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 

และเอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์ผู้เป็นสมาชิกอ่อนอาวุโสในโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ภายใต้การนำาของท่าน กล่าวว่าท่านกระตุ้นให้แบ่งปันทัศนะอยู่เสมอ แม้แนวคิดของ

พวกท่านจะต่างจากท่าน86

สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองเรียนรู้ว่าการนำาของประธานเบ็นสันมีพื้นฐานบน

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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หลักธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ท่านกล่าวย้ำาว่า “พี่น้องชายทั้งหลาย จงจำาไว ้

ว่าในงานนี้พระวิญญาณสำาคัญ”87 และท่านมีมาตรฐานหนึ่งซึ่งท่านใช้วัดการตัดสินใจ 

ทั้งหมดของโควรัม นั่นคือ ท่านถามว่า “อะไรดีที่สุดสำาหรับอาณาจักร” เอ็ลเดอร์

มาร์ค  อี. ปีเตอร์สันผู้รับใช้กับท่านในโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “คำาตอบของ

คำาถามนั้นเป็นตัวตัดสินในเรื่องสำาคัญทุกเรื่องที่มาอยู่ตรงหน้าประธานเอสรา แทฟท์ 

เบ็นสันตลอดชีวิตของท่าน”88

ประธานศาสนจักร 

ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ถึงแก่กรรมวันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1985  

หลังจากป่วยอยู่นาน  การนำาศาสนจักรเวลานี้ตกอยู่กับโควรัมอัครสาวกสิบสอง โดยม ี

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันเป็นประธานและสมาชิกอาวุโส ห้าวันต่อมา ในการ

ประชุมศักด์ิสิทธ์ิและทรงเกียรติของโควรัมอัครสาวกสิบสองในพระวิหารซอลท์เลค  

ประธานเบ็นสันได้รับการวางมือมอบหน้าท่ีเป็นประธานศาสนจักร ท่านได้รับการดลใจ 

ให้ขอประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์รับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดและ

ขอให้ประธานโธมัส เอส. มอนสันรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่สองของท่าน

ประธานเบ็นสันทราบเรื่องสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ของประธานคิมบัลล์ และหวังว่า 

เพื่อนของท่านจะมีกำาลังวังชาเหมือนเดิม “นี่เป็นวันที่ข้าพเจ้าไม่คาดคิด” ประธาน

เบ็นสันบอกท่ีการประชุมแถลงข่าวหลังจากได้รับการวางมือมอบหน้าที่เป็นประธาน 

ศาสนจักรไม่นาน “ข้าพเจ้ากับฟลอราภรรยาสวดอ้อนวอนมาตลอดขอให้วันเวลาของ 

ประธานคิมบัลล์ยืนยาวบนโลกนี้ และเกิดปาฏิหาริย์สักครั้งเพื่อท่าน  ในเมื่อพระเจ้า 

ตรัส เราก็จะทำาสุดความสามารถ ภายใต้การกำากับดูแลและการนำาทางของพระองค์  

เพื่อผลักดันงานให้เจริญรุดหน้าในแผ่นดินโลก”89

ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของท่านในฐานะประธานศาสนจักร ประธาน 

เบ็นสันบอกส่ิงที่ท่านจะเน้นในเบื้องต้นสำาหรับการผลักดันงานของพระเจ้าให้เจริญ

รุดหน้า “ในวันเวลาของเรา” ท่านประกาศ “พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าเราต้องเน้นพระ- 

คัมภีร์มอรมอนอีกครั้ง”90

ขณะเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง ประธานเบ็นสันสั่งสอนครั้งแล้วครั้งเล่า 

เก่ียวกับความสำาคัญของพระคัมภีร์มอรมอน91   ขณะเป็นประธานศาสนจักรท่านให้ความ 

สนใจเรื่องนี้มากขึ้น  ท่านประกาศว่า “ทั้งศาสนจักร [อยู่] ภายใต้การกล่าวโทษ” เพราะ

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่ศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนให้มากพอหรือไม่เอาใจใส่คำาสอนใน

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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นั้นให้มากพอ  ท่านกล่าวว่า “ถ้าพระคัมภีร์มอรมอนไม่ได้เป็น หรือยังไม่เป็น ศูนย์รวม 

การศึกษาส่วนตัว การสอนในครอบครัว การสั่งสอน และงานเผยแผ่ศาสนาของเรา   

เราต้องกลับใจในเรื่องนี้”92 ท่านอ้างคำาประกาศของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธบ่อย 

ครั้งที่ว่า ผู้คน “จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยการยึดมั่นกับหลักการของหนังสือ 

เล่มนี้, ยิ่งกว่าหนังสือเล่มอื่นใด”93 และท่านอรรถาธิบายคำาสัญญาดังกล่าว  “มีพลัง 

ในหนังสือ” ท่านกล่าว “ซึ่งจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตท่านทันทีที่ท่านเริ่มศึกษา

หนังสือเล่มนี้อย่างจริงจัง”94 ท่านกระตุ้นเตือนวิสุทธิชนยุคสุดท้าย “ทำาให้พระคัมภีร์

มอรมอนท่วมท้นแผ่นดินโลกและชีวิต [พวกเขา]”95

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายท่ัวโลกเอาใจใส่คำาแนะนำานี้จากศาสดาพยากรณ์ของพวกเขา 

ด้วยเหตุน้ีพวกเขาจึงเข้มแข็งข้ึน ท้ังโดยส่วนตัวและโดยรวม96  ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. 

ฮันเตอร์กล่าวว่า “จะมีคนทุกรุ่น รวมทั้งรุ่นที่ยังไม่เกิดมา ย้อนกลับไปมองการบริหาร 

งานของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันและจะนึกไม่ออกทันทีหรือว่าท่านรักพระคัมภีร์ 

มอรมอนเพียงใด  บางทีอาจไม่มีประธานศาสนจักรคนใดตั้งแต่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

สมิธที่สอนความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน ทำาให้พระคัมภีร์มอรมอนเป็นหลักสูตร

การศึกษาประจำาวันสำาหรับสมาชิกทั้งศาสนจักร และ ‘ท่วมท้นแผ่นดินโลก’ ด้วยการ

แจกจ่ายพระคัมภีร์มอรมอนมากไปกว่าท่าน”97

ประจักษ์พยานของประธานเบ็นสันในพระคัมภีร์มอรมอนเช่ือมโยงเหนียวแน่นกับ 

ประจักษ์พยานของท่านในพระเยซูคริสต์ ในเวลาที่คนจำานวนมากไม่ยอมรับ “ความ 

เป็นพระเจ้าของพระผู้ช่วยให้รอด” ท่านยืนยันว่า “หนังสือที่ได้รับการดลใจจากเบื้อง

บนเล่มนี้เป็นศิลาหลักในการเป็นพยานต่อโลกว่าพระเยซูคือพระคริสต์”98 นับแต่การ 

แต่งตั้งเป็นอัครสาวกในปี 1943 ประธานเบ็นสันรับใช้อย่างขยันหมั่นเพียรในฐานะ 

พยานยืนยันการทรงพระชนม์อยู่จริงของพระผู้ช่วยให้รอด  ในฐานะประธานศาสนจักร 

ท่านเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ด้วยความฉะฉานและความ 

เร่งด่วน  ท่านชักชวนวิสุทธิชนให้ “มีพระคริสต์นำา” และ “ถูกเผาไหม้ในพระคริสต์”99  

“ดำาเนินชีวิตโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง”100 เมื่อพูดถึงพระผู้ช่วยให้รอด ท่านกล่าว

ว่า “ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดจิตวิญญาณ”101

ประธานเบ็นสันสอนเรื่องอื่นด้วยความเร่งด่วนและพลังเช่นกัน  ท่านเตือนเรื่อง

อันตรายของความจองหอง  ท่านเป็นพยานถึงความสำาคัญนิรันดร์ของครอบครัว  ท่าน

สอนหลักธรรมแห่งศรัทธา การกลับใจ และเน้นความจำาเป็นของงานเผยแผ่ศาสนาที่

อุทิศไว้

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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แม้ท่านไม่พูดเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาบ่อยเท่าท่ีท่านเคยพูดในการปฏิบัติศาสนกิจ 

ช่วงแรก แต่ท่านเฝ้าดูงานฉลอง 200 ปีของการลงนามรัฐธรรมนูญสหรัฐโดยพูดเรื่อง 

นี้ในการประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักรในเดือนตุลาคม ปี 1987 ท่านยังคงรัก 

อิสรภาพและความรักชาติอย่างแท้จริงของคนทั่วโลก ปลายทศวรรษ 1980 และต้น

ทศวรรษ 1990 ท่านปลาบปลื้มยินดีเมื่อทราบข่าวว่ากำาแพงเบอร์ลินล่มสลายและคน 

ในรัสเซียรวมทั้งยุโรปตะวันออกได้รับอิสรภาพมากขึ้น รัฐบาลเปิดให้นมัสการทาง

ศาสนามากขึ้น102

ประธานเบ็นสันพูดกับสมาชิกเฉพาะกลุ่มของศาสนจักรหลายครั้ง  เริ่มตั้งแต่เดือน 

เมษายน ปี 1986 ท่านเตรียมโอวาทไว้พูดโดยตรงกับเยาวชนชาย เยาวชนหญิง มารดา 

ผู้สอนประจำาบ้าน บิดา ชายโสด หญิงโสด เด็ก และผู้สูงอายุ ดังที่ประธานฮาเวิร์ด 

ดับเบิลยู. ฮันเตอร์กล่าว “ท่านพูดกับทุกคนและเป็นห่วงทุกคน ท่านพูดกับสตรีของ 

ศาสนจักรและกับบุรุษ ท่านพูดกับผู้สูงอายุ ท่านพูดกับคนโสด กับคนที่เป็นเยาวชน 

และท่านชอบพูดกับเด็กๆ ในศาสนจักร ท่านให้คำาแนะนำาท่ียอดเย่ียมปรับใช้กับสมาชิก 

แต่ละคนเป็นส่วนตัว ไม่ว่าสภาวการณ์ส่วนตัวของพวกเขาจะเป็นอย่างไร  โอวาทเหล่า

นั้นจะยังคงค้ำาจุนเราและนำาทางเราเมื่อเราใคร่ครวญตลอดหลายปีที่จะมาถึง”103

ประธานเบ็นสันกับที่ปรึกษาของท่านในฝ่ายประธานสูงสุด: ประธานกอร์ดอน  
บี. ฮิงค์ลีย์ (ซ้าย) และ ประธานโธมัส เอส. มอนสัน (ขวา)

ชีว ิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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ประธานเบ็นสันร้องไห้เม่ือท่านได้รับจดหมายจากครอบครัวหน่ึงซ่ึงได้รับอิทธิพล 

จากคำาพูดครั้งหนึ่งของท่าน ในจดหมาย คุณพ่อวัยหนุ่มอธิบายว่าเขากับภรรยากำาลัง 

ชมการประชุมใหญ่สามัญทางโทรทัศน์ ส่วนลูกชายวัยสามขวบกำาลังเล่นอยู่ในห้องใกล้ๆ 

ที่เปิดการประชุมใหญ่ทางวิทยุ  หลังจากได้ฟังข่าวสารที่ประธานเบ็นสันกล่าวแก่เด็กๆ 

แล้วพ่อแม่ก็เดินเข้าไปในห้องท่ีลูกชายเล่นอยู่ เด็กชาย “รายงานอย่างต่ืนเต้นว่า ‘ชายใน

วิทยุบอกว่าแม้เราทำาผิดพลาด แต่พระบิดาบนสวรรค์ก็ยังรักเรา’  บิดาพูดว่า “คำากล่าว

อันเรียบง่ายนั้นได้ฝากรอยประทับไม่รู้เลือนและมีความหมายไว้กับลูกชายของเรา  ทุก

วันนี้ผมยังถามเขาได้ว่าประธานเบ็นสันพูดอะไรและจะได้รับคำาตอบท่ีกระตือรือร้น

เหมือนเดิม   เขาสบายใจที่รู้ว่าเขามีพระบิดาในสวรรค์ที่ทรงรักและเมตตาเขา”104

ไม่นานหลังจากการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ปี 1988 ประธานเบ็นสันป่วย

เป็นอัมพาตจากหลอดเลือดสมองพิการจนไม่สามารถพูดต่อสาธารณชนได้ ท่านเข้า

ร่วมการประชุมใหญ่สามัญและการชุมนุมอื่นๆ เพียงช่วงสั้นๆ  ในการประชุมใหญ่ป ี

1989 ที่ปรึกษาของท่านอ่านโอวาทที่ท่านเตรียมไว้ ต้นปี 1990 ที่ปรึกษาของท่าน 

ถ่ายทอดความรักท่ีท่านมีต่อวิสุทธิชนและอ้างอิงจากโอวาทคร้ังก่อนของท่าน  การประ- 

ชุมใหญ่เดือนเมษายน ปี 1991 เป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านเข้าร่วม  นับจากนั้นท่านก็ทำาได้

แค่ชมการถ่ายทอดทางโทรทัศน์105

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์จำาได้ว่า “เป็นดังคาดคือร่างกายท่านเริ่มเส่ือมตามอายุ   

ท่านเดินไม่ได้เหมือนเคย ท่านพูดไม่ได้เหมือนเคย  ร่างกายเสื่อมถอยทีละน้อย แต่ท่าน 

ยังคงเป็นศาสดาพยากรณ์ที่พระเจ้าทรงเลือกตราบที่ท่านยังมีชีวิตอยู่”106 ประธานฮิงค์- 

ลีย์และประธานโธมัส  เอส. มอนสันนำาศาสนจักรด้วยสิทธิอำานาจที่ประธานเบ็นสัน 

มอบให้ แต่ศาสนจักรไม่เคยทำาส่ิงใหม่โดยปราศจากความรู้และความเห็นชอบของประ- 

ธานเบ็นสัน107

ขณะท่ีร่างกายประธานเบ็นสันอ่อนแอลง สุขภาพของฟลอราทรุดโทรมเช่นกัน เธอ 

ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1992  ไม่ถึงสองปีให้หลัง วันที่ 30 พฤษภาคม 

ค.ศ. 1994 ท่านตามไปอยู่กับเธอ และร่างมรรตัยของท่านฝังไว้ใกล้เธอในวิตนีย์ที่พวก 

ท่านรัก ในพิธีศพของประธานเบ็นสัน ประธานมอนสันเล่าว่า “ท่านพูดกับข้าพเจ้า 

ครั้งหนึ่งว่า ‘บราเดอร์มอนสัน จำาไว้นะครับ ไม่ว่าใครจะแนะนำาว่าอย่างไร ผมอยากให้

ฝังผมไว้ในวิตนีย์ ไอดาโฮ’ ประธานเบ็นสันครับ วันนี้ เรากำาลังทำาตามความประสงค์

ของท่าน ร่างของท่านจะกลับไปวิตนีย์ แต่วิญญาณนิรันดร์ของท่านกลับบ้านไปหา

พระผู้เป็นเจ้า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านกำาลังชื่นชมยินดีกับครอบครัวท่าน มิตรสหาย

ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
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ของท่าน และฟลอราที่รักของท่าน…

“เด็กไถนาผู้กลายเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้ากลับบ้านแล้ว  ขอพระผู้เป็น 

เจ้าทรงอวยพรเมื่อเรารำาลึกถึงท่าน”108
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As the Savior taught the rich young man, we show our love for 
the Lord when we help other people (see Matthew 19:16–21).
ดังที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเศรษฐีหนุ่ม เราแสดงความรักต่อพระเจ้า 

เมื่อเราช่วยผู้อื่น (ดู มัทธิว 19:16–21)
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บ ท ที่  1

พระบัญญัติข้อสำาคัญ—

รักพระเจ้า

“เมื่อเราให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับแรก เรื่องอื่น 
ทั้งหมดจะลงตัวหรือออกไปจากชีวิตเรา”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

ชีวิตของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันสะท้อนความรักที่ท่านมีต่อพระเจ้าและ 

คำาม่ันสัญญาอันแน่วแน่ว่าจะดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ    ญาติคนหน่ึงเคยพูดว่า “เอสรา 

กับครอบครัวถือว่าศาสนาเป็นวิถีชีวิตท่ีสมบูรณ์—เป็นสิ่งที่ต้องดำาเนินตามทั้งเจ็ดวัน

ในสัปดาห์  ท่านคำานึงถึงศาสนาเป็นอันดับแรกเมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจ”1

คนนอกครอบครัวเบ็นสันสังเกตเห็นความรักท่ีประธานเบ็นสันมีต่อพระเจ้าเช่นกัน 

ในปี 1939 เมื่อประธานเบ็นสันรับใช้เป็นประธานสเตค ท่านได้รับเชิญไปวอชิงตัน ดี.ซี. 

เพื่อพบกับคณะกรรมการบริหารสภาสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ  “หลังจากพิจารณา

คุณสมบัติของท่านและซักถามท่าน คณะกรรมาธิการเสนอตำาแหน่งเลขาธิการองค์กร 

ให้ท่าน…แม้จะตื่นเต้นกับข้อเสนอที่ท่านไม่ได้ร้องขอ แต่ท่านประสงค์ที่จะไม่รับตำา- 

แหน่งดังกล่าว  ตามที่ท่านเข้าใจ งานนั้นจะต้องทำาการรณรงค์โดยใช้งานเลี้ยงค็อกเทล

ซึ่งจะไม่เหมาะกับศาสนาของท่าน

“‘คุณเบ็นสันครับ’ ผู้พิพากษาจอห์น  ดี. มิลเลอร์ประธานคณะกรรมาธิการตอบ  

‘นั่นคือสาเหตุที่เราเลือกคุณ  เราทราบว่ามาตรฐานของคุณคืออะไร’  ด้วยการรับรอง

เป็นม่ันเป็นเหมาะจากคณะกรรมาธิการว่าพวกเขาจะไม่คาดหวังให้ท่านพยายามเข้าใจ

ปัญหาด้านการเกษตรผ่านแก้วค็อกเทล ท่านจึงยินดีรับตำาแหน่ง แต่ต้องหลังจากหารือ

กับฝ่ายประธานสูงสุดและภรรยาท่านแล้วเท่านั้น”2

ประธานเบ็นสันสอนว่าเราแสดงความรักท่ีเรามีต่อพระเจ้าโดยเต็มใจทำาตามพระ- 

ประสงค์ของพระเจ้า ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าประสงค์ให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนพูด 

และหมายความเช่นน้ีด้วยสุดใจของเขา ‘ข้าจะไปท่ีพระองค์บัญชา ข้าจะพูดส่ิงพระองค์ 

บัญชา ข้าจะเป็นดังพระองค์บัญชา’ [ดู เพลงสวด, บทเพลงที่ 136]  หากเราทุกคนทำา
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เช่นนั้นได้ รับรองว่าเราจะได้รับความสุขสูงสุดที่นี่และความสูงส่งในอาณาจักรซีเลส

เชียลของพระผู้เป็นเจ้าหลังจากนี้”3

ในโอวาทที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน ปี 1988—โอวาทซึ่งใช้อ้างอิงใน

บทนี้—ประธานเบ็นสันเน้นพระบัญญัติข้อสำาคัญอันดับแรก นั่นคือ รักพระผู้เป็นเจ้า  

เกี่ยวกับโอวาทครั้งนี้ เอ็ลเดอร์ฟรานซิส  เอ็ม. กิบบอนส์แห่งสาวกเจ็ดสิบตั้งข้อสังเกต

ว่า “ทั้งหมดที่ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันทำามา  ทั้งหมดที่ท่านยืนหยัด และทั้งหมด

ที่ท่านมุ่งหวัง—สำาหรับตัวท่าน สำาหรับครอบครัวท่าน และสำาหรับศาสนจักร—รวม

อยู่ในโอวาทนี้”4

คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

พระบัญญัติข้อสำาคัญอันดับแรกคือรักพระเจ้า

บททดสอบสำาคัญยิ่งของชีวิต คือการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า “พวกเราจะพิสูจน์พวก

เขาโดยวิธีนี้” พระเจ้าตรัส “เพื่อดูว่าพวกเขาจะทำาสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้า  

พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะทรงบัญชาพวกเขาหรือไม่” (อับราฮัม 3:25)

ภารกิจสำาคัญยิ่งของชีวิต คือเรียนรู้พระประสงค์ของพระเจ้าแล้วทำาตาม

พระบัญญัติสำาคัญยิ่งของชีวิต คือรักพระเจ้า

“จงมาหาพระคริสต์” โมโรไนชักชวนเราในประจักษ์พยานท้ิงท้ายของท่าน “… และ 

รักพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดพลัง, ความนึกคิด, และพละกำาลังของท่าน” (โมโรไน 10:32)

น่ีคือพระบัญญัติข้อสำาคัญอันดับแรก “พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้า 

ด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน ด้วยสุดความคิดของท่าน และด้วยสุดกำาลังของ 

ท่าน” (มาระโก 12:30; ดู มัทธิว 22:37; เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5; ลูกา 10:27; โมโรไน 

10:32; คพ. 59:5 ด้วย)

ความรักอันบริสุทธ์ิของพระคริสต์ท่ีเรียกว่าจิตกุศลน้ีเองท่ีพระคัมภีร์มอรมอนเป็น 

พยานว่าสำาคัญท่ีสุดในส่ิงท้ังปวง—ไม่มีวันสูญส้ิน ย่ังยืนตลอดกาล มนุษย์ทุกคนควรมี 

และหากปราศจากความรักนี้พวกเขาย่อมไม่เป็นอะไรเลย (ดู โมโรไน 7:44–47; 2 นีไฟ 

26:30)

“ดังนั้น, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า” โมโรไนวิงวอน “จงสวดอ้อนวอนพระบิดาจนสุด 

พลังของใจ [ท่าน], เพื่อท่านจะเปี่ยมด้วยความรักนี้, ซึ่งพระองค์ประทานให้ทุกคน

ซึ่งเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์; เพื่อท่านจะกลับ 

บทที ่ 1
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กลายเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า; เพ่ือว่าเม่ือพระองค์จะเสด็จมาปรากฏเราจะเป็นเหมือน 

พระองค์” (โมโรไน 7:48)

ในเรื่องราวปัจฉิมบทของทั้งชาวเจเร็ดและชาวนีไฟ โมโรไนบันทึกว่าเว้นแต่มนุษย์ 

จะมีความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ ที่เรียกว่าจิตกุศล พวกเขาจะไม่ได้รับที่ซึ่ง

พระคริสต์ทรงเตรียมไว้ในปราสาทของพระบิดาและพวกเขาจะไม่ได้รับความรอดใน

อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า (ดู อีเธอร์ 12:34; โมโรไน 10:21)

ผลท่ีลีไฮรับส่วนในนิมิตของเขาและท่ีทำาให้จิตวิญญาณของเขาปีติอย่างยิ่งและน่า

พึงปรารถนาที่สุดเหนือสิ่งทั้งปวงคือความรักของพระผู้เป็นเจ้า5

เมื่อข้าพเจ้านึกถึงจิตกุศล ข้าพเจ้า…นึกถึงบิดาข้าพเจ้าและวันที่ท่านได้รับเรียกไป 

ทำางานเผยแผ่ [ดู หน้า 4–6 ในหนังสือเล่มนี้]  ข้าพเจ้าคิดว่าบางคนในโลกอาจพูดว่าการ 

ยอมรับการเรียกครั้งนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าท่านไม่รักครอบครัวเลย การทิ้งลูกเจ็ดคน 

กับภรรยาที่กำาลังตั้งครรภ์ให้อยู่กันตามลำาพังที่บ้านเป็นเวลาสองปี นั่นจะเป็นรักแท้ได ้

อย่างไร? แต่บิดาข้าพเจ้ารู้จักภาพความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ท่านทราบว่า “เหตุการณ์ 

ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า” (โรม 8:28) ท่านทราบว่าสิ่งดีที่สุดที่ท่าน 

จะทำาเพื่อครอบครัวได้คือเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า6

การรักพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจ จิตวิญญาณ ความคิด และพละกำาลังของท่านคือการ

ใช้พลังความสามารถทั้งหมดทุกด้านของท่าน ไม่ใช่การทำาอย่างเสียไม่ได้ แต่คือการทุ่ม

สุดตัว—ทางกาย จิตใจ อารมณ์ และวิญญาณ—เพื่อรักพระเจ้า

ความกว้าง ความลึก และความสูงของความรักพระผู้เป็นเจ้าเช่นนี้ขยายเข้าไปในทุก

แง่มุมของชีวิตเรา  ความปรารถนาของเรา ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางวิญญาณ ควร

หยั่งรากในความรักพระเจ้า  ความรู้สึกนึกคิดของเราควรมีศูนย์รวมที่พระเจ้า  “ขอให้

ความคิดของลูกมุ่งอยู่กับพระเจ้า” แอลมากล่าว “แท้จริงแล้ว, ขอให้ความรักของใจลูก

มอบไว้แด่พระเจ้าตลอดกาล” (แอลมา 37:36)7

2

เราแสดงความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าเมื่อ 

เราให้พระองค์มาเป็นอันดับแรกในชีวิตเรา

เหตุใดพระผู้เป็นเจ้าทรงให้พระบัญญัติข้อแรกมาเป็นอันดับแรก  เพราะพระองค์

ทรงทราบว่าถ้าเรารักพระองค์จริงเราจะต้องการรักษาพระบัญญัติข้ออื่นทั้งหมดของ

พระองค์  “เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้” ยอห์นกล่าว “คือเมื่อเราประพฤติ

ตามพระบัญญัติของพระองค์” (1 ยอห์น 5:3; ดู 2 ยอห์น 1:6 ด้วย)

บทที ่ 1
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เราต้องให้พระผู้เป็นเจ้ามาก่อนสิ่งอื่นทั้งหมดในชีวิตเรา  พระองค์ต้องมาอันดับแรก 

ดังที่พระองค์ทรงประกาศในพระบัญญัติสิบประการข้อแรกว่า “ห้ามมีพระเจ้าอื่นใด 

นอกเหนือจากเรา” (อพยพ 20:3)

เมื่อเราให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับแรก เรื่องอื่นทั้งหมดจะลงตัวหรือออกไปจาก 

ชีวิตเรา  ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าจะควบคุมการเรียกร้องทางอารมณ์ของเรา การเรียก 

ร้องเวลาของเรา ความสนใจที่เราเสาะแสวงหา และการจัดลำาดับความสำาคัญของเรา

เราควรให้พระผู้เป็นเจ้าอยู่หน้า คนอื่นทั้งหมด ในชีวิตเรา

เมื่อโยเซฟอยู่ในอียิปต์ อะไรมาอันดับแรกในชีวิตเขา—พระผู้เป็นเจ้า งานของเขา  

หรือภรรยาของโปทิฟาร์?  เมื่อเธอพยายามยั่วยวนเขา เขาตอบเธอไปว่า “ข้าพเจ้าจะทำา 

ความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้และทำาบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้” (ปฐมกาล 39:9)

โยเซฟถูกขังในเรือนจำาเพราะเขาให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับแรก  ถ้าเราเผชิญกับ 

การเลือกคล้ายกัน เราจะแสดงความจงรักภักดีต่อต่อใครหรือสิ่งใดเป็นอันดับแรก  เรา

จะให้พระผู้เป็นเจ้าอยู่หน้าความมั่นคงปลอดภัย สันติสุข ความลุ่มหลง ความมั่งคั่ง 

และเกียรติของมนุษย์ได้ไหม

โยเซฟแห่งอียิปต์ยอมถูกขังในเรือนจำาแทนที่จะปฏิเสธความภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า

บทที ่ 1
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เมื่อโยเซฟถูกบังคับให้เลือก เขามุ่งหวังจะทำาให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยมากกว่าจะ

ทำาให้ภรรยาของนายจ้างพอใจ  เม่ือเราจำาเป็นต้องเลือก เรากระตือรือร้นท่ีจะทำาให้พระ- 

ผู้เป็นเจ้าพอพระทัยมากกว่าเจ้านาย ครู เพื่อนบ้าน หรือคู่เดทของเราหรือไม่

พระเจ้าตรัสว่า “ใครที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเรา ก็ไม่มีค่าควรกับเรา และใครที่รัก 

บุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเรา คนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเรา” (มัทธิว 10:37)  บททดสอบยาก 

ท่ีสุดอย่างหนึ่งในบรรดาบททดสอบท้ังหมดคือเม่ือท่านต้องเลือกระหว่างการทำาให้

พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยหรือทำาให้คนที่ท่านรักหรือเคารพพอใจ—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สมาชิกครอบครัว

นีไฟเผชิญบททดสอบน้ันและจัดการได้ดีเม่ือบิดาผู้ประเสริฐของเขาพร่ำาบ่นพระเจ้า 

ชั่วขณะหนึ่ง (ดู 1 นีไฟ 16:18–25) โยบยังคงซื่อตรงต่อพระเจ้าถึงแม้ภรรยาจะบอกเขา

ให้แช่งด่าพระผู้เป็นเจ้าและตายเสีย (ดู โยบ 2:9–10)

พระคัมภีร์กล่าวว่า “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า” (อพยพ 20:12; ดู โมไซยาห์ 

13:20 ด้วย)  บางครั้งเราต้องเลือกให้เกียรติพระบิดาบนสวรรค์มากกว่าบิดามรรตัย

เราควรให้พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาแห่งวิญญาณเรา เหนือกว่าใครในชีวิตเรา  พระองค์ 

ทรงมีสิทธ์ิฉันบิดาเหนือกว่าใครในเร่ืองความผาสุกนิรันดร์ของเรา  เหนือว่าสายสัมพันธ์ 

อื่นทั้งหมดที่อาจผูกมัดเราที่นี่หรือหลังจากนี้

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเรา พระเยซูพี่ชายคนโตของเราและพระผู้ไถ่ของเรา และ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ทรงเป็นพยาน ทั้งสามพระองค์ทรงดีพร้อม พระองค์ทรง 

รู้จักเราดีท่ีสุดและทรงรักเรามากท่ีสุด พระองค์จะทรงทำาทุกอย่างเพ่ือความผาสุกนิรันดร์ 

ของเรา เราไม่ควรรักพระองค์เพราะเหตุน้ีและถวายเกียรติพระองค์เป็นอันดับแรกหรอก 

หรือ

มีสมาชิกที่ซื่อสัตย์ผู้เข้าร่วมศาสนจักรทั้งที่บรรดาญาติในมรรตัยคัดค้าน  โดยให้

พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับแรก หลายคนจึงกลายเป็นเครื่องมือในการนำาคนที่พวกเขา

รักเข้ามาในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

พระเยซูตรัสว่า “เราทำาตามชอบพระทัย [พระผู้เป็นเจ้า] เสมอ” (ยอห์น 8:29)

สภาพในบ้านเราเป็นอย่างไร  เรากำาลังพยายามให้พระเจ้ามาเป็นอันดับแรกและทำาให้ 

พระองค์พอพระทัยหรือไม่

บิดาทั้งหลาย พระเจ้าจะพอพระทัยหรือไม่หากมีการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว

และการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันในบ้านท่าน   การจัดสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์และ 

การมีเวลาส่วนตัวกับภรรยาและลูกๆ แต่ละคนของท่านเป็นระยะเล่า และหากลูกๆ 
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ของท่านหลงผิดชั่วขณะ ท่านคิดว่านั่นจะทำาให้พระเจ้าพอพระทัยหรือไม่ พระองค์จะ

ทรงยกย่องความพยายามของท่านไหมหากท่านยังคงดำาเนินชีวิตเป็นแบบอย่าง สวด

อ้อนวอนเสมอ อดอาหารให้ลูกคนนั้นบ่อยๆ และใส่ชื่อลูกชายหรือลูกสาวคนนั้นไว้ใน

รายชื่อสวดอ้อนวอนในพระวิหาร

มารดาท้ังหลายผู้มีภาระรับผิดชอบเป็นพิเศษในการเลี้ยงดูเยาวชนแห่งไซอันให้

เป็นคนชอบธรรม ท่านไม่ได้ให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับแรกหรอกหรือเมื่อท่านให้

เกียรติการเรียกอันสูงส่งของท่าน…มารดาของเราให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับแรก

เมื่อพวกเธอทำาพันธกิจสูงสุดภายในรั้วบ้านของพวกเธอเอง

บุตรธิดาทั้งหลาย ท่านสวดอ้อนวอนให้บิดามารดาหรือไม่  ท่านพยายามสนับสนุน 

บิดามารดาในความพยายามอันน่ายกย่องของพวกท่านไหม  บิดามารดาจะทำาผิดพลาด 

เช่นเดียวกับท่าน แต่พวกท่านมีพันธกิจอันสูงส่งท่ีต้องทำาให้บรรลุผลสำาเร็จในชีวิตท่าน 

ท่านจะช่วยบิดามารดาทำาเช่นน้ันหรือไม่ ท่านจะเพ่ิมเกียรติให้ช่ือของพวกท่าน จะทำาให้ 

พวกท่านสบายใจ และอุปการะเลี้ยงดูพวกท่านในวัยชราหรือไม่

หากมีคนต้องการแต่งงานกับท่านนอกพระวิหาร ท่านจะพยายามทำาให้ใครพอใจ—

พระผู้เป็นเจ้าหรือมนุษย์  หากท่านยืนกรานแต่งงานในพระวิหาร ท่านจะทำาให้พระเจ้า 

พอพระทัยและเป็นพรแก่อีกฝ่าย  เพราะเหตุใด เพราะบุคคลน้ันจะมีค่าควรไปพระวิหาร 

—ซึ่งจะเป็นพร—หรือไม่ก็ไปจากท่าน—ซ่ึงจะเป็นพรเช่นกันเพราะท่านท้ังสองไม่

สมควรเทียมแอกที่ไม่เท่าเทียมกัน (ดู 2 โครินธ์ 6:14)

ท่านควรมีคุณสมบัติคู่ควรเข้าพระวิหาร  เมื่อนั้นท่านจะรู้ว่าไม่มีใครดีพอให้ท่าน

แต่งงานนอกพระวิหาร  หากบุคคลเช่นน้ันเป็นคนดี พวกเขาจะทำาให้ตนเองอยู่ในสภาพ 

ที่พวกเขาจะสามารถแต่งงานในพระวิหารได้ด้วย8

3

เมื่อเราเลือกให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับแรกในชีวิตเรา 

พรของพระองค์เกิดขึ้นมากมาย

ชายหญิงท่ีมอบชีวิตให้พระผู้เป็นเจ้าจะค้นพบว่าพระองค์ทรงสามารถรังสรรค์จาก 

ชีวิตพวกเขาได้มากยิ่งกว่าพวกเขาจะทำาได้  พระองค์จะทรงทำาให้ปีติของพวกเขาลึกซึ้ง 

ขยายวิสัยทัศน์ของพวกเขา ทำาให้ความคิดของพวกเขาฉับไว เสริมกำาลังกล้ามเนื้อของ 

พวกเขา ยกระดับวิญญาณของพวกเขา ทวีพรของพวกเขา เพิ่มโอกาสของพวกเขา  

ปลอบโยนจิตวิญญาณของพวกเขา เพิ่มมิตรสหาย และหลั่งเทสันติสุข  บุคคลใดยอม

สละชีวิตรับใช้พระผู้เป็นเจ้าจะพบชีวิตนิรันดร์9
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พระผู้เป็นเจ้าทรงขอให้อับราฮัมถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชา  หากอับราฮัมรักอิสอัค

มากกว่าพระผู้เป็นเจ้า เขาจะยอมหรือ  ดังที่พระเจ้าทรงบอกในพระคัมภีร์หลักคำาสอน

และพันธสัญญา เวลาน้ีท้ังอับราฮัมและอิสอัคน่ังเป็นผู้เป็นเจ้า (ดู คพ. 132:37) พวกเขา 

เต็มใจถวายหรือถูกถวายตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้อง  พวกเขามีความรักและความ

เคารพลึกซึ้งต่อกันเพราะต่างก็เต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับแรก

พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่า ‘เพราะจำาเป็นต้อง, มีการตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง’ 

(2 นีไฟ 2:11)—และด้วยเหตุน้ีจึงมี การตรงกันข้ามให้การเลือก และการเลือกก่อให้เกิด 

ผล—ดีหรือชั่ว

พระคัมภีร์มอรมอนอธิบายว่ามนุษย์ “เป็นอิสระที่จะเลือกเสรีภาพและชีวิตนิรันดร์, 

โดยผ่านพระผู้เป็นสื่อกลางที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์, หรือจะเลือกการเป็นเชลยและ 

ความตาย, ตามการเป็นเชลยและอำานาจของมาร” (2 นีไฟ 2:27)

พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเรา มารเกลียดเรา พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้เรามีความ

บริบูรณ์แห่งปีติเฉกเช่นพระองค์ทรงมี มารต้องการให้เราเศร้าหมองเหมือนเขา  พระผู้- 

เป็นเจ้าประทานพระบัญญัติเพื่อเป็นพรแก่เรา มารอยากให้เราทำาผิดพระบัญญัติเหล่านี้

เพื่อสาปแช่งเรา

เราเลือกเป็นประจำาทุกวันโดยความปรารถนา ความนึกคิด และการกระทำาของเรา 

ว่าเราต้องการได้รับพรหรือถูกสาปแช่ง สุขหรือเศร้าหมอง  การทดลองอย่างหนึ่งของ 

ชีวิตคือเรามักจะไม่ได้รับพรท้ังหมดทันทีสำาหรับความชอบธรรมหรือการสาปแช่ง 

ทั้งหมดทันทีสำาหรับความชั่วร้าย  สิ่งนั้นจะมาถึงแน่นอน แต่มักมีช่วงเวลาของการรอ

คอยเกิดขึ้น เช่นเดียวกับกรณีของโยบและโยเซฟ

ระหว่างนั้นคนชั่วคิดว่าพวกเขารอดตัวจากการทำาผิด  พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่า

คนชั่ว “มีปีติในงานตนชั่วเวลาหนึ่ง, [แต่] ในไม่ช้าที่สุดย่อมมาถึง, และพวกเขาถูกโค่น

และโยนเข้าไปในไฟ, ซึ่งจากที่นั้นไม่มีการกลับมา” (3 นีไฟ 27:11)

ระหว่างช่วงเวลาของการทดสอบนี้คนชอบธรรมต้องรักพระผู้เป็นเจ้าต่อไป วางใจ

ในสัญญาของพระองค์ อดทน และมั่นใจเฉกเช่นกวีท่านหนึ่งกล่าวว่า “คนทำางานของ

พระผู้เป็นเจ้าจะได้ค่าจ้างของพระผู้เป็นเจ้า”…

ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าค่าจ้างของพระผู้เป็นเจ้าเป็นค่าจ้างดีท่ีสุดท่ีโลกนี้หรือ 

โลกอ่ืนรู้จัก และมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์เฉพาะกับคนท่ีรักพระเจ้าและให้พระองค์มาเป็น 

อันดับแรก

บททดสอบสำาคัญของชีวิต คือการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า
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ภารกิจสำาคัญของชีวิต คือเรียนรู้พระประสงค์ของพระเจ้าแล้วทำาตาม

พระบัญญัติข้อสำาคัญของชีวิต คือ “พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้า

ด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน ด้วยสุดความคิดของท่าน และด้วยสุดกำาลังของ 

ท่าน” (มาระโก 12:30)

ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเราให้พระบัญญัติข้อแรกมาก่อน และด้วยเหตุนี้จึงเก็บ

เกี่ยวสันติสุขในชีวิตนี้และชีวิตนิรันดร์พร้อมด้วยความบริบูรณ์แห่งปีติในชีวิตท่ีจะมา

ถึง10

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำาถาม

• ในหัวข้อ 1 ประธานเบ็นสันสอนเก่ียวกับ “พระบัญญัติข้อสำาคัญอันดับแรก” (มัทธิว 

22:38)  ท่านคิดว่าเหตุใดพระบัญญัติข้อนี้จึงควรมาอันดับแรกสำาหรับเรา  ท่านได้

ข้อคิดอะไรบ้างจากวิธีที่ประธานเบ็นสันเชื่อมโยงจิตกุศลกับพระบัญญัติข้อนี้

• “ให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับแรก” มีความหมายต่อท่านอย่างไร (ดูตัวอย่างใน

หัวข้อ 2)  ท่านเคยเห็นเมื่อใดว่า “เรื่องอื่นทั้งหมดจะลงตัวหรือออกไปจากชีวิตเรา” 

เมื่อเราให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับแรก

• ไตร่ตรองคำาสัญญาของประธานเบ็นสันกับคนท่ี “มอบชีวิตให้พระผู้เป็นเจ้า” (หัวข้อ 

3)  ท่านเคยเห็นแบบอย่างอะไรบ้างของคนที่มอบชีวิตให้พระผู้เป็นเจ้า  พระผู้เป็น

เจ้าทรงทำาให้คนเหล่านั้นดีกว่าที่พวกเขาจะเป็นได้ด้วยตนเองในวิธีใดบ้าง

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

โยชูวา 24:14–15; มัทธิว 6:33; 7:21; ยอห์น 14:15, 21–24; 17:3; 1  โครินธ์ 2:9;  

1 นีไฟ 3:7; โมโรไน 10:32

ความช่วยเหลือด้านการสอน

“จงแน่ใจว่าท่านไม่ได้เช่ือว่าตนเองเป็น ‘ครูตัวจริง’ น่ันเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวง 

…จงระวังที่ท่านจะไม่ก้าวก่าย  บทบาทสำาคัญของครูคือเตรียมทางที่ผู้คนจะมีประสบ- 

การณ์ทางวิญญาณกับพระเจ้า” (จีน อาร์. คุก, อ้างอิงใน ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการ

สอน  [1999], 41)

บทที ่ 1
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“If we would advance in holiness—increase in favor with 
God—nothing can take the place of prayer.”

“หากเราประสงค์จะก้าวหน้าในความบริสุทธิ์—เป็นที่โปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้า 
มากขึ้น—ไม่มีสิ่งใดสามารถแทนที่การสวดอ้อนวอนได้”
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บ ท ที่  2

สวดอ้อนวอนเสมอ

“ข้าพเจ้าใคร่ขอร้องทุกท่านอย่างนอบน้อม …ให้ติดต่อกับ 
พระบิดาในสวรรค์อยู่เสมอผ่านการสวดอ้อนวอน”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

“ตลอดชีวิตข้าพเจ้าคำาแนะนำาให้พึ่งการสวดอ้อนวอนมีค่าเหนือคำาแนะนำาอื่นแทบ 

ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเคยได้รับ” ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันกล่าว  “การสวดอ้อนวอน

เป็นส่วนประกอบสำาคัญของข้าพเจ้า เป็นสมอ แหล่งพลังที่ไม่ขาดสาย และฐานความรู้

ของข้าพเจ้าในเรื่องศักดิ์สิทธิ์

“ ‘จำาไว้ว่าไม่ว่าลูกทำาอะไรหรืออยู่ที่ไหน ลูกไม่มีวันโดดเดี่ยว’ เป็นคำาแนะนำาคุ้นหูที ่

คุณพ่อให้ข้าพเจ้าสมัยเป็นเด็ก  ‘พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงอยู่ใกล้เสมอ  ลูกสามารถ 

เอื้อมมือออกไปรับความช่วยเหลือจากพระองค์ผ่านการสวดอ้อนวอน’  ข้าพเจ้าพบว่า 

คำาแนะนำาดังกล่าวเป็นความจริง  ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าที่เราสามารถเอื้อมมือออก 

ไปแตะพลังอำานาจที่มองไม่เห็น ซึ่งหากปราศจากพลังอำานาจดังกล่าวย่อมไม่มีคนใดทำา

สุดความสามารถได้”1

ประธานเบ็นสันทำาตามคำาแนะนำานี้ในชีวิตทุกด้านของท่าน  เมื่อท่านได้รับแต่งตั้ง

ให้ทำาหน้าท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐ ท่านเลือกคนกลุ่มหน่ึงมาทำางานกับ 

ท่าน “อย่างรอบคอบร่วมกับการสวดอ้อนวอน โดยทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้าประทาน

วิญญาณแห่งการเล็งเห็นให้ [ท่าน]”2  ที่การประชุมครั้งแรกของพวกท่าน ท่านถามว่า  

“มีใครคัดค้านการเปิดประชุมด้วยการสวดอ้อนวอนบ้าง  ไม่มีใครเห็นแย้ง  ด้วยเหตุนี้

จึงเริ่มการปฏิบัติที่ [ท่าน] ทำามาตลอดแปดปี  ท่านเชิญสมาชิกแต่ละคนในคณะทำางาน

ผลัดกันกล่าวคำาสวดอ้อนวอนเปิด”3 เพื่อนร่วมงานของท่านต่างชื่นชมการปฏิบัตินี้ถึง 

แม้พวกเขาจะอึดอัดใจในตอนแรก  สมาชิกคนหนึ่งในคณะทำางานยอมรับในเวลาต่อมา 

ว่าบางคนไม่เคยสวดอ้อนวอนออกเสียงเลยต้ังแต่เด็ก  “เราพูดตะกุกตะกักและพูดผิดพูด 

ถูก” เขากล่าว  “แต่เจ้านาย [ประธานเบ็นสัน] ไม่เคยแสดงให้รู้ว่าท่านสังเกตเห็น และ 

หลังจากทดลองทำาสองสามครั้ง ทุกคนก็รู้สึกสบายใจ นั่นช่วยไหม ผมอยากบอกว่า 

เมื่อคุณเริ่มการประชุมแบบนั้น ผู้คนจะไม่ยึดติดกับการอวดอ้างความคิดเห็นของตน   
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คุณเห็นชอบในข้อตกลงกันเร็วมากเกี่ยวกับสิ่งที่ ควร ทำาในทุกสถานการณ์”4

พี่น้องชายของประธานเบ็นสันในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ได้ประโยชน์จากลักษณะนิสัยในการสวดอ้อนวอนของท่านเช่นกัน  ประธานกอร์ดอน

บี. ฮิงค์ลีย์ผู้รับใช้เป็นท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงของประธานเบ็นสันในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า

“ข้าพเจ้าคุกเข่ากับท่านและฟังท่านสวดอ้อนวอน

“คำาสวดอ้อนวอนของท่านน่าสนใจเสมอ คำาสวดอ้อนวอนแทบทุกครั้งของท่าน

ประกอบด้วยถ้อยคำาขอบพระทัยเป็นส่วนใหญ่ ท่านทูลขอน้อยมาก ท่านแสดงความ

สำานึกคุณสำาหรับสิ่งต่างๆ มากมาย

“ท่านขอบพระทัยพระเจ้าสำาหรับชีวิต สำาหรับครอบครัว สำาหรับพระกิตติคุณ สำาหรับ 

ศรัทธา สำาหรับแสงแดดและสายฝน ความงามของธรรมชาติ และสัญชาตญาณรัก

อิสระของมนุษย์ ท่านขอบพระทัยพระเจ้าสำาหรับมิตรสหายและเพื่อนร่วมงาน  ท่าน

แสดงความรักต่อพระผู้ช่วยให้รอดและความสำานึกในพระกรุณาธิคุณต่อการพลีพระ-

ชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์ ท่านขอบพระทัยพระเจ้าสำาหรับโอกาสในการรับ

ใช้ผู้คน”5

ประธานเบ็นสันกับฟลอราภรรยาท่านสร้างครอบครัวที่ทุกคนสวดอ้อนวอนเป็น 

ส่วนตัวและสวดอ้อนวอนด้วยกัน มาร์คบุตรชายของพวกท่านตั้งข้อสังเกตว่า “เมื่อ

คณุพอ่คุกเขา่สวดออ้นวอน ท่านไม่เรง่รบี มีความหมายอยูเ่บือ้งหลงัถอ้ยคำาของท่าน         เรา

เห็นชัดเจนว่าท่านกำาลังสื่อสารกับพระบิดาในสวรรค์ของเรา”6 ประธานและซิสเตอร ์

เบ็นสันสอนลูกๆ ให้สวดอ้อนวอนขอการนำาทางส่วนตัว ความเข้มแข็งและสวดอ้อน- 

วอนให้กันด้วย  เพ่ือนคนหน่ึงของครอบครัวเคยสังเกตเห็นอิทธิพลของคำาสอนเหล่าน้ัน 

เมื่อเธอเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญภาคหนึ่งกับครอบครัวเบ็นสัน  เธอเขียนไว้ดังนี้

“วันหน่ึงในเดือนเมษายน…ดิฉันค้นพบแหล่งพลังแห่งหน่ึงของเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

“ดิฉันนั่งอยู่กับลูกหกคนของเอ็ลเดอร์เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ลูกคนหนึ่งเป็นเพื่อน

ร่วมห้องของดิฉันที่มหาวิทยาลัย  ความสนใจของดิฉันเพิ่มขึ้นเมื่อประธาน [เดวิด โอ.] 

แมคเคย์ลุกขึ้นประกาศชื่อผู้พูดคนต่อไป  ดิฉันมองอย่างเคารพขณะเอ็ลเดอร์เบ็นสันผู้

ที่ดิฉันไม่เคยพบเดินไปที่ไมโครโฟน  ท่านเป็นบุรุษร่างใหญ่ สูงเกินหกฟุต  ท่านเป็น… 

บุรุษท่ีนานาชาติรู้ว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐและเป็นพยานพิเศษของ 

พระเจ้า บุรุษผู้ดูสุขุมและมั่นใจ ผู้เคยปราศรัยต่อผู้ฟังทั่วโลก ทันใดนั้นมือของคนๆ 

หน่ึงแตะแขนดิฉัน เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหน่ึงเอียงหน้ามากระซิบบอกดิฉันอย่างรวด 

เร็วว่า ‘สวดอ้อนวอนให้คุณพ่อ’

บทที ่ 2
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“ดิฉันสะดุ้งเล็กน้อยและคิดว่า ‘ข่าวสารน้ีกำาลังส่งต่อมาตามแถว และดิฉันต้องบอก 

ต่อ ดิฉันจะพูดว่า “สวดอ้อนวอนให้เอ็ลเดอร์เบ็นสัน” ดี หรือจะพูดว่า “คุณควรจะสวด

อ้อนวอนให้คุณพ่อของคุณ”’  ดิฉันรู้สึกทันทีว่าต้องปฏิบัติ ดิฉันจึงโน้มตัวไปกระซิบ

บอกว่า ‘สวดอ้อนวอนให้คุณพ่อ’

“ดิฉันเห็นพวกเขากระซิบไปตามแถวจนถึงที่ซิสเตอร์เบ็นสันนั่งอยู่ เธอก้มศีรษะ

อยู่แล้ว …

“หลายปีผ่านไป การประชุมใหญ่เวียนมาหลายครั้ง และทุกครั้งที่ประธานเบ็นสัน 

ยืนพูด ดิฉันคิดว่า ‘ลูกๆ ของท่านซึ่งกระจายอยู่ทั่วทวีปเวลานี้คงพร้อมใจกันสวดอ้อน- 

วอนให้คุณพ่อของพวกเขา’” 7

คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่าเราควรสวดอ้อนวอนเสมอ

ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลก พระเยซูทรงสอนรูปแบบการสวดอ้อน- 

วอนแก่เรา

“เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย

ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ

“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ใน

สวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก

“ขอประทานอาหารประจำาวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้

“และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดา

คนที่ทำาผิดต่อข้าพระองค์

“และขออย่าทรงนำาพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์

พ้นจากความชั่วร้าย [เพราะว่าราชอาณาจักร ฤทธานุภาพ และพระเกียรติเป็นของ 

พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน]” (มัทธิว 6:9–13)

พระองค์ทรงสอนเพิ่มเติมว่า “เขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอา

ใจ” (ลูกา 18:1)

“จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน” พระองค์ตรัส “เพื่อจะไม่ถูกทดลอง” (มัทธิว 26:41)

ในสมัยการประทานน้ีพระองค์ทรงเตือนว่า “จงสวดอ้อนวอนเสมอเกลือกคนช่ัวร้าย 

บทที ่ 2
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คนนั้นมีอำานาจในเจ้า, และย้ายเจ้าออกจากที่ของเจ้า.” (คพ. 93:49)

พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศต่อโจเซฟ สมิธว่า “ไม่มีอะไรที่มนุษย์จะทำาให้พระผู้-

เป็นเจ้าทรงขุ่นเคือง, หรือความกริ้วของพระองค์จะไม่ดาลเดือดกับผู้ใดเลย, นอกจาก 

คนเหล่านั้นที่มิได้สารภาพถึงพระหัตถ์ของพระองค์ในทุกสิ่ง, และมิได้เชื่อฟังพระ- 

บัญญัติของพระองค์.” (คพ. 59:21)

เราได้รับคำาสอนน้ีจากพระเจ้าผู้คืนพระชนม์ของเราเม่ือพระองค์ทรงปฏิบัติศาสนกิจ 

ในบรรดาชาวนีไฟทางซีกโลกตะวันตก “เจ้าต้องเฝ้าดูและสวดอ้อนวอนเสมอ, เกลือก

มารจะล่อลวงเจ้า, และเขาจะนำาเจ้าไปเป็นเชลย…

“เจ้าต้องเฝ้าดูและสวดอ้อนวอนเสมอเกลือกเจ้าจะเข้าไปสู่การล่อลวง; เพราะซาตาน 

ปรารถนาจะได้เจ้า, เพื่อเขาจะฝัดเจ้าดังข้าวสาลี.

“ฉะนั้นเจ้าต้องสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาเสมอในนามของเรา;

“และอะไรก็ตามที่เจ้าจะทูลขอพระบิดาในนามของเรา, ซึ่งถูกต้อง, โดยเชื่อว่าเจ้าจะ

ได้รับ, ดูเถิดพระองค์จะประทานให้เจ้า.” (3 นีไฟ 18:15, 18–20)8

หากเราประสงค์จะก้าวหน้าในความบริสุทธ์ิ—เป็นท่ีโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้า 

มากข้ึน—ไม่มีส่ิงใดสามารถแทนท่ีการสวดอ้อนวอนได้  ด้วยเหตุน้ีข้าพเจ้าจึงขอร้องท่าน 

ให้การสวดอ้อนวอน—การสวดอ้อนวอนประจำาวัน—การสวดอ้อนวอนในที่ลับตา—

มาเป็นอันดับหน่ึงในชีวิตท่าน  อย่าปล่อยให้วันใดผ่านไปโดยไม่มีการสวดอ้อนวอน  การ 

สื่อสารกับพระผู้ทรงฤทธานุภาพเป็นที่มาของพลัง การดลใจ และความสว่างทาง

วิญญาณแก่ชายหญิงตลอดประวัติศาสตร์ของโลกผู้ได้กำาหนดจุดหมายปลายทางของ

บุคคลและประเทศชาติตลอดไป9

2

ครอบครัวที่สวดอ้อนวอนด้วยกันได้รับพรด้วยสายสัมพันธ์ 

แห่งความรักอันแน่นแฟ้นและสันติสุขจากสวรรค์

พระเจ้าทรงระบุว่าความรับผิดชอบของบิดามารดาคือสอนบุตรธิดาให้สวดอ้อนวอน 

[ดู คพ. 68:28] นี่มิได้หมายถึงการสวดอ้อนวอนในที่ลับตาเท่านั้น ข้าพเจ้ามั่นใจว่า

หมายถึงสอนโดยแบบอย่างผ่านการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว  เราต้องการอิทธิพล

การชำาระให้บริสุทธิ์ซึ่งมาจากความภักดีในบ้าน—การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว10

เราต้องให้ครอบครัวคุกเข่าสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวทั้งเช้าค่ำา คำาเพียงไม่กี่คำาที่

เพิ่มเข้าไปในการให้พรอาหาร ซึ่งกำาลังกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในบางภูมิภาค ยังไม่
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มากพอ  เราต้องคุกเข่าสวดอ้อนวอนด้วยความสำานึกคุณ11

การสวดอ้อนวอนเป็นเครื่องยึดเหน่ียวพลังและแหล่งการนำาทางในกิจกรรมครอบ- 

ครัวของเราเสมอมา ข้าพเจ้าจำาได้คราวคุกเข่าอยู่ข้างเตียงลูกเล็กๆ ของเราขณะช่วยพวก 

เขาสวดอ้อนวอนในช่วงที่พวกเขาอายุยังน้อย และต่อมาก็เห็นพี่ชายพี่สาวช่วยน้องๆ  

เราสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวทุกเช้าค่ำาพร้อมกับเปิดโอกาสให้ลูกๆ นำา และมีการ

สวดอ้อนวอนพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน  ตัวอย่างเช่น ในการสวดอ้อนวอนเป็น 

ครอบครัวเราจะเอ่ยถึงลูกท่ีมีงานมอบหมาย [ในศาสนจักร]…เราทูลขอความช่วยเหลือ 

เม่ือลูกคนหน่ึงต้องสอบวิชายากในช้ันมัธยมปลาย   เราสวดอ้อนวอนเป็นพิเศษให้สมาชิก 

ครอบครัว [ผู้ที่] ไม่อยู่…ในการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวเราจะเอ่ยถึงข้อกังวลบาง

อย่างเป็นพิเศษเพื่อให้ความเชื่อมั่น ความมั่นใจ และพลังแก่สมาชิกครอบครัวที่กำาลัง

ประสบปัญหายุ่งยากและงานมอบหมายที่ยาก12

ข้อขัดแย้งและความขุ่นเคืองของวันน้ันมลายหายไปสิ้นเม่ือครอบครัวสวดวิงวอน

“เราต้องการอิทธิพลการชำาระให้บริสุทธิ์ซึ่งมาจาก … การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว”
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พระผู้เป็นเจ้าด้วยกัน  ความเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มขึ้น  สายสัมพันธ์แห่งความรักและ

ความเอื้ออาทรแน่นแฟ้นขึ้นและสันติสุขจากสวรรค์เข้ามา

ในบ้านเช่นนั้นสมาชิกในครัวเรือนกล่าวคำาสวดอ้อนวอนในใจทุกเช้าค่ำา   พวกเขา 

แก้ปัญหาส่วนตัวและปัญหาครอบครัวด้วยความม่ันใจหลังจากทูลวิงวอนขอความเห็น 

ชอบจากสวรรค์  เยาวชนที่มีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีเป็นครอบครัวได้ทำา 

ให้ใจตนเป็นอิสระจากเจตนาร้ายขณะพวกเขาออกไปนันทนาการยามเย็น  [เยาวชน]  

เหล่าน้ีจะเป็นอิทธิพลคอยยับย้ังกลุ่มเม่ือมีส่ิงท่ีล่อตาล่อใจเกิดข้ึน  บิดามารดาผู้ล้อมบุตร 

ธิดาไว้ด้วยอิทธิพลที่งดงามของความภักดีประจำาวันกำาลังช่วยคุ้มกัน…ครอบครัว13

3

เราสามารถปรับปรุงการสื่อสารของเรากับพระบิดาบนสวรรค์

ห้าวิธีต่อไปนี้จะปรับปรุงการสื่อสารของเรากับพระบิดาบนสวรรค์

1. เราควรสวดอ้อนวอนบ่อยๆ เราควรอยู่ตามลำาพังกับพระบิดาบนสวรรค์อย่างน้อย 

วันละสองถึงสามครั้ง—“เช้า กลางวัน เย็น” ตามที่พระคัมภีร์ระบุ (แอลมา 34:21)   

นอกจากนี้พระคัมภีร์ยังบอกเราให้สวดอ้อนวอนเสมอด้วย (ดู 2  นีไฟ 32:9; คพ. 88: 

126) น่ีหมายความว่าใจเราควรอ่ิมเอิบและมุ่งไปท่ีการสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ 

ของเราตลอดเวลา (ดู แอลมา 34:27)

2. เราควรหาสถานที่ซึ่งเหมาะจะให้เราได้พินิจไตร่ตรองและสวดอ้อนวอน  เราได ้

รับการเตือนว่าเราควรสวดอ้อนวอน “ในห้อง [ของเรา], และในที่เร้นลับ [ของเรา], 

และในแดนทุรกันดาร [ของเรา].” (แอลมา 34:26) กล่าวคือ การสวดอ้อนวอนควร

ปราศจากสิ่งรบกวน ในที่ลับตา (ดู 3 นีไฟ 13:5–6)

3. เราควรเตรียมตัวสำาหรับการสวดอ้อนวอน  หากเรารู้สึกไม่ชอบสวดอ้อนวอน เม่ือ 

นั้นเราควรสวดอ้อนวอนจนกว่าเรารู้สึกชอบสวดอ้อนวอน เราควรอ่อนน้อมถ่อมตน 

(ดู คพ. 112:10)  เราควรสวดอ้อนวอนขอการให้อภัยและพระเมตตา (ดู แอลมา 34:17–

18) เราต้องให้อภัยคนที่เรารู้สึกไม่ดีต่อเขา (ดู มาระโก 11:25) แต่พระคัมภีร์เตือนว่า 

การสวดอ้อนวอนของเราเปล่าประโยชน์ถ้าเรา “ปฏิเสธคนขัดสน, และคนเปลือยเปล่า, 

และไม่เย่ียมเยียนคนเจ็บและคนมีทุกข์, และ [ไม่] ให้ทรัพย์สิน [ของเรา]” (แอลมา 34:28)

4. การสวดอ้อนวอนของเราควรมีความหมายและตรงประเด็น  เราควรหลีกเลี่ยง

การใช้ประโยคเดิมๆ ในการสวดอ้อนวอนแต่ละครั้ง  เราคงจะเคืองถ้าเพื่อนพูดคำาเดิม

กับเราทุกวัน มองว่าการสนทนาเป็นเรื่องน่าเบื่อ ไม่รอให้เราพูดจบก่อนแล้วค่อยเปิด

โทรทัศน์ และลืมเรา …

บทที ่ 2



 

53

เราควรสวดอ้อนวอนสำาหรับอะไร  เราควรสวดอ้อนวอนเก่ียวกับงานของเรา ต่อต้าน 

อำานาจของศัตรูและมาร สำาหรับความผาสุกของเราและความผาสุกของคนรอบข้าง 

เราควรปรึกษาพระเจ้าเกี่ยวกับการตัดสินใจและกิจกรรมทั้งหมดของเรา (ดู แอลมา 

37:36–37)  เราควรสำานึกคุณมากพอจะขอบพระทัยสำาหรับทุกสิ่งที่เรามี (ดู คพ. 59:21)   

เราควรสารภาพว่าพระหัตถ์ของพระองค์อยู่ในทุกส่ิง  ความอกตัญญูเป็นบาปใหญ่หลวง 

อย่างหนึ่งของเรา

พระเจ้าทรงประกาศในการเปิดเผยยุคปัจจุบันว่า “และคนที่รับสิ่งทั้งปวงด้วยความ

ขอบคุณจะได้รับยกย่อง; และสิ่งที่ดีของแผ่นดินโลกนี้จะเพิ่มเติมให้เขา, แม้ร้อยเท่า, 

แท้จริงแล้ว, มากกว่า.” (คพ. 78:19)

เราควรทูลขอสิ่งที่เราต้องการโดยระวังอย่าขอสิ่งที่จะไม่เป็นผลดีต่อเรา (ดู ยากอบ 

4:3) เราควรขอให้มีพลังเอาชนะปัญหาของเรา (ดู แอลมา 31:31–33)  เราควรสวดอ้อน- 

วอนขอการดลใจและความผาสุกของประธานศาสนจักร เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ประธาน

สเตคของเรา อธิการของเรา ประธานโควรัมของเรา ผู้สอนประจำาบ้านของเรา สมาชิก 

ครอบครัว และผู้นำาบ้านเมือง อาจมีข้อเสนอแนะอื่นๆ อีก แต่ด้วยความช่วยเหลือของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะรู้ว่าเราควรสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับอะไร (ดู โรม 8:26–27)

5. หลังจากทูลขอผ่านการสวดอ้อนวอนแล้ว เรามีหน้าที่ต้องช่วยให้เป็นไปตามที่

ทูลขอ  เราควรฟัง  อาจเป็นได้ว่าขณะที่เราคุกเข่าพระเจ้าทรงประสงค์จะแนะนำาเรา14

4

พระผู้เป็นเจ้าทรงนึกถึงเราและพร้อมจะตอบคำาสวดอ้อนวอน 

ของเราเมื่อเราวางใจพระองค์และทำาสิ่งถูกต้อง

มีพลังในการสวดอ้อนวอน  ทุกอย่างเป็นไปได้ผ่านการสวดอ้อนวอน  การสวดอ้อน- 

วอนเปิดสวรรค์ในสมัยการประทานน้ี  การสวดอ้อนวอนของเด็กหนุ่มอายุสิบส่ีปีในป่า 

ศักดิ์สิทธิ์เปิดสมัยการประทานใหม่ของพระกิตติคุณ และทำาให้เห็นพระบิดาและพระ-

บุตรขณะพระองค์ทรงปรากฏเป็นพระสัตภาวะแห่งสวรรค์อันทรงรัศมีภาพต่อหน้า

เด็กหนุ่มโจเซฟ [ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:11–17]15

พี่น้องชายหญิงและมิตรสหายทั้งหลาย ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าคือพระผู้เป็นเจ้า 

ทรงได้ยินและทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน  ข้าพเจ้าไม่เคยสงสัยความจริงดังกล่าว  ตั้งแต ่

วัยเด็กข้าพเจ้าฝึกสวดอ้อนวอนครั้งแรกที่เข่าของมารดาข้าพเจ้า เมื่อเป็นเยาวชนชาย 

ในวัยรุ่น เป็นผู้สอนศาสนาในต่างแดน เป็นบิดา เป็นผู้นำาศาสนจักร เป็นข้าราชการ  

ข้าพเจ้ารู้โดยไม่สงสัยว่าชายหญิงสามารถเอื้อมมือไปแตะพลังอำานาจที่มองไม่เห็นด้วย 
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ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการสวดอ้อนวอนเพ่ือให้พระองค์ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน 

มนุษย์ไม่ได้ยืนคนเดียว หรืออย่างน้อยเขาต้องไม่ยืนคนเดียว การสวดอ้อนวอนจะเปิด 

ประตู การสวดอ้อนวอนจะนำาสิ่งกีดขวางออกไป การสวดอ้อนวอนจะลดแรงกดดัน  

การสวดอ้อนวอนจะให้สันติสุขในใจและการปลอบโยนในช่วงเวลาของความตึงเครียด 

ความเคร่งเครียด และความยากลำาบาก ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับการสวดอ้อน 

วอน16

แม้แต่ในช่วงเวลาของการทดลองและความวิตกกังวลก็ยังสามารถใกล้ชิดพระเจ้า  

รู้สึกถึงอิทธิพลของพระองค์และเดชานุภาพการค้ำาจุนของพระองค์—รู้สึกว่าเขาไม่มี

วันโดดเดี่ยว หากเขาจะเพียงอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์พระผู้ทรงฤทธานุภาพ  

ข้าพเจ้าสำานึกคุณสำาหรับประจักษ์พยานดังกล่าว สำาหรับความเชื่อมั่นดังกล่าว17

จากประสบการณ์ส่วนตัวข้าพเจ้ารู้ถึงประสิทธิผลและพลังของการสวดอ้อนวอน…

ในปี 1946 ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธมอบหมายให้ข้าพเจ้าไปยุโรปท่ีเสียหายจาก 

สงครามและจัดตั้งคณะเผยแผ่ของเราขึ้นใหม่ตั้งแต่นอร์เวย์ไปจนถึงแอฟริกาใต้ และ

จัดโปรแกรมสำาหรับแจกจ่ายเสบียงสวัสดิการ

เราตั้งสำานักงานใหญ่ในลอนดอน  จากนั้นจึงเตรียมการขั้นต้นกับทหารในทวีป  คน 

แรกท่ีเราประสงค์จะพบคือผู้บัญชาการกองทัพอเมริกันในยุโรป  เขาประจำาการท่ีแฟรงก์- 

เฟิร์ต เยอรมนี

เมื่อเรามาถึงแฟรงก์เฟิร์ต ข้าพเจ้ากับคู่เข้าไปขอนัดหมายกับท่านนายพล  เจ้าหน้าที่ 

ผู้ดูแลกำาหนดนัดหมายบอกว่า “ท่านสุภาพบุรุษครับ จะไม่มีโอกาสให้คุณพบท่านนาย 

พลอย่างน้อยสามวัน ท่านยุ่งมากและกำาหนดการประจำาวันของท่านมีนัดเต็มหมดแล้ว”

ข้าพเจ้าบอกว่า “สำาคัญมากครับที่เราต้องพบท่าน และเรารอนานขนาดนั้นไม่ไหว  

เรามีนัดที่เบอร์ลินพรุ่งนี้”

เขากล่าวว่า “ผมเสียใจด้วยครับ”

เราออกจากตึก ขึ้นรถ ถอดหมวก และสวดอ้อนวอนด้วยกัน  จากนั้นก็กลับเข้าไป 

ในตึกและพบเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่โต๊ะติดต่อนัดหมาย  ในเวลาไม่ถึงสิบห้านาทีเราได้ 

อยู่ต่อหน้าท่านนายพล  เราสวดอ้อนวอนขอให้เราได้พบท่านและสัมผัสใจท่านเพราะรู้

ว่าเสบียงบรรเทาทุกข์ท้ังหมดท่ีได้รับบริจาคจากแหล่งอื่นต้องอยู่ในมือทหารเพื่อนำาไป

แจกจ่าย  วัตถุประสงค์ของเราตามท่ีอธิบายกับท่านนายพลคือแจกจ่ายเสบียงของเราเอง 

ให้คนของเราผ่านช่องทางของเราเอง และเป็นของขวัญสำาหรับเลี้ยงเด็กทั่วไป

บทที ่ 2



 

55

เราอธิบายเร่ืองโปรแกรมสวัสดิการและวิธีดำาเนินงาน  ท่านนายพลกล่าวในท้ายท่ีสุด 

ว่า “ท่านสุภาพบุรุษ ท่านดำาเนินการรวบรวมเสบียงของท่านเลยครับ และตอนท่ีรวบรวม 

ได้แล้ว นโยบายอาจเปลี่ยน”  เรากล่าวว่า “ท่านนายพลครับ เรารวบรวมเสบียงไว้แล้ว 

เรารวบรวมมาตลอด ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับจากเวลาที่เราส่งโทรเลขถึงฝ่ายประธาน 

สูงสุดของศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้ เสบียงหลายคันรถจะส่งตรงมาท่ีเยอรมนี เรามี

คลังเก็บหลายแห่งเต็มไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน”

ท่านกล่าวต่อจากนั้นว่า “ผมไม่เคยเห็นใครมีวิสัยทัศน์แบบนี้มาก่อน”  เราสัมผัสใจ

ท่านตามที่เราได้สวดอ้อนวอนขอ  ก่อนออกจากห้องทำางานของท่าน เราได้รับอนุญาต

เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำาการแจกจ่ายเสบียงของเราเองให้คนของเราผ่านช่องทาง

ของเราเอง

จิตวิญญาณเราพอใจเม่ือรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงนึกถึงเราและทรงพร้อมจะตอบเม่ือ

เราวางใจพระองค์และทำาสิ่งถูกต้อง ไม่มีที่สำาหรับความกลัวในหมู่ชายหญิงผู้วางใจ

พระผู้ทรงฤทธานุภาพ ผู้ไม่ลังเลที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนในการแสวงหาการนำาทางจาก

เบื้องบนผ่านการสวดอ้อนวอน  แม้จะเกิดการข่มเหง แม้จะเกิดความล้มเหลว ในการ

สวดอ้อนวอนเราจะพบความมั่นใจอีกครั้ง เพราะพระผู้เป็นเจ้าจะตรัสให้สันติสุขแก ่

จิตวิญญาณ  สันติสุขนั้น ความรู้สึกสงบนั้น เป็นพรประเสริฐสุดของชีวิต

สมัยเป็นเด็กหนุ่มในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ข้าพเจ้าเรียนรู้บทกวีสั้นๆ นี้เกี่ยวกับ

การสวดอ้อนวอน ซึ่งยังอยู่ในความทรงจำาของข้าพเจ้า

ฉันหารู้ไม่ว่าโดยวิธีใด

แต่รู้แน่แก่ใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน

ฉันรู้ว่าพระองค์ประทานพระดำารัสไว้

ว่าทรงฟังคำาสวดอ้อนวอนทุกครั้งไป

และจะทรงตอบฉันในไม่ช้า

ฉันจึงสวดอ้อนวอนและสงบนิ่งคอยท่า

ไม่รู้ว่าพรที่ฉันขอไว้

จะมาในวิธีที่ฉันคิดหรือไม่

ฉันจะสวดอ้อนวอนเฉพาะพระองค์

พระผู้ทรงปรีชาญาณในพระประสงค์

มั่นใจว่าจะประทานดังจำานง

หรือทรงส่งพรล้ำาค่ากว่าที่ปอง

บทที ่ 2
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…ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่าน พี่น้องที่รักทั้งหลายว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์  

พระองค์มิได้ส้ินพระชนม์…ข้าพเจ้าเป็นพยานว่ามีพระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์ผู้ทรงได้ยิน

และทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้าทราบว่านี่เป็นความจริง ข้าพเจ้าใคร่ขอร้องทุก 

ท่านอย่างนอบน้อม…ให้อยู่ใกล้ชิดกับพระบิดาในสวรรค์อยู่เสมอผ่านการสวดอ้อน- 

วอน ไม่เคยมีความจำาเป็นต้องสวดอ้อนวอนมากเท่าในสมัยการประทานพระกิตติคุณ

สมัยนี้มาก่อน  คำาขอร้องที่จริงใจของข้าพเจ้าคือขอให้เราพึ่งพระบิดาบนสวรรค์ตลอด

เวลาและพยายามปรับปรุงการสื่อสารกับพระองค์อย่างจริงจัง18

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำาถาม

• ประธานเบ็นสันกล่าวว่าเรา “ไม่ควรปล่อยให้วันใดผ่านไป” โดยไม่มีการสวดอ้อน 

วอนส่วนตัว (หัวข้อ 1) ท่านเคยได้รับพรอย่างไรเนื่องด้วยการสวดอ้อนวอนส่วนตัว

• ในหัวข้อ 2 ประธานเบ็นสันกล่าวถึงพรหลายประการที่มาสู่ครอบครัวผู้สวดอ้อน- 

วอนด้วยกันเป็นประจำา ท่านเคยเห็นการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวนำาไปสู่พร 

เอ็ลเดอร์เอสรา แทฟท์ เบ็นสันกับคู่ของท่านสวดอ้อนวอนขอการนำาทาง 
ขณะพวกท่านดำาเนินงานบรรเทาทุกข์ในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

บทที ่ 2
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เหล่าน้ีเม่ือใด  เราจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือทำาให้การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวมีความ 

สำาคัญเป็นอันดับแรก

• พิจารณาข้อเสนอแนะทั้งห้าของประธานเบ็นสันในหัวข้อ 3 ข้อเสนอแนะแต่ละข้อ 

เหล่านี้จะช่วยเรา “ปรับปรุงการสื่อสารกับพระบิดาบนสวรรค์” ได้อย่างไร ตรึก

ตรองสิ่งที่ท่านจะทำาเพื่อทำาตามคำาแนะนำานี้

• ถ้อยคำาของประธานเบ็นสันในหัวข้อ 4 จะช่วยคนที่สงสัยในพลังของการสวดอ้อน 

วอนได้อย่างไร  ท่านจะเพ่ิมถ้อยคำาใดของประจักษ์พยานเข้าไปในประจักษ์พยานของ 

ประธานเบ็นสัน

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

ยากอบ 1:5–6; อีนัส 1:1–8; 3 นีไฟ 14:7–8; คพ. 10:5; 19:38; 88:63

ความช่วยเหลือด้านการศึกษา

หลักธรรมคือความจริงที่ชี้นำาการตัดสินใจและการกระทำา  “ขณะที่ท่านอ่าน ขอให้

ถามตนเองว่า ‘ข้อความน้ีสอนหลักธรรมพระกิตติคุณข้อใด  ฉันจะนำาส่ิงน้ีไปใช้ในชีวิต 

ได้อย่างไร’” (ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน [1999], 17)

อ้างอิง
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The premortal Jesus Christ followed Heavenly Father’s plan 
of salvation, which preserved our freedom of choice.

พระเยซูคริสต์ก่อนมรรตัยทรงทำาตามแผนแห่งความรอดของพระบิดา 
บนสวรรค์ซึ่งสงวนอิสรภาพในการเลือกของเรา
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บ ท ที่  3

อิสรภาพในการเลือก
หลักธรรมนิรันดร์

“สิทธิ์เสรีมีให้เราทุกคนใช้ตัดสินใจเรื่องสำาคัญซึ่ง 
จะมีผลต่อความรอดของเรา  การตัดสินใจเหล่านั้น 

ส่งผลต่อความสุขของเราในนิรันดร”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

การดำาเนินชีวิตและทำางานอยู่ที่ฟาร์มทำาให้เอสรา แทฟท์ เบ็นสันได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

ผลของการตัดสินใจที่ดี ท่านเล่าว่า “ข้าพเจ้าโตมากับการเชื่อว่าความเต็มใจและความ 

สามารถในการทำางานเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการเกษตรที่ประสบความสำาเร็จ   

การทำางานอย่างฉลาดและขยันขันแข็งคือกุญแจ จงใช้มัน และโอกาสประสบความ

สำาเร็จของท่านมีแน่นอน”1 สมัยเป็นเด็ก เอสราเรียนรู้ว่าท่านกับครอบครัวจะมีกินมีใช ้

มากข้ึนถ้าพวกท่านเลือกดูแลสวนของตน  ท่านเรียนรู้ว่าหากท่านต้องการให้ครอบครัว 

ประสบความสำาเร็จในธุรกิจนม ท่านต้องตัดสินใจลุกจากเตียงไปรีดนมวัวแต่เช้าตรู่ทุก

วัน2 ท่านเห็นว่าเมื่อท่านเลือกทำางานหนัก เกษตรกรในท้องที่จะจ้างท่านให้ถอนบีทไม่

ให้ต้นอยู่ติดกันเกินไปและโยนหญ้าแห้งขึ้นรถบรรทุก3   ท่านเห็นว่าการทดลองเกิดขึ้น 

แม้กับคนซื่อสัตย์ แต่ท่านเห็นเช่นกันว่าแต่ละบุคคลและครอบครัวสามารถตัดสินใจ 

ตอบสนองการท้าทายในลักษณะท่ีจะช่วยให้พวกเขามีความสุขและประสบความสำาเร็จ4

สำาหรับเด็กหนุ่มเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน การตัดสินใจที่ดีสามารถวัดผลบางอย่างได ้

จากถังน้ำานม บนรถบรรทุกหญ้า และค่าจ้างจำานวนมากจากการทำางานหนักหน่ึงวัน ผล 

อีกหลายอย่างอาจวัดยากกว่าแต่ยั่งยืนกว่า  ตัวอย่างเช่น  เมื่อท่านสังเกตบิดามารดาของ 

ท่าน ท่านเห็นปีติ สันติสุข และความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกครอบครัวเลือก 

ซื่อสัตย์ต่อกันและต่อพระเจ้า5 ท่านเรียนรู้ว่ากฎแห่งการเก็บเกี่ยว—“ใครหว่านอะไรลง  

ก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น” (กาลาเทีย 6:7)—ประยุกต์ใช้ได้กับการแสวงหาทางวิญญาณ

เช่นเดียวกับการทำางานทางโลก

โดยมีประสบการณ์น้ีเป็นพ้ืนฐาน ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันจึงมักเตือนวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายและคนอื่นๆ ถึงความสำาคัญของสิทธิ์เสรี—อิสรภาพในการ “เลือกวิถีที ่
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พวกเขาควรดำาเนิน”6 คำาสอนของท่านเก่ียวกับหลักธรรมแห่งสิทธ์ิเสรีมีมากกว่าคำาเตือน 

สติให้ “เลือกระหว่างถูกกับผิด”7 ท่านพูดถึงสิทธ์ิเสรีว่าเป็นความสามารถในการ “ตัดสิน 

ใจเรื่องสำาคัญซึ่งจะมีผลต่อความรอดของเรา” และจะ “ส่งผลต่อความสุขของเราใน

นิรันดร”8 ท่านกระตุ้นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและคนอื่นให้ใช้สิทธิ์เสรี “ทำาด้วยตนเอง” 

โดยไม่รอให้ส่ังทุกเร่ือง9 ท่านกล่าวว่าหลักธรรมแห่งสิทธ์ิเสรี “เป็นเหมือนด้ินทองสอด 

อยู่ทั่วแผนพระกิตติคุณของพระเจ้าเพื่อเป็นพรแก่บุตรธิดาของพระองค์”10

คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

สิทธิ์เสรี—อิสรภาพในการเลือก—เป็นหลักธรรมนิรันดร์ 

ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมา

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเราเป็นบุตรธิดาทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักเรา พระ- 

บิดาบนสวรรค์ของเรา (ดู กิจการ 17:29; 1 นีไฟ 17:36)  พระองค์ทรงมีแผนอันสำาคัญ

ยิ่งแห่งความรอดเพื่อให้บุตรธิดาของพระองค์ดีพร้อมเฉกเช่นพระองค์และมีความ 

บริบูรณ์แห่งปีติเฉกเช่นพระองค์ (ดู 1 นีไฟ 10:18; 2 นีไฟ 2:25; แอลมา 24:14; 34:9; 

3 นีไฟ 12:48; 28:10)

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าในสถานะก่อนมรรตัยของเรา องค์พ่ีชายคนโตของเราในวิญญาณ 

แม้พระเยซูคริสต์ ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าในแผนแห่งความ

รอดของพระบิดา (ดู โมไซยาห์ 4:6–7; แอลมา 34:9)  พระองค์ทรงเป็นแม่ทัพแห่งความ

รอดของเราและเป็นหนทางเดียวซ่ึงโดยผ่านพระองค์เราจะสามารถกลับไปหาพระ- 

บิดาในสวรรค์เพ่ือรับความบริบูรณ์แห่งปีติ (ดู ฮีบรู 2:10; โมไซยาห์ 3:17; แอลมา 38:9)

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าลูซิเฟอร์อยู่ในสภาแห่งสวรรค์เช่นกัน  เขาหมายม่ันทำาลายสิทธ์ิ 

เสรีของมนุษย์  เขากบฏ (ดู โมเสส 4:3) มีสงครามในสวรรค์ ไพร่พลหน่ึงในสามถูกขับ

ลงมาแผ่นดินโลกและไม่ได้รับร่างกาย (ดู วิวรณ์ 12:7–9; คพ. 29:36–37)  ลูซิเฟอร์เป็น 

ศัตรูของความชอบธรรมทั้งปวงและพยายามทำาให้มนุษยชาติทั้งปวงเศร้าหมอง (ดู 

2 นีไฟ 2:18, 27; โมไซยาห์ 4:14)11

ประเด็นสำาคัญในสภาก่อนมรรตัยคือ บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าควรจะมีสิทธิ์เสร ี

อย่างไม่จำากัดในการเลือกวิถีที่พวกเขาควรดำาเนิน ไม่ว่าดีหรือชั่ว หรือพวกเขาควรจะ 

ถูกขู่เข็ญและถูกบังคับให้เช่ือฟัง?  พระคริสต์และทุกคนท่ีติดตามพระองค์สนับสนุนข้อ 

เสนอแรก—อิสรภาพในการเลือก ซาตานสนับสนุนข้อหลัง นั่นคือ—การขู่เข็ญและ

การบังคับ12
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พระคัมภีร์อธิบายชัดเจนว่ามีสงครามใหญ่ในสวรรค์ การต่อสู้เพื่อหลักธรรมแห่ง

อิสรภาพ สิทธิ์ในการเลือก (ดู โมเสส 4:1–4; คพ. 29:36–38; 76:25–27; วิวรณ์ 12:7–9)13

สงครามท่ีเร่ิมต้นในสวรรค์เก่ียวกับประเด็นน้ียังไม่ส้ินสุด  ความขัดแย้งดำาเนินต่อไป 

ในสนามรบแห่งความเป็นมรรตัย14

อิสรภาพในการเลือกเป็นหลักธรรมนิรันดร์ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมา  แผนอัน 

สำาคัญยิ่งแห่งเสรีภาพคือแผนของพระกิตติคุณ  ไม่มีการขู่เข็ญ ไม่มีการบังคับ ไม่มีการ 

ข่มขู่  มนุษย์มีอิสระท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธพระกิตติคุณ  เขาอาจจะยอมรับพระกิตติคุณ 

แล้วไม่ยอมดำาเนินชีวิตตาม หรือเขาอาจจะยอมรับและดำาเนินชีวิตตามน้ันอย่างครบถ้วน 

แต่พระผู้เป็นเจ้าจะไม่บังคับเราให้ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  พระองค์จะทรงใช้การ 

ชักชวนผ่านผู้รับใช้ของพระองค์  พระองค์จะทรงเรียกเรา พระองค์จะทรงชี้นำาเรา พระ- 

องค์จะทรงชักชวนและกระตุ้นเรา พระองค์จะประทานพรเราเมื่อเราตอบรับ แต่พระ- 

องค์จะไม่บังคับจิตใจมนุษย์ (ดู Hymns, 1985, no. 240)15

2

ชีวิตนี้เป็นเวลาของการทดสอบซึ่งเรามีอิสระ 

ที่จะเลือกระหว่างความดีกับความชั่ว

อับรับฮัมเห็นลูกทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ก่อนท่ีพวกเขาจะมายังแผ่น 

ดินโลก ท่านเห็นการสร้างโลกเช่นกัน และพระเจ้าตรัสกับท่านว่า “และพวกเราจะ 

พิสูจน์พวกเขาโดยวิธีน้ี, เพ่ือดูว่าพวกเขาจะทำาส่ิงท้ังปวงไม่ว่าอะไรก็ตามท่ีพระเจ้าพระ- 

ผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะทรงบัญชาพวกเขาหรือไม่.” (อับราฮัม 3:25)  ถ้อยคำาอันศักดิ์- 

สิทธิ์นั้นครอบคลุมสิทธิ์ในการเลือกเช่นกัน16

ชีวิตนี้เป็นการทดลอง การทดลองซึ่งท่านและข้าพเจ้าจะได้พิสูจน์ความพยายามใน 

การทำาดีของเรา การทดลองที่มีผลนิรันดร์ต่อเราแต่ละคน  บัดนี้ถึงเวลาและวาระของ 

เราแล้ว—ดังเช่นคนทุกรุ่นเคยมีเวลาและวาระของพวกเขา—ที่เราต้องเรียนรู้และทำา

หน้าที่ของเรา17

พระเจ้าไม่พอพระทัยความชั่วร้าย นี่คือความจริง พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ความ 

ชั่วร้ายเกิดขึ้น นี่ก็จริงเช่นกัน  พระองค์จะทรงช่วยผู้คนต่อต้านความชั่วร้าย นี่คือความ 

จริง แต่การที่พระองค์ทรงยอมให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้นผ่านบุตรธิดาของพระองค์ที่นี่ใน

ความเป็นมรรตัยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระองค์ประทานอิสรภาพในการเลือกให้พวกเขา 

ขณะทรงสงวนเกณฑ์การตัดสินครั้งสุดท้ายไว้ให้พระองค์18

ไม่มีความชั่วที่ [พระเยซูคริสต์] ทรงจับไม่ได้  ทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์พระองค์  โลก 
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น้ีเป็นการครอบครองตามสิทธ์ิของพระองค์  กระน้ันพระองค์ทรงยอมให้มีความช่ัวเพ่ือ 

เราจะสามารถเลือกระหว่างความดีกับความชั่วได้19

ชีวิตเป็นเวลาทดสอบในการดำารงอยู่นิรันดร์ของมนุษย์ ซึ่งระหว่างนี้พระองค์ประ- 

ทาน…สิทธ์ิให้เขาเลือกระหว่างถูกและผิด…ผลมากมายขึ้นอยู่กับการเลือกเหล่าน้ัน 

ไม่เฉพาะในชีวิตนี้เท่านั้น แต่สำาคัญยิ่งกว่านั้นคือในชีวิตที่จะมาถึง มีแนวแบ่งเขตซึ่ง 

ซาตานไม่อาจล่วงล้ำาได้  ภายในขอบเขตน้ันเขาได้รับอนุญาตในขณะน้ีให้เสนอทางเลือก 

ที่ไม่ชอบธรรมแก่หลักการอันชอบธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุนี้จึงยอมให้มนุษย์

เลือกระหว่างความดีกับความชั่ว และนั่นกำาหนดสถานที่ซึ่งพวกเขาจะครอบครองใน

ชีวิตหน้า20

3

เราใช้สิทธิ์เสรีทำาการตัดสินใจที่กำาหนดความสุข 

ของเราเวลานี้และตลอดนิรันดร

พระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่านเช่นเดียวกับท่ีพระองค์ทรงรักบุตรธิดา แต่ละคนและทุกคน 

ของพระองค์  ความปรารถนา จุดประสงค์ และรัศมีภาพของพระองค์คือให้ท่านบริสุทธ์ิ 

และกลับไปหาพระองค์โดยไม่ด่างพร้อย พิสูจน์ตัวท่านว่ามีค่าควรกับนิรันดรแห่งปีติ

ในที่ประทับของพระองค์

พระบิดาในสวรรค์ของท่านทรงนึกถึงท่าน  พระองค์ประทานพระบัญญัติไว้นำาทาง 

ท่าน ฝึกวินัยให้ท่าน  พระองค์ประทานสิทธิ์เสรี—อิสรภาพในการเลือก—ให้ท่าน “เพื่อ 

ดูว่า [ท่าน] จะทำาสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่ [พระองค์] จะทรงบัญชา…หรือไม่” 

(อับราฮัม 3:25) อาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกจัดระบบไว้อย่างดี และทรง 

มอบหมายผู้นำาของท่านไว้ช่วยท่าน ขอให้ท่านรู้ว่าท่านมีความรักอันย่ังยืนของเรา ความ 

ห่วงใย และการสวดอ้อนวอนของเรา

ซาตานนึกถึงท่านเช่นกัน เขาตั้งใจจะทำาลายท่าน เขาไม่ใช้พระบัญญัติฝึกวินัยให ้

ท่าน แต่เสนออิสรภาพให้ท่าน “ทำาตามใจตนเอง”…โปรแกรมของซาตานคือ “เล่นสนุก 

ตอนนี้แล้วค่อยชดใช้ทีหลัง”  เขาหมายมั่นให้ทุกคนเศร้าหมองเหมือนตัวเขา [ดู 2 นีไฟ  

2:27]  โปรแกรมของพระเจ้าคือความสุขเวลาน้ีและปีติตลอดไปผ่านการดำาเนินชีวิตตาม 

พระกิตติคุณ21

เรามีอิสระที่จะเลือก แต่เราไม่มีอิสระที่จะเปลี่ยนผลของการเลือกเหล่านั้น22

เห็นชัดว่าคงจะมีการทดลองศรัทธาเล็กน้อยหากเราได้รับรางวัลครบถ้วนทันที 

สำาหรับการทำาดีทุกอย่าง หรือการลงโทษทันทีสำาหรับบาปทุกอย่าง  แต่จะมีการคิดบัญชี 
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ในท้ายที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย23

ถึงแม้มนุษย์จะได้รับความพอใจชั่วครู่ชั่วยามในบาป แต่ผลสุดท้ายคือความทุกข์  

“ความชั่วร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลย” (แอลมา 41:10)  บาปสร้างความไม่ปรองดองกับ

พระผู้เป็นเจ้าและทำาให้วิญญาณหดหู่  ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงพึงสำารวจตนเองเพื่อดูว่าเขา

ประสานสอดคล้องกับกฎทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้า  ทุกกฎที่เรารักษามีพรสำาหรับกฎ

นั้นโดยเฉพาะ  ทุกกฎที่เราฝ่าฝืนมีโทษสำาหรับกฎนั้นโดยเฉพาะ  คนที่กลัดกลุ้มเพราะ 

ความส้ินหวังควรมาหาพระเจ้า เพราะแอกของพระองค์ก็พอเหมาะและภาระของพระ- 

องค์ก็เบา (ดู มัทธิว 11:28–30)24

การงานท่ีสำาคัญท่ีสุดของชีวิตคือการตัดสินใจ  ถึงแม้ของประทานย่ิงใหญ่ท่ีสุดอย่าง 

หน่ึงท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่มนุษย์คือ…สิทธ์ิในการเลือก แต่พระองค์ทรงให้มนุษย์ 

รับผิดชอบการเลือกเหล่านี้ด้วย…เราคือผู้วางชีวิตเราไว้ในทิศทางของความสำาเร็จหรือ 

ความล้มเหลว  เราอาจไม่เพียงเลือกเป้าหมายสุดท้ายของเราเท่าน้ัน แต่ในหลายกรณีเรา 

กำาหนดและตัดสินวิธีทำาให้เราบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นด้วย  ความอุตสาหะของเราหรือ 

การขาดความอุตสาหะกำาหนดความเร็วของการบรรลุเป้าหมาย   ส่ิงน้ีอาศัยความพยายาม 

และความกระตือรือร้นของแต่ละบุคคลและจะไม่ปราศจากการต่อต้านหรือความขัด

แย้ง25

ชะตากรรมของมนุษย์และอารยธรรมทั้งส้ินข้ึนอยู่กับว่ามนุษย์จะใช้…สิทธ์ิเสรีปก 

ครองตนเองหรือละเลยกฎนิรันดร์ที่ทำาให้ตัวเขาเสี่ยงอันตรายและเก็บเกี่ยวผล  เพราะ

ฉะนั้นประเด็นปัญหาจริงๆ ของทุกวันนี้จึงไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือการเมือง ความ 

หมาย—ทางวิญญาณคือมนุษย์ต้องเรียนรู้ท่ีจะทำาตามกฎซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าประทาน

แก่มนุษยชาติ26

สิทธิ์เสรีมีให้เราทุกคนใช้ตัดสินใจเรื่องสำาคัญซึ่งจะมีผลต่อความรอดของเรา  การ

ตัดสินใจเหล่านั้นส่งผลต่อความสุขของเราในนิรันดร27

การตัดสินใจของเราทำาให้เราเป็นอย่างท่ีเราเป็น  การตัดสินใจท่ีเรายังต้องทำาจะกำาหนด 

จุดหมายนิรันดร์ของเรา28

4

การตัดสินใจเรื่องที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งเรียกร้อง 

ความพยายามร่วมกับการสวดอ้อนวอน

หากเราต้องการตัดสินใจให้ถูกต้องเหมือนพระคริสต์ ก่อนอื่นเราต้องดำาเนินชีวิต

จนเราสามารถเอ้ือมมือไปแตะพลังอำานาจท่ีมองไม่เห็นน้ันซ่ึงไม่มีมนุษย์คนใดตัดสิน

บทที ่ 3
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ใจได้ดีที่สุดหากปราศจากพลังอำานาจดังกล่าว

การตัดสินใจครั้งสำาคัญที่สุดครั้งหนึ่งของยุคนี้คือเมื่อเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธตัดสินใจ 

ว่าเขาจะทำาตามคำาตักเตือนในยากอบ “แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้น 

ทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำาหนิ แล้ว

เขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ แต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัย เพราะว่าคนที่สงสัยนั้น 

เป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา” (ยากอบ 1:5–6)

ความรอดแท้จริงของชายหญิงหลายล้านคนในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่ง 

เวลาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งนั้น!  เราต้องระลึกไว้เสมอว่าแต่ละบุคคลมีความสำาคัญ

และการตัดสินใจที่พวกเขาทำาจะส่งผลใหญ่หลวงต่อชีวิตผู้อื่น29

พระเจ้าตรัสว่า “เคาะและจะเปิดมันให้เจ้า” (3 นีไฟ 14:7; มัทธิว 7:7)  อีกนัยหนึ่งคือ 

เราต้องพยายามในส่วนของเรา30

เรามักตัดสินใจได้อย่างฉลาดหลังจากทำางาน ดิ้นรน และพยายามร่วมกับการสวด 

อ้อนวอน  การตอบสนองของพระเจ้าต่อความพยายามอันไร้ผลของออลิเวอร์ คาวเดอรี 

อธิบายเรื่องนี้ชัดเจน “แต่, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเจ้าต้องศึกษาไตร่ตรองในความคิด 

ของเจ้า; จากนั้นเจ้าต้องถามเราว่ามันถูกต้องหรือไม่, และหากมันถูกต้องเราจะทำาให้

ทรวงอกของเจ้าเผาไหม้อยู่ภายในเจ้า; ฉะนั้น, เจ้าจะรู้สึกว่ามันถูกต้อง” (คพ. 9:8)

เพราะฉะนั้นเราจงเริ่มโดยพูดว่าการทูลขอพระบิดาในสวรรค์อย่างจริงจัง โดยม ี

ศรัทธาว่าพระองค์จะทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของเรา เป็นฐานให้เริ่มต้นได้อย่าง

สบายใจ…พระเจ้าจะไม่ทรงตักน้ำาจากบ่อแห้ง เราจึงต้องทำาส่วนของเรา  บางครั้งการ

พยายามหาการตัดสินใจที่ถูกต้องจะต้องใช้พลังงาน การศึกษา และความอดกลั้นมาก

พอสมควร31

ในการตัดสินใจท่ีมีความสำาคัญอย่างย่ิงน้ัน การอดอาหารควบคู่กับการสวดอ้อนวอน 

สามารถทำาให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวิญญาณ32

5

เราเป็นผู้มีสิทธิ์เสรีของตนเอง และพระเจ้าทรงคาดหวัง 

ให้เราทำาสิ่งดีด้วยเจตจำานงอิสระของเราเอง

ในปี 1831 พระเจ้าตรัสกับศาสนจักรของพระองค์ดังนี้

“เพราะดูเถิด, หาบังควรไม่ที่เราจะบัญชาไปทุกเรื่อง; เพราะคนที่ถูกบีบบังคับในทุก

เรื่อง, คนคนนั้นเป็นผู้รับใช้ที่เกียจคร้านและไม่ฉลาด; ดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับรางวัล.

บทที ่ 3
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“ตามจริงแล้ว เรากล่าว, มนุษย์ควรทำางานอย่างทุ่มเทในอุดมการณ์ดี, และทำาสิ่ง

สารพันด้วยเจตจำานงอิสระ, และทำาให้เกิดความชอบธรรมยิ่ง;

“เพราะพลังอยู่ในพวกเขา, ซึ่งในนั้นพวกเขาเป็นผู้มีสิทธิ์เสรีของตนเอง.  และตราบ

เท่าที่มนุษย์ทำาดี พวกเขาจะไม่มีทางสูญเสียรางวัลของตนเลย.

“แต่คนท่ีหาได้ทำาอะไรไม่จนกว่าเราจะบัญชาเขา, และรับคำาบัญชาด้วยใจสงสัย, และ 

รักษาคำาบัญชานั้นด้วยความเกียจคร้าน, คนคนนั้นย่อมอัปมงคล.” (คพ. 58:26–29)

จุดประสงค์ของพระเจ้า—วัตถุประสงค์อันสำาคัญย่ิง—ยังคงเหมือนเดิม น่ันคือ ความ 

รอดและความสูงส่งของบุตรธิดาพระองค์

โดยปกติพระเจ้าประทานวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้เราบรรลุผลสำาเร็จ และแนวทาง 

บางอย่างให้เราทำาตาม แต่พระองค์ทรงคาดหวังให้เรากำาหนดรายละเอียดและวิธีการ

ส่วนใหญ่ วิธีการและขั้นตอนมักเกิดจากการศึกษาและการสวดอ้อนวอน ตลอดจน 

การดำาเนินชีวิตจนเราได้รับและทำาตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ  คนท่ีก้าวหน้า 

ทางวิญญาณน้อย เช่นคนในสมัยของโมเสส ต้องได้รับคำาสั่งในหลายเรื่อง ทุกวันนี้

คนที่ตื่นตัวทางวิญญาณมองดูวัตถุประสงค์ ตรวจสอบแนวทางที่พระเจ้าและศาสดา

พยากรณ์ของพระองค์วางไว้ แล้วลงมือทำาร่วมกับการสวดอ้อนวอน—โดยไม่ต้องให้

สั่ง “ในทุกสิ่ง”  เจตคติเช่นนี้เตรียมมนุษย์ให้พร้อมเป็นพระผู้เป็นเจ้า …

พระเจ้าทรงต้องการให้เราใช้สิทธิ์เสรี “ทำางานอย่างทุ่มเทในอุดมการณ์ดี” (คพ. 58:27)

บทที ่ 3
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บางคร้ังพระเจ้าทรงรอโดยหวังอย่างเต็มท่ีให้บุตรธิดาของพระองค์กระทำาด้วยตนเอง 

และเมื่อพวกเขาไม่ทำา พวกเขาย่อมสูญเสียรางวัลที่ใหญ่กว่า พระเจ้าจะวางพระหัตถ์

จากเรื่องนี้เลยและปล่อยให้พวกเขาทนทุกข์จากผลน้ีหรือไม่พระองค์ก็จะทรงแจกแจง 

รายละเอียดเพิ่มเติม โดยปกติข้าพเจ้าเกรงว่า ยิ่งพระองค์ต้องทรงแจกแจงมากเท่าใด 

รางวัลของเรายิ่งน้อยเท่านั้น33

เราควร “ทำางานอย่างทุ่มเท” ในอุดมการณ์ดี และทำาให้โลกน่าอยู่มากขึ้น34

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำาถาม

• ท่านเคยเห็นว่า “สงครามที่เริ่มต้นในสวรรค์…ยังไม่สิ้นสุด” ในด้านใดบ้าง (ดูหัวข้อ 

1)  เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อสนับสนุนหลักธรรมแห่งสิทธิ์เสรีต่อไป

• ผู้คนมักสงสัยว่าเหตุใดพระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้ความช่ัวดำารงอยู่ในโลก  คำาสอนของ 

ประธานเบ็นสันในหัวข้อ 2 ช่วยตอบคำาถามดังกล่าวอย่างไร

• เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนเข้าใจความจริงในหัวข้อ 3  เราจะ 

ทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนเข้าใจผลอันเกิดจากการตัดสินใจของ

พวกเขา

• ไตร่ตรองคำาแนะนำาของประธานเบ็นสันเกี่ยวกับการ “ตัดสินใจให้ถูกต้องเหมือน

พระคริสต์” (หัวข้อ 4)  ท่านเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนร่วมกับความ

เพียรพยายามขณะตัดสินใจ

• “ทำางานอย่างทุ่มเทในอุดมการณ์ดี” มีความหมายต่อท่านอย่างไร  ชีวิตท่านเปลี่ยน- 

แปลงอย่างไรเมื่อท่านทำาสิ่งดี “ด้วยเจตจำานงอิสระ [ของท่าน] เอง” แทนที่จะรอให้

สั่ง (ดูหัวข้อ 5)

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

เฉลยธรรมบัญญัติ 11:26–28; โยชูวา 24:15; 2  นีไฟ 2:14–16; แอลมา 42:2–4;  

ฮีลามัน 14:30–31; คพ. 29:39–45; 101:78

ความช่วยเหลือด้านการสอน

การสนทนาในกลุ่มเล็ก “ให้โอกาสคนจำานวนมากได้มีส่วนร่วมในบทเรียน บุคคล

ที่ไม่ค่อยกล้ามีส่วนร่วมอาจแบ่งปันแนวคิดในกลุ่มเล็กซ่ึงเขาไม่ต้องแสดงออกต่อหน้า

กลุ่มใหญ่” (ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน [1999], 161)
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President Ezra Taft Benson set an example of joyful living.ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันเป็นแบบอย่างของการดำาเนินชีวิตอันเปี่ยมด้วยปีติ
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บ ท ที่  4

ดำาเนินชีวิตอย่างมี ปีติยินดี

ในยามทุกข์ใจ

“ความสุขที่นี่และเวลานี้อยู่ในการยอมรับพระประสงค ์
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเราอย่างเสรี ด้วยความรัก 

และปีติยินดี—และทำาตามพระประสงค์นั้นในทุกด้าน 
และทุกเรื่องทั้งเรื่องใหญ่และเรื่องเล็ก”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

งานมอบหมายอย่างหนึ่งในช่วงแรกของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันคราวที่ท่าน

เป็นอัครสาวกคือ ช่วยบรรเทาทุกข์ให้วิสุทธิชนในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ขณะ

เดินทางในเยอรมนี ท่านพบคนซื่อสัตย์ที่สามารถเอาชนะความพินาศรอบข้างตนเอง

ได้  ท่านเขียนในบันทึกส่วนตัวดังนี้

“วันนี้ข้าพเจ้าเห็นการทำาลายล้างครั้งเลวร้ายที่สุดด้วยตาตนเอง…ขณะข้าพเจ้านั่ง

รถผ่านถนนสายต่างๆ [ของเบอร์ลิน] และเดินไปตามถนนที่รถผ่านไม่ได้ ข้าพเจ้า…

เห็นสตรีท่ีอดอยากหิวโหยกำาลังจ่ายค่าเปลือกมันฝรั่งแพงลิ่ว…ข้าพเจ้าเห็นชายหญิง

สูงวัยกำาลังพยายามใช้ขวานด้ามเล็กขุดตอไม้และรากไม้มาทำาเป็นเชื้อไฟและนำาไปวาง

ไว้บนพาหนะชนิดต่างๆ ที่เคลื่อนไปได้—ตั้งแต่รถสองล้อเล็กที่เคยใช้เข็นเด็กไปจนถึง

เกวียนเล่มเล็ก—แล้วลากกลับบ้านเป็นระยะทางหลายไมล์เหมือนสัตว์บรรทุกของ

หนัก

“ต่อมาข้าพเจ้าพบวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 480 คนที่อดอยากหิวโหยและหนาวเย็นทว่า

เป่ียมด้วยศรัทธาในการประชุมใหญ่บนหอประชุมช้ันสามอันเย็นยะเยือกและพังเหลือ

ครึ่งเดียวห่างจากถนนที่ถูกทิ้งระเบิด  การได้เห็นแสงแห่งศรัทธาคือแรงบันดาลใจ…

ไม่มีความขมข่ืนหรือความโกรธมีแต่ความรู้สึกท่ีดีต่อกันและการแสดงศรัทธาในพระ-

กิตติคุณ”1

“ไม่มีสมาชิกแม้แต่คนเดียวบ่นเร่ืองสภาพการณ์ของพวกเขาท้ังท่ีบางคนกำาลังอดอยาก 

ระยะสุดท้ายต่อหน้าต่อตาพวกเรา
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“…วิสุทธิชนของเรา…เปี่ยมด้วยความหวัง ความกล้าหาญ และศรัทธา ทั่วทุกหน 

แห่งพวกเขามองไปข้างหน้าอย่างร่าเริงด้วยการแสดงศรัทธาอย่างสุดซ้ึงต่อพระกิตติคุณ 

และการเป็นสมาชิกในศาสนจักร นี่เป็นวิธีแสดงให้เห็นผลที่แท้จริงของพระกิตติคุณ

ในชีวิตชายหญิงได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งเท่าที่เราเคยเห็น”2

ประธานเบ็นสันเห็นแบบอย่างของความหวังและการมองโลกในแง่ดีใกล้บ้านท่าน

เช่นกันเม่ือเพื่อนเกษตรกรหลายคนของท่านยังคงร่าเริงท้ังท่ีพวกเขาประสบความ

เดือดร้อนอย่างหนัก  ท่านกล่าวว่า

“ข้าพเจ้าจำาได้คราวเข้าร่วมการประชุมหนึ่งใกล้แบนครอฟต์ ไอดาโฮ…เรามีการ 

ประชุมที่ดีเยี่ยม และหลังจากการประชุมสิ้นสุด ข้าพเจ้าทักทายเกษตรกรที่ยอดเยี่ยม 

บางคน หนึ่งในนั้นคือชายชื่อบราเดอร์โยสต์ ข้าพเจ้าพูดว่า ‘บราเดอร์โยสต์ครับ ที่ 

ฟาร์มของคุณเป็นอย่างไรบ้าง’ บราเดอร์โยสต์ตอบว่า ‘โอ้ ไปได้ดีครับบราเดอร์เบ็นสัน 

แต่ผมมีเงินน้อยกว่าสามวันก่อนประมาณสองหมื่นดอลลาร์’  ข้าพเจ้าถามว่า ‘เกิดอะไร 

ขึ้นหรือครับ—น้ำาค้างแข็งอีกแล้วหรือ’  เขาตอบว่า ‘ใช่ครับ น้ำาค้างแข็งเกาะข้าวสาลีที ่

จวนแก่ได้ที่ และคุณรู้ว่านั่นหมายถึงอะไร’ เขาพูดว่า ‘เรากำาลังสตาร์ทเครื่องตัดหญ้า 

ตอนเช้า แต่ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ  เรายังมีข้าวสาลีอยู่ในถังนิดหน่อย และอย่างน้อย 

เราก็ยังมีเสบียงส่วนหน่ึงเก็บไว้ค้างปี เราจะไม่อดตายหรอกครับ และยังมีพืชผลอ่ืนอีก’ 

ขณะเดินจากมา ข้าพเจ้าพูดกับภรรยาว่า ‘จิตใจเข้มแข็งดีเหลือเกิน’

“เราขับรถลงมาโลแกน [เมืองหนึ่งในยูทาห์ ราว 80 ไมล์หรือ 130 กิโลเมตรจาก 

แบนครอฟต์]  ลูกๆ อยู่กับเราด้วย เราจอดรถบนถนนสายหลัก แวะเข้าไปในร้านขาย 

ของชำาเพ่ือซ้ือคุกก้ีนิดเหน่อยให้เด็กๆ  และคนท่ีข้าพเจ้าพบบนทางเท้าคือบราเดอร์โยสต์ 

ข้าพเจ้าถามว่า ‘คุณมาทำาอะไรแถวน้ี’ เขาตอบว่า ‘บราเดอร์เบ็นสันครับ วันนี้เราต้อง

ไปพระวิหารครับ’ ข้าพเจ้าถามอีกว่า ‘เรื่องเลวร้ายทั้งหลายไม่ทำาให้จิตใจคุณหดหู่บ้าง

เลยหรือ’  เขาสอนบทเรียนหนึ่งแก่ข้าพเจ้าหลังจากนั้น  เขากล่าวว่า ‘บราเดอร์เบ็นสัน

ครับ เมื่อเกิดเรื่องเลวร้ายเรายิ่งต้องการพระวิหารมากขึ้น’” 3

การตอบสนองความยากลำาบากของประธานเบ็นสันหนุนใจคนรู้จักท่านเช่นเดียว 

กับแบบอย่างของวิสุทธิชนคนอื่นๆ ทำาให้ท่านเข้มแข็ง เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล ์

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูดถึงประธานเบ็นสันว่าท่านเป็น “นักสังเกตการณ์ที่

ละเอียดรอบคอบ [ผู้] มีความร่าเริงเบิกบานที่เราน่าจับตามอง  ความเบิกบานเช่นนั้น” 

เอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์กล่าว “ไม่ได้มาจากการไม่แยแสเหตุการณ์แวดล้อม แต่มาจาก

การสังเกตเหตุการณ์เหล่านี้และยังมองเลยไปถึงสัญญาที่เก่ียวข้องด้วยว่าสุดท้ายแล้ว

อาณาจักรจะชนะอย่างไร”4
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คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

ด้วยศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์ เราสามารถมีความหวังสำาหรับอนาคต 

การมองภารกิจปัจจุบันของเราในแง่ดี และสันติสุขในใจ

เราทุกคนจะมีความผิดหวังและความท้อแท้—นั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่ถ้าเรา

จะมีศรัทธา อุปสรรคทั้งหลายจะเป็นเพียงชั่วประเดี๋ยวและความสำาเร็จจะเกิดจากสิ่งที่

ดูเหมือนว่าจะเป็นความล้มเหลวของเรา  พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงสามารถทำาให้

เกิดปาฏิหาริย์ผ่านเราแต่ละคนถ้าเราจะเชื่อมั่นและวางใจในพระองค์5

นับเป็นพรอย่างยิ่งที่มีสันติสุขในใจ มีความมั่นใจ มีอารมณ์สุขุมเยือกเย็น และความ 

สงบในใจระหว่างช่วงเวลาของการแข่งขันและด้ินรน ระหว่างช่วงเวลาของโทมนัสและ 

เร่ืองเลวร้ายท้ังหลาย จิตวิญญาณพอใจเม่ือรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงกุมหางเสือ พระองค์ทรง 

นึกถึงบุตรธิดาของพระองค์ และเราสามารถวางใจพระองค์ได้ด้วยความมั่นใจเต็มที่6

การสวดอ้อนวอน—การสวดอ้อนวอนต่อเน่ือง—สามารถทำาให้เราติดต่อกับพระผู้- 

เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งสำาคัญที่สุดของการปลอบโยนและคำาแนะนำา  “สวดอ้อนวอน 

เสมอ, เพื่อเจ้าจะออกมาอย่างผู้ชนะ” (คพ. 10:5)  “โดยใช้พลังทั้งหมดของข้าพเจ้าเรียก

หาพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้า” เป็นรูปแบบที่เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธบอกวิธี

ที่ท่านใช้ในป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ปฏิปักษ์ทำาลายท่าน (จส—ป 1:16)7

หากปราศจากศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์ เราจะประสบความสำาเร็จไม่ได้เลย   

ศรัทธาทำาให้เรามองเห็นว่าจะเกิดอะไรข้ึน ให้ความหวังสำาหรับอนาคต และมองภารกิจ 

ปัจจุบันของเราในแง่ดี เมื่อใดที่มีศรัทธาเราย่อมไม่สงสัยความสำาเร็จสูงสุดของการ

ทำางาน8

ในคนท้ังหมด เราเหล่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายควรเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากท่ีสุดและ 

มองโลกในแง่ร้ายน้อยที่สุด  เพราะขณะที่เรารู้ว่า “สันติสุขจะถูกนำาไปจากแผ่นดินโลก, 

และมารจะมีอำานาจเหนือการครอบครองของเขาเอง” เรามั่นใจได้เช่นกันว่า “พระเจ้า

จะมีอำานาจเหนือวิสุทธิชนของพระองค์ด้วย, และจะปกครองท่ามกลางพวกเขา” (คพ. 

1:35–36)

ด้วยความม่ันใจว่าศาสนจักรจะยังคงสภาพเดิมโดยมีพระผู้เป็นเจ้าทรงกำากับดูแล

ให้ผ่านพ้นช่วงเวลายุ่งยากที่อยู่ข้างหน้า ความรับผิดชอบส่วนตัวของเราต่อจากนั้นคือ 

ต้องแน่ใจว่าเราแต่ละคนยังคงซื่อสัตย์ต่อศาสนจักรและคำาสอนของศาสนจักร  “คนที ่

ยังแน่วแน่และไม่แพ้, คนคนนั้นจะรอด” (จส—ม 1:11)9
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2

ความสุขต้องทำาให้เกิดขึ้นทุกวัน 

แต่สิ่งนั้นคุ้มค่าความพยายาม

เราไม่มีเหตุให้วิตกเลย  จงดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ รักษาพระบัญญัติ  เอาใจใส่

การสวดอ้อนวอนทุกเช้าค่ำาในบ้านของท่าน  รักษามาตรฐานของศาสนจักร  พยายาม

ดำาเนินชีวิตอย่างสงบและเบิกบาน…ความสุขจะต้องทำาให้เกิดขึ้นทุกวัน  แต่สิ่งนั้นคุ้ม

ค่าความพยายาม10

เมื่อจอร์จ เอ. สมิธป่วยหนัก ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของ 

ท่านมาเย่ียม ผู้ป่วยเล่าว่า “ท่าน [ศาสดาพยากรณ์] บอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่ควรท้อถอย 

ไม่ว่าความยากลำาบากจะรุมล้อมข้าพเจ้าเพียงใด  หากข้าพเจ้าจมอยู่ในหลุมลึกที่สุดของ

โนวาสโกเชียและเทือกเขาร็อกกีทับข้าพเจ้าอยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ควรท้อถอย แต่สู้ต่อไป ใช้

ศรัทธา รวบรวมความกล้า และข้าพเจ้าควรจะขึ้นมาอยู่บนยอดเขาให้ได้”…

มีหลายคร้ังเม่ือท่านเพียงแต่ต้องทนอยู่กับมารอย่างชอบธรรมต่อไปจนกว่าวิญญาณ 

ทุกข์ระทมของเขาไปจากท่าน ดังที่พระเจ้ารับสั่งกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่า 

“ความยากลำาบากของเจ้าและความทุกข์ของเจ้าจะอยู่เพียงชั่วครู่;

“และจากนั้น, หากเจ้าอดทนมันด้วยดี, พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกเจ้าให้สูงส่งสู่เบื้อง

บน” (คพ. 121:7–8)

การดำาเนินต่อไปในความพยายามอันสูงค่า แม้รายล้อมด้วยเมฆหมอกแห่งความเศร้า 

สร้อยหดหู่ สุดท้ายแล้วจะนำาท่านขึ้นมารับแสงแดดข้างบน  แม้แต่พระอาจารย์ของเรา 

พระเยซูคริสต์ ขณะทรงเผชิญการทดสอบขั้นสูงสุดคราวพระบิดาทรงปล่อยพระองค ์

ไว้ตามลำาพังชั่วคราวระหว่างการตรึงกางเขน ก็ยังทรงงานของพระองค์เพื่อลูกหลาน 

มนุษย์ ไม่นานหลังจากนั้นพระองค์ทรงได้รับรัศมีภาพและความบริบูรณ์แห่งปีติ  ขณะ 

ท่ีท่านประสบการทดลองของท่าน ท่านสามารถนึกถึงชัยชนะในอดีตและนับพรท่ีท่าน 

มีด้วยความหวังแน่แท้ว่าพรยิ่งใหญ่กว่าจะตามมาหากท่านซื่อสัตย์  ท่านสามารถมี

ความรู้แน่ชัดเช่นน้ันได้ว่าเมื่อถึงเวลาเหมาะสมพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเช็ดน้ำาตาให้แห้ง 

และ “สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัด

เตรียมไว้สำาหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์” (1 โครินธ์ 2:9)11

จงร่าเริงในทุกอย่างที่ท่านทำา  ดำาเนินชีวิตอย่างปีติยินดี  ดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

ดำาเนินชีวิตอย่างกระตือรือร้น โดยรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงพำานักอยู่ในความหม่นหมอง 

และความสลดหดหู่ แต่อยู่ในความสว่างและความรัก12
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พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เรามีความสุขและพระองค์ 

จะประทานพรเราเมื่อเราทำาตามพระประสงค์ที่ทรงมีต่อเรา

“มนุษย์เป็นอยู่เพื่อพวกเขาจะมีปีติ” (2 นีไฟ 2:25)  พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการ 

ให้เรามีความสุข  พระองค์ทรงคาดหวังให้เรามีความสุข  แต่ไม่มีความสุขในการลดหย่อน 

มาตรฐาน ไม่มีความสุขเม่ือท่านไม่ดำาเนินชีวิตตามความเช่ือม่ันของท่าน ตามส่ิงท่ีท่าน 

รู้ว่าถูกต้อง  ง่ายมากที่จะสร้างนิสัยของการทำาตัวตามสบายกับเรื่องบางเรื่อง  ง่ายมาก

ที่จะสร้างนิสัยของการจับผิด หรือวิพากษ์วิจารณ์ มีความรู้สึกสงสัยไม่แน่ใจในใจเรา

เกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องในศาสนจักร ง่ายมากที่เราจะอาฆาตแค้นเล็กน้อย แล้วคิดมาก

กับเรื่องนั้น เสียใจและมีสีหน้าอมทุกข์ตลอดเวลา  สีหน้าอมทุกข์ไม่มีวันรบชนะใน

สงครามหรือความรัก13

“การดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุขคือการเพิ่มพูนความเข้มแข็ง 
ทางวิญญาณจนถึงความดีพร้อม”
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เราตระหนักหรือไม่ว่าความสุขท่ีน่ีและเวลาน้ีเกิดจากการยอมรับพระประสงค์ท่ี 

พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเราอย่างเสรี ด้วยความรัก ความปีติยินดี—ทำาตามพระประสงค ์

นั้นในทุกด้านและทุกเรื่องทั้งเรื่องใหญ่และเรื่องเล็ก การดำาเนินชีวิตอย่างดีพร้อมคือ 

การดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุข การดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุขคือการเพิ่มพูนความ 

เข้มแข็งทางวิญญาณจนถึงความดีพร้อม การกระทำาทุกอย่างอันสอดคล้องกับพระประ- 

สงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นส่วนหน่ึงของการเพ่ิมพูนน้ัน เราจงอย่าแบ่งแยกชีวิตเรา  เรา

จงรวมชีวิตเราเข้าด้วยกัน โดยเหยียดหยามเกียรติยศชื่อเสียงจอมปลอมที่ไม่ได้มาด้วย

ความเห็นชอบจากพระผู้เป็นเจ้า ขอให้เราระลึกว่าแหล่งที่มาอันแท้จริงของพลังและ

ความสุขอยู่ไกลเกินเอื้อมของมนุษย์และสภาพการณ์14

เราต้องเรียนรู้คร้ังแล้วคร้ังเล่าว่าโดยผ่านการยอมรับและดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 

แห่งความรักตามที่พระอาจารย์ทรงสอนเท่านั้น และโดยผ่านการทำาตามพระประสงค ์

ของพระองค์เท่าน้ันเราจึงจะสามารถทำาลายพันธนาการแห่งความเขลาและความสงสัย 

ที่ผูกมัดเรา  เราต้องเรียนรู้ความจริงอันเรียบง่ายและน่าชื่นชมยินดีนี้เพ่ือเราจะประสบ 

ปีติอันแสนหวานของพระวิญญาณเวลานี้และชั่วนิรันดร์  เราต้องทุ่มเททำาตามพระ- 

ประสงค์ของพระองค์  เราต้องให้พระองค์มาเป็นอันดับแรกในชีวิตเรา  ใช่ พรของเรา

เพิ่มทวีเมื่อเราแบ่งปันความรักของพระองค์กับเพื่อนบ้านของเรา15

“พี่น้องทั้งหลาย” เปาโลกล่าว “แต่ข้าพเจ้าทำาอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้ว

โน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า

“และข้าพเจ้าบากบ่ันมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้อง

บนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์” (ฟีลิปปี 3:13–14)

ขอให้จิตใจท่านเต็มไปด้วยเป้าหมายของการเป็นเหมือนพระเจ้า และท่านจะกำาจัด 

ความนึกคิดอันชวนหดหู่ออกไปขณะมุ่งหมายจะรู้จักพระองค์และทำาตามพระประสงค์ 

ของพระองค์  “จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่าน” เปาโลกล่าว (ฟีลิปปี 2:5) “จงดูที่เราใน 

ความนึกคิดทุกอย่าง” พระเยซูตรัส (คพ. 6:36) อะไรจะตามมาหากเราทำาเช่นนั้น  

“พระองค์จะทรงพิทักษ์ผู้มีใจแน่วแน่ไว้ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์ เพราะเขาวางใจใน

พระองค์” (อิสยาห์ 26:3)16

เราจะไม่มีวันโดดเดี่ยวถ้าเราดำาเนินชีวิตอย่างที่ควร เพราะพระบิดาของเราจะทรง

อยู่กับเราเสมอเพื่อประทานพรเรา  พระองค์ทรงต้องการให้เราประสบความสำาเร็จ  

พระองค์ทรงต้องการให้เรามีความสุข  พระองค์ทรงต้องการให้เราบรรลุเป้าหมายดีๆ  

ที่เราตั้งไว้  พระองค์จะทรงทำาส่วนของพระองค์ถ้าเราจะทำาส่วนของเรา17

บทที ่ 4
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ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำาถาม

• ท่านคิดว่าเหตุใดศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าจึงให้ “ความหวังสำาหรับอนาคต และมอง

ภารกิจปัจจุบันของเราในแง่ดี”  ท่านจะแบ่งปันถ้อยคำาใดในคำาแนะนำาจากหัวข้อ 1 

ให้แก่คนที่โหยหาสันติสุขในใจ  เหตุใดท่านจึงเลือกถ้อยคำาเหล่านั้น

• ขณะทบทวนหัวข้อ 2 จงนึกถึงเวลาที่ท่านต้อง “ทนอยู่อย่างชอบธรรม” ในยามยาก

ลำาบาก  พิจารณาสิ่งที่ท่านได้จากประสบการณ์นั้น  พระเจ้าทรงช่วยเราในด้านใด

เมื่อเราเต็มใจอดทนต่อการทดลองอย่างซื่อสัตย์

• ประสบการณ์ใดช่วยให้ท่านทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ท่านมีความ 

สุขและประสบความสำาเร็จ  ท่านคิดว่าเหตุใด “ความสุขที่นี่และเวลาน้ีอยู่ใน…การ

ยอมรับพระประสงค์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเรา” (ดูหัวข้อ 3)

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

มัทธิว 11:28–30; ยอห์น 14:27; 16:33; กาลาเทีย 5:22; โมไซยาห์ 2:41; โมโรไน 

9:25–26; คพ. 101:11–16

ความช่วยเหลือด้านการศึกษา

“เข้าใจภาพโดยรวมให้ได้โดยเร็ว ไม่ว่าโดยอ่านหนังสือ บทเรียน หรือข้อความหรือ 

โดยการทบทวนหัวบท พยายามเข้าใจบริบทแวดล้อมและภูมิหลัง” (สั่งสอนกิตติคุณ 

ของเรา [2004], 23) ท่านอาจจะอ่านบทหนึ่งหรือข้อความหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อ 

จะได้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น  ขณะทำาเช่นนั้นท่านอาจจะได้ข้อคิดที่ลึกซึ้ง

อ้างอิง
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The Lord said, “My grace is sufficient for all men that 
humble themselves before me” (Ether 12:27).

พระเจ้าตรัสว่า “พระคุณของเราเพียงพอสำาหรับคนทั้งปวง 
ที่นอบน้อมถ่อมตนต่อหน้าเรา” (อีเธอร์ 12:27)
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บ ท ที่  5

หลักธรรมเรื่องการกลับใจจริง

“สำาหรับคนเหล่านั้นผู้จ่ายราคาที่เรียกร้องด้วยการ 
กลับใจที่แท้จริง สัญญานั้นแน่นอน ท่านจะสะอาดได้อีกครั้ง 

ความสิ้นหวังจะสลายไป  สันติสุขอันหอมหวานของ 
การให้อภัยจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตท่าน”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกในฐานะประธานศาสนจักร ประธาน 

เอสรา แทฟท์ เบ็นสันกล่าวว่า  “เมื่อข้าพเจ้าแสวงหาการชี้นำาจากพระเจ้า ข้าพเจ้าได้รับ

การยืนยันอีกครั้งในใจและในความคิดข้าพเจ้าถึงข้อประกาศของพระเจ้าว่า ‘อย่ากล่าว

อะไรเลยนอกจากการกลับใจแก่คนรุ่นนี้’ (คพ. 6:9; 11:9) นี่เป็นหัวข้อในการพูดของ

ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายทุกคน”1

ประธานเบ็นสันทำาให้การกลับใจเป็นหัวข้อสำาคัญท่ีท่านพูดในการปฏิบัติศาสนกิจ 

ของท่านก่อนการเรียกเป็นประธานศาสนจักรด้วยซ้ำา จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธประธาน 

โควรัมอัครสาวกสิบสองเวลานั้นเป็นผู้แนะนำาให้ท่านทำาเช่นนั้น  ประธานสมิธกล่าว

ในจดหมายที่เขียนหลังจากการเรียกประธานเบ็นสันเป็นอัครสาวกไม่นานว่า “พันธ- 

กิจของคุณนับจากน้ีเป็นต้นไปคือหาวิธีและหนทางเผยแพร่ความจริงและเตือนผู้คนที่

คุณพบเจอด้วยในท่าทีอ่อนโยนเท่าท่ีคุณจะทำาได้ว่าการกลับใจจะเป็นยาครอบจักรวาล

รักษาได้สารพัดโรคของโลกนี้”2

ประธานเบ็นสันซ่ือสัตย์ต่อความรับผิดชอบดังล่าวขณะท่านสอนพระกิตติคุณท่ัว 

โลก ท่านสอนว่า “เตรียมและป้องกันดีกว่าแก้ไขและกลับใจ”3 แต่ท่านตั้งข้อสังเกต 

เช่นกันว่า “เราทุกคนจำาเป็นต้องกลับใจ”4  ท่านเน้น “การเปลี่ยนแปลงอันลึกล้ำา” ในใจ 

ท่ีสัมพันธ์กับการกลับใจ (ดู แอลมา 5:12–14) และอธิบายบทบาทของพระผู้ช่วยให้รอด 

ในการทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น

“พระเจ้าทรงทำางานจากภายในสู่ภายนอก โลกทำางานจากภายนอกสู่ภายใน โลก

จะนำาผู้คนออกจากสลัม พระคริสต์ทรงนำาสลัมออกจากผู้คน และจากนั้นพวกเขาพา 

ตนเองออกจากสลัม โลกจะหล่อหลอมมนุษย์โดยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของพวกเขา 
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พระคริสต์ทรงเปลี่ยนมนุษย์ จากนั้นมนุษย์จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของพวกเขา โลก 

จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษย์แต่พระคริสต์ทรงเปล่ียนธรรมชาติวิสัยของมนุษย์…

“ใช่ พระคริสต์ทรงเปลี่ยนมนุษย์ และมนุษย์ผู้เปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนโลกได้”5

คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

เพื่อกลับใจอย่างแท้จริงเราต้องตระหนักก่อน 

ว่าแผนพระกิตติคุณคือแผนแห่งความสุข

ในความหมายทั่วไปของคำาว่า สมาชิกภาพศาสนจักร หมายถึงบุคคลที่มีชื่อบันทึก

ไว้อย่างเป็นทางการในบันทึกสมาชิกภาพของศาสนจักร…

แต่พระเจ้าทรงนิยามสมาชิกในอาณาจักรของพระองค์ต่างจากนั้นมากทีเดียว ในป ี

1828 พระองค์ตรัสผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่า “ดูเถิด, นี่คือหลักคำาสอนของ 

เรา—ผู้ใดก็ตามที่กลับใจและมาหาเรา, คนคนนั้นเป็นศาสนจักรของเรา” (คพ. 10:67; 

เน้นตัวเอน)  กับพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของศาสนจักร สมาชิกภาพเกี่ยวข้องยิ่งกว่าการ

เป็นเพียงสมาชิกในบันทึก

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงประสงค์จะอธิบายแนวคิดสำาคัญที่เราพึงเข้าใจและประยุกต์ใช้

ถ้าเราจะกลับใจอย่างแท้จริงและมาหาพระเจ้า

การหลอกลวงท่ีซาตานใช้บ่อยท่ีสุดอย่างหน่ึงคือแนวความคิดท่ีว่าพระบัญญัติของ 

พระผู้เป็นเจ้ามุ่งหมายจะควบคุมอิสรภาพและจำากัดความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาง 

คร้ังเยาวชนรู้สึกว่ามาตรฐานของพระเจ้าเหมือนร้ัวและโซ่ตรวนท่ีคอยขัดขวางพวกเขา 

ไม่ให้ทำากิจกรรมเหล่าน้ันท่ีดูเหมือนสนุกท่ีสุดในชีวิต   แต่ความจริงน้ันตรงกันข้าม  แผน 

พระกิตติคุณเป็นแผนซึ่งทำาให้มนุษย์ได้รับความบริบูรณ์แห่งปีติ นี่คือแนวคิดแรกที่

ข้าพเจ้าประสงค์จะเน้น หลักธรรมพระกิตติคุณเป็นขั้นตอนและแนวทางที่จะช่วยให้

เราพบความสุขและปีติที่แท้จริง

การเข้าใจแนวคิดดังกล่าวทำาให้ผู้เขียนสดุดีร้องอุทานว่า “โอ ข้าพระองค์รักธรรม 

บัญญัติของพระองค์จริงๆ…พระบัญญัติของพระองค์ทำาให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรู 

ของข้าพระองค์…พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็น 

ความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์…ข้าพระองค์รับพระโอวาทของพระองค์ไว้เป็น 

มรดกเป็นนิตย์ พระโอวาทเป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์” (สดุดี 119:97–98, 105, 

111)

บทที ่ 5
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หากเราประสงค์จะกลับใจอย่างแท้จริงและมาหาพระพระองค์เพื่อจะเรียกได้ว่าเรา 

เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระองค์ ก่อนอื่นเราต้องตระหนักในความจริงนิรันดร์นี้— 

แผนพระกิตติคุณคือแผนแห่งความสุข   ความชั่วร้ายไม่เคย ไม่มีวัน จะไม่มีวัน  นำาความ 

สุขมาให้เรา [ดู แอลมา 41:10]  การละเมิดกฎของพระผู้เป็นเจ้ารังแต่จะทำาให้เกิดความ

เศร้าหมอง พันธการ และความมืด6

2

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์มาก่อนการกลับใจจริง

แนวคิดข้อสองท่ีสำาคัญต่อความเข้าใจของเราคือความสัมพันธ์ของการกลับใจกับ 

หลักธรรมแห่งศรัทธา  การกลับใจเป็นหลักธรรมพื้นฐานข้อสองของพระกิตติคุณ  ข้อ 

แรกคือเราต้องมีศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์  เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้  เหตุใดศรัทธาใน

พระเจ้าต้องมาก่อนการกลับใจที่แท้จริง

เพื่อตอบคำาถามนี้ เราต้องเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้

ของพระอาจารย์ ลีไฮสอนว่า “ไม่มีเนื้อหนังใดจะสามารถพำานักอยู่ในที่ประทับของ

พระผู้เป็นเจ้าได้, นอกจากจะเป็นโดยผ่านความดีงาม, และพระเมตตา, และพระคุณ

ของพระเมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์” (2  นีไฟ 2:8)  แม้แต่คนเที่ยงธรรมและซ่ือตรงที่สุดก็ยัง

ไม่สามารถช่วยให้ตนเองรอดได้ด้วยความดีงามของเขาเองเพียงอย่างเดียว เพราะดัง

อัครสาวกเปาโลบอกเรา “เพราะว่าทุกคนทำาบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” 

(โรม 3:23)

หากไม่ใช่เพราะพระชนม์ชีพอันดีพร้อมและปราศจากบาปของพระผู้ช่วยให้รอด

ซึ่งพระองค์เต็มพระทัยพลีเพื่อเรา คงจะมีการปลดบาปไม่ได้

ด้วยเหตุนี้การกลับใจจึงมีความหมายมากกว่าเพียงการเปลี่ยนพฤติกรรม  ชายหญิง 

จำานวนมากในโลกแสดงให้เห็นความต้ังใจจริงอย่างมากและความมีวินัยในตนเอง 

เอาชนะนิสัยที่ไม่ดีและความอ่อนแอของเนื้อหนัง  แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาไม่นึกถึง

พระอาจารย์ บางครั้งถึงกับปฏิเสธพระองค์อย่างเปิดเผย  การเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นนั้น 

แม้จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี แต่ไม่ถือเป็นการกลับใจจริง

ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นรากฐานซึ่งต้องสร้างการกลับใจอย่างมีความ 

หมายและจริงใจไว้บนนั้น  หากเราตั้งใจจะทิ้งบาปจริง เราต้องหมายพึ่งพระองค์ซึ่งเป็น 

พระผู้ทรงลิขิตความรอดของเราก่อน7
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3

การกลับใจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอันลึกล ้ำาในใจ

หลักธรรมสำาคัญข้อสามท่ีเราพึงเข้าใจหากเราประสงค์จะเป็นสมาชิกที่แท้จริงของ

ศาสนจักรคือการกลับใจเกี่ยวข้องไม่เพียงการเปลี่ยนแปลงการกระทำาเท่านั้น แต่การ

เปลี่ยนแปลงใจด้วย

เม่ือกษัตริย์เบ็นจามินจบคำาปราศรัยอันน่าท่ึงของท่านในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา ทุก 

คนร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาเชื่อถ้อยคำาของท่าน  พวกเขารู้แน่แก่ใจว่าคำาสัญญา

ของท่านเก่ียวกับการไถ่เป็นความจริง เพราะพวกเขากล่าวว่า “พระวิญญาณของพระเจ้า 

ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์…ทรงกระทำาการเปลี่ยนแปลงอันลึกล้ำาในเรา, หรือในใจเรา, [และให้

สังเกตดังนี้] จนเราไม่มีใจที่จะทำาความชั่วอีก, แต่จะทำาความดีโดยตลอด.” (โมไซยาห์ 

5:2)8

ใจมนุษย์เปลี่ยนได้หรือ ได้แน่นอน!  ใจมนุษย์เปลี่ยนทุกวันในงานเผยแผ่ศาสนาอัน 

ย่ิงใหญ่ของศาสนจักร  น่ันเป็นปาฏิหาริย์ยุคปัจจุบันของพระคริสต์ท่ีแพร่หลายมากท่ีสุด 

หากการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นไม่เกิดขึ้นกับท่าน—ควรเกิด

พระเจ้าของเรารับสั่งกับนิโคเดมัสว่า “ถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็น

แผ่นดินของพระเจ้า” (ยอห์น 3:3)…

แอลมากล่าวว่า “และพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้า: อย่าประหลาดใจเลยที่มนุษย์ทั้งปวง, 

แท้จริงแล้ว, ชายและหญิง, ประชาชาติ, ตระกูล, ภาษาและผู้คนทั้งปวง, ต้องเกิดใหม่; 

แท้จริงแล้ว, เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า, เปลี่ยนจากสภาพทางเนื้อหนังและสภาพที่ตกของ

พวกเขา, มาสู่สภาพแห่งความชอบธรรม, โดยได้รับการไถ่จากพระผู้เป็นเจ้า, กลายเป็น

บุตรและธิดาของพระองค์;

“และดังนั้นพวกเขาจึงกลายเป็นคนใหม่; และหากพวกเขาไม่ทำาดังนี้, พวกเขาก็ไม่มี

ทางสืบทอดอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดก.” (โมไซยาห์ 27:25–26)…

แอลมาบทท่ีส่ีพูดถึงช่วงเวลาหน่ึงในประวัติศาสตร์ชาวนีไฟเม่ือ “ศาสนจักรเร่ิมเส่ือม 

ในความก้าวหน้า” (แอลมา 4:10) แอลมาเผชิญการท้าทายนี้โดยลาออกจากตำาแหน่ง

หัวหน้าผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง “และมุ่งปฏิบัติตนเฉพาะฐานะปุโรหิตระดับสูง” ซึ่ง

เป็นของท่าน (แอลมา 4:20)

ท่านกดดันผู้คนด้วย “ประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์” (แอลมา 4:19) และในแอลมาบท 

ที่ห้าท่านถามคำาถามสำาคัญสี่สิบกว่าข้อ  ขณะพูดกับสมาชิกของศาสนจักรอย่างตรงไป 

บทที ่ 5



 

81

ตรงมาท่านประกาศว่า “ข้าพเจ้าถามท่าน, พี่น้องข้าพเจ้าในศาสนจักร, ท่านเกิดทาง 

วิญญาณจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วหรือ?  ท่านได้รูปลักษณ์ของพระองค์ไว้ในสีหน้าท่านแล้ว 

หรือ?  ท่านประสบกับการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจท่านแล้วหรือ?” (แอลมา 5:14)

ท่านกล่าวต่อไปว่า “หากท่านประสบกับการเปลี่ยนแปลงในใจแล้ว, และหากท่าน

รู้สึกอยากร้องเพลงสดุดีความรักที่ไถ่, ข้าพเจ้าจะถาม, ท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ได้หรือ

ไม่?” (แอลมา 5:26)

ความเจริญก้าวหน้าของศาสนจักรจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกวันน้ีด้วยจำานวน 

คนเกิดใหม่ทางวิญญาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรอกหรือ  ท่านนึกภาพออกหรือไม่ว่าจะเกิด 

อะไรข้ึนในบ้านของเรา  ท่านนึกภาพออกหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนกับจำานวนพระคัมภีร์ 

มอรมอนที่เพิ่มขึ้นในมือผู้สอนศาสนาที่เพิ่มขึ้นผู้รู้วิธีใช้พระคัมภีร์ดังกล่าวและผู้เกิด

จากพระผู้เป็นเจ้าแล้ว เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะได้เก็บเกี่ยวจิตวิญญาณมากมายที่พระเจ้า

ทรงสัญญา  เพราะแอลมา “เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า” ท่านจึงสามารถถ่ายทอดพระวจนะ

จนทำาให้คนอีกมากมายเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน (ดู แอลมา 36:23–26)9

โดยผ่านการกลับใจ แอลมาผู้บุตรจึงประสบกับ 

การเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ในใจ
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เม่ือเราประสบการเปล่ียนแปลงอันลึกซ้ึงน้ี ซ่ึงเกิดข้ึนโดยผ่านศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 

และผ่านการทำางานของพระวิญญาณกับเราเท่านั้น จึงดูประหนึ่งว่าเราเป็นคนใหม่  ดัง

นั้นการเปลี่ยนแปลงจึงเหมือนกับการเกิดใหม่ พวกท่านหลายพันคนเคยประสบกับ

การเปลี่ยนแปลงนี้  ท่านได้ละทิ้งชีวิตที่มีบาป บางครั้งเป็นบาปฝังลึกและน่ารังเกียจ 

ท่านสะอาดผ่านการใช้พระโลหิตของพระคริสต์ในชีวิตท่าน  ท่านไม่มีใจอยากกลับไปสู่ 

วิถีเดิมๆ อีก ท่านเป็นคนใหม่อย่างแท้จริง  น่ีคือความหมายของการเปล่ียนแปลงในใจ10

4

ความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้านำาไปสู่การกลับใจที่แท้จริง

แนวคิดข้อสี่ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะเน้นคือสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่า “ความเสียใจตาม 

พระประสงค์ของพระเจ้า” เพราะบาปของเรา ไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีเห็นชายหญิงในโลกรู้สึก 

สำานึกผิดเพราะสิ่งที่พวกเขาทำาผิด  บางครั้งสำานึกผิดเพราะการกระทำาของตนเองทำาให ้

ตนหรือคนที่พวกเขารักเกิดโทมนัสใหญ่หลวงและความเศร้าหมอง  บางคราวโทมนัส 

น้ีเกิดข้ึนเพราะพวกเขาถูกจับได้และถูกลงโทษเพราะการกระทำาของตน  ความรู้สึกตาม 

วิถีของชาวโลกเช่นนั้นไม่ใช่ “ความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้า”

…ในวันเวลาสุดท้ายของประชาชาตินีไฟ มอรมอนกล่าวถึงผู้คนของท่านว่า “โทมนัส 

ของพวกเขาหาใช่เพื่อการกลับใจ, เพราะพระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้าไม่; แต่แท้ที่

จริงเป็นโทมนัสของผู้ที่อัปมงคล, เพราะพระเจ้ามิทรงยอมให้พวกเขาได้รับความสุขใน

บาปเสมอไป.

“และพวกเขาไม่ได้มาหาพระเยซูด้วยใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สึกผิด, แต่พวกเขา

สาปแช่งพระผู้เป็นเจ้า, และปรารถนาจะตาย” (มอรมอน 2:13–14)

ในซีกโลกตะวันออก อัครสาวกเปาโลทำางานในบรรดาผู้คนของเมืองโครินธ์  หลัง 

จากมีรายงานเก่ียวกับปัญหาร้ายแรงในหมู่วิสุทธิชน รวมถึงการผิดศีลธรรม (ดู 1 โครินธ์ 

5:1) เปาโลเขียนจดหมายตำาหนิอย่างรุนแรง   ผู้คนตอบสนองในวิญญาณที่ถูกต้อง และ

เห็นชัดว่าปัญหาได้รับการแก้ไข เพราะในสาส์นฉบับที่สองถึงพวกเขา เปาโลเขียนว่า 

“แต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีไม่ใช่เพราะพวกท่านเสียใจ แต่เพราะความเสียใจนั้นทำาให้

ท่านกลับใจ เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้า …

“เพราะว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำาให้เกิดการกลับใจ ซึ่งจะนำา

ไปสู่ความรอดและจะไม่ทำาให้เสียใจ แต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำาสู่ความตาย” 

(2 โครินธ์ 7:9–10)
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ในพระคัมภีร์ทั้งสองข้อนี้ ความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าหมายถึงความ

เสียใจที่นำาเราไปสู่การกลับใจ

ความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นของประทานแห่งพระวิญญาณ เป็น 

การตระหนักในส่วนลึกว่าการกระทำาของเราทำาให้พระบิดาของเราและพระผู้เป็นเจ้า 

ของเราทรงขุ่นเคือง เป็นการรับรู้ชัดเจนว่าพฤติกรรมของเราทำาให้พระผู้ช่วยให้รอด  

พระองค์ผู้รู้ว่าไม่มีบาป แม้ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งปวง ต้องอดทนต่อความเจ็บ 

ปวดรวดร้าวและความทุกขเวทนา  บาปของเราทำาให้พระโลหิตออกจากทุกขุมขน  ความ 

ปวดร้าวทางวิญญาณและทางใจอย่างมากน้ีคือส่ิงท่ีพระคัมภีร์เรียกว่าการมี “ใจท่ีชอกช้ำา 

และวิญญาณที่สำานึกผิด” (ดู 3 นีไฟ 9:20; โมโรไน 6:2; คพ. 20:37; 59:8; สดุดี 34:18; 

51:17; อิสยาห์ 57:15)  เจตนารมณ์เช่นนั้นคือสิ่งที่ต้องมีก่อนการกลับใจที่แท้จริง11

5

พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงมุ่งหวัง 

จะเห็นเราเปลี่ยนชีวิต และพระองค์จะทรงช่วยเรา

หลักธรรมข้อต่อไปที่ข้าพเจ้าประสงค์จะพูดถึงคือ ไม่มีใครมุ่งหวังจะเห็นเราเปลี่ยน

ชีวิตมากไปว่าพระบิดาและพระผู้ช่วยให้รอด ในหนังสือวิวรณ์เป็นพระดำารัสเชื้อเชิญ

อันลึกซึ้งและทรงพลังจากพระผู้ช่วยให้รอด  พระองค์ตรัสว่า “เรายืนเคาะอยู่ที่ประต ู

ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขา” (วิวรณ์ 3:20)  ให้สังเกตว่า

พระองค์มิได้ตรัสว่า  “เรายืนอยู่ท่ีประตูและรอให้เจ้าเคาะ”  พระองค์ทรงเรียกเราอยู่ ทรง 

ส่งสัญญาณ และขอให้เราเพียงเปิดใจเราให้พระองค์เข้ามา

ในโอวาทครั้งสำาคัญของโมโรไนเกี่ยวกับศรัทธา ท่านสอนหลักธรรมนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น   

พระเจ้ารับส่ังกับท่านว่า “หากมนุษย์มาหาเรา เราจะแสดงให้พวกเขาเห็นความอ่อนแอ

ของพวกเขา.  เราให้ความอ่อนแอแก่มนุษย์เพื่อพวกเขาจะนอบน้อม; และพระคุณของ

เราเพียงพอสำาหรับคนทั้งปวง”  ไม่สำาคัญว่าเราขาดสิ่งใด มีความอ่อนแอหรือมีสิ่งใดไม่

เพียงพอ  ของประทานและเดชานุภาพของพระองค์มากพอจะเอาชนะสิ่งทั้งหมดนั้น

โมโรไนกล่าวพระดำารัสของพระเจ้าต่อไปว่า “พระคุณของเราเพียงพอสำาหรับคน

ทั้งปวงที่นอบน้อมถ่อมตนต่อหน้าเรา; เพราะหากพวกเขานอบน้อมถ่อมตนต่อหน้า

เรา, และมีศรัทธาในเรา, เมื่อนั้นเราจะทำาให้สิ่งที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งสำาหรับพวกเขา” 

(อีเธอร์ 12:27; เน้นตัวเอน)

น่ีคือสัญญาจากพระเจ้า! บ่อเกิดความยุ่งยากของเราสามารถเปล่ียนแปลง เปล่ียนรูป 

และเปลี่ยนแบบเป็นความเข้มแข็งและบ่อเกิดของพลังได้ สัญญานี้กล่าวซ้ำาไม่แบบใด

บทที ่ 5



 

84

ก็แบบหนึ่งในพระคัมภีร์อีกหลายข้อ  อิสยาห์กล่าวว่า “พระองค์ประทานกำาลังแก่คน

อ่อนเปลี้ย และผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมาก” (อิสยาห์ 40:29)  พระเจ้า

รับสั่งกับเปาโลว่า “การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ 

ไหน ฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่น” (2  โครินธ์ 12:9) ในหลักคำาสอนและ

พันธสัญญาเราอ่านว่า “คนที่ตัวสั่นภายใต้อำานาจของเรา เราจะทำาให้เข้มแข็ง, และจะ

นำาผลแห่งการสรรเสริญและปัญญาออกมา” (คพ. 52:17; ดู 1 นีไฟ 17:3; 2 นีไฟ 3:13; 

คพ. 1:28; 133:58–59 ด้วย)12

กลยุทธ์อย่างหน่ึงท่ีซาตานใช้ได้ผลมากสุดกับคนท่ีเขาหลอกล่อให้ทำาบาปคือกระซิบ 

ใส่หูคนเหล่าน้ันว่าพวกเขาไม่มีค่าควรจะสวดอ้อนวอน  เขาจะบอกท่านว่าพระบิดาบน 

สวรรค์ไม่พอพระทัยท่านมากถึงขนาดจะไม่ฟังคำาสวดอ้อนวอนของท่าน  นี่เป็นคำาเท็จ 

และเขาพูดเช่นนั้นเพื่อหลอกเรา  บาปมีพลังมาก  หากเราต้องการทำาให้ตนเองหลุดพ้น

จากบาป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปร้ายแรง เราต้องมีพลังที่เหนือกว่าตัวเราเอง

ไม่มีใครมุ่งหวังจะช่วยให้ท่านหนีรอดจากบาปมากกว่าพระบิดาบนสวรรค์  จงไปหา 

พระองค์  ยอมรับบาปของท่าน สารภาพความละอายใจและความรู้สึกผิดของท่าน แล้ว 

วิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์  พระองค์ทรงมีเดชานุภาพท่ีจะช่วยให้ท่านได้รับ 

ชัยชนะ13

พี่น้องทั้งหลาย เราต้องนำาบาปของเราไปหาพระเจ้าด้วยการกลับใจอย่างนอบน้อม 

และเสียใจ  เราต้องวิงวอนพระองค์ขอพลังเอาชนะบาป  คำาสัญญาน้ันแน่นอน  พระองค์ 

จะเสด็จมาช่วยเรา  เราจะพบความเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนชีวิตเรา14

6

เราต้องไม่สูญสิ้นความหวังขณะหมายมั่นเป็นเหมือนพระคริสต์

ประเด็นข้อหกและเป็นข้อสุดท้ายท่ีข้าพเจ้าประสงค์จะพูดเกี่ยวกับกระบวนการ 

กลับใจคือเราต้องระวัง ขณะที่เรามุ่งหมายจะเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ 

ว่าเราจะไม่ท้อแท้และสูญสิ้นความหวัง  การเป็นเหมือนพระคริสต์เป็นความพยายาม

ชั่วชีวิตและมักเกี่ยวข้องกับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ จนแทบมองไม่

เห็น  พระคัมภีร์บันทึกเรื่องราวอันน่าทึ่งของคนที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในชั่ว

พริบตา อย่างเช่น แอลมาผู้บุตร เปาโลบนถนนสู่ดามัสกัส อีนัสที่สวดอ้อนวอนจนถึง

กลางคืน และกษัตริย์ลาโมไน  แบบอย่างอันน่าประหลาดใจเช่นนั้นของพลังอำานาจใน

การเปลี่ยนแปลงแม้กับคนท่ีจมปลักในบาปได้ให้ความมั่นใจว่าการชดใช้สามารถมีผล

แม้แต่กับคนที่จมอยู่ในห้วงลึกสุดของความสิ้นหวัง

บทที ่ 5



 

85

แต่เราต้องระวังเม่ือพูดถึงตัวอย่างอันน่าท่ึงเหล่าน้ี  แม้จะเป็นเร่ืองจริงและเป่ียมด้วย 

พลัง แต่เป็นข้อยกเว้นมากกว่ากฎ  สำาหรับเปาโลทุกคน สำาหรับอีนัสทุกคน และสำาหรับ 

กษัตริย์ลาโมไนทุกคน มีหลายร้อยหลายพันคนท่ีพบว่ากระบวนการกลับใจละเอียดอ่อน 

กว่ามากและสังเกตเห็นยากกว่ามาก พวกเขาเขยิบเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นทุกวัน โดย

ไม่รู้ตัวว่าพวกเขากำาลังสร้างชีวิตเหมือนพระผู้เป็นเจ้า  พวกเขาดำาเนินชีวิตอย่างสงบ

ด้วยการประกอบคุณงามความดี รับใช้ และปวารณาตน  พวกเขาเป็นเหมือนชาวเลมัน

ผู้ที่พระเจ้าตรัสว่า “รับบัพติศมาด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์,. . .และพวกเขา

หารู้ไม ่” (3 นีไฟ 9:20; เน้นตัวเอน) 

เราต้องไม่สูญสิ้นความหวัง  ความหวังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้จิตวิญญาณมนุษย์   

ซาตานอยากให้เราโยนเครื่องยึดเหนี่ยวนั้นทิ้งไป  เขาใช้วิธีนี้ทำาให้เกิดความท้อแท้และ 

การยอมแพ้  แต่เราต้องไม่สูญส้ินความหวัง  พระเจ้าพอพระทัยกับความพยายามท้ังหมด 

แม้ความพยายามเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวันซึ่งเราขวนขวายเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น  

แม้เราจะเห็นว่าเรายังไปไม่ถึงถนนสู่ความดีพร้อม แต่เราต้องไม่เลิกหวัง15

สำาหรับคนเหล่าน้ันผู้จ่ายราคาท่ีเรียกร้องด้วยการกลับใจท่ีแท้จริง สัญญาน้ันแน่นอน 

การกลับใจจริงมีพื้นฐานและมาจากศรัทธา 
ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ไม่มีวิธีอื่น
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ท่านจะสะอาดได้อีกครั้ง  ความสิ้นหวังจะสลายไป  สันติสุขอันหอมหวานของการให้

อภัยจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตท่าน

พระดำารัสของพระเจ้าผ่านอิสยาห์นั้นแน่นอน “มาเถิด ให้พวกเราสู้ความกัน ถึง

บาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดงก็จะ

เป็นอย่างขนแกะ” (อิสยาห์ 1:18)

ในสมัยการประทานน้ีพระเจ้าตรัสด้วยความชัดเจนเท่าเทียมกันเม่ือพระองค์ตรัส

ว่า “ดูเถิด, คนที่กลับใจจากบาปของเขา, คนคนนั้นได้รับการให้อภัย, และเรา, พระเจ้า, 

ไม่จำามันอีก” (คพ. 58:42)16

ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะไม่อยู่กับอดีต  คนที่อยู่กับอดีตมีอนาคตไม่มากนัก  มีความโน้ม

เอียงอย่างมากว่าเราจะโอดครวญกับความสูญเสียของเรา กับการตัดสินใจที่เราทำาไป 

แล้วและเมื่อมองย้อนกลับไปเราคิดว่าอาจตัดสินใจผิด  มีความโน้มเอียงอย่างมากว่าเรา 

จะรู้สึกไม่ดีกับสภาวการณ์รอบข้างเรา พลางคิดว่าคงจะดีกว่านี้ถ้าเราตัดสินใจอีกอย่าง

หนึ่ง  เราสามารถได้ประโยชน์จากประสบการณ์ในอดีต  แต่เราอย่าใช้เวลาวิตกกับ

การตัดสินใจที่ทำาไปแล้ว ความผิดพลาดที่ทำาไปแล้ว ขอให้เราอยู่กับปัจจุบันและกับ

อนาคต17

พี่น้องที่รักทั้งหลาย ขณะพยายามทำาให้ตัวเรามีคุณสมบัติพร้อมเป็นสมาชิกศาสน- 

จักรของพระคริสต์—สมาชิกในความหมายท่ีพระองค์ทรงใช้ สมาชิกท่ีกลับใจและมาหา 

พระองค์—ขอให้เราจดจำาหลักธรรมทั้งหกข้อนี้ หนึ่ง พระกิตติคุณคือแผนแห่งความ

สุขของพระเจ้า และการกลับใจออกแบบไว้เพื่อทำาให้เราเกิดปีติ  สอง การกลับใจจริงมี

พื้นฐานและมาจากศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์  ไม่มีวิธีอื่น  สาม การกลับใจที่แท้

จริงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในใจไม่ใช่แค่เปลี่ยนพฤติกรรม  สี่ ส่วนหนึ่งของการ 

เปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจคือรู้สึกเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะบาปของ 

เรา น่ีคือความหมายของใจท่ีชอกช้ำาและวิญญาณท่ีสำานึกผิด ห้า ของประทานจากพระ- 

ผู้เป็นเจ้าเพียงพอจะช่วยให้เราเอาชนะบาปและความอ่อนแอทุกอย่างหากเราจะหันไป 

ขอความช่วยเหลือจากพระองค์  สุดท้าย เราต้องจำาไว้ว่าการกลับใจส่วนใหญ่ไม่เก่ียวข้อง 

กับการเปลี่ยนแปลงอันน่าตื่นเต้นหรือรวดเร็ว แต่เป็นการก้าวหน้าสู่ความเป็นเหมือน

พระผู้เป็นเจ้าทีละขั้น หนักแน่น และสม่ำาเสมอ

ถ้าเราจะพยายามรวมหลักธรรมเหล่านี้ไว้ในชีวิตเราและปฏิบัติตามทุกวัน เมื่อนั้น 

เราย่อมมีคุณสมบัติคู่ควรเป็นมากกว่าสมาชิกในบันทึกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์   

ในฐานะสมาชิกที่แท้จริง เรามีสิทธิ์เรียกร้องสัญญาของพระองค์ดังนี้ “ผู้ใดก็ตามที่เป็น 
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ของศาสนจักรเรา, และอดทนต่อศาสนจักรเราจนกว่าชีวิตจะหาไม่, คนน้ันเราจะสถาปนา 

ไว้บนศิลาของเรา, และประตูแห่งนรกจะเอาชนะพวกเขาไม่ได้” (คพ. 10:69)

คำาสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคือขอให้เราทุกคนได้รับสัญญานั้นเพื่อตัวเราเอง18

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำาถาม

• ประธานเบ็นสันกล่าวว่าเพื่อกลับใจอย่างแท้จริง เราต้องตระหนักก่อนว่า “แผน

พระกิตติคุณคือแผนแห่งความสุข” และความชั่วร้าย “จะไม่มีวัน นำาความสุขมาให้

เรา” (หัวข้อ 1) ท่านคิดว่าเหตุใดความเข้าใจดังกล่าวจึงจำาเป็นในกระบวนการกลับใจ

• ขณะที่เราพยายามกลับใจ เหตุใดการเปลี่ยนพฤติกรรมจึงไม่พอ (ดูหัวข้อ 2) ท่านคิด

ว่าเหตุใดเราจึงต้องพึ่งพระเยซูคริสต์เพื่อจะกลับใจอย่างแท้จริง

• ท่านเคยประสบกับ “การเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจ” ดังอธิบายไว้ในหัวข้อ 3 ใน

ด้านใดบ้าง  เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้ผู้อื่นประสบกับการเปลี่ยนแปลงนี้

• “ความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้า” ต่างจากความเสียใจที่บางคนรู้สึกเมื่อ

พวกเขาทำาผิดบางอย่างในด้านใด (ดูหัวข้อ 4)  บิดามารดาหรืออธิการจะใช้คำาสอน

ในหัวข้อ 4 ช่วยคนที่ต้องกลับใจได้อย่างไร

• ขณะที่ท่านทบทวนหัวข้อ 5 ท่านพบว่าคำาสอนใดปลอบโยนเป็นพิเศษ  เหตุใดคำา

สอนเหล่านี้จึงปลอบโยนท่าน

• ประธานเบ็นสันกล่าวเป็นพยานถึงเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

ว่า “เราต้องไม่สูญสิ้นความหวัง” (หัวข้อ 6)  ขณะที่ท่านทบทวนหัวข้อ 6 ความจริง

อะไรบ้างเกี่ยวกับการชดใช้ที่ท่านพบว่าให้ความหวังแก่ท่าน

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

ลูกา 15:11–32; โมไซยาห์ 4:10–12; 26:30–31; แอลมา 34:17–18; 3 นีไฟ 27:19–20; 

คพ. 18:10–16; 19:15–19

ความช่วยเหลือด้านการสอน

“สิ่งสำาคัญท่ีท่านต้องใส่ใจคือการช่วยให้ผู้อื่นเรียนรู้พระกิตติคุณไม่ใช่ทำาให้การนำา

เสนอน่าประทับใจ ส่ิงน้ีรวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสอนกันและกัน” (ไม่มีการเรียก 

ใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน [1999], 64)

บทที ่ 5
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บ ท ที่  6

พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด

และพระผู้ไถ่ของเรา

“เราประกาศความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์  เราหวังให้
พระองค์ทรงเป็นแหล่งที่มาของความรอดเพียงแหล่งเดียวของเรา”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

“ข้าพเจ้าจำาไม่ได้ว่ามีเวลาใดท่ีข้าพเจ้าไม่เช่ือในพระเยซูคริสต์” ประธานเอสรา แทฟท์ 

เบ็นสันกล่าว “ดูเหมือนว่าความเป็นจริงแห่งพระชนม์ชีพ การสิ้นพระชนม์ และการ

ฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าเสมอมา  ข้าพเจ้าได้รับการเลี้ยง

ดูจากบิดามารดาที่ซื่อสัตย์ผู้เชื่ออย่างจริงใจในพระคริสต์และเป็นพยานถึงพระองค์ ซึ่ง

ข้าพเจ้าสำานึกคุณอย่างสุดซึ้งสำาหรับสิ่งเหล่านี้”1

ประจักษ์พยานดังกล่าวในพระเยซูคริสต์เป็นรากฐานชีวิตของประธานเบ็นสัน มี

อิทธิพลต่อการจัดลำาดับความสำาคัญของท่าน นำาทางการตัดสินใจของท่าน และช่วย 

ท่านผ่านพ้นการทดลอง  อีกท้ังให้ทัศนะเก่ียวกับจุดประสงค์ของความเป็นมรรตัยตลอด 

จนความเชื่อมั่นในสัญญาและพรแห่งชีวิตนิรันดร์

ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจของการเป็นอัครสาวกในฐานะพยานพิเศษของพระเยซู 

คริสต์ ประธานเบ็นสันแสดงประจักษ์พยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดบ่อยๆ  ท่านยอมรับว่า 

“บางครั้งมีคนถามว่า ‘มอรมอนเป็นชาวคริสต์หรือไม่’”  ท่านเป็นพยานว่า

“เราประกาศความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์  เรามองว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่ง 

ท่ีมาของความรอดเพียงแหล่งเดียวของเรา เราพยายามดำาเนินชีวิตตามคำาสอนของพระ- 

องค์ และเราตั้งตารอเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งบนโลกนี้เพื่อปกครองในฐานะ

กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย  จากถ้อยคำาของศาสดา

พยากรณ์ท่านหนึ่งในพระคัมภีร์มอรมอน เรากล่าวว่า…‘ไม่มีนามอื่นใดให้ไว้หรือทาง 

อื่นใดหรือวิธีที่โดยการนั้นความรอดจะมาถึงลูกหลานมนุษย์ได้, นอกจากในและโดย

ผ่านพระนามของพระคริสต์, พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์’ (โมไซยาห์ 3:17)”2

คำาประกาศของประธานเบ็นสันเก่ียวกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์มัก

เชื่อมโยงกับพระคัมภีร์มอรมอน3 “โดยผ่านพระคัมภีร์มอรมอนพระผู้เป็นเจ้าทรงจัด 
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“No event could be more important to individuals or 
nations than the resurrection of the Master.”

“ไม่มีเหตุการณ์ใดสำาคัญต่อบุคคลหรือประชาชาติได้มากกว่า 
การฟื้นคืนพระชนม์ของพระอาจารย์”

บทที ่ 6
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เตรียมหลักฐานอันเป็นรูปธรรมให้สมัยของเราว่าพระเยซูคือพระคริสต์” ท่านกล่าว4    

ท่านสอนว่า “พันธกิจหลัก” ของพระคัมภีร์มอรมอนคือทำาให้ผู้คนเชื่อมั่นในความ

จริงนี้5 “เกินกึ่งหนึ่งของข้อทั้งหมดในพระคัมภีร์มอรมอนอ้างถึงพระเจ้าของเรา” ท่าน 

สังเกต  “พระองค์ทรงมีพระนามต่างกันร้อยกว่าพระนามในพระคัมภีร์มอรมอน  พระ- 

นามเหล่านั้นมีนัยสำาคัญโดยเฉพาะในการอธิบายพระลักษณะอันสูงส่งของพระองค์”6

ประจักษ์พยานของประธานเบ็นสันเก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอดเปิดเผยให้เห็นว่าท่าน 

รู้สึกใกล้ชิดเป็นส่วนตัวกับพระองค์

“ข้าพเจ้ารักพระองค์ด้วยสุดจิตวิญญาณของข้าพเจ้า

“ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างนอบน้อมว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เป่ียมด้วยความรัก

และความเห็นอกเห็นใจในทุกวันนี้เหมือนเม่ือพระองค์ทรงพระดำาเนินบนถนนฝุ่น

ตลบของปาเลสไตน์  พระองค์ทรงใกล้ชิดกับผู้รับใช้ของพระองค์บนโลกนี้  พระองค์

ทรงห่วงใยและทรงรักเราแต่ละคนในทุกวันนี้  ท่านมั่นใจได้ในเรื่องนั้น

“พระองค์ทรงพระชนม์วันนี้ในฐานะพระเจ้าของเรา พระอาจารย์ของเรา พระผู้-

ช่วยให้รอดของเรา พระผู้ไถ่ของเรา และพระผู้เป็นเจ้าของเรา

“ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรให้เราทุกคนเช่ือในพระองค์ ยอมรับพระองค์ นมัสการ 

พระองค์ วางใจพระองค์อย่างเต็มที่ และติดตามพระองค์”7

คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

เพราะความรักอันไม่มีขอบเขตที่พระเยซูคริสต์ทรงมีต่อเรา  

พระองค์จึงทรงไถ่เราจากความตายทางร่างกายและทางวิญญาณ

ไม่มีอิทธิพลใดมีผลต่อโลกน้ีมากเท่าพระชนม์ชีพของพระเยซูพระคริสต์  เรานึกภาพ 

ชีวิตเราไม่ออกหากปราศจากคำาสอนของพระองค์ หากปราศจากพระองค์เราคงหลง

อยู่ในภาพลวงตาของความเชื่อและการนมัสการอันเกิดจากความกลัวและความมืดท่ี 

ถูกเร่ืองทางโลกและวัตถุนิยมครอบงำา  เราอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายท่ีพระองค์ทรงต้ังไว้ 

ให้เรา แต่เราต้องไม่มองข้าม ทั้งต้องไม่ลืมว่าการปีนขึ้นไปหาแสงสว่าง ไปหาความ

ดีพร้อม จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีคำาสอนของพระองค์ พระชนม์ชีพ การสิ้นพระชนม์ 

และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์8

เพื่อให้มีความซาบซึ้งและความสำานึกคุณต่อสิ่งที่ [พระเยซูคริสต์] ทรงทำาเพื่อเรา 

เราต้องจดจำาความจริงอันสำาคัญยิ่งเหล่านี้

บทที ่ 6
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พระเยซูเสด็จมาแผ่นดินโลกเพื่อทำาตามพระประสงค์ของพระบิดา

พระองค์เสด็จมาพร้อมกับความรู้ล่วงหน้าว่าพระองค์จะทรงแบกรับบาปของเรา
ทุกคน

พระองค์ทรงทราบว่าพระองค์จะทรงถูกยกขึ้นบนกางเขน

พระองค์ประสูติเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติทั้งปวง

พระองค์ทรง สามารถ ทำาพระพันธกิจของพระองค์ให้สำาเร็จได้เพราะพระองค์ทรง
เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงครอบครองเดชานุภาพของพระผู้- 
เป็นเจ้า

พระองค์ เต็มพระทัย ทำาพระพันธกิจของพระองค์ให้สำาเร็จเพราะพระองค์ทรงรักเรา

ไม่มีสัตภาวะมรรตัยใดมีอำานาจหรือความสามารถในการไถ่มนุษย์คนอ่ืนๆ จากสภาพ 
ที่หลงไปและตก อีกทั้งไม่มีใครยอมสูญเสียชีวิตตนและทำาให้เกิดการฟื้นคืนชีวิตแก่
มนุษย์ทั้งปวงด้วยวิธีนั้น

พระเยซูคริสต์เท่าน้ันท่ีทรงสามารถและเต็มพระทัยกระทำาการไถ่ด้วยความรักเช่น
นั้นให้บรรลุผลสำาเร็จ9

พระเยซูคริสต์…เสด็จมายังโลกนี้ตามเวลาที่กำาหนดไว้ล่วงหน้าผ่านสิทธิกำาเนิดอัน 
สูงส่งซ่ึงสงวนไว้สำาหรับความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระองค์   ส่ิงท่ีรวมอยู่ในธรรมชาติ 
วิสัยของพระองค์คือคุณลักษณะมนุษย์จากมารดามรรตัยของพระองค์และคุณลักษณะ
สวรรค์ตลอดจนเดชานุภาพจากพระบิดานิรันดร์ของพระองค์

การสืบทอดลักษณะเฉพาะน้ีทำาให้พระองค์ทรงเป็นทายาทผู้มีสิทธ์ิรับพระสมัญญา- 
นามอันทรงเกียรติ—พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดของพระผู้เป็นเจ้าในเนื้อหนัง ใน
ฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสืบทอดเดชานุภาพและความรู้แจ้งซ่ึง 
มนุษย์ไม่เคยมีมาก่อนหรือนับแต่นั้น พระองค์ทรงเป็นอิมมานูเอลอย่างแท้จริง ซึ่ง 
หมายถึง “พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา” (ดู  อิสยาห์ 7:14; มัทธิว 1:23)

ถึงแม้พระองค์ทรงเป็นพระบุตรที่พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งมายังแผ่นดินโลก แต่แผน 
อันศักด์ิสิทธ์ิของพระบิดาเรียกร้องให้พระเยซูประสบความยุ่งยากและความยากลำาบาก 
ทั้งหลายของความเป็นมรรตัย ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงประสบ “การล่อลวง…ความ
หิวโหย, ความกระหาย, และความเหน็ดเหนื่อย” (โมไซยาห์ 3:7)

เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็น พระผู้ไถ่ ของบุตรธิดาทั้งปวงของพระบิดา พระเยซูต้องเชื่อ
ฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้าอย่างครบถ้วน  เพราะพระองค์ทรงยอมองค์ตามพระประสงค์
ของพระบิดา พระองค์จึงทรงเติบโต “จากพระคุณสู่พระคุณ, จนพระองค์ได้รับความ
สมบูรณ์” แห่งเดชานุภาพของพระบิดา ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงมี “เดชานุภาพทั้ง
ปวง, ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก” (คพ. 93:13, 17)10

เพราะ [พระเยซู] ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า—แม้พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า—พระองค์
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จึงทรงแบกรับน้ำาหนักและภาระบาปของมนุษย์คนอื่นๆ   อิสยาห์พยากรณ์ [ถึง] ความ

เต็มพระทัยของพระผู้ช่วยให้รอดในการทำาส่ิงน้ีด้วยถ้อยคำาเหล่าน้ี “แน่ทีเดียวท่านแบก 

ความเจ็บไข้ของพวกเรา และหอบความเจ็บปวดของเราไป…ท่านถูกแทงเพราะความ

ทรยศของเรา ท่านบอบช้ำาเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำาให้

พวกเรามีสวัสดิภาพ และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำาให้เราได้รับการรักษา” (อิสยาห์ 53:4–5)

พระราชกิจอันศักด์ิสิทธ์ิไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของการอาสารับเอาบาปของ

คนอื่นทั้งหมดมาไว้กับพระองค์คือการชดใช้ การที่ พระองค์ ทรงทนรับบาปแทน คน

ทั้งหมด อยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์มรรตัย แต่ข้าพเจ้ารู้ว่า พระองค์ทรงรับ 

เอาบาปของคนท้ังหมดมาไว้กับพระองค์และทรงทำาเช่นนั้นเนื่องด้วยความรักอันไม่มี 

ขอบเขตที่ทรงมีต่อเราแต่ละคน พระองค์ตรัสไว้ว่า “เพราะดูเถิด, เรา, พระผู้เป็นเจ้า,  

ทนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เพื่อทุกคน, เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ทนทุกข์หากพวกเขาจะกลับใจ; 

…ซึ่งความทุกขเวทนานี้ทำาให้ตัวเรา, แม้พระผู้เป็นเจ้า, ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสิ่ง

ทั้งปวง, ต้องสั่นเพราะความเจ็บปวด, และเลือดออกจากทุกขุมขน, และทนทุกข์ทั้ง

ร่างกายและวิญญาณ—และปรารถนาที่เราจะไม่ต้องดื่มถ้วยอันขมขื่น, และชะงักอยู่” 

(คพ. 19:16, 18)

“ไม่มีอิทธิพลอื่นใดมีผลต่อโลกนี้มากเท่าพระชนม์ชีพของพระเยซูพระคริสต์”
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แม้การทดสอบอันเข็มงวดนั้นจะเจ็บปวดแสนสาหัส แต่พระองค์ทรงรับถ้วยและ 
ดื่ม พระองค์ทรงทนทุกข์ความเจ็บปวดของมนุษย์ทั้งปวงเพื่อเราจะไม่ต้องทนทุกข ์
พระองค์ทรงอดทนต่อการลบหลู่และการเหยียดหยามจากผู้ข่มเหงพระองค์โดยไม่ทรง
พร่ำาบ่นหรือตอบโต้  พระองค์ทรงทนรับการโบยตีและความอัปยศของโทษประหารที่
โหดร้าย—ไม้กางเขน11

ในเกทเสมนีและบนคัลวารี [พระเยซู] ทรงค่อยๆ ทำาการชดใช้อันไม่มีขอบเขตและ
เป็นนิรันดร์  นั่นเป็นการกระทำาอันยิ่งใหญ่ที่สุดของความรักในประวัติศาสตร์ที่บันทึก
ไว้  ตามด้วยการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์

ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเรา—ทรงไถ่เราทุกคนจากความตายทาง
ร่างกาย และทรงไถ่เราผู้จะเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณ จากความตายทาง
วิญญาณ12

เราอาจไม่เข้าใจในความเป็นมรรตัยว่าพระองค์ทรงทำาเช่นนั้นให้สำาเร็จได้ อย่างไร 
แต่เราต้องเข้าใจว่า เหตุใด พระองค์ทรงทำาสิ่งที่ทรงทำา

ทุกอย่างท่ีพระองค์ทรงทำาเกิดจากความรักอันไม่มีขอบเขตและไม่เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตนที่พระองค์ทรงมีต่อเรา13

2

พระเยซูคริสต์เสด็จออกจากอุโมงค์ และเวลานี้พระองค์ 

ทรงพระชนม์ในฐานะพระสัตภาวะที่ฟื้นคืนพระชนม์

เหตุการณ์สำาคัญท่ีสุดในประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อคนจำานวนมากท่ีสุด 
เป็นระยะเวลานานที่สุด  ตามมาตรฐานนี้จึงไม่มีเหตุการณ์ใดสำาคัญต่อบุคคลหรือประ- 
ชาชาติมากไปกว่าการฟื้นคืนพระชนม์ของพระอาจารย์

การฟื้นคืนชีวิตจริงๆ ของทุกคนที่เคยมีชีวิตและสิ้นชีวิตบนแผ่นดินโลกคือสิ่งที่
ต้องเกิดขึ้นแน่นอนและเราควรเตรียมการอย่างดีเพื่อให้พร้อมรับเหตุการณ์นี้  การฟื้น
คืนชีวิตอันรุ่งโรจน์ควรเป็นเป้าหมายของชายหญิงทุกคน เพราะการฟื้นคืนชีวิตจะเกิด
ขึ้นจริง

ไม่มีส่ิงใดมีผลกับคนท้ังโลกมากไปกว่าการฟ้ืนคืนชีวิต ทุกชีวิตจะฟ้ืนคืนชีวิต  “เพราะ 
ว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัม ทุกคนก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยว
เนื่องกับพระคริสต์” (1 โครินธ์ 15:22)

บันทึกในพระคัมภีร์บอกเราว่าในวันท่ีสามหลังจากพระเยซูถูกตรึงกางเขน เกิดแผ่น 
ดินไหวครั้งใหญ่  ก้อนหินถูกกลิ้งออกจากประตูอุโมงค์  สตรีบางคนในหมู่ผู้ติดตามที่
ภักดีต่อพระองค์มากที่สุดมาที่นั่นพร้อมด้วยเครื่องหอมและ “ไม่พบพระศพของพระ- 
เยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า”
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เหล่าเทพปรากฏและกล่าวเพียงว่า “พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำาไม? 
[พระองค์ไม่ได้อยู่ท่ีน่ี แต่ทรงเป็นข้ึนมาแล้ว]” (ลูกา 24:3–6) ไม่มีส่ิงใดในประวัติศาสตร์ 
เทียบเท่าคำาประกาศอันชัดเจนนั้น “พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว”

ข้อเท็จจริงเร่ืองการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเจ้าของเรามีรากฐานจากประจักษ์พยาน 
ของพยานที่เชื่อถือได้ มากมาย  พระเจ้าผู้คืนพระชนม์ทรงปรากฏต่อสตรีหลายคน ต่อ
สาวกสองคนบนถนนไปเอมมาอูส ต่อเปโตร ต่อเหล่าอัครสาวก และ “ต่อจากนั้น” ดัง
ที่เปาโลเล่าว่า “พระองค์ทรงปรากฏต่อพี่น้องกว่าห้าร้อยคนในเวลาเดียวกัน…หลังสุด
พระองค์ทรงปรากฏต่อ [เปาโล]” (1 โครินธ์ 15:6, 8) …

ในฐานะพยานยุคสุดท้ายคนหนึ่งของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเวลานี้พระองค ์
ทรงพระชนม์  พระองค์ทรงเป็นพระสัตภาวะที่ฟื้นคืนชีวิตแล้ว  พระองค์ทรงเป็นพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเจ้าของเรา พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่า
พระองค์จะเสด็จมาอีกคร้ังในฐานะพระเจ้าผู้ฟ้ืนคืนพระชนม์และเป่ียมรัศมีภาพ วันน้ัน 
อยู่ไม่ไกลเลย  ถึงท่านทั้งหลายผู้ยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้า การ
ฟื้นคืนพระชนม์จริงๆ ของพระองค์หมายความว่าชีวิตไม่สิ้นสุดที่ความตาย เพราะพระ- 
องค์ทรงสัญญาว่า “เพราะเรามีชีวิตอยู่ พวกท่านก็จะมีชีวิตอยู่ด้วย” (ยอห์น 14:19)14

พระองค์ทรงมีเดชานุภาพแห่งการฟื้นคืนชีวิตแต่ผู้เดียว  และด้วยเหตุนี้ในวันที่สาม 
หลังการฝังพระศพ พระองค์จึงเสด็จออกจากอุโมงค์และแสดงองค์ต่อคนเป็นอันมาก 
…ในฐานะพยานพิเศษคนหนึ่ง [ของพระองค์] ที่ได้รับเรียกในวันนี้ ข้าพเจ้าเป็นพยาน
ต่อท่านว่าพระองค์ทรงพระชนม์  พระองค์ทรงพระชนม์โดยมีพระวรกายท่ีฟ้ืนคืนพระ- 
ชนม์แล้ว ไม่มีความจริงหรือข้อเท็จจริงใดซึ่งข้าพเจ้ามั่นใจหรือเชื่อมั่นมากไปกว่าความ
จริงเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์อย่างแท้จริงของพระเจ้าของเรา15

3

เราต้ององอาจในประจักษ์พยานของเราถึงพระเยซูคริสต์

พรล้ำาค่าท่ีสุดประการหน่ึงท่ีมีให้สมาชิกทุกคนของศาสนจักรคือประจักษ์พยานถึง 

ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์และศาสนจักรของพระองค์  ประจักษ์พยานเป็นส่ิง 

หนึ่งในบรรดาสิ่งที่เราครอบครองเพียงไม่กี่อย่างที่เราจะนำาไปด้วยได้เมื่อเราจากโลกนี้

การมีประจักษ์พยานในพระเยซูคือการครอบครองความรู้ผ่านพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ถึงพระพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์

ประจักษ์พยานในพระเยซูคือการรู้สภาพการประสูติอันสูงส่งของพระเจ้าของเรา

—ว่าโดยแท้แล้วพระองค์ทรงเป็นพระบุตร องค์เดียว ที่ถือกำาเนิดในเนื้อหนัง

ประจักษ์พยานในพระเยซูคือการรู้ว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์ที่สัญญาไว้และแม้

จะประทับในหมู่มนุษย์ แต่พระองค์ทรงทำาปาฏิหาริย์อันน่าพิศวงมากมาย
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ประจักษ์พยานในพระเยซูคือการรู้ว่ากฎซ่ึงพระองค์ทรงกำาหนดไว้เป็นหลักคำาสอน

คือความจริง และคือการปฏิบัติตามกฎและศาสนพิธีเหล่านี้

การครอบครองประจักษ์พยานในพระเยซูคือการรู้ว่าพระองค์ทรงอาสารับเอาบาป 

ของมนุษยชาติท้ังปวงมาไว้กับพระองค์ในสวนเกทเสมนี ซ่ึงทำาให้พระองค์ทรงทนทุกข์ 

ท้ังพระวรกายกายและวิญญาณและพระโลหิตออกจากทุกขุมขน ท้ังหมดน้ีพระองค์ทรง 

ทำาเพื่อเราจะไม่ต้องทนทุกข์หากเราจะกลับใจ (ดู คพ. 19:16, 18)

การครอบครองประจักษ์พยานในพระเยซูคือการรู้ว่าพระองค์เสด็จออกจากหลุม

ศพอย่างผู้ชนะด้วยพระวรกายที่ฟื้นคืนพระชนม์ และเพราะพระองค์ทรงพระชนม์ 

มนุษยชาติทั้งปวงจะฟื้นคืนชีวิตเช่นกัน

การครอบครองประจักษ์พยานในพระเยซูคือการรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและ

พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธจริง เพื่อสถาปนาสมัยการ

ประทานใหม่ของพระกิตติคุณท้ังนี้เพื่อจะได้ส่ังสอนความรอดแก่ทุกประชาชาติก่อน

พระองค์เสด็จมา

การครอบครองประจักษ์พยานในพระเยซูคือการรู้ว่าศาสนจักร ซึ่งพระองค์ทรง

สถาปนาในความเรืองโรจน์แห่งเวลาและได้รับการฟื้นฟูในยุคปัจจุบันเป็น “ศาสนจักร

ที่แท้จริงและดำารงอยู่แห่งเดียวตลอดทั้งพื้นพิภพ” ดังพระเจ้าทรงประกาศไว้ (คพ. 

1:30)

การมีประจักษ์พยานเช่นน้ันสำาคัญอย่างย่ิง  แต่สำาคัญย่ิงกว่าน้ันคือการเป็นคนองอาจ 

ในประจักษ์พยานของเรา

ประจักษ์พยานในพระเยซูหมายความว่าเรายอมรับพระพันธกิจอันศักด์ิสิทธ์ิของ 

พระเยซูคริสต์ น้อมรับพระกิตติคุณของพระองค์ และทำางานของพระองค์ อีกท้ังหมาย 

ความว่าเรายอมรับพันธกิจการเป็นศาสดาพยากรณ์ของโจเซฟ สมิธรวมท้ังผู้สืบตำาแหน่ง 

ต่อจากท่านและทำาตามคำาแนะนำาของท่านเหล่านั้น  ดังที่พระเยซูตรัส “ไม่ว่าโดยเสียง

ของเราเองหรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน.” (คพ. 1:38)

เมื่อพูดถึงคนเหล่านั้นซึ่งจะได้รับพรของอาณาจักรซีเลสเชียลในท้ายที่สุด พระเจ้า

ตรัสกับโจเซฟ สมิธ ดังนี้

“พวกเขาคือคนเหล่านั้นที่ได้รับประจักษ์พยานถึงพระเยซู, และเชื่อในพระนามของ 

พระองค์และรับบัพติศมาตามวิธีการฝังของพระองค์, โดยฝังตัวลงในน้ำาในพระนามของ 

พระองค์, และนี่ตามพระบัญญัติซึ่งพระองค์ประทานไว้” (คพ. 76:51)

คนเหล่าน้ีคือผู้องอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซู ผู้ซ่ึงพระเจ้าทรงประกาศว่า “ชนะ 
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โดยศรัทธา, และผนึกโดยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งคำาสัญญา, ซึ่งพระบิดาทรงหลั่ง

รินลงมาบนคนเหล่านั้นทั้งหมดที่เที่ยงธรรมและจริง” (คพ. 76:53)16

4

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ประกอบด้วยการพึ่งพาพระองค์ 

อย่างสมบูรณ์และทำาตามคำาสอนของพระองค์

หลักธรรมพื้นฐานของศาสนาเราคือศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เหตุใดเราจึง

ควรให้ความเชื่อมั่น ความหวัง และความวางใจของเรามีศูนย์รวมอยู่ในพระองค์แต่

เพียงผู้เดียว เหตุใดศรัทธาในพระองค์จึงจำาเป็นต่อความสงบของจิตใจในชีวิตนี้และ

ความหวังในโลกที่จะมาถึง

คำาตอบของเราต่อคำาถามเหล่านี้เป็นตัวตัดสินว่าเราเผชิญอนาคตด้วยความกล้า

หาญ ความหวัง และการมองโลกในแง่ดี หรือด้วยความหวาดวิตก ความกังวล และการ

มองโลกในแง่ร้าย

ข่าวสารและประจักษ์พยานของข้าพเจ้าคือ พระเยซูคริสต์องค์เดียวเท่านั้นทรงม ี

คุณสมบัติเฉพาะเพื่อให้ความหวังนั้น ความเชื่อมั่นนั้น และความเข้มแข็งนั้นที่เราต้อง 

มีเพื่อเอาชนะโลกและอยู่เหนือความล้มเหลวของมนุษย์  ในการทำาเช่นนั้นเราต้องม ี

ศรัทธาในพระองค์และดำาเนินชีวิตตามกฎและคำาสอนของพระองค์ …

ศรัทธาในพระองค์เป็นมากกว่าการยอมรับว่าพระองค์ทรงพระชนม์เท่านั้น ศรัทธา 

ในพระองค์เป็นมากกว่าการอ้างว่าเชื่อ

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ประกอบด้วยการพึ่งพาพระองค์อย่างสมบูรณ์  ในฐานะ

พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงมีเดชานุภาพ ความรู้แจ้ง และความรักอันไม่มีขอบเขต  ไม่มี 

ปัญหาใดของมนุษย์เกินความสามารถที่พระองค์จะทรงแก้ไขได้  เพราะพระองค์ทรง 

ลดพระฐานะลงต่ำากว่าสิ่งทั้งปวง (ดู คพ. 122:8) พระองค์จึงทรงทราบวิธีช่วยให้เรา

เอาชนะความยุ่งยากประจำาวันของเรา

ศรัทธาในพระองค์หมายถึงการเชื่อว่าแม้เราไม่เข้าใจทุกสิ่ง แต่พระองค์เข้าพระทัย  

ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องดูที่พระองค์ “ในความนึกคิดทุกอย่าง; อย่าสงสัย, อย่ากลัว.” (คพ. 

6:36)

ศรัทธาในพระองค์หมายถึงการวางใจว่าพระองค์ทรงมีเดชานุภาพท้ังส้ินเหนือมนุษย์ 

ทุกคนและทุกประชาชาติ  ไม่มีความชั่วใดที่พระองค์ทรงยับยั้งไม่ได้  ทุกอย่างอยู่ใน

พระหัตถ์ของพระองค์ โลกนี้เป็นการครอบครองตามสิทธิ์ของพระองค์  ทว่าพระองค์

ทรงยอมให้มีความชั่วเพื่อที่เราจะเลือกระหว่างความดีกับความชั่วได้
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พระกิตติคุณของพระองค์เป็นกฎเกณฑ์อันสมบูรณ์ท่ีใช้แก้ไขปัญหาให้มนุษย์ทั้ง

ปวงและโรคภัยทางสังคม

แต่พระกิตติคุณของพระองค์เกิดผลก็ต่อเมื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตเราเท่านั้น  ฉะนั้นเรา 

ต้อง “ดื่มด่ำาพระวจนะของพระคริสต์; เพราะดูเถิด, พระวจนะของพระคริสต์จะบอก

ทุกสิ่งที่ท่านควรทำา” (2 นีไฟ 32:3)

เราไม่ได้แสดงศรัทธาในพระองค์ เว้นแต่เรา ทำาตาม คำาสอนของพระองค์ 

ลองนึกดูว่าโลกจะต่างไปอย่างไรถ้ามนุษยชาติท้ังปวงจะทำาดังท่ีพระองค์ตรัสว่า 

“จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสุด

ความคิดของท่าน … จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:37, 39)

ต่อจากนั้นอะไรคือคำาตอบของคำาถามว่า “ต้องทำาอะไรกับปัญหาและสภาพกลืนไม่

เข้าคายไม่ออกที่บุคคล ชุมชน และประเทศชาติเผชิญอยู่ในปัจจุบัน”  นี่คือกฎเกณฑ์

อันเรียบง่ายของพระองค์ 

“จงเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า; จงเชื่อว่าพระองค์ทรงดำารงอยู่, และว่าพระองค์ทรงสร้าง

สิ่งทั้งปวง, ทั้งในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลก; จงเชื่อว่าพระองค์ทรงมีปรีชาญาณ

“จงตามเรามา” (มาระโก 1:17)
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ทั้งหมด, และเดชานุภาพทั้งหมด, ทั้งในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลก; จงเชื่อว่ามนุษย์
ไม่เข้าใจทุกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเข้าพระทัยได้. …

“จงเชื่อว่าท่านต้องกลับใจจากบาปของท่านและทิ้งมัน, และนอบน้อมถ่อมตนต่อ

พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า; และทูลขอด้วยใจจริงให้พระองค์ทรงอภัยท่าน; และบัดนี้, 

หากท่านเชื่อสิ่งทั้งหมดนี้ จงดูว่าท่านทำาตามนั้น.” (โมไซยาห์ 4:9–10; เน้นตัวเอน)17

5

เราได้รับพรและปีติมากที่สุดเมื่อเรา 

พยายามเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์

จุดประสงค์ประการหนึ่งของชีวิตนี้คือรับการทดสอบเพื่อดูว่าเรา “จะทำาสิ่งทั้งปวง

ไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้า” พระผู้เป็นเจ้าของเราจะบัญชาเราหรือไม่ (อับราฮัม 3:25)  

สรุปคือเราต้องเรียนรู้พระประสงค์ของพระเจ้าและทำาตาม  เราต้องทำาตามแบบอย่าง

ของพระเยซูคริสต์และเป็นเหมือนพระองค์

คำาถามสำาคัญยิ่งของชีวิตควรเป็นคำาถามเดียวกันกับที่เปาโลถามว่า “องค์พระผู้เป็น

เจ้า พระองค์ทรงประสงค์ให้ข้าพระองค์ทำาอะไร” (ดู กิจการของอัครทูต 9:6) …

เราต้องการชายหญิงของพระคริสต์มากข้ึน ชายหญิงผู้จะระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา 

ผู้จะรักษาพระบัญญัติซึ่งพระองค์ประทานแก่พวกเขา ไม้วัดความสำาเร็จที่ดีที่สุดคือดู

ว่าเราสามารถเดินตามรอยพระบาทพระองค์ในแต่ละช่วงได้ใกล้ชิดเพียงใด18

บางคน…ยอมตายเพื่อความเชื่อของพวกเขา แต่พวกเขาไม่ยอมดำาเนินชีวิตเพื่อ

ความเชื่อนั้นอย่างเต็มที่  พระองค์ทรงพระชนม์และสิ้นพระชนม์เพื่อเรา  โดยผ่านการ 

ชดใช้ของพระองค์และโดยดำาเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ เราสามารถได้รับของ 

ประทานสำาคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้งปวง นั่นคือ—ชีวิตนิรันดร์ ซึ่งเป็นชีวิต

ในลักษณะของพระผู้สถิตนิรันดร์ผู้ยิ่งใหญ่—พระบิดาในสวรรค์ของเรา

พระคริสต์ตรัสถามว่า “[เรา] ควรเป็นคนอย่างไรเล่า?” จากนั้น พระองค์ทรงตอบ

โดยตรัสว่าเราควรเป็นแม้ดังที่พระองค์ทรงเป็น (3 นีไฟ 27:27)

[บุคคล] ผู้ซึ่งชีวิตเขาใกล้เคียงแบบฉบับของพระคริสต์มากที่สุดคือบุคคลยิ่งใหญ่

ที่สุด ได้รับพรและปีติมากที่สุด  ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับความมั่งคั่ง อำานาจ หรือชื่อเสียงทาง

โลก  บททดสอบความยิ่งใหญ่ ความสุข ความปีติจริงๆ เพียงหนึ่งเดียวคือชีวิตสามารถ

ใกล้เคียงกับการเป็นเหมือนพระอาจารย์ พระเยซูคริสต์มากเพียงใด  พระองค์ทรงเป็น

ทางที่ถูกต้อง ความจริงอันสมบูรณ์ และชีวิตที่บริบูรณ์

คำาถามท่ีถามย้ำามากท่ีสุดและเกิดข้ึนตลอดเวลาในใจเราอันส่งผลต่อความนึกคิด
และการกระทำาทุกอย่างของชีวิตเราควรเป็นคำาถามที่ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์
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ทรงประสงค์ให้ข้าพระองค์ทำาอะไร” (ดู กิจการของอัครทูต 9:6) คำาตอบของคำาถาม 

ดังกล่าวมาโดยผ่านแสงสว่างของพระคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธ์ิเท่าน้ัน คนโชคดี

คือผู้ที่ดำาเนินชีวิตจนตัวพวกเขาเปี่ยมด้วยทั้งสอง…

เมื่อพิจารณาทั้งหมดที่ [พระเยซูคริสต์] ทรงทำามาแล้วและกำาลังทำาเพื่อเรา มีบาง

อย่างที่เราอาจถวายตอบแทนพระองค์ได้

ของประทานอันย่ิงใหญ่ท่ีพระคริสต์ทรงมอบให้เราคือพระชนม์ชีพและการเสียสละ 

ของพระองค์  แล้วเราไม่ควรมอบของขวัญเล็กน้อยของเรา—ชีวิตและการเสียสละของ

เราแด่พระองค์หรอกหรือ ไม่เฉพาะเวลานี้เท่านั้นแต่ในอนาคตด้วย19

[คนที่] ให้พระคริสต์นำาพวกเขาจะถูกเผาไหม้ในพระคริสต์…ความประสงค์ของ 

พวกเขาถูกกลืนเข้าไปในพระประสงค์ของพระองค์ (ดู ยอห์น 5:30) พวกเขาทำาสิ่ง

เหล่านั้นตามชอบพระทัยพระเจ้าเสมอ (ดู ยอห์น 8:29) พวกเขาไม่เพียงตายเพื่อพระเจ้า 

แต่สำาคัญกว่านั้นพวกเขาต้องการมีชีวิตเพื่อพระองค์

เมื่อเข้าไปในบ้านของพวกเขา ภาพแขวนบนฝาผนัง หนังสือบนหิ้ง เสียงเพลงใน 

อากาศ คำาพูดและการกระทำาของพวกเขาเผยให้เห็นว่าพวกเขาเป็นชาวคริสต์  พวกเขา 

ยืนเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา และในทุกสิ่ง และในทุกแห่ง (ดู โมไซยาห์  

18:9)  พวกเขามีพระคริสต์ในความคิดขณะพวกเขาดูท่ีพระองค์ในความนึกคิดทุกอย่าง 

(ดู คพ. 6:36) พวกเขามีพระคริสต์ในใจขณะมอบความรักของพวกเขาไว้แด่พระองค์

ตลอดกาล (ดู แอลมา 37:36)

แทบทุกสัปดาห์พวกเขารับส่วนศีลระลึกและเป็นพยานอีกครั้งต่อพระบิดานิรันดร์ 

ว่าพวกเขาเต็มใจรับพระนามของพระบุตรของพระองค์ไว้กับพวกเขา ระลึกถึงพระองค์ 

ตลอดเวลา และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ (ดู โมโรไน 4:3) 

ในภาษาพระคัมภีร์มอรมอน พวกเขา “ดื่มด่ำาพระวจนะของพระคริสต์” (2  นีไฟ  

32:3) “พูดถึงพระคริสต์” (2  นีไฟ 25:26) “ชื่นชมยินดีในพระคริสต์” (2  นีไฟ 25:26)  

“ถูกทำาให้มีชีวิตในพระคริสต์” (2  นีไฟ 25:25) และ “ปลาบปลื้มในพระเยซู [ของ

พวกเขา]” (ดู 2 นีไฟ 33:6) สรุปคือ พวกเขายอมสูญเสียตนเองในพระเจ้าและพบชีวิต 

นิรันดร์ (ดู ลูกา 17:33)20

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำาถาม

• ประธานเบ็นสันสอนว่าแม้เราไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าพระผู้ช่วยให้รอด

ทรงดำาเนินการชดใช้ อย่างไร  แต่เราสามารถเข้าใจได้ว่า เหตุใด พระองค์ทรงทำาเช่น

นั้น (ดูหัวข้อ 1)  ความเข้าใจนี้ส่งผลต่อชีวิตท่านในด้านใด

บทที ่ 6
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•	 ขณะท่ีท่านศึกษาหัวข้อ	2	ให้นึกถึงผลของการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด 

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ส่งผลต่อชีวิตท่านอย่างไร

•	 ท่านคิดว่าเหตุใดประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์จึงเป็น	 “พรล้ำาค่าที่สุด”	 (ดูหัวข้อ	

3)		ความองอาจในประจักษ์พยานของท่านถึงพระผู้ช่วยให้รอดมีความหมายต่อท่าน 

อย่างไร

•	 ไตร่ตรองคำาพูดของประธานเบ็นสันเกี่ยวกับศรัทธาในพระเยซูคริสต์	 (ดูหัวข้อ	 4)		

คำาอธิบายนี้เกี่ยวกับศรัทธาในพระคริสต์เป็นมากกว่า	 “การยอมรับว่าพระองค์ทรง

พระชนม์เท่านั้น”	ในด้านใด

•	 ประธานเบ็นสันกล่าวว่าคนที	่“ให้พระคริสต์นำา”	เต็มใจ	“ตายเพื่อพระเจ้าแต่สำาคัญ

กว่านั้นคือพวกเขาต้องการมีชีวิตเพื่อพระองค์”	(หัวข้อ	5)		การมีชีวิตเพื่อพระผู้ช่วย

ให้รอดมีความหมายต่อท่านอย่างไร

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

ยอห์น	10:17–18;	2 นีไฟ	9:20–24;	31:20–21;	โมไซยาห	์16:6–11;	3 นีไฟ	27:20–22;	

โมโรไน	7:33;	คพ.	19:1–3,	16–19;	76:22–24;	หลักแห่งความเชื่อ	1:3

ความช่วยเหลือด้านการศึกษา

“เม่ือท่านรู้สึกถึงปีติสุขซ่ึงมาจากความเข้าใจในพระกิตติคุณ	ท่านย่อมต้องการนำาส่ิง 

ที่ท่านเรียนรู้ไปใช้		ขอให้มุ่งมั่นที่จะดำาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเข้าใจของท่าน 

การกระทำาดังกล่าวจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศรัทธา	 ความรู้	 และประจักษ์

พยานของท่าน”	(สั่งสอนกิตติคุณของเรา	[2004],	19)

อ้างอิง

1.	 “The	Meaning	of	Easter,”	Ensign,	Apr.	1992,	2.
2.	 The Teachings of Ezra Taft Benson	(1988),	10.
3.	 ด	ู“Come	unto	Christ,”	Ensign,	Nov.	1987,	

83–85;	“I	Testify,”	Ensign,	Nov.	1988,	 
86–87.

4.	 “I	Testify,”	86.
5.	 “Come	unto	Christ,”	83;	ดู	“Born	of	God,”	

Ensign,	July	1989,	2	ด้วย.
6.	 “Come	unto	Christ,”	83.
7.	 “Jesus	Christ:	Our	Savior	and	Redeemer,”	

Ensign,	June	1990,	6.
8.	 “Life	Is	Eternal,”	Ensign,	Aug.	1991,	4.
9.	 “Jesus	Christ:	Our	Savior	and	Redeemer,”	4.
10.	 “Jesus	Christ:	Our	Savior	and	Redeemer,”	2.

11.	 “Jesus	Christ:	Our	Savior,	Our	God,”	Ensign, 
Apr.	1991,	2,	4.

12.	 “Keeping	Christ	in	Christmas,”	Ensign,	Dec.	
1993,	4.

13.	 “Jesus	Christ:	Our	Savior	and	Redeemer,”	4.
14.	 “The	Meaning	of	Easter,”	2,	4.
15.	 “Jesus	Christ:	Our	Savior,	Our	God,”	4.
16.	 “Valiant	in	the	Testimony	of	Jesus,”	Ensign, 

Feb.	1987,	2.
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19.	 “Jesus	Christ—Gifts	and	Expectations,”	Ensign, 

Dec.	1988,	2,	4.
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The message of the First Vision was “intended for all of our 
Father’s children living upon the face of the earth.”

ข่าวสารเรื่องนิมิตแรก “ตั้งใจจะให้บุตรธิดาทุกคน 
ของพระบิดาที่มีชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินโลก”  



103

บ	ท	ที่		7

โจเซฟ สมิธ เครื่องมือ

ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย เป็นเครื่องมือ 

ในพระหัตถ์ของพระเจ้าในการเปิดสมัยการประทาน 

พระกิตติคุณใหม่ สุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุด 

ในบรรดาสมัยการประทานพระกิตติคุณทั้งหมด”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

เมื่อเอ็ลเดอร์เอสรา	 แทฟท	์ เบ็นสันรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในอังกฤษเมื่อต้น
ทศวรรษ	 1920	 ท่านกับคู่ประสบส่ิงท่ีท่านเรียกว่า	 “การต่อต้านศาสนจักรอย่างรุนแรง”	

ท่านเล่าในเวลาต่อมาว่า

“หนังสือพิมพ	์ นิตยสาร	 แม้แต่ภาพเคลื่อนไหว	 [ภาพยนตร์]	 ต่อต้านมอรมอนมีอยู ่

ทั่วเกรตบริเตน”		เพราะการต่อต้านรุนแรงมาก	งานเผยแผ่ศาสนาบางรูปแบบจึงยุติ		เช่น 

การจัดประชุมริมถนนและการแจกแผ่นพับ			“แต่ทางภาคเหนือของอังกฤษที่เราทำางาน 

อยู่”	ท่านกล่าว	“เรามีคนซื่อสัตย์มาก	อุทิศตนมาก	และภักดีมากกลุ่มหนึ่งที่สาขาเซาธ์- 

ชีลด์ส	 พวกเขาได้เชิญข้าพเจ้ากับคู่มาพูดในการประชุมศีลระลึกของพวกเขา	 	 พวกเขา

กล่าวว่า	‘เพื่อนบ้านของเราจำานวนมากไม่เชื่อคำาเท็จที่พิมพ์เผยแพร่		ถ้าคุณจะมา	เราจะ

ทำาให้คนเต็มโบสถ์หลังเล็กนี้’

“เรายอมรับคำาเชิญและเริ่มเตรียม	ข้าพเจ้าเริ่มศึกษาเรื่องการละทิ้งความเชื่อ	 	นี่เป็น

เรื่องที่ข้าพเจ้าชอบ	และคิดว่าพวกเขาต้องรู้เรื่องนี	้	ข้าพเจ้าทำางานและศึกษา	ข้าพเจ้าคิด 

ว่าจะพูดเรื่องนี้สิบห้านาที

“เราไปที่โบสถ์หลังเล็กนั้นและคนเต็มโบสถ์	 ทุกคนมีความสุข	 หลังจากพิธีเปิดคู ่

ของข้าพเจ้าพูด	 ข้าพเจ้าพูดต่อจากเขาอย่างเสรีแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิต	 เมื่อ 

ข้าพเจ้านั่งลงและมองดูนาฬิกาข้อมือ	ข้าพเจ้าพูดไปยี่สิบห้านาที	 และไม่ได้เอ่ยถึงการ 

ละทิ้งความเชื่อเลย ไม่แม้แต่จะพูดถึงการละทิ้งความเชื่อ	 ข้าพเจ้าพูดเกี่ยวกับโจเซฟ	 

สมิธ	 ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าและข้าพเจ้ารู้เช่น
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นั้น	 ข้าพเจ้าบอกเรื่องการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนในฐานะพยานใหม่สำาหรับ 

พระคริสต	์ และข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยาน	 เมื่อรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น	 ข้าพเจ้าไม่อาจ

กลั้นน้ำาตาไว้ได้

“เมื่อจบการประชุม	 วิสุทธิชนจำานวนมากเดินมาแสดงความขอบคุณที่ข้าพเจ้าพูด

เกี่ยวกับโจเซฟ	สมิธ		พวกเขาบอกว่า	‘เพื่อนบ้านหลายคนของเราเคยพูดว่า	“เรายอมรับ

ได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาสนจักรยกเว้นโจเซฟ	สมิธ”’ 	และจากนั้นเพื่อนบ้านบางคนที่เคย

พูดแบบนี้มาบอกว่า	 ‘ตอนนี้เราพร้อมแล้ว	 	 เราพร้อมแล้วคืนนี้	 	 เราได้รับพยานแล้วว่า

โจเซฟ	สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า’”1

ประธานเบ็นสันยังคงหาโอกาสตลอดชีวิตท่านเพื่อแบ่งปันพยานของท่านเก่ียวกับ 

การเรียกของโจเซฟ	สมิธ		ตัวอย่างเช่น	เม่ือท่านกำาลังรับใช้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เกษตร	สถานีวิทยุแห่งหนึ่งเชิญท่านให้เลือกอ่านข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านชื่นชอบ 

ออกอากาศ	 และท่านเลือกส่วนหนึ่งของโจเซฟ	 สมิธ—ประวัติในพระคัมภีร์ไข่มุกอัน

ล้ำาค่า2

เหนือสิ่งอื่นใด	 ท่านแสดงประจักษ์พยานอันหนักแน่นและเปี่ยมด้วยพลังต่อเพื่อน 

วิสุทธิชนของท่านเป็นประจำา	 “โจเซฟ	 สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าผู ้

ทรงพระชนม์”	ท่านประกาศ		“ศาสดาพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งซ่ึงเคยมีชีวิตบน

แผ่นดินโลก		ท่านเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในสมัยการประทานพระ- 

กิตติคุณอันสำาคัญยิ่ง	สำาคัญที่สุดตลอดไป	และสุดท้ายของทั้งหมดในการเตรียมรับการ

เสด็จมาครั้งที่สองของพระอาจารย์”3

คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี ้

นับตั้งแต่การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

เมื่อยังหนุ่ม	โจเซฟ	สมิธเป็นผู้แสวงหาความจริง		ความสับสนในบรรดานิกายต่างๆ	 

นำาท่านให้ทูลถามพระผู้เป็นเจ้าว่านิกายใดจริง		เพ่ือตอบคำาสวดอ้อนวอนน้ันท่านยืนยัน 

ว่าลำาแสงเจิดจ้าปรากฏ		นี่คือถ้อยคำาของท่าน

“เมื่อแสงนั้นส่องมายังข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าเห็นพระอติรูปสองพระองค์,	ซึ่งความเจิดจ้า 

และรัศมีภาพของทั้งสองพระองค์เกินกว่าจะพรรณนาได้,	 พระองค์ทรงยืนอยู่เหนือ 

ข้าพเจ้าในอากาศ.	 องค์หนึ่งรับสั่งกับข้าพเจ้า,	 โดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้าและตรัส,	พลาง

ชี้พระหัตถ์ไปที่อีกองค์หนึ่ง—นี่คือบุตรที่รักของเรา. จงฟังท่าน!”	(จส—ป	1:17)

บทที ่ 7
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โจเซฟทูลถามพระอติรูปองค์ที่สองผู้คือพระเยซูคริสต์ว่าศาสนาคริสต์นิกายใดถูก

ต้อง	 พระองค์รับสั่งกับท่านว่าท่านต้องไม่เข้าร่วมกับนิกายใด	 เพราะไม่มีนิกายใดถูก

ต้อง4

เม่ือพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์เสด็จมาแผ่นดิน 

โลก	 เช่นที่พระองค์เสด็จมาในป	ี 1820	 เมื่อทรงปรากฏต่อโจเซฟ	สมิธศาสดาพยากรณ ์

หนุ่ม	 เหตุการณ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับคนเพียงหยิบมือเดียว	 นั่นเป็นข่าวสารและการเปิด 

เผยท่ีต้ังใจจะให้บุตรธิดาทุกคนของพระบิดาท่ีอยู่บนผืนแผ่นดินโลก		น่ันเป็นเหตุการณ์ 

ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้นับตั้งแต่การฟื้นคืนพระชนม์ของพระอาจารย์	 	บาง

ครั้งข้าพเจ้าคิดว่าน่ีเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจนเราไม่สำานึกคุณเต็มที่ต่อความหมายอันลึกซ้ึง	

ความสำาคัญ	และความยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์นี้5

นิมิตแรกของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	 สมิธเป็นหลักคำาสอนทางศาสนาพ้ืนฐานของ

ศาสนจักร6

ความจริงกระจ่างชัดที่สุดอันเกิดจากประสบการณ์ของท่านศาสดาพยากรณ์ในปี	 

1820	 คือการดำารงอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าและข้อเท็จจริงที่ว่าพระเยซูคริสต์ฟื้นคืน 

พระชนม์จริงๆ		ท่านเห็นทั้งสองพระองค์เป็นพระอติรูปผู้มีรัศมีภาพแยกจากกันคนละ

องค์และตรัสกับท่านดังคนหนึ่งพูดกับอีกคนหนึ่ง7

ข้าพเจ้าน้อมขอบพระทัยสำาหรับความรู้ท่ีข้าพเจ้ามีว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและ

พระบุตรของพระองค์	 พระเยซูคริสต์	 พระสัตภาวะผู้ทรงรัศมีภาพได้เสด็จมาโลกนี ้

อีกครั้งในเวลาของเรา	 ในสมัยการประทานนี	้ ว่าพระองค์ทรงปรากฏจริงๆ	 ต่อศาสดา

พยากรณ์หนุ่ม…น่ีเป็นปรากฏการณ์อันน่าชื่นชมยินดีที่สุดของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา

และพระบุตรซึ่งเราได้บันทึกไว้8

2

โจเซฟ สมิธได้รับการเปิดเผยใหม่และการเยือนจากเทพ 

ตรงตามคำาพยากรณ์ในพันธสัญญาใหม่

คนท่ัวไปเข้าใจว่าศรัทธาของสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค 

สุดท้ายขึ้นอยู่กับคำากล่าวอ้างว่าโจเซฟ	สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า	และ 

ท่านประกาศด้วยว่าการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนเป็นผลจากการเยือนของเทพ

ระหว่างป	ี1823	กับป	ี1827

เม่ือรับรู้ถึงคำากล่าวอ้างน้ี	 บางคนแย้งว่าเป็นเร่ืองน่าขันท่ีเทพจะเยือนแผ่นดินโลกใน 

ยุคปัจจุบันนี้
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พระคัมภีร์ไบเบิลมีประจักษ์พยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงกำากับดูแลกิจจานุกิจของ

ศาสนจักรบนแผ่นดินโลกตลอดส่ีพันปีโดยการเปิดเผยและโดยการปฏิบัติศาสนกิจ

จากสวรรค์เมื่อจำาเป็น

ในการบรรยายสภาพของวันเวลาสุดท้ายก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู 

คริสต์	 ยอห์นพยากรณ์ไว้ในพันธสัญญาใหม่ว่าก่อนการกลับมาของพระผู้ช่วยให้รอด	

โลกจะได้รับคำาเตือนว่าโมงแห่งการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล	้	คำาเตือนดังกล่าว

จะมาโดยเทพจากสวรรค์ประกาศ	“ข่าวประเสริฐนิรันดร์”		จงฟังถ้อยคำาของยอห์น

“ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะไปในท้องฟ้า	 เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ 

นิรันดร์แก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลก	แก่ทุกประชาชาติ	ทุกเผ่า	ทุกภาษา	และทุก

ชนชาติ

“ท่านประกาศเสียงดังว่า	จงเกรงกลัวพระเจ้า	และถวายพระเกียรติแด่พระองค์	เพราะ 

ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว	จงนมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์	แผ่น

ดินโลก	ทะเล	และบ่อน้ำาพุทั้งหลาย”	(วิวรณ์	14:6–7)

ถ้าคนหนึ่งยอมรับประจักษ์พยานของยอห์นผู้เปิดเผย	 เขาควรคาดหวังการเปิดเผย

ใหม่และการที่ทูตสวรรค์มาเยือนแผ่นดินโลก

ประจักษ์พยานท่ีจริงจังของเราคือ	ทูตสวรรค์องค์น้ีปรากฏต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

สมิธในตอนต้นศตวรรษท่ีสิบเก้า		คำาประกาศว่าเทพจากพระผู้เป็นเจ้าปรากฏต่อศาสดา 

พยากรณ์ในสมัยของเราตรงกับคำาพยากรณ์ในพันธสัญญาใหม่และด้วยเหตุนี้จึงควรได้

รับความสนใจจากทุกคนที่ตั้งใจแสวงหาความจริง9

ตอนค่ำาวันที่	21	กันยายน	ค.ศ.	1823	เทพองค์หนึ่งปรากฏต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	 

สมิธ	 ชื่อของเทพคือโมโรไน	 ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณคนสุดท้ายที่สืบต่อ 

กันมาจากสองอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ผู้มีชีวิตอยู่…ในทวีปอเมริกาหลายศตวรรษมาแล้ว10

3

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นหลักฐานพิเศษสุดยืนยัน 

การเรียกเป็นศาสดาพยากรณ์ของโจเซฟ สมิธ

หลักฐานพิเศษสุดในการสนับสนุนคำาอ้างของโจเซฟ	 สมิธว่าท่านเป็นกระบอกเสียง 

ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพคือการจัดพิมพ์บันทึกพระคัมภีร์มอรมอน

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นบันทึกของผู้อยู่อาศัยแต่โบราณของทวีปอเมริกา	 บันทึก

การเสด็จเยือนและการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูคริสต์ต่อผู้คนของทวีปนี้หลังจาก
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การเสด็จขึ้นสวรรค์ที่เยรูซาเล็ม		จุดประสงค์หลักของบันทึกคือเพื่อให้คนรุ่นต่อมามั่น

ใจว่าพระเยซูคือพระคริสต	์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า	 ด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์มอรมอน

จึงเป็นพยานเพิ่มเติมถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ควบคู่กับพระคัมภีร์ไบเบิล

โจเซฟ	 สมิธได้รับบันทึกโบราณนี้จากทูตสวรรค์ตามที่ยอห์นพยากรณ์ไว	้ 	 เทพองค ์

นี้ปรากฏต่อท่านและเปิดเผยสถานท่ีฝังบันทึกศักด์ิสิทธ์ิซึ่งสลักไว้บนแผ่นโลหะ 

และฝังไว้ใต้ศิลาใหญ	่ 	 เมื่อถึงเวลาเหมาะสม	ศาสดาพยากรณ์หนุ่มได้รับแผ่นจารึกและ

เครื่องมือแปล		จากนั้นจึงจัดพิมพ์หนังสือสู่ชาวโลกเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็น

ทางการ

หนังสือเล่มน้ีบรรจุ	“ข่าวประเสริฐนิรันดร์”	สอดคล้องกับประจักษ์พยานของยอห์น 

และเวลานี้ผู้สอนศาสนาของเรากำาลังสั่งสอนเรื่องนี้ต่อชาวโลก

เราเชื้อเชิญท่านให้ทดสอบความแท้จริงของพยานของเราเกี่ยวกับต้นกำาเนิดของ 

พระคัมภีร์มอรมอน		ท่านทำาส่ิงน้ีได้โดยอ่านและทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ว่าเร่ืองเหล่า 

นี้จริงหรือไม่	 ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าหากท่านจริงใจ	 พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรง 

โมโรไนมาหาโจเซฟ สมิธตามสัมฤทธิผลแห่งคำาพยากรณ์
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ยืนยันความจริงกับท่าน	หลายล้านคนเป็นพยานด้วยความมีสติและความจริงใจว่าพวก

เขารู้ว่าพระคัมภีร์เล่มนี้มาจากพระผู้เป็นเจ้า11

ถ้าพระคัมภีร์มอรมอนจริง	 เมื่อนั้นพระเยซูคือพระคริสต	์ โจเซฟ	 สมิธเป็นศาสดา 

พยากรณ์ของพระองค	์ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นความ

จริง	และศาสดาพยากรณ์ที่ได้รับการเปิดเผยกำาลังนำาศาสนจักรในปัจจุบัน12

4

พระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนาอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก 

อีกครั้งผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

คริสตจักรนิกายต่างๆ	ท่ัวโลกได้สวดอ้อนวอนมาหลายศตวรรษขอให้อาณาจักรของ 

พระผู้เป็นเจ้ามาถึง	 [ด	ู มัทธิว	 6:10]	 เราประกาศอย่างจริงจังต่อสาธารณชนว่าวันนั้น 

มาถึงแล้วตอนนี้ที่นี่!13

พระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนาอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกอีกครั้งตามสัม- 

ฤทธิผลแห่งคำาพยากรณ์ …

…โจเซฟ	สมิธได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าให้สถาปนาอาณาจักรน้ันอีกคร้ัง—ศาสน- 

จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย		ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าท่านทำางานน้ีสำาเร็จ 

ท่านวางรากฐานและท่านมอบกุญแจตลอดจนอำานาจให้ศาสนจักรสานต่องานยุคสุดท้าย 

อันสำาคัญยิ่ง	ซึ่งท่านเริ่มไว้ภายใต้การกำากับดูแลของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ14

การสวดอ้อนวอนของเด็กหนุ่มวัยสิบส่ีปีในป่าศักด์ิสิทธ์ิเปิดสมัยการประทานพระ- 

กิตติคุณใหม่15

สัตภาวะอื่น	รวมถึงยอห์นผู้ถวายบัพติศมา	เปโตร	ยากอบ	และยอห์น	มาปรากฏต่อ

โจเซฟ	สมิธเพื่อแต่งตั้งท่านด้วยสิทธิอำานาจให้กระทำาในพระนามของพระผู้เป็นเจ้า	(ดู	

จส—ป	1:68–72;	คพ.	27:5–13)	 	ศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าได้รับการ

ฟื้นฟูในยุคสุดท้ายนี	้ แม้ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย	 พร้อม 

ด้วยของประทาน	สิทธ	ิอำานาจ	หลักคำาสอน	 เจ้าหน้าที่	 และพรทั้งหมดของศาสนจักร

สมัยก่อน	(ดู	คพ.	65;	115:3–4)16

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟได้รับบัญชาให้ออกไปเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้- 

เป็นเจ้า	จัดตั้งศาสนจักร	และจัดพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอนซึ่งนำามาจากบันทึกศักดิ์สิทธิ ์

ให้เป็นประจักษ์พยานเพิ่มเติมต่อโลกเพื่อยืนยันความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์…
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การฟื้นฟูพระกิตติคุณครั้งนี	้ การนำาแสงสว่างและความจริงกลับมา	 มีจุดมุ่งหมาย 

เพื่อประโยชน์และพรของบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า	ด้วยเหตุนี้ผู้สอนศาสนา 

ของเราจึงออกไปในโลกอย่างอ่อนน้อมและสำานึกคุณเพื่อประกาศว่าเคยมีการละทิ้ง 

ความจริง	 แต่โดยผ่านพระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้าฟ้าสวรรค์เปิดอีกครั้งและพระ- 

กิตติคุณเปิดเผยต่อมนุษย์ผ่านโจเซฟ	สมิธศาสดาพยากรณ์17

5

โจเซฟ สมิธภักดีและแน่วแน่แม้จนตัวตาย

ส่ิงท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาศาสนจักรในสมัยเริ่มแรกคือวิญญาณของการต่อ 

ต้านและการข่มเหง	 ไม่ว่าจะหว่าน	 “เมล็ดมัสตาร์ด”	 เล็กจิ๋วที่ใด	 จะมีคนพยายามขัด 

ขวางการเติบโตของเมล็ดดังกล่าว18

เด็กหนุ่มวัยสิบส่ีปียืนหยัดสู้กับชาวโลก		พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักบุตรคนน้ีเม่ือพระองค์ 

ทรงเลือกเขา		พระองค์ทรงทราบว่าเขาจะภักดีและแน่วแน่แม้จนตัวตาย19

บางคนปฏิบัติต่อประจักษ์พยาน	 [ของโจเซฟ	 สมิธ]	 ด้วยการดูหมิ่นอย่างมากและ 

เริ่มยุยงส่งเสริมเรื่องเท็จและการข่มเหงต่อต้านท่าน		ศาสดาพยากรณ์หนุ่มไม่ยอมถอน

ประจักษ์พยานของท่าน	เช่นเดียวกับอัครสาวกเปาโลสมัยก่อน	แต่ปกป้องคำากล่าวอ้าง

ของท่านในถ้อยคำาเหล่านี้

“ข้าพเจ้าเห็นนิมิต;	 ข้าพเจ้ารู้เร่ืองน้ี,	 และข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบเร่ืองน้ี, 

และข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนี้ได้,	 ทั้งข้าพเจ้าไม่กล้าปฏิเสธเรื่องนี้;	 อย่างน้อย

ข้าพเจ้าก็รู้ว่าโดยการทำาเช่นนั้นข้าพเจ้าจะทำาให้พระผู้เป็นเจ้าทรงขุ่นเคือง,	 และจะอยู่

ภายใต้การกล่าวโทษ.”	(จส—ป	1:25)20

โจเซฟ	สมิธศาสดาพยากรณ์ยอมถึงแก่ความตาย		ท่านผนึกประจักษ์พยานด้วยชีวิต 

ท่าน—เลือดของท่านเอง		ในวันถึงฆาตในนอวู	อิลลินอยส์	ขณะเหลียวกลับไปมองเมือง 

ของท่านและผู้คนที่ท่านรัก	 ระหว่างทางไปคุกคาร์เทจและมรณสักขีของท่าน	 ท่าน

ประกาศว่า	“นี่เป็นสถานที่น่าอยู่ที่สุดและคนดีที่สุดภายใต้ฟ้าสวรรค	์พวกเขาแทบไม่รู้

อะไรเลยเกี่ยวกับการทดลองที่รอคอยพวกเขา”	[History of the Church,	6:554]

ต่อมาท่านศาสดาพยากรณ์กล่าวอย่างสะเทือนอารมณ์	 ทว่าสุขุมและกล้าหาญว่า 

“ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกแกะถูกพาไปเชือด	แต่ข้าพเจ้าสงบดังเวลาเช้าของฤดูร้อน		ข้าพ- 

เจ้ามีมโนธรรมอันปราศจากความผิดต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวง		ถ้าพวกเขา 
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จะปลิดชีวิตข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าจะตายอย่างผู้บริสุทธิ	์ และเลือดข้าพเจ้าจะร้องจากพื้นดิน 

เพื่อการแก้แค้น	 และจะมีคนกล่าวถึงข้าพเจ้าว่า	 ‘เขาถูกฆาตกรรมอย่างเลือดเย็น’”	

[History of the Church,	6:555]21

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	สมิธทำาให้ชีวิตทางโลกของท่านมาถึงจุดสูงสุดดังน้ีและทำาให้ 

พันธกิจที่เบื้องบนกำาหนดให้ทำาในมรรตัยเกิดสัมฤทธิผล		ท่านอธิบายชัดเจนว่าพันธ-

กิจมรรตัยนี้ไม่สิ้นสุดจนกว่าจะสำาเร็จครบถ้วน	 	 เฉกเช่นพระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้

รอด	“พระเมษโปดกผู้ถูกปลงพระชนม์ตั้งแต่แรกสร้างโลก”	[ดู	วิวรณ์	13:8]	โจเซฟได้

รับแต่งตั้งล่วงหน้าอย่างแท้จริงให้ทำาพันธกิจอันสำาคัญยิ่งนี้22

6

ทุกวันนี้โจเซฟ สมิธเป็นหัวหน้า 

ของสมัยการประทานสุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดนี้

ข้าพเจ้าทราบว่าโจเซฟ	 สมิธ	 แม้ถูกสังหารเป็นมรณสักขีเพื่อความจริง	 แต่ท่านยัง 

มีชีวิตและเป็นหัวหน้าของสมัยการประทานน้ี—สมัยการประทานพระกิตติคุณอัน 

สำาคัญท่ีสุดในบรรดาสมัยการประทานท้ังปวง—ท่านจะยังคงเป็นเช่นน้ันตลอดนิรันดร 

ที่จะมาถึง23

ข่าวสารของโจเซฟ	 สมิธ—ข่าวสารของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้าย	ข่าวสารของมอรมอน—เป็นข่าวสารสำาคัญท่ีสุดในโลกน้ี	โจเซฟ	สมิธศาสดา 

พยากรณ์ผู้มีชีวิตอยู่เวลานี้	 ยังคงมีบทบาทสำาคัญในทิศทางของข่าวสารที่นี่บนแผ่นดิน

โลก24

เพ่ือให้มีวิสัยทัศน์ในความย่ิงใหญ่แห่งพันธกิจทางโลกของท่านศาสดาพยากรณ์	 เรา 

ต้องมองในแง่ของความเป็นนิรันดร์		ท่านอยู่ในบรรดา	“สัตภาวะท่ีสูงศักด์ิและย่ิงใหญ่” 

ผู้ซึ่งอับราฮัมบรรยายไว้ดังนี้

“บัดนี้	 พระเจ้าทรงให้ข้าพเจ้า,	 อับราฮัม,	 เห็นสัตภาวะรู้แจ้งซึ่งจัดวางไว้ก่อนมีโลก

ขึ้นมา;	 และในบรรดาสัตภาวะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีสัตภาวะที่สูงศักดิ์และยิ่งใหญ่

มากมาย;

“และพระผู้เป็นเจ้าทรงมองเห็นจิตวิญญาณเหล่านี้ว่าพวกเขาดี,	 และพระองค์ทรง

ยืนท่ามกลางพวกเขา,	และพระองค์ตรัส	:	เราจะทำาให้จิตวิญญาณเหล่าน้ีเป็นผู้ปกครอง

ของเรา;	 เพราะพระองค์ทรงยืนในบรรดาจิตวิญญาณเหล่านั้นที่เป็นวิญญาณ,	 และ

พระองค์ทรงเห็นว่าพวกเขาดี;	และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า	:	อับราฮัม,	เจ้าเป็นคนหนึ่ง

ในพวกเขา;	เจ้าได้รับเลือกไว้ก่อนเจ้าเกิด.”	(อับราฮัม	3:22–23)
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โจเซฟ	สมิธเป็นเช่นนั้น		ท่านอยู่ที่นั่นด้วย		ท่านนั่งในสภากับสัตภาวะท่ีสูงศักดิ์และ

ยิ่งใหญ่เช่นกัน	 	นั่งอยู่ตรงที่โดดเด่นสำาหรับผู้ที่มีเกียรติยศชื่อเสียง	ท่านจึงช่วยอย่างไม่

ต้องสงสัยในการวางแผนและดำาเนินงานอันสำาคัญยิ่งของพระเจ้าเพื่อ	 “ทำาให้เกิดความ

เป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์”	 ความรอดของบุตรธิดาทุกคนของพระบิดา	 [ดู	

โมเสส	 1:39]	 	 พันธกิจของท่านเคยมีและต้องมีผลต่อทุกคนที่มาแผ่นดินโลก	 ทุกคนที่

อยู่บนแผ่นดินโลกเวลานั้น	และหลายล้านคนที่ยังไม่เกิด

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	 สมิธทำาให้ข้อเท็จจริงนิรันดร์ดังกล่าวกระจ่างชัดด้วยคำาพูด 

เหล่านี้	 “ชายทุกคนที่มีการเรียกให้ปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อยู่อาศัยของโลกล้วนได้รับแต่ง 

ต้ังสู่จุดประสงค์น้ันในสภาใหญ่ของสวรรค์ก่อนโลกเป็นมา		ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าได้รับ 

แต่งตั้งสู่ตำาแหน่งนี้ในสภาใหญ่นั้น	 ประจักษ์พยานที่ข้าพเจ้าต้องการคือข้าพเจ้าเป็นผู้ 

รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้า	และคนเหล่าน้ีเป็นผู้คนของพระองค์”	[ดู	History of the Church, 

6:364] …

กิจกรรมสำาคัญท่ีสุดในโลกน้ีหรือในโลกท่ีจะมาถึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานและ

พันธกิจของโจเซฟ	 สมิธ—บุรุษผู้ได้รับการลิขิตมา	 ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า 

งานนั้นคือความรอดและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย	์	เพราะจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ดังกล่าว 

จึงต้องสร้างโลกนี	้ เรียกศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า	 ส่งทูตสวรรค์ออกมา	 ใน

โอกาสอันศักดิ์สิทธิ์และสำาคัญ	 แม้แต่พระผู้เป็นเจ้า	 พระบิดาของเราทุกคนก็ยังทรง

ถ่อมองค์เสด็จมาแผ่นดินโลกและทรงแนะนำาให้รู้จักพระบุตรที่รักของพระองค์

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	 สมิธไม่เพียงเป็น	 “ผู้สูงศักดิ์และยิ่งใหญ่คนหนึ่ง”	 เท่านั้น	 

แต่ท่านให้และยังคงให้ความเอาใจใส่ในเรื่องสำาคัญบนแผ่นดินโลกแม้จนทุกวันนี้จาก

อาณาจักรเบื้องบน		 เพราะในสายพระเนตรของพระเจ้า	พระผู้เป็นเจ้าของโลกนี้ภายใต้

พระบิดา	 นี่คือโปรแกรมนิรันดร์อันสำาคัญยิ่งโปรแกรมหนึ่งซึ่งศาสดาพยากรณ์โจเซฟ

มีบทบาทสำาคัญ	ทั้งหมดผ่านฐานะปุโรหิตนิรันดร์และสิทธิอำานาจของพระผู้เป็นเจ้า25

ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าโจเซฟ	สมิธเคยเป็นและยังเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระ- 

ผู้เป็นเจ้า	ศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงท่านหนึ่งตลอดมา	บุรุษผู้ได้รับการลิขิต	

บุรุษผู้มีคุณลักษณะเฉพาะตน	 บุรุษผู้กล้า	 บุรุษผู้มีความเข้มแข็งทางวิญญาณอันลึกซึ้ง	

ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าที่เหมือนพระผู้เป็นเจ้า	 ผู้สูงศักดิ์และยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

ตลอดไป26

ใช่	 โจเซฟ	 สมิธ	 ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย	 เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้า

เพื่อเปิดสมัยการประทานพระกิตติคุณใหม	่ สมัยการประทานพระกิตติคุณสุดท้ายและ

สำาคัญที่สุดในบรรดาสมัยการประทานทั้งหมด27
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ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำาถาม

•	 ท่านคิดว่าเหตุใดนิมิตแรกของโจเซฟ	 สมิธจึงเป็น	 “เหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุด…นับ

ตั้งแต่การฟื้นคืนพระชนม์ของพระอาจารย์”	 (ดูหัวข้อ	1)	 	 เหตุการณ์นี้มีอิทธิพลต่อ

ชีวิตท่านในด้านใด

•	 ส่ิงน้ีช่วยให้ท่านรู้ได้อย่างไรว่ายอห์นผู้เปิดเผยเคยพยากรณ์ไว้เกี่ยวกับการที่โมโรไน

มาเยือนโจเซฟ	สมิธ	(ดูหัวข้อ	2)

•	 ประธานเบ็นสันกล่าวว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็น	 “หลักฐานพิเศษสุด”	 ยืนยันว่า 

โจเซฟ	 สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์	 (ดูหัวข้อ	 3)	 การศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนของ

ท่านมีอิทธิพลอย่างไรต่อประจักษ์พยานของท่านในพันธกิจของโจเซฟ	สมิธ

•	 ไตร่ตรองถ้อยคำาในประจักษ์พยานของประธานเบ็นสันจากหัวข้อ	4		พรใดบ้างที่มา

ถึงท่านและครอบครัวเพราะการฟื้นฟูพระกิตติคุณ

•	 ท่านเรียนรู้อะไรจากหัวข้อ	5	 เกี่ยวกับการเผชิญการข่มเหง	 	 เราเรียนรู้อะไรได้บ้าง

จากแบบอย่างของโจเซฟ	สมิธที่จะช่วยเราเมื่อผู้อื่นท้าทายประจักษ์พยานของเรา

•	 เมื่อกล่าวถึงการแต่งตั้งโจเซฟ	สมิธล่วงหน้า	ประธานเบ็นสันกล่าวว่า	“พันธกิจของ

ท่านเคยมีและต้องมีผลต่อทุกคนที่มาแผ่นดินโลก	 ทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินโลกเวลา

นั้น	 และหลายล้านคนที่ยังไม่เกิด”	 (หัวข้อ	 6)	 พันธกิจของโจเซฟ	 สมิธมีผลต่อทุก

คนที่เคยอยู่บนแผ่นดินโลกอย่างไร	มีผลต่อตัวท่านอย่างไร

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

อิสยาห์	29:13–14;	2 นีไฟ	3:3–15;	3 นีไฟ	21:9–11;	คพ.	5:9–10;	135;	โจเซฟ	สมิธ

—ประวัติ

ความช่วยเหลือด้านการสอน

“ขอให้ผู้มีส่วนร่วมแบ่งปันส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู้จากการศึกษาบทน้ันเป็นส่วนตัว		ท่าน 

อาจติดต่อผู้มีส่วนร่วมบางคนในระหว่างสัปดาห์และขอให้พวกเขาเตรียมมาแบ่งปัน

สิ่งที่พวกเขาเรียนรู้”	(หน้า	vii	ในหนังสือเล่มนี้)
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President Ezra Taft Benson frequently testified of the power of God’s word.ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันเป็นพยานบ่อยๆ ถึงพลังแห่งพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า
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บ	ท	ที่		8

พลังแห่งพระวจนะ

“พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าตามที่พบในพระคัมภีร ์
ในถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต และในการเปิดเผยส่วนตัว 

มีพลังเสริมความแข็งแกร่งให้วิสุทธิชนและติดอาวุธ 
ให้พวกเขาด้วยพระวิญญาณเพื่อพวกเขาจะสามารถต่อต้าน 

ความชั่ว ยึดมั่นความดี และพบปีติในชีวิตนี้”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

เมื่อประธานโธมัส เอส.	มอนสันรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่สองของประธานเอสรา	แทฟท์	 
เบ็นสันในฝ่ายประธานสูงสุด	ท่านต้ังข้อสังเกตว่า	“ประธานเบ็นสันเข้าใจเร่ืองต่างๆ	ซ่ึง 

ท่านเกิดความสนใจได้อย่างรวดเร็ว	 	ท่านไม่จำาเป็นต้องพิจารณาเรื่องหน่ึงนานนักก่อน 

จะพบว่าการดลใจจากพระเจ้ากำาลังช้ีนำาท่านในการตัดสินใจ		เน่ืองด้วยการขยายตัวของ 

ศาสนจักรในปัจจุบันท่ัวโลกและมีมากมายหลายเร่ืองมาอยู่ตรงหน้าฝ่ายประธานสูงสุด 

ความสามารถในการเจาะลึกลงไปในรายละเอียดและเข้าถึงแก่นของปัญหาจึงสำาคัญยิ่ง

ต่อการดำาเนินงานบริหารของศาสนจักร”1

วันที่	 4	 เมษายน	 ค.ศ.	 1986	 เกี่ยวเนื่องกับการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของ 

ท่านในฐานะประธานศาสนจักร	ประธานเบ็นสันเป็นประธานควบคุมการประชุมพิเศษ 

สำาหรับผู้นำาฐานะปุโรหิต		พ่ีน้องชายท่ีเข้าร่วมประชุมเห็นความสามารถของท่านในการ 

“เจาะลึกลงไปในรายละเอียดและเข้าถึงแก่นของปัญหา”		เมื่อท่านปราศรัยต่อที่ประชุม	 

ท่านกล่าวถึงการท้าทายมากมายที่วิสุทธิชนเผชิญอยู่—เช่นการล่อลวง	 การดิ้นรนของ

ครอบครัว	 และความยากในการรักษาพระบัญญัติตลอดจนการทำาหน้าที่ในศาสนจักร

ให้เกิดสัมฤทธิผล—ท่านแบ่งปันสิ่งที่เห็นว่าเป็นวิธีแก้ไขการท้าทายเหล่านี้

ประธานเบ็นสันกล่าวคำาพูดเพียงส่วนหนึ่งเท่าน้ันในการประชุมผู้นำาฐานะปุโรหิต 

ครั้งนั้น	 ด้วยเหตุนี้ท่านจึงขอให้รวมโอวาททั้งหมดไว้ในนิตยสารศาสนจักรฉบับการ

ประชุมใหญ่	 บทนี้มีคำาพูดครั้งนั้นทั้งหมด	 ถึงแม้ประธานเบ็นสันประสงค์จะพูดกับ 

ผู้นำาฐานะปุโรหิตโดยตรง	 แต่ท่านสอนหลักธรรมท่ีประยุกต์ใช้ได้กับสมาชิกทุกคนของ 

ศาสนจักร
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คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

2

ขณะที่เราเผชิญการท้าทายสำาคัญต่างๆ ในสมัยของเรา  

เราต้องยึดมั่นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

พี่น้องชายที่รัก	 ช่างเป็นภาพตื่นตาต่ืนใจที่ได้มองเห็นผู้นำาฐานะปุโรหิตกลุ่มนี้และรู้ 

ว่าท่านรับใช้วิสุทธิชนหลายพันคน	 ท่านเป็นตัวแทนโดยรวมของการอุทิศตนและความ 

ซื่อสัตย์มากมาย!	 ไม่มีคนกลุ่มใดในโลกทุกวันนี้ที่ประชุมกันเพื่อจุดประสงค์อันชอบ

ธรรมเหมือนคนกลุ่มนี	้ ทั้งไม่มีคนกลุ่มใด—ทางการเมือง	 ศาสนา	 หรือการทหาร—

ครอบครองพลังอำานาจที่ท่านครอบครองที่นี่คืนนี้

เรามีชีวิตอยู่ในยุคของการท้าทายที่สำาคัญ	 	 เรามีชีวิตอยู่ในเวลานั้นซึ่งพระเจ้ารับสั่ง

ไว้เมื่อพระองค์ตรัสว่า	“สันติสุขจะถูกนำาไปจากแผ่นดินโลก,	และมารจะมีอำานาจเหนือ

การครอบครองของเขาเอง”	 (คพ.	 1:35)	 เรามีชีวิตอยู่ในยุคนั้นซึ่งยอห์นผู้เปิดเผยเห็น

ล่วงหน้าเมื่อ	 “พญานาคก็โกรธแค้นหญิงนั้น	 มันจึงออกไปทำาสงครามกับพงศ์พันธุ์ที่ 

เหลืออยู่ของนาง	คือคนท้ังหลายท่ีรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำาพยานของ 

พระเยซู”	 (วิวรณ์	 12:17)	 พญานาคคือซาตาน	 และหญิงหมายถึงศาสนจักรของพระ- 

เยซูคริสต์	 	ซาตานกำาลังทำาสงครามกับสมาชิกของศาสนจักรผู้มีประจักษ์พยานและ 

พยายามรักษาพระบัญญัติ	 	แม้สมาชิกเราจำานวนมากยังคงซื่อสัตย์และเข้มแข็ง	แต่บาง 

คนหวั่นไหว		บางคนกำาลังตก		บางคนกำาลังทำาให้เกิดสัมฤทธิผลตามคำาพยากรณ์ของ 

ยอห์นว่าในสงครามกับซาตาน	วิสุทธิชนบางคนจะพ่ายแพ้	(ดู	วิวรณ์	13:7)

ศาสดาพยากรณ์ลีไฮเห็นยุคของเราในความฝันอันสำาคัญย่ิงของท่านเช่นกันเม่ือท่าน 

เห็นภาพต้นไม้แห่งชีวิต	 	ท่านเห็นว่าคนจำานวนมากจะระหกระเหินอย่างคนตาบอดใน

หมอกแห่งความมืด	ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงการล่อลวงของมาร	 (ดู	 1 นีไฟ	 12:17)	 	 ท่าน

เห็นบางคนตกไป	“ในทางที่ต้องห้าม”		คนอื่นๆ	จมอยู่ในแม่น้ำาแห่งความสกปรก	และ

มีอีกหลายคนระหกระเหินใน	“ถนนสายแปลกๆ”	(1 นีไฟ	8:28,	32)		เมื่อเราอ่านเกี่ยว

กับคำาสาปที่แพร่ระบาดของยาเสพติด	หรืออ่านเกี่ยวกับอันตรายท่วมท้นของสื่อลามก

และการผิดศีลธรรม	 เราสงสัยหรือไม่ว่านี่คือทางต้องห้ามและแม่น้ำาแห่งความสกปรก

ที่ลีไฮพูดถึง

ใช่ว่าทุกคนท่ีลีไฮเห็นว่ากำาลังจะพินาศคือคนของโลก	บางคนมาถึงต้นไม้และรับส่วน 

ผลแล้ว	 	อีกนัยหนึ่งคือ	สมาชิกบางคนของศาสนจักรทุกวันนี้อยู่ในบรรดาจิตวิญญาณ 

เหล่านั้นที่ลีไฮเห็นว่าหายไป
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อัครสาวกเปาโลเห็นยุคของเราเช่นกัน		ท่านเรียกยุคนี้ว่าเป็นเวลาที่สิ่งต่างๆ	เช่นนั้น 

อาทิ	 การดูหมิ่น	 ความไม่ซื่อสัตย์	 ความโหดร้าย	 ความรักใคร่ผิดธรรมชาติ	 ความ

จองหอง	 และการแสวงหาความพอใจจะมีมากมาย	 (ดู	 2  ทิโมธี	 3:1–7)	 ท่านเตือนเช่น

กันว่า	 “คนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะเลวลงกว่าเก่า	 อีกทั้งยังล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่น

ล่อลวงด้วย”	(2 ทิโมธี	3:13)

คำาทำานายอันน่ากลัวเช่นน้ันโดยศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณคงเป็นเหตุให้เกิดความ 

กลัวและความท้อแท้อย่างมากหากศาสดาพยากรณ์เหล่าน้ันไม่ได้เสนอทางออกมาด้วย 

ในขณะเดียวกัน		ในคำาแนะนำาท่ีได้รับการดลใจของพวกท่านเราสามารถพบคำาตอบของ 

วิกฤติทางวิญญาณในสมัยของเรา

ในความฝันของลีไฮ	 ท่านเห็นราวเหล็กซึ่งนำาผ่านหมอกแห่งความมืด	 ท่านเห็นว่า 

ถ้าผู้คนจะยึดราวเหล็กให้แน่น	 พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงแม่น้ำาแห่งความสกปรก	 อยู่

ห่างจากทางที่ต้องห้าม	 หยุดระหกระเหินไปในถนนสายแปลกๆ	 ที่นำาไปสู่ความพินาศ		

ต่อมานีไฟบุตรชายของท่านอธิบายสัญลักษณ์ของราวเหล็กไว้อย่างชัดเจน	 เมื่อเลมัน

กับเลมิวเอลถามว่า	 “ราวเหล็ก.. .หมายถึงสิ่งใดหรือ?”	 นีไฟตอบว่า	 “ราวเหล็กนั้นคือ

พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า;	 และ	 [จงสังเกตสัญญานี้]	 ผู้ใดที่สดับฟังพระวจนะของ

พระผู้เป็นเจ้า, และยึดมั่นในพระวจนะนั้นแล้ว, พวกเขาจะไม่พินาศเลย; ทั้งสิ่งล่อลวง

และลูกศรเพลิงของปฏิปักษ์ก็ไม่อาจครอบงำาพวกเขาไปสู่ความมืดบอด, เพ่ือชักจูงพวก 

เขาไปสู่ความพินาศได”้	 (1 นีไฟ	 15:23–24;	 เน้นตัวเอน)	 	พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

ไม่เพียงนำาเราไปถึงผลอันพึงปรารถนาเหนือผลอื่นใดทั้งหมดเท่านั้น	 แต่ในพระวจนะ

และโดยผ่านพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า	 เราสามารถมีพลังต้านทานการล่อลวง	 พลัง

ขัดขวางงานของซาตานและทูตลับของเขา		

ข่าวสารของเปาโลเหมือนข่าวสารของลีไฮ		หลังจากพรรณนาความช่ัวร้ายอันน่ากลัว 

ของเวลาในอนาคต—อนาคตของท่านแต่ปัจจุบันของเรา!—ท่านกล่าวกับทิโมธีดังนี้	

“แต่ท่านจงดำาเนินต่อไปในสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้ว …

“และตั้งแต่เด็กมาแล้ว	ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์	ซึ่งสามารถให้ปัญญา

แก่ท่านในเรื่องความรอด”	(2 ทิโมธี	3:14–15;	เน้นตัวเอน)

พี่น้องชายที่รัก	นี่คือคำาตอบของการท้าทายที่สำาคัญในสมัยของเรา	 	พระวจนะของ 

พระผู้เป็นเจ้าดังที่พบในพระคัมภีร	์ ในถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต	 และในการ 

เปิดเผยส่วนตัว	 มีพลังเสริมความแข็งแกร่งให้วิสุทธิชนและติดอาวุธพวกเขาด้วยพระ- 

วิญญาณเพื่อพวกเขาจะต่อต้านความชั่วร้าย	ยึดมั่นความดี	และพบปีติในชีวิตนี้2
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2

เมื่อสมาชิกแต่ละคนและครอบครัวใฝ่ใจในพระคัมภีร์ 

ความแข็งขันด้านอื่นในศาสนจักรจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

บัดนี้	 เรากล่าวกับท่านผู้นำาฐานะปุโรหิต	 จงพึ่งคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์ลีไฮ 

และเปาโลตลอดจนคนอื่นๆ	 ที่เหมือนท่านเหล่านั้น	 ในคำาแนะนำาดังกล่าวท่านจะพบ 

ทางออกของเรื่องท้าทายต่างๆ	 ที่ท่านเผชิญอยู่ขณะป้องกันฝูงแกะของท่านจาก	 “หมา 

ป่าที่ร้ายกาจ”	รอบข้างพวกเขา	(ดู	มัทธิว	7:15;	กิจการของอัครทูต	20:29)	เรารู้ว่าท่าน 

มีความกังวลใหญ่หลวงต่อสมาชิกในวอร์ดและสเตคของท่านอีกทั้งใช้เวลาและความ 

พยายามมากเพ่ือพวกเขา		มีมากมายท่ีเราขอจากท่านผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำา		เราวางภาระ 

มากมายไว้บนบ่าท่าน	 เราขอให้ท่านดำาเนินโปรแกรมต่างๆ	 ของศาสนจักร	 สัมภาษณ ์

และให้คำาปรึกษาแก่สมาชิก	 ดูว่าได้จัดการการเงินของสเตคและวอร์ดอย่างถูกต้อง	

บริหารโครงการสวัสดิการ	 สร้างอาคาร	 และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอีกมากมายที่ต้อง

ใช้เวลามาก

แม้ไม่สามารถละเลยและตัดกิจกรรมเหล่าน้ีออกไปได้	 แต่ไม่ใช่ส่ิงสำาคัญท่ีสุดท่ีท่าน 

สามารถทำาให้แก่คนที่ท่านรับใช้	 ในระยะหลัง	 เราได้แนะนำาท่านครั้งแล้วครั้งเล่าว่า 

กิจกรรมบางอย่างให้ผลตอบแทนทางวิญญาณมากกว่ากิจกรรมอื่น	 	 เมื่อต้นปี	 1970	

ประธานฮาโรลด์ บี.	ลีบอกตัวแทนเขตดังนี้

“เราเชื่อม่ันว่าสมาชิกของเราหิวโหยพระกิตติคุณบริสุทธ์ิพร้อมด้วยความจริงและ 

ข้อคิดมากมายของพระกิตติคุณ…มีคนท่ีคล้ายกับจะลืมไปว่าอาวุธอันทรงอานุภาพ 

มากท่ีสุดซ่ึงพระเจ้าประทานแก่เราเพ่ือต้านส่ิงช่ัวร้ายท้ังปวงคือคำาประกาศของพระองค์ 

เอง	 หลักคำาสอนอันเรียบง่ายชัดเจนเกี่ยวกับความรอดตามที่พบในพระคัมภีร์”	 (ใน	

Regional	Representatives’	Seminar,	1	Oct.	1970,	p. 6)

ในข่าวสารจากฝ่ายประธานประสูงสุด	ปี	1976	ประธาน	[สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.	คิม- 

บัลล์]	กล่าวว่า

“ข้าพเจ้าเช่ือม่ันว่าอย่างน้อยช่วงหน่ึงในชีวิต	 เราแต่ละคนต้องค้นพบพระคัมภีร์ด้วย 

ตัวเราเอง—และไม่เพียงค้นพบครั้งเดียวเท่านั้น	แต่ค้นพบครั้งแล้วครั้งเล่า…

“พระเจ้าทรงเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อพระองค์ประทานส่ิงเหล่าน้ีให้เราเพราะ	

‘คนที่ได้รับมาก	 จะต้องเรียกเอาจากคนนั้นมาก’	 (ลูกา	 12:48)	 การมีสิ่งเหล่านี้หมาย

ถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี	้ เราต้องศึกษาพระคัมภีร์ตามพระบัญชาของพระเจ้า	

(ดู	 3  นีไฟ	 23:1–5)	 และเราต้องให้พระคัมภีร์ปกครองชีวิตเรา”	 (Ensign,	 Sept.	 1976,	

pp. 4–5)
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ในเดือนเมษายน	ปี	1982	 เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์.	แม็คคองกีพูดกับตัวแทนเขตเกี่ยวกับ 

การให้พระคัมภีร์มีความสำาคัญเป็นอันดับแรกในการทำางานของเรา		ท่านกล่าวว่า	“เรา 

เกี่ยวข้องกับโปรแกรม	 สถิติ	 และแนวโน้ม	 กับทรัพย์สิน	 ที่ดิน	 และเงินทอง	 กับการ

บรรลุเป้าหมายที่จะเน้นความเป็นเลิศในงานของเรามากจนเรา	‘ละเลยกฎที่สำาคัญกว่า’	

…ไม่ว่าคนเราจะมีพรสวรรค์เพียงใดในเรื่องการบริหาร	 ไม่ว่าพวกเขาจะมีโวหารเพียง 

ใดในการแสดงความคิดเห็น	 ไม่ว่าพวกเขาจะรอบรู้เพียงใดในเรื่องทางโลก—พวกเขา

จะไม่ได้ยินสุรเสียงกระซิบอันไพเราะของพระวิญญาณที่อาจจะเป็นของพวกเขาหาก

พวกเขาไม่จ่ายราคาของการศึกษา	 ไตร่ตรอง	 และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์”	

(ใน	Regional	Representatives’	Seminar,	2	Apr.	1982,	pp. 1–2)

วันเดียวกันนั้น	 เอ็ลเดอร์บอยด์  เค.	 แพคเกอร์พูดกับประธานสเตคและตัวแทนเขต

ดังนี	้ “อาคารและงบประมาณ	 รายงานและโปรแกรม	 ตลอดจนระเบียบปฏิบัติมีความ

สำาคัญมาก	 แต่โดยตัวมันเองแล้วไม่ได้ให้การบำารุงเลี้ยงทางวิญญาณที่จำาเป็นและจะไม่

พรอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้น “เมื่อแต่ละบุคคลและครอบครัวใฝ่ใจศึกษาพระคัมภีร์”
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บรรลุผลสำาเร็จในสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เราทำา…สิ่งที่ถูกต้อง	 สิ่งที่ให้การบำารุงเลี้ยงทาง

วิญญาณอย่างแท้จริง	มีศูนย์รวมอยู่ในพระคัมภีร์”	(ใน	Meeting	with	Stake	Presidents	

and	Regional	Representatives,	2	Apr.	1982,	pp. 1–2)

ข้าพเจ้าเปล่งเสียงของข้าพเจ้าเพ่ิมเข้ากับเสียงของพ่ีน้องชายท่ีเฉลียวฉลาดและได้รับ 

การดลใจเหล่านี	้ และกล่าวกับท่านว่าสิ่งสำาคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ท่านผู้นำาฐานะปุโรหิต 

ทั้งหลายทำาได้คือใฝ่ใจศึกษาพระคัมภีร	์ 	 ค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างขยันหมั่นเพียร	 	ดื่มด่ำา 

พระวจนะของพระคริสต์	 	 เรียนรู้หลักคำาสอน	 	 เชี่ยวชาญหลักธรรมที่พบในนั้น	 	 มี

ความพยายามอีกไม่กี่เรื่องที่จะให้ผลตอบแทนแก่การเรียกของท่านมากกว่านี้	 	 มีอีกไม่

กี่วิธีที่จะให้การดลใจมากกว่านี้ขณะที่ท่านรับใช้

แต่อย่างเดียวไม่พอ	 แม้จะมีคุณค่าก็ตาม	 ท่านต้องใช้ความพยายามและกิจกรรมทั้ง 

หมดของท่านกระตุ้นให้สมาชิกของศาสนจักรศึกษาพระคัมภีร์อย่างมีความหมาย	 	 เรา 

มักจะใช้ความพากเพียรอย่างมากขณะท่ีเราพยายามเพิ่มระดับความแข็งขันในสเตค 

ของเรา	 เราทำางานอย่างขยันหม่ันเพียรเพ่ือเพ่ิมเปอร์เซ็นต์ผู้เข้าร่วมการประชุมศีลระลึก 

เราลงแรงเพ่ือให้ได้เปอร์เซ็นต์เยาวชนชายเป็นผู้สอนศาสนาสูงข้ึน		เราพยายามปรับปรุง 

จำานวนผู้แต่งงานในพระวิหาร	 ทั้งหมดนี้เป็นความพยายามอันน่ายกย่องและสำาคัญต่อ 

การเติบโตของอาณาจักร	 	แต่เมื่อสมาชิกแต่ละคนและครอบครัวใฝ่ใจศึกษาพระคัมภีร ์

เป็นประจำาและสม่ำาเสมอ	ความแข็งขันด้านอ่ืนท้ังหมดจะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ		ประจักษ์ 

พยานจะเพิ่มขึ้น		ปณิธานจะแน่วแน่ขึ้น		ครอบครัวจะเข้มแข็ง	การเปิดเผยส่วนตัวจะ

หลั่งไหลมา3

3

ขณะที่เราศึกษาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า 

เราได้รับการนำาทางในชีวิตประจำาวัน การเยียวยาจิตวิญญาณ  

และพลังหลีกเลี่ยงการหลอกลวงและต่อต้านการล่อลวง

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	 สมิธกล่าวว่า	 “พระคัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือที่ถูกต้องยิ่ง 

กว่าหนังสือใดๆ	บนแผ่นดินโลก,	และเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา,	และ	มนุษย์จะ

เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากข้ึนโดยการยึดม่ันกับหลักการของหนังสือเล่มน้ี, ย่ิงว่าหนังสือ 

เล่มอื่นใด”	 (คำานำาพระคัมภีร์มอรมอน	 เน้นตัวเอน)	 นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการสำาหรับ 

สมาชิกในวอร์ดและสเตคของเราหรือ		เราไม่ปรารถนาจะให้พวกเขาเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า 

มากข้ึนหรือ	หากต้องการเราจงกระตุ้นพวกเขาทุกวิถีทางให้พวกเขาใฝ่ใจศึกษาพยานยุค 

สุดท้ายอันน่าอัศจรรย์นี้ของพระคริสต์
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ท่านต้องช่วยให้วิสุทธิชนเห็นว่าการศึกษาและค้นคว้าพระคัมภีร์ไม่ใช่ภาระที่พระ- 

เจ้าทรงเพ่ิมให้พวกเขา	แต่เป็นพรและโอกาสอันน่าอัศจรรย์		จงสังเกตส่ิงท่ีพระเจ้าพระ- 

องค์เองตรัสเกี่ยวกับประโยชน์ของการศึกษาพระวจนะของพระองค์		พระองค์ตรัสกับ

โยชูวาศาสดายากรณ์-ผู้นำาที่ยิ่งใหญ่ดังนี้

“อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัติน้ีห่างจากปากของเจ้า	 แต่จึงตรึกตรองตามน้ันท้ังกลาง 

วันและกลางคืน	 เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำาตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น	 แล้ว

เจ้าจะมีความเจริญ และประสบความสำาเร็จ”	(โยชูวา	1:8;	เน้นตัวเอน)

พระเจ้าไม่ทรงสัญญาว่าโยชูวาจะมีความมั่งคั่งทางโลกและชื่อเสียง	 แต่ทรงสัญญา 

ว่าชีวิตท่านจะรุ่งเรืองในความชอบธรรม	 และท่านจะประสบความสำาเร็จในเร่ืองสำาคัญ 

ที่สุดในชีวิต	เรื่องนั้นคือ	การค้นหาให้พบปีติแท้จริง	(ดู	2 นีไฟ	2:25)

ท่านมีสมาชิกในสเตคที่ชีวิตพวกเขาแหลกสลายเพราะบาปหรือเรื่องเศร้าสลด	ผู้อยู่ 

ในความสิ้นหวังและปราศจากความหวังหรือไม่	 	ท่านอยากรู้วิธียื่นมือช่วยเหลือและ 

เยียวยาบาดแผลของพวกเขา	ปลอบจิตวิญญาณที่เป็นทุกข์ของพวกเขาหรือไม่	 	ศาสดา 

พยากรณ์เจคอบเสนอวิธีพร้อมคำาสัญญาอันน่าท่ึงน้ี	 “พวกเขาข้ึนมาท่ีน่ีเพ่ือฟังพระวจนะ 

ที่น่าพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้า,	แท้จริงแล้ว,	พระวจนะซึ่งรักษาจิตวิญญาณที่บาดเจ็บ”	

(เจคอบ	2:8;	เน้นตัวเอน)

ทุกวันน้ีโลกเต็มไปด้วยแนวคิดท่ีดึงดูดและล่อใจจนสามารถนำาแม้แต่สมาชิกท่ีดี 

ที่สุดของเราไปสู่ความเชื่อผิดๆ	 และการหลอกลวง	 นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยบางครั้ง 

เต็มไปด้วยหลักคำาสอนของโลกจนพวกเขาเริ่มสงสัยหลักคำาสอนของพระกิตติคุณ 

ผู้นำาฐานะปุโรหิตอย่างท่านจะช่วยเสริมกำาลังให้สมาชิกของท่านต่อต้านคำาสอนหลอก 

ลวงเช่นนั้นอย่างไร		พระผู้ช่วยให้รอดประทานคำาตอบไว้ในคำาเทศนาคร้ังใหญ่บนภูเขา 

มะกอกเทศเมื่อพระองค์ทรงสัญญาว่า	“และผู้ใดที่สั่งสมคำาของเรา, จะไม่ถูกหลอกลวง” 

(จส—ม	1:37;	เน้นตัวเอน)

พระคัมภีร์เต็มไปด้วยคำาสัญญาคล้ายกันเก่ียวกับคุณค่าของพระวจนะ		ท่านมีสมาชิก 

ผู้ปรารถนาการชี้นำาและการนำาทางในชีวิตพวกเขาหรือไม่		สดุดีบอกเราว่า	“พระวจนะ 

ของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์	 และเป็นความสว่างแก่ทางของข้า

พระองค์”	 (สดุด	ี 119:105)	นีไฟสัญญาว่าการดื่มด่ำาพระวจนะของพระคริสต์	 “จะบอก

ท่านทุกสิ่งที่ท่านควรทำา”	(2 นีไฟ	32:3)

มีสมาชิกในฝูงของท่านท่ีหมกมุ่นในบาปและจำาเป็นต้องดึงพวกเขากลับมาหรือไม่ 

คำาสัญญาของฮีลามันสำาหรับพวกเขาคือ	“แท้จริงแล้ว,	เราจึงเห็นว่าผู้ใดก็ตามท่ีปรารถนา 
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ก็อาจยึดมั่นในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า,	 ซึ่งมีชีวิตและทรงพลัง,	 ซึ่งจะแยกกลโกง

และบ่วงและกลอุบายของมารทั้งหมดออกจากกัน”	(ฮีลามัน	3:29)

ความสำาเร็จในความชอบธรรม	พลังหลีกเลี่ยงการหลอกลวงและต่อต้านการล่อลวง	

การนำาทางในชีวิตประจำาวันของเรา	 การเยียวยาจิตวิญญาณ—เหล่านี้คือคำาสัญญาเพียง

ไม่กี่ข้อที่พระเจ้าประทานแก่ผู้จะมาสู่พระวจนะของพระองค์	 	 พระเจ้าทรงสัญญาและ

จะไม่ทำาให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างนั้นหรือ	 แน่นอนว่าถ้าพระองค์ทรงบอกเราว่าสิ่งเหล่า 

นี้จะมาถึงเราถ้าเรายึดมั่นในพระวจนะของพระองค	์เมื่อนั้นพรย่อมเป็นของเราได้	และ

ถ้าเราไม่ยึดมั่น	เราอาจสูญเสียพร	เราอาจขยันหมั่นเพียรมากในด้านอื่น	แต่พรบางอย่าง

พบเฉพาะในพระคัมภีร์	เฉพาะในการมาหาพระวจนะของพระเจ้าและยึดไว้ให้มั่นขณะ

ที่เราบุกเบิกทางฝ่าหมอกแห่งความมืดไปจนถึงต้นไม้แห่งชีวิต4

4

พระวจนะของพระเจ้าเป็นของประทานอันล้ำาค่า 

และเราต้องไม่ปฏิบัติเล่นๆ กับพระวจนะ

ถ้าเราเพิกเฉยสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เรา	 เราอาจสูญเสียพลังและพรซึ่งเราแสวงหา		 

ในพระดำารัสเตือนอันศักด์ิสิทธ์ิท่ีมีต่อวิสุทธิชนสมัยแรก	พระเจ้าตรัสเก่ียวกับพระคัมภีร์ 

มอรมอนดังนี้	 “ความคิดเจ้าในเวลาที่ผ่านมาถูกทำาให้มืดเนื่องจากความไม่เชื่อ,	 และ 

เพระเจ้าปฏิบัติอย่างเล่นๆ	กับสิ่งที่เจ้าได้รับมา—

“ซ่ึงความถือตัวและความไม่เชื่อนำาศาสนจักรท้ังศาสนจักรมาอยู่ภายใต้การกล่าว 

โทษ.

“และการกล่าวโทษนี้อยู่บนลูกหลานของไซอัน,	แม้ทั้งหมด.

“และพวกเขาจะคงอยู่ภายใต้การกล่าวโทษนี้จนกว่าพวกเขาจะกลับใจและระลึกถึง

พันธสัญญาใหม่,	แม้พระคัมภีร์มอรมอน”	(คพ.	84:54–57)

โอ้	พ่ีน้องชายท้ังหลาย	เราจงอย่าปฏิบัติเล่นๆ	กับส่ิงสำาคัญย่ิงท่ีเราได้รับจากพระหัตถ์ 

ของพระเจ้า!		พระวจนะของพระองค์เป็นของประทานล้ำาค่าที่สุดอย่างหนึ่งที่พระองค ์

ประทานแก่เรา	 	ข้าพเจ้าขอให้ท่านตั้งใจมั่นอีกครั้งว่าจะศึกษาพระคัมภีร์	 	 ใฝ่ใจศึกษา 

ทุกวันเพื่อท่านจะมีอำานาจของพระวิญญาณคอยช่วยเหลือท่านในการเรียกของท่าน	

อ่านพระวจนะเหล่านี้ในครอบครัวท่านและสอนลูกๆ	ให้รักและสั่งสมพระวจนะ		จาก

นั้นให้ทำาทุกวิถีทางร่วมกับการสวดอ้อนวอนและในการหารือกับผู้อื่นเพื่อกระตุ้น

สมาชิกของศาสนจักรให้ทำาตามแบบอย่างของท่าน	 หากท่านทำาเช่นนั้น	 ท่านจะพบ 
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ดังแอลมาพบว่า	 “พระวจนะ	 [มี]	 แนวโน้มอย่างยิ่งที่จะนำาผู้คนให้ทำาส่ิงซึ่งเที่ยงธรรม

แท้จริงแล้ว,	 [บังเกิด]	 ผลอันมีพลังแก่จิตใจผู้คนยิ่งกว่าดาบ,	 หรือสิ่งใด,	 ที่ได้เกิดกับ

พวกเขา”	(แอลมา	31:5)

เช่นเดียวกับแอลมา	ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่า	“สมควรที่	[ท่าน]	จะลองอานุภาพแห่ง

พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า”	(แอลมา	31:5)5

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำาถาม

•	 พิจารณาสิ่งที่ประธานเบ็นสันกล่าวว่าเป็น	 “คำาตอบของการท้าทายท่ีสำาคัญในสมัย

ของเรา”	(หัวข้อ	1)		คำาตอบนี้จะช่วยเรารับมือกับการท้าทายที่เราเผชิญอยู่ได้อย่างไร		

•	 ทบทวนผลที่ประธานเบ็นสันกล่าวว่าจะเกิดขึ้น	 “เมื่อแต่ละบุคคลและครอบครัว

ใฝ่ใจศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำาและสม่ำาเสมอ”	 (หัวข้อ	 2)	 ท่านคิดว่าเหตุใดการ

ศึกษาพระคัมภีร์จึงทำาให้เกิดผลเช่นนั้น

•	 ประธานเบ็นสันกล่าวว่าการศึกษาพระคัมภีร์เป็นพร	ไม่ใช่ภาระ	(ดูหัวข้อ	3)		พรใด

มาถึงท่านและครอบครัวผ่านการศึกษาพระคัมภีร์		ท่านจะให้คำาแนะนำาอะไรกับคน

ที่รู้สึกว่าการศึกษาพระคัมภีร์เป็นภาระ

•	 มีอันตรายอะไรบ้างของการปฏิบัติเล่นๆ	 กับพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า	 (ดูหัวข้อ	

4)		เราจะทำาสิ่งใดได้บ้างเพื่อให้เราเอาใจใส่พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

กิจการของอัครทูต	17:11;	2 ทิโมธี	3:16–17;	1 นีไฟ	19:23–24;	แอลมา	32:21–43;	

คพ.	18:33–36;	21:4–6;	68:1–4

ความช่วยเหลือด้านการศึกษา

“หลายคนพบว่าเวลาเหมาะจะศึกษามากท่ีสุดคือตอนเช้าหลังจากพักผ่อนตอน 

กลางคืน…หลายคนชอบศึกษาในเวลาเงียบๆ	 หลังจากการทำางานและเรื่องกลัดกลุ้ม 

ของวันน้ันผ่านไป…บางทีส่ิงสำาคัญกว่าโมงยามของวันคือเวลาประจำาท่ีจัดไว้เพ่ือศึกษา” 

(ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู.	ฮันเตอร์,	“Reading	the	Scriptures,”	Ensign,	Nov.	1979,	64)
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บ	ท	ที่		9

พระคัมภีร์มอรมอน—

ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา

“ไม่มีเรื่องลึกซึ้งในใจเราที่ปรารถนาจะดึงเราให้เข้าใกล ้
พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นหรือ … หากไม่มี พระคัมภีร์มอรมอน 

จะช่วยเราในเรื่องนี้มากกว่าหนังสือเล่มอื่น”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

วันที่	5	มกราคม	ค.ศ.	1986	ประธานเอสรา	แทฟท์	 เบ็นสันควบคุมการประชุมใหญ่
สเตคในแอนนันเดล	 เวอร์จิเนีย—การประชุมสเตคครั้งแรกของท่านในฐานะประธาน

ศาสนจักร	 	 วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่เข้าร่วม	 “ตื้นตันใจอย่างเห็นได้ชัด”	 ขณะพวกเขาฟัง

ท่านพูด		ในโอวาทของท่าน	“ท่านแสดงประจักษ์พยานถึงพลังของพระคัมภีร์มอรมอน

ในการเปลี่ยนชีวิตและนำาผู้คนมาหาพระคริสต์”	 	 ท่านให้	 “คำาท้าทายท่ีเต็มไปด้วยพลัง	

[เพื่อ]	ศึกษาพระคัมภีร์เล่มนี้”1

ข่าวสารดังกล่าวไม่ใช่เร่ืองใหม่ในการปฏิบัติศาสนกิจของประธานเบ็นสัน		ในฐานะ 

สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองท่านกระตุ้นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นประจำาให้ศึกษา

พระคัมภีร์มอรมอนและทำาตามคำาสอนในนั้น2		แต่ในฐานะประธานศาสนจักร	ท่านได้ 

รับการดลใจให้เน้นข่าวสารนี้บ่อยขึ้น		ท่านกล่าวว่า	“พระเจ้าทรงดลใจลอเรนโซ	สโนว ์

ผู้รับใช้ของพระองค์ให้เน้นหลักธรรมเรื่องส่วนสิบอีกครั้งเพื่อไถ่ศาสนจักรจากพันธะ 

การเงิน…เวลานี	้ ในยุคของเรา	พระเจ้าทรงเปิดเผยความจำาเป็นของการเน้นพระคัมภีร์

มอรมอนอีกครั้ง”3	 ประธานเบ็นสันเป็นพยานถึงพระคัมภีร์มอรมอนทุกแห่งที่ท่านไป	

ทั้งในการประชุมผู้สอนศาสนา	 การประชุมใหญ่สเตคและการประชุมใหญ่เขต	 การ

ประชุมใหญ่สามัญ	และการประชุมกับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่4

ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกในฐานะประธานศาสนจักร	 ประธาน 

เบ็นสันบอกเหตุผลประการหน่ึงสำาหรับความเร่งด่วนของข่าวสารน้ี		“เว้นแต่เราจะอ่าน 

พระคัมภีร์มอรมอนและเอาใจใส่คำาสอนในนั้น”	ท่านเตือน	“พระเจ้าตรัสไว้ในพระ-

คัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญาภาค	 84	 ว่าทั้งศาสนจักรอยู่ภายใต้การกล่าวโทษ	



126

 

The Prophet Joseph Smith said that the Book of 
Mormon is “the keystone of our religion.”
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‘และการกล่าวโทษน้ีอยู่บนลูกหลานของไซอัน,	แม้ท้ังหมด’	[คพ.	84:56]		พระเจ้าตรัสต่อ 

ไปว่า	‘และพวกเขาจะคงอยู่ภายใต้การกล่าวโทษน้ีจนกว่าพวกเขาจะกลับใจและระลึกถึง 

พันธสัญญาใหม่,	 แม้พระคัมภีร์มอรมอนและบัญญัติก่อนๆ	 ซึ่งเราให้พวกเขาไว้,	 มิใช่

เพียงเพื่อกล่าว,	แต่เพื่อทำาตามสิ่งนั้นซึ่งเราเขียนไว้’	[คพ.	84:57]”5

ข้อความอ้างอิงต่อไปนี	้ ทั้งหมดมาจากโอวาทที่ประธานเบ็นสันให้ไว้ในฐานะประ- 

ธานศาสนจักร	ให้ตัวอย่างคำาเตือนและคำาสัญญาของท่านเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน

“บัดนี้เราต้องไม่เพียง	พูด	 มากขึ้นเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน	 แต่เราต้อง	ทำา	 มาก

ขึ้นกับพระคัมภีร์เล่มนี	้ 	 เพราะเหตุใดหรือ	 	พระเจ้าตรัสตอบว่า	 ‘เพื่อพวกเขาจะนำาผล

อันสมกับอาณาจักรแห่งพระบิดาของพวกเขาออกมา;	 มิฉะนั้นแส้และการพิพากษายัง

คงมีอยู่เพื่อกระหน่ำาลงบนลูกหลานของไซอัน’	[คพ.	84:58]		เราเคยรู้สึกถึงแส้และการ

พิพากษาดังกล่าว!

“…ถ้าพระคัมภีร์มอรมอนไม่เคยเป็นหรือยังไม่เป็นศูนย์รวมของการศึกษาส่วนตัว	

การสอนครอบครัว	การสั่งสอน	และงานเผยแผ่ศาสนาของเรา	 	 เราต้องกลับใจในเรื่อง

นี้”6

“เราไม่ได้ใช้พระคัมภีร์มอรมอนเท่าที่ควร		บ้านของเราไม่เข้มแข็งเว้นแต่เราจะใช ้

พระคัมภีร์มอรมอนนำาลูกๆ	 ของเรามาหาพระคริสต	์ 	 ครอบครัวเราอาจถูกทำาให้เสื่อม 

โทรมจากแนวความคิดและคำาสอนทางโลกเว้นแต่เรารู้วิธีใช้พระคัมภีร์มอรมอนเปิด 

โปงและต่อสู้กับความเท็จ…ผู้สอนศาสนาของเราไม่มีประสิทธิภาพเว้นแต่พวกเขา 

กำาลังใช้พระคัมภีร์มอรมอน	[สอน]			ผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสทางสังคม	จริยธรรม	วัฒนธรรม 

หรือการศึกษาจะอยู่ไม่รอดภายใต้ความร้อนของวันเว้นแต่รากแก้วของพวกเขาจะหย่ัง

ลงในความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณที่พระคัมภีร์มอรมอนมีอยู่	 	ชั้นเรียนศาสนจักร

ของเราไม่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณเว้นแต่เราจะยกพระคัมภีร์มอรมอนเป็นมาตรฐาน”7

“ข้าพเจ้าอวยพรท่านให้มีความเข้าใจพระคัมภีร์มอรมอนเพิ่มขึ้น		ข้าพเจ้าสัญญากับ

ท่านว่านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป	 ถ้าเราจะอ่านพระคัมภีร์มอรมอนทุกวันและปฏิบัติ

ตามหลักการในนั้น	 พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเทพรที่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งบัดนี้ลงมาบนลูก

แต่ละคนของไซอันและศาสนจักร—และเราจะวิงวอนพระเจ้าให้พระองค์ทรงเริ่มยก

การกล่าวโทษ—แส้และการพิพากษาออกไป	 	ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานอันศักดิ์สิทธิ์ใน

เรื่องนี้”8

“ข้าพเจ้าไม่ทราบทั้งหมดว่าเหตุใดพระผู้เป็นเจ้าทรงปกปักรักษาชีวิตข้าพเจ้าไว้ใน 

ยุคนี	้ แต่ข้าพเจ้าทราบว่าปัจจุบันพระองค์ทรงเปิดเผยต่อข้าพเจ้าว่าบัดน้ีเราจำาเป็นต้อง 

นำาพระคัมภีร์มอรมอนออกไปในวิธีที่น่าอัศจรรย	์ 	ท่านต้องช่วยแบกภาระนี้และรับพร
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นี้ซึ่งพระองค์ทรงมอบให้ทั้งศาสนจักร	แม้ลูกทุกคนของไซอัน

“โมเสสไม่เคยเข้าไปในแผ่นดินที่สัญญาไว	้	โจเซฟ	สมิธไม่เคยเห็นการไถ่ไซอัน		พวก 

เราบางคนอาจไม่มีชีวิตยืนยาวพอจะเห็นวันท่ีพระคัมภีร์มอรมอนท่วมแผ่นดินโลก

และเมื่อพระเจ้าทรงยกการกล่าวโทษออกไป	 (ดู	 คพ.	 84:54–58)	 แต่ข้าพเจ้าตั้งใจจะ 

ใช้วันเวลาที่เหลืออยู่ท้ังหมดในงานอันน่าชื่นชมยินดีน้ันตามพระประสงค์ของพระผู้- 

เป็นเจ้า”9

คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา

พระคัมภีร์มอรมอนสำาคัญเพียงใด	 	 โจเซฟ	สมิธเรียกพระคัมภีร์มอรมอนว่า	 “ศิลา 

หลักแห่งศาสนาของเรา”	(History of the Church,	4:461)		“ถ้านำาเอาพระคัมภีร์มอรมอน 

และการเปิดเผยออกไป”	 ท่านกล่าว	 “ศาสนาของเราอยู่ที่ไหน	 เราย่อมไม่มีศาสนา”	

(History of the Church,	2:52)10

ศิลาหลักคือศิลาก้อนกลางในประตูโค้ง		ศิลาหลักยึดศิลาก้อนอื่นทั้งหมดให้อยู่กับที่	

ถ้านำาศิลาหลักออกไป	ประตูโค้งจะพังลงมา

…ประตูโค้งพังลงมาถ้านำาเอาศิลาหลักออกไปฉันใด	 ศาสนจักรจะตั้งมั่นหรือล้มลง 

ก็ด้วยความจริงของพระคัมภีร์มอรมอนฉันนั้น		ศัตรูของศาสนจักรเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจน		 

น่ีคือสาเหตุท่ีพวกเขาพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือพิสูจน์ให้เห็นว่าพระคัมภีร์มอรมอนไม่จริง 

เพราะถ้าสามารถทำาลายความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์มอรมอนได้	 ศาสดาพยากรณ ์

โจเซฟ	สมิธย่อมไม่น่าเช่ือถือ	คำาอ้างเร่ืองกุญแจฐานะปุโรหิต	การเปิดเผย	และศาสนจักร 

ที่ได้รับการฟื้นฟูย่อมไม่น่าเชื่อถือเช่นกัน		แต่ในทำานองเดียวกัน	ถ้าพระคัมภีร์มอรมอน

จริง—และเวลาน้ีหลายล้านคนเป็นพยานว่าพวกเขาได้รับพยานจากพระวิญญาณว่า

จริง—เขาคนนั้นต้องยอมรับคำาอ้างเรื่องการฟื้นฟูและทั้งหมดที่มาด้วยกัน11

บางทีอาจไม่มีสิ่งใดเป็นพยานถึงความสำาคัญของพระคัมภีร์เล่มนี้ได้ชัดเจนกว่าสิ่ง

ที่พระเจ้าตรัสด้วยพระองค์เอง

พระองค์ตรัสคำาพยานด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เอง	 ว่า	 (1)  พระคัมภีร์เล่มนี้เป็น

ความจริง	(คพ.	17:6)	(2) พระคัมภีร์เล่มนี้มีความจริงและพระวจนะของพระองค์	(คพ.	

19:26)	(3) พระคัมภีร์เล่มนี้แปลด้วยอำานาจจากเบื้องบน	(คพ.	20:8)	(4) พระคัมภีร์เล่ม

นี้มีความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์	(คพ.	20:9;	42:12)	(5) พระคัมภีร์
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เล่มนี้มาจากการดลใจและได้รับการยืนยันด้วยการปฏิบัติของเหล่าเทพ	 (คพ.	 20:10)	

(6) พระคัมภีร์เล่มนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นความจริง 

(คพ.	 20:11)	 และ	 (7)  ผู้ที่รับพระคัมภีร์เล่มนี้ด้วยศรัทธาจะได้รับชีวิตนิรันดร์	 (คพ.	

20:14)12

2

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ 

และนำาเราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น

พันธกิจหลักของพระคัมภีร์มอรมอน	ดังบันทึกไว้บนหน้าปกในคือ	 “เพื่อให้ชาวยิว 

และคนต่างชาติม่ันใจด้วยว่าพระเยซูคือพระคริสต์,	พระผู้เป็นเจ้านิรันดร์,	และทรงแสดง 

องค์ให้ประจักษ์แก่ประชาชาติทั้งปวง.”

คนท่ีแสวงหาความจริงอย่างซ่ือสัตย์จะได้รับประจักษ์พยานว่าพระเยซูคือพระคริสต์ 

ขณะที่เขาไตร่ตรองถ้อยคำาท่ีได้รับการดลใจของพระคัมภีร์มอรมอนร่วมกับการสวด

อ้อนวอน13

เราจดจำาพันธสัญญาใหม	่ แม้พระคัมภีร์มอรมอนหรือไม่	 	 ในพระคัมภีร์ไบเบิลเราม ี

พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่		คำาว่า	พยานหลักฐาน	เป็นภาษาอังกฤษถอดความ 

มาจากภาษากรีกซึ่งสามารถแปลได้ว่า	พันธสัญญา		นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงหมายถึงหรือ 

ไม่เมื่อพระองค์ทรงเรียกพระคัมภีร์มอรมอนว่า	“พันธสัญญาใหม่”			พระคัมภีร์มอรมอน 

เป็นพยานหลักฐานหรือพยานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต	์	นี่คือเหตุผลประการหนึ่ง 

ที่เมื่อเร็วๆ	นี้เราได้เพิ่มคำาว่า	“พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์”	 เข้าไปใน

ชื่อของพระคัมภีร์มอรมอน…

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักในพยานของเราถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นศิลา 

มุมเอกของทุกส่ิงท่ีเราทำา		พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานถึงการดำารงอยู่จริงของพระองค์ 

ด้วยพลังอำานาจและความชัดเจน	ต่างจากพระคัมภีร์ไบเบิลซ่ึงผ่านผู้คัดลอก	ผู้แปล	และ 

ผู้เลื่อมใสศาสนาที่ชั่วร้ายหลายรุ่นผู้เปลี่ยนข้อความ	 แต่พระคัมภีร์มอรมอนมาจากผู ้

เขียนถึงผู้อ่านโดยผ่านขั้นตอนการแปลที่ได้รับการดลใจเพียงขั้นตอนเดียว		ด้วยเหตุนี้

ประจักษ์พยานในนั้นเกี่ยวกับพระอาจารย์จึงชัดเจน	 ไม่มีสิ่งเจือปน	 และเปี่ยมด้วยพลัง	 

แต่พระคัมภีร์มอรมอนทำายิ่งกว่านั้น	 โลกของชาวคริสต์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันปฏิเสธ 

ความเป็นพระเจ้าของพระผู้ช่วยให้รอด		พวกเขาสงสัยการประสูติอันน่าอัศจรรย์ของ 

พระองค์	พระชนม์ชีพอันดีพร้อมของพระองค์	และความเป็นจริงของการฟื้นคืนพระ- 

ชนม์อันรุ่งโรจน์ของพระองค	์ 	 พระคัมภีร์มอรมอนสอนความจริงทั้งหมดนี้ด้วยคำาพูด
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ที่ชัดเจนไม่ผิดพลาด	 อีกทั้งให้คำาอธิบายครบถ้วนที่สุดเกี่ยวกับหลักคำาสอนเรื่องการ 

ชดใช้		หนังสือท่ีได้รับการดลใจจากเบ้ืองบนเล่มน้ีเป็นศิลาหลักอย่างแท้จริงในการกล่าว 

คำาพยานต่อโลกว่าพระเยซูคือพระคริสต์14

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	 สมิธ…กล่าว	 “ข้าพเจ้าบอกบรรดาพี่น้องชายว่าพระคัมภีร์

มอรมอนเป็นหนังสือที่ถูกต้องยิ่งกว่าหนังสือใดๆ	 บนแผ่นดินโลก	 และเป็นศิลาหลัก

แห่งศาสนาของเรา	 และมนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยยึดมั่นกับหลักการ 

ของหนังสือเล่มนี้ยิ่งกว่าหนังสือเล่มอื่นใด”	 [History of the Church, 	 4:461]…ไม่มี

เรื่องลึกซึ้งในใจเราที่ปรารถนาจะดึงเราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น	 เป็นเหมือนพระ- 

องค์มากขึ้นในชีวิตประจำาวัน	 และรู้สึกว่าพระสิริของพระองค์อยู่กับเราเสมอหรือ…	

หากไม่มี	พระคัมภีร์มอรมอนจะช่วยเราในเรื่องนี้มากกว่าหนังสือเล่มอื่น…

พี่น้องชายที่รัก	ประธานมาเรียน จี.	รอมนีย	์…	ผู้รู้ด้วยตนเองถึงพลังที่อยู่ในหนังสือ 

เล่มน้ี	 เป็นพยานถึงพรท่ีสามารถเข้ามาในชีวิตคนเหล่าน้ันผู้จะอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ 

มอรมอน		ท่านกล่าวดังนี้

“ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าถ้าในบ้านของเรา	 บิดามารดาจะอ่านจากพระคัมภีร์มอรมอน 

ในพระคัมภีร์มอรมอน ประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์  
“ชัดเจน ไม่มีสิ่งเจือปน และเปี่ยมด้วยพลัง”
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ร่วมกับการสวดอ้อนวอนเป็นประจำา	ทั้งด้วยตนเองและกับลูกๆ	ของพวกเขา	วิญญาณ 

ของหนังสือที่ยิ่งใหญ่นี้จะแผ่ซ่านในบ้านของเราและทุกคนที่อยู่ในนั้น	 	วิญญาณของ

ความคารวะจะเพิ่มขึ้น	ความเคารพและความเกรงใจกันจะเพิ่มพูน		วิญญาณของความ

ขัดแย้งจะจากไป		บิดามารดาจะแนะนำาลูกๆ	ด้วยความรักและปัญญาที่มากขึ้น		ลูกๆ	จะ

ตอบรับและยอมทำาตามคำาแนะนำาของบิดามารดามากขึ้น		ความชอบธรรมจะเพิ่มขึ้น		

ศรัทธา	 ความหวัง	 และจิตกุศล—ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์—จะมีมากมาย

ในบ้านและชีวิตเรา	นำาสันติ	ปีติ	และความสุขมาให้พวกเขาในยามตื่น”	(Ensign,	May	

1980,	p. 67)

คำาสัญญาเหล่าน้ี—ความรักและความปรองดองในบ้านเพ่ิมข้ึน	 ความเคารพระหว่าง 

บิดามารดาและบุตรธิดามีมากขึ้น	 ความเข้มแข็งทางวิญญาณและความชอบธรรมเพิ่ม

ขึ้น—ไม่ใช่คำาสัญญาเลื่อนลอย	 หากแต่เป็นสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	 สมิธหมายถึง

เมื่อท่านกล่าวว่าพระคัมภีร์มอรมอนจะช่วยให้เราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น15

3

พระคัมภีร์มอรมอนสอนหลักคำาสอนที่แท้จริง  

หักล้างหลักคำาสอนเท็จ และเปิดโปงศัตรูของพระคริสต์

พระเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองว่าพระคัมภีร์มอรมอนประกอบด้วย	 “ความสมบูรณ์

แห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์”	 (คพ.	 20:9)	 นั่นมิได้หมายความว่าพระคัมภีร ์

มอรมอนประกอบด้วยคำาสอนทุกอย่าง	หลักคำาสอนทุกอย่างท่ีเปิดเผยมา		แต่หมายความ 

ว่าในพระคัมภีร์มอรมอนเราจะพบความสมบูรณ์ของหลักคำาสอนเหล่าน้ีที่จำาเป็นต่อ 

ความรอดของเรา	 ซึ่งสอนไว้อย่างเรียบง่ายชัดเจนจนแม้แต่เด็กๆ	 ก็สามารถเรียนรู้แนว 

ทางของความรอดและความสูงส่งได	้ พระคัมภีร์มอรมอนมีคำาสอนเหล่านั้นอยู่มากจน

ขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับหลักคำาสอนแห่งความรอด	 หากปราศจากพระคัมภีร์

เล่มนี้	สิ่งที่สอนในพระคัมภีร์เล่มอื่นส่วนใหญ่คงจะไม่ชัดเจนและไม่มีค่า…16

ตราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสอนพระกิตติคุณ	 พระคัมภีร์มอรมอนมีคำาอธิบาย

ชัดเจนที่สุด	กระชับที่สุด	และสมบูรณ์ที่สุด		ไม่มีบันทึกใดเทียบได้อีกแล้ว		ท่านได้

ความเข้าใจอันสมบูรณ์เช่นนั้นในบันทึกใดเกี่ยวกับสภาพของการตก	 สภาพของความ

ตายทางร่างกายและทางวิญญาณ	 หลักคำาสอนเรื่องการชดใช้	 หลักคำาสอนเรื่องความ

ยุติธรรมและความเมตตาดังที่เกี่ยวข้องกับการชดใช	้หลักธรรมและศาสนพิธีแห่งพระ- 

กิตติคุณ			พระคัมภีร์มอรมอนมีเรื่องราวครอบคลุมหลักคำาสอนพื้นฐานเหล่านี้มากที ่

สุด17
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พระคัมภีร์มอรมอน…ยืนยันและชี้ชัดถึงพระคัมภีร์ไบเบิล	 นำาเอาสิ่งกีดขวางออก

ไป	นำาสิ่งที่แจ้งชัดและมีค่ามากมายกลับคืน		 เราเป็นพยานว่าเมื่อใช้ด้วยกัน	พระคัมภีร์

ไบเบิลกับพระคัมภีร์มอรมอนจะหักล้างหลักคำาสอนเท็จ	ยุติความขัดแย้ง	และสถาปนา

สันติภาพ	(ด	ู2 นีไฟ	3:12)18

เรา…ควรรู้จักพระคัมภีร์มอรมอนดีกว่าหนังสือเล่มอ่ืนใด		เราไม่ควรรู้เฉพาะประวัติ- 

ศาสตร์และเรื่องราวเสริมสร้างศรัทธาที่อยู่ในพระคัมภีร์มอรมอนเท่านั้น	 แต่เราควร

เข้าใจคำาสอนในนั้นด้วย		ถ้าเราทำาการบ้านของเราจริงๆ	และเข้าถึงหลักคำาสอนในพระ- 

คัมภีร์มอรมอน	เราสามารถเปิดโปงข้อผิดพลาด	และพบความจริงเพื่อสู้กับทฤษฎีผิดๆ	

และปรัชญามากมายของมนุษย์ในปัจจุบัน

ในศาสนจักรนี้ข้าพเจ้าสังเกตเห็นความแตกต่างในการเล็งเห็น	ความเข้าใจอันลึกซึ้ง	

ความเชื่อมั่น	 และวิญญาณระหว่างคนรู้จักและรักพระคัมภีร์มอรมอนกับคนที่ไม่รู้จัก

และไม่รัก		หนังสือเล่มนี้เป็นตะแกรงร่อนอย่างดี19

พระคัมภีร์มอรมอนเปิดโปงศัตรูของพระคริสต์	 หักล้างหลักคำาสอนเท็จ	 และยุติ

ความขัดแย้ง	 (ดู	 2  นีไฟ	 3:12)	 อีกทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ติดตามท่ีอ่อนน้อมถ่อม

ตนของพระคริสต์ต้านแผนชั่ว	กลยุทธ์	และหลักคำาสอนของมารในสมัยเรา		รูปแบบ

ของผู้ละทิ้งความเชื่อในพระคัมภีร์มอรมอนคล้ายกับรูปแบบที่เรามีในปัจจุบัน		พระผู้- 

เป็นเจ้าทรงออกแบบพระคัมภีร์มอรมอนให้เรามองเห็นความผิดพลาดและรู้วิธีต่อสู้

กับแนวคิดผิดๆ	ด้านการศึกษา	การเมือง	ศาสนา	และปรัชญาในสมัยของเรา20

4

พระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญาเป็นห่วงเชื่อม 

ระหว่างพระคัมภีร์มอรมอนกับงานต่อเนื่องของการฟื้นฟู

ข้าพเจ้าประสงค์จะพูดเจาะจงเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอนและพระคัมภีร์หลักคำา 

สอนและพันธสัญญา	 	 พระคัมภีร์ยุคสุดท้ายอันสำาคัญยิ่งสองเล่มนี้รวมกันเป็นการเปิด 

เผยจากพระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอลเพื่อจุดประสงค์ของการรวมและเตรียมผู้คนของ

พระองค์ให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า…

พระเจ้าตรัสกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	สมิธว่า	“คนรุ่นนี้จะมีคำาของเราโดยผ่านเจ้า”	

(คพ.	 5:10)	 	 พระคัมภีร์มอรมอนและพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญาเป็นส่วน

หนึ่งของสัมฤทธิผลแห่งคำาสัญญาดังกล่าว		งานพระคัมภีร์สองเล่มนี้ช่วยกันนำาพรมาก 

มายมาให้คนรุ่นนี้ …
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พระคัมภีร์ยุคสุดท้ายท้ังสองเล่มเป็นพยานท่ีลึกซ้ึงและทรงพลังถึงพระเจ้าพระเยซู-

คริสต์		ทุกหน้าของทั้งพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญาและพระคัมภีร์มอรมอน

สอนเราเกี่ยวกับพระอาจารย์—ความรักอันยิ่งใหญ่ท่ีทรงมีต่อบุตรธิดาของพระองค์

และการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์—สอนให้เรารู้วิธีดำาเนินชีวิตเพื่อ

เราจะสามารถกลับไปหาพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

พระคัมภีร์ยุคสุดท้ายสองเล่มนี้บรรจุความรู้และพลังในการช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีข้ึน

ในยุคของความช่ัวร้ายใหญ่หลวง		คนท่ีค้นคว้าหน้าหนังสือเหล่าน้ีอย่างละเอียดร่วมกับ 

การสวดอ้อนวอนจะพบการปลอบโยน	 คำาแนะนำา	 การนำาทาง	 และพลังอันเงียบสงบ

เพื่อปรับปรุงชีวิตตนเอง21

พระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญาเป็นห่วงเชื่อมระหว่างพระคัมภีร์มอรมอน 

กับงานต่อเนื่องของการฟื้นฟูผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	 สมิธและผู้สืบตำาแหน่งต่อ

จากท่าน

ในพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญาเราเรียนรู้เกี่ยวกับงานพระวิหาร	 ครอบ- 

ครัวนิรันดร์	 ระดับของรัศมีภาพ	 การจัดองค์การศาสนจักร	 และความจริงอันสำาคัญยิ่ง

อีกมากมายของการฟื้นฟู …

พระคัมภีร์มอรมอนเป็น	 “ศิลาหลัก”	 แห่งศาสนาของเรา	 พระคัมภีร์หลักคำาสอน

และพันธสัญญาเป็นศิลายอดที่มีการเปิดเผยอย่างต่อเนื่องของยุคสุดท้าย	 พระเจ้าทรง

ประทับตราเห็นชอบทั้งศิลาหลักและศิลายอด22

พระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญาเป็นพระคัมภีร์สุดวิเศษที่ประทานให้คนรุ่น 

เราโดยตรง	 มีพระประสงค์ของพระเจ้าสำาหรับเราในวันเวลาสุดท้ายน้ีก่อนการเสด็จ

มาครั้งที่สองของพระคริสต	์ มีความจริงและหลักคำาสอนมากมายที่ไม่ได้เปิดเผยครบ 

ถ้วนในพระคัมภีร์เล่มอื่น	 	 เฉกเช่นพระคัมภีร์มอรมอน	พระคัมภีร์หลักคำาสอนและ

พันธสัญญาจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนที่ศึกษาอย่างละเอียดร่วมกับการสวด

อ้อนวอน

เราเหล่าวิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดตีค่าพระวจนะที่ทรงสงวนไว้ให้เราสูง 

หรือไม่		เรากำาลังใช้หนังสือเกี่ยวกับการเปิดเผยยุคสุดท้ายเหล่านี้เป็นพรแก่ชีวิตเราและ 

ต่อต้านอำานาจของคนชั่วคนนั้นหรือไม	่	นี่คือจุดประสงค์ที่ให้ไว้		เราจะยืนอยู่เบื้องพระ- 

พักตร์พระเจ้าโดยไม่ถูกกล่าวโทษได้อย่างไรถ้าเราไม่เอาใจใส่โดยวางหนังสือเหล่าน้ีไว้

บนหิ้งให้ฝุ่นจับ

บทที ่ 9



 

134

พ่ีน้องท่ีรักท้ังหลาย	 ข้าพเจ้าเป็นพยานอันศักด์ิสิทธ์ิว่าพระคัมภีร์ท้ังสองเล่มน้ีมีพระ- 

ดำาริและพระประสงค์ของพระเจ้าสำาหรับเราในวันเวลาเหล่าน้ีของการทดลองและ 

ความยากลำาบาก		ทั้งสองยืนเป็นพยานถึงพระเจ้าและงานของพระองค์ร่วมกับพระ- 

คัมภีร์ไบเบิล		หนังสือเหล่านี้มีสุรเสียงของพระเจ้าถึงเราในยุคสุดท้าย		ขอให้เราหันมา

อ่านพระคัมภีร์ทั้งสองด้วยความต้ังใจเด็ดเด่ียวและใช้ในวิธีท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ให้

เราใช้23

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำาถาม

•	 ขณะที่ท่านอ่านคำาสอนของประธานเบ็นสันเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลา 

หลักแห่งศาสนาของเรา	 (ดูหัวข้อ	 1)	 จงใคร่ครวญสถานะของพระคัมภีร์เล่มนี้ใน

ชีวิตท่าน	 	 เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อให้พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นใน

ความพยายามของเราต่อการดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ

•	 ประธานเบ็นสันกล่าวว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์และนำาเรา

เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น	(ดูหัวข้อ	2)		ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับพระผู้ช่วย

ให้รอดขณะศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน		พระคัมภีร์มอรมอนนำาท่านและครอบครัว

เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นอย่างไร

•	 เหตุใดเราจึงควร	“รู้จักพระคัมภีร์มอรมอนดีกว่าหนังสือเล่มอื่นใด”	 	หลักคำาสอน

ในพระคัมภีร์มอรมอนเสริมกำาลังท่านต้าน	 “หลักคำาสอนของมารในสมัยของเรา”	

อย่างไร	(ดูหัวข้อ	3)

•	 พระคัมภีร์มอรมอนและพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธัญญาช่วยกันเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้เราในด้านใด	(ดูหัวข้อ	4)

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

อิสยาห์	29:9–18;	1 นีไฟ	13:35–41;	2 นีไฟ	25:23,	26;	29:6–9;	คพ.	1:17–29

ความช่วยเหลือด้านการสอน

“คู่มือบทเรียนส่วนใหญ่จะมีคำาถามเพื่อเร่ิมการสนทนาและทำาให้การสนทนา

ดำาเนินต่อไป		ท่านอาจใช้คำาถามเหล่านี้และเตรียมของท่านเอง		ถามคำาถามที่กระตุ้นให้

เกิดการแสดงความคิดเห็นที่เต็มไปด้วยสาระทางความคิดและช่วยให้ทุกคนไตร่ตรอง

พระกิตติคุณอย่างแท้จริง”	(ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน	[1999],	63)
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Millions have come unto Christ because of the truths in 
the book that Moroni delivered to Joseph Smith.

ผู้คนหลายล้านคนมาหาพระคริสต์เพราะความจริง 
ในหนังสือที่โมโรไนมอบให้โจเซฟ สมิธ
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บ	ท	ที่		1	0

ทำาให้พระคัมภีร์มอรมอน

ท่วมท้นแผ่นดินโลกและชีวิตเรา

“มีพลังใน [พระคัมภีร์มอรมอน] ซึ่งจะเริ่ม 
หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตท่านทันทีที่ท่านเริ่มศึกษา 

พระคัมภีร์เล่มนี้อย่างจริงจัง”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน	 ป	ี 1989	 ประธานโธมัส  เอส.	 มอนสันอ่าน 

ข่าวสารจากประธานเอสรา	 แทฟท์	 เบ็นสันถึงเด็กๆ	 ของศาสนจักร	 ในข่าวสารนี้

ประธานเบ็นสันกล่าวว่า

“ข้าพเจ้าทราบว่าท่านกำาลังอ่านพระคัมภีร์มอรมอน	 เพราะข้าพเจ้าได้รับจดหมาย 

ส่วนตัวหลายร้อยฉบับจากท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านกำาลังอ่านพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิเล่ม

นี้	นั่นทำาให้ข้าพเจ้าน้ำาตาไหลเพราะดีใจที่ได้ยินเช่นนั้น…

“ข้าพเจ้าพอใจเหลือเกินที่ได้ยินว่าท่านรักพระคัมภีร์มอรมอน	 ข้าพเจ้า ก็รักเช่นกัน	 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้ท่านเรียนรู้จากพระคัมภีร์มอรมอนต่อเน่ืองทุกวัน	 

นี่คือของขวัญพิเศษที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมอบให้ท่าน	 โดยทำาตามคำาสอนที่อยู่ใน 

นั้นท่านจะรู้ว่าต้องทำาตามประสงค์ของพระบิดาในสวรรค์ของเรา”1

ท่ัวศาสนจักร	 วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเอาใจใส่คำาแนะนำาน้ีจากศาสดาพยากรณ์ของพวก 

เขา	 	 เรื่องราวต่อไปนี้ให้ตัวอย่างพรที่มาถึงผู้ขานรับคำาขอร้องของประธานเบ็นสันให	้

“พระคัมภีร์มอรมอนท่วมท้นแผ่นดินโลกและชีวิต	[พวกเขา]”2

“‘ท่านคงจะไม่จริงจังกระมัง!’	 มาร์โก	 เมอร์ริลล์คิด…เมื่อเธอได้ยินคำาขอร้องของ

ประธานเอสรา	 แทฟท	์ เบ็นสันครั้งแรกให้บิดามารดาอ่านพระคัมภีร์มอรมอนกับลูก		

‘ลูกๆ	 ของดิฉันอายุแค่หกขวบ	 ห้าขวบ	 และสองขวบ	 	 ดิฉันคงจะเสียเวลาและความ

อดทนไปเปล่าๆ’

“บราเดอร์และซิสเตอร์เมอร์ริลล์ตัดสินใจลองอ่านพระคัมภีร์มอรมอนกับลูกๆ	 เม่ือ 
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พวกเขาอ่านถึงเรื่องของนีไฟกับคันธนูหัก	 เมลิสซาวัยหกขวบป่วยด้วยโรคปอดบวม 

พอดี

“‘ เมลิสซาอ้อนวอนขอให้ดิฉันยอมให้เธอกลับไปโรงเรียนแม้จะป่วย’	มาร์โก	[กล่าว] 

‘เธอบอกว่าถ้าไม่กลับไป	 พาเมลาเพ่ือนของเธอ—ท่ีเป็นสมาชิกของนิกายหน่ึง—คงไม่รู้ 

ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนีไฟ		จากนั้นเมลิสซาก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นและซบหน้ากับแขนดิฉัน		

ดิฉันเช็ดน้ำาตาให้เธอและแนะนำาให้เธอโทรศัพท์บอกเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับนีไฟ

“ ‘ เมื่อดิฉันได้ยินเมลิสซาเล่าเหตุการณ์อย่างละเอียดเกี่ยวกับคันธนูหักของนีไฟ	

ดิฉันนึกถึงความคิดในตอนแรกว่าดิฉันคงเสียเวลาและความอดทนไปเปล่าๆ	 กับการ

อ่านพระคัมภีร์มอรมอนให้ลูกเล็กๆ	ฟัง		โอ	้ดิฉันประเมินความสามารถของพวกเขาใน

การเรียนรู้บทเรียนของพระคัมภีร์มอรมอนต่ำาเกินไป’” 3

ฮาเวิร์ด  เจ.	 แม็คออมเบอร์ที่สอง	 ไตร่ตรองคำาชักชวนของประธานเบ็นสันให้พระ- 

คัมภีร์มอรมอนท่วมท้นแผ่นดินโลก		เขาสงสัยว่า	“ผมจะเป็นส่วนสำาคัญของการทำาเช่น 

นั้นได้อย่างไร

“และแล้วคืนหนึ่ง”	บราเดอร์แม็คออมเบอร์กล่าว		“ขณะกำาลังไตร่ตรองปัญหานี้ผม

นึกขึ้นได้ว่าผมสามารถเปิดโอกาสให้ทุกคนบนท้องถนนได้รับพระคัมภีร์มอรมอน

“แต่มีปัญหาอยู่อย่าง—พวกเขารู้จักผม		พวกเขารู้ว่าสุนัขของผมเห่าพร่ำาเพร่ือ—และ 

เห่าแต่เช้าตรู่		พวกเขารู้ว่าสนามหญ้าบ้านผมไม่ใช่สวนที่ดูงามตาในละแวกนั้น		พวก

เขารู้ข้อบกพร่องในฐานะเพื่อนบ้านอย่างผม	พวกเขาคงจะเบือนหน้าหนี

“ผมตัดสินใจว่าต้องมีศรัทธาและลงมือทำา		ผมจะให้หนังสือพวกเขา—ถึงแม้พวกเขา 

จะโยนทิ้ง	 หรือเก็บไว้บนหิ้งให้ฝุ่นจับหลายป	ี 	 แต่ผมกำาลังคิดในแง่ลบ	 ผมเกือบทำาให้

ตนเองเชื่อว่าความพยายามของผมคงสูญเปล่า

“แต่แล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมรู้จักเพื่อนบ้านอย่างน้อยก็เท่าๆ	 กับที่พวกเขารู้จักผม		

สามสี่คนเคยเล่าเรื่องตลกสองแง่สองง่ามในการประชุมพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา	และคน

เมามากตอนกินบาร์บีคิวครั้งล่าสุดแถวบ้าน		บางคนดูเหมือนแทบไม่มีจุดประสงค์ใน 

ชีวิต		ผมสงสัยว่าผมจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักร	หรือถ้าไม่เคย 

ได้ยินเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน		แน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้สามารถช่วยคนที่ยอมให้

โอกาสอ่าน

“ด้วยเหตุนี้ผมจึงติดต่อทุกคนบนท้องถนนและให้พระคัมภีร์มอรมอนแก่พวกเขา

—ทุกคนขอบคุณผม!		ทุกอย่างราบรื่นดีจนมาถึงถนนถัดไป	พอให้ซอยนี้แล้วก็ไปอีก

ซอยหนึ่ง		เมื่อแจกเสร็จผมได้เยี่ยมบ้าน	104	หลังและให้พระคัมภีร์สี่สิบเล่ม
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“การให้พระคัมภีร์มอรมอนกับคนรู้จักเริ่มง่ายขึ้น

“สุดท้ายผมให้พระคัมภีร์มอรมอนแก่ลูกจ้างท้ังเจ็ดสิบห้าคนในที่ทำางานของผม		

ยี่สิบสามคนเรียนบทสนทนากับผู้สอนศาสนา	 	 เจ็ดคนรับบัพติศมาหลังจากนั้น	 และ 

ลูกส่ีคนของผู้ร่วมงานเข้าร่วมศาสนจักรด้วย		ชายคนหน่ึงเรียนบทสนทนาสองคร้ังแล้ว 

ก็เลิกสนใจศาสนจักร	 	 เจ็ดเดือนต่อมาหลังจากย้ายไปทำางานอีกบริษัทหนึ่งเขาโทรมา 

บอกผมว่าเขาอ่านพระคัมภีร์มอรมอนมาตลอดและรู้เลยว่าเขากำาลังรู้สึกถึงสัมผัสอัน

เงียบสงบของพระวิญญาณ	 เหมือนที่ผมเคยบอก	 	 ไม่นานเขาก็จบบทสนทนาและรับ

บัพติศมา

“ผมรักพระคัมภีร์มอรมอน		ผมคิดว่านี่เป็นนามบัตรของพระเจ้า	และผมอัศจรรย์ใจ 

ท่ีการเร่ิมทำาให้พระคัมภีร์มอรมอนท่วมวิญญาณของแต่ละคนช่างง่ายเหลือเกิน	 	 เม่ือเรา 

ทำางานของพระเจ้าเราย่อมมีความช่วยเหลือจากพระองค์”4

สมาชิกอีกคนหน่ึงพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประจักษ์พยานของเขาเม่ือ 

เขาทำาตามคำาแนะนำาของประธานเบ็นสันให้อ่านพระคัมภีร์มอรมอน	 “เมื่อประธาน 

เบ็นสันท้าทายเราให้อ่านพระคัมภีร์มอรมอน	ผมอายุ	15	ปี		ผมอ่านพระคัมภีร์มาตลอด	

ส่วนใหญ่จะเน้นพันธสัญญาใหม	่ 	 แต่ผมเริ่มศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนทุกวันตามการ 

กระตุ้นของประธานเบ็นสัน		นั่นเป็นจุดพลิกผันครั้งสำาคัญสำาหรับผม		พันธสัญญา 

ใหม่สอนผมเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลกของพระเยซูคริสต	์ และผมจะ 

สำานึกคุณตลอดไปสำาหรับส่ิงน้ัน	แต่ผมต้องการความลึกซ้ึงท่ีมาจากการศึกษาพระคัมภีร์ 

มอรมอน		แม้พระคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยให้ผมรู้ว่าพระเยซูทรงทำาอะไรให้ผู้คนในแผ่นดิน 

ศักดิ์สิทธิ์	แต่พระคัมภีร์มอรมอนทำาให้ผมเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงทำาเพื่อผมลึกซึ้งขึ้น 

การศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนทำาให้ผมมีประจักษ์พยานเกี่ยวกับการชดใช้อันไม่มีขอบ 

เขตของพระผู้ช่วยให้รอด		ต่อมา	เมื่อผมเผชิญวิกฤติที่ทดสอบศรัทธาของผม	ผมหันไป

พึ่งการปลอบโยนและพลังจากพระคัมภีร์มอรมอน		 เวลานี้ผมไม่ปล่อยให้วันใดผ่านไป

โดยไม่อ่านพระคัมภีร์มอรมอน”5

คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

พระคัมภีร์มอรมอนเขียนไว้เพื่อเรา

พระคัมภีร์มอรมอน…เขียนไว้เพื่อสมัยของเรา	 	ชาวนีไฟไม่เคยมีหนังสือเล่มนี้	ชาว 

เลมันในสมัยโบราณก็ไม่เคยม	ีแต่มีไว้เพื่อเรา		มอรมอนเขียนเมื่อใกล้สิ้นสุดอารยธรรม 

ชาวนีไฟ		ท่านย่อบันทึกหลายร้อยป	ีภายใต้การดลใจของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเห็นสิ่งทั้ง
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ปวงนับจากกาลเริ่มต้น	โดยเลือกเรื่องราว	คำาพูด	และเหตุการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

เรามากที่สุด

ผู้เขียนหลักแต่ละท่านของพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานว่าท่านเขียนเพื่อคนรุ่น 

ต่อๆ	 ไปในอนาคต…หากท่านเหล่านั้นเห็นยุคของเราและเลือกสิ่งซึ่งจะมีคุณค่าต่อเรา 

มากที่สุด	 นั่นมิใช่เหตุผลที่เราควรศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนหรอกหรือ	 เราพึงถามตน 

เองเสมอว่า	“เหตุใดพระเจ้าทรงดลใจมอรมอน	(หรือโมโรไนหรือแอลมา)	ให้รวมเรื่อง

นั้นไว้ในบันทึกของท่าน		ฉันจะเรียนรู้บทเรียนใดได้บ้างเพื่อช่วยฉันดำาเนินชีวิตในยุค

สมัยนี้”

มีหลายตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าจะตอบคำาถามน้ันอย่างไร	 ตัวอย่างเช่น	 ในพระคัมภีร์ 

มอรมอนเราจะพบรูปแบบสำาหรับเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง	 	 เนื้อหาหลักของ

พระคัมภีร์มุ่งเน้นช่วงเวลาไม่ก่ีทศวรรษก่อนการเสด็จเยือนอเมริกาของพระคริสต์	 	 เม่ือ 

เราศึกษาเกี่ยวกับช่วงเวลานั้นอย่างถี่ถ้วน	 เราจะคิดได้ว่าเหตุใดบางคนจึงถูกทำาลายใน 

การพิพากษาอันน่าสะพรึงกลัวท่ีเกิดข้ึนก่อนการเสด็จมาของพระองค์และอะไรนำาคน 

อ่ืนๆ	มายืนอยู่ท่ีพระวิหารในแผ่นดินอุดมม่ังค่ังและแยงมือเข้าไปในรอยแผลท่ีพระหัตถ์ 

และพระบาทของพระองค์

จากพระคัมภีร์มอรมอนเราเรียนรู้ว่าสานุศิษย์ของพระคริสต์ดำาเนินชีวิตอย่างไรใน

ช่วงสงคราม		จากพระคัมภีร์มอรมอนเราเห็นความชั่วร้ายของการมั่วสุมลับที่พรรณนา 

ไว้อย่างชัดเจนและน่าหวาดกลัว		ในพระคัมภีร์มอรมอนเราพบบทเรียนสำาหรับรับมือกับ 

การข่มเหงและการละทิ้งความเชื่อ	 เราเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับวิธีทำางานเผยแผ่ศาสนา	

และเหนือสื่งอื่นใด	ในพระคัมภีร์มอรมอนเราเห็นอันตรายของวัตถุนิยมและการปล่อย

ให้ใจหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆ	 ของโลก	 	 ใครจะสงสัยได้อีกหรือว่าหนังสือเล่มนี้เขียนไว้

เพื่อเราและในนั้นเราพบพลัง	การปลอบโยน	และความคุ้มครองอย่างมาก6

2

ขณะที่เราศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนทุกวัน 

พลังของหนังสือจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตเรา

พระคัมภีร์มอรมอนไม่เพียงสอนความจริงแก่เราเท่านั้น	 แต่เป็นความจริงโดยแท	้	

พระคัมภีร์มอรมอนไม่เพียงแสดงประจักษ์พยานถึงพระคริสต์เท่านั้น	แต่เป็นประจักษ์

พยานถึงพระคริสต์โดยแท	้	แต่มีบางอย่างมากกว่านั้น		มีพลังในหนังสือซึ่งจะเริ่มหลั่ง

ไหลเข้ามาในชีวิตท่านทันทีที่ท่านเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง		ท่านจะพบพลังต้านทานการ

ล่อลวงมากขึ้น		ท่านจะพบพลังหลีกเลี่ยงการหลอกลวง		ท่านจะพบพลังอยู่บนทางคับ
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แคบและแคบ	 	 เราเรียกพระคัมภีร์ว่า	 “ถ้อยคำาแห่งชีวิต”(คพ.	84:85)	และไม่มีที่ใดเป็น 

จริงมากกว่าพระคัมภีร์มอรมอน		เม่ือท่านเร่ิมหิวกระหายถ้อยคำาเหล่าน้ี	ท่านจะพบชีวิต 

ที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น7

มนุษย์อาจหลอกลวงกัน	 แต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงหลอกลวงมนุษย์	 ด้วยเหตุนี้พระ- 

คัมภีร์มอรมอนจึงให้การทดสอบที่ดีที่สุดซึ่งใช้ตัดสินความจริงของพระคัมภีร์—	กล่าว 

คือ	อ่านแล้วทูลถามพระผู้เป็นเจ้าว่าจริงหรือไม่	[ดู	โมโรไน	10:4] …

นี่เป็นการรับรองข้ันสูงสุดสำาหรับคนซ่ือสัตย์ในใจ—เพื่อรู้โดยการเปิดเผยส่วนตัว

จากพระผู้เป็นเจ้าว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง		หลายล้านคนทำาการทดสอบนี ้

และรู้	และอีกหลายล้านคนยังไม่รู้

เวลานี้วิญญาณ	 เช่นเดียวกับร่างกาย	 ต้องการการบำารุงเลี้ยงอยู่เสมอ	 อาหารของ 

เมื่อวานไม่พอค้ำาจุนความต้องการของวันนี้				ดังนั้นการอ่าน	“หนังสือที่ถูกต้องยิ่งกว่า 

หนังสือใดๆ	บนแผ่นดินโลก”	ตามที่โจเซฟ	สมิธเรียก	นานๆ	ครั้งจึงไม่พอ	(History of 

the Church,	4:461)

ใช่ว่าความจริงท้ังหมดจะมีค่าเท่าเทียมกัน	และใช่ว่าพระคัมภีร์ท้ังหมดจะมีค่าเหมือน 

กัน	 จะมีวิธีใดบำารุงเลี้ยงวิญญาณได้ดีกว่าดื่มด่ำาบ่อยๆ	 จากหนังสือที่ศาสดาพยากรณ ์

โจเซฟ	 สมิธกล่าวว่าจะทำาให้มนุษย์	 “เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยการยึดมั่นกับ

หลักการของหนังสือเล่มน้ี,	ย่ิงกว่าหนังสือเล่มอ่ืนใด”?	(History of the Church,	4:461)8

ผลนิรันดร์ขึ้นอยู่กับการตอบรับหนังสือเล่มนี้หรือไม่	 ใช่	 เป็นพรของเราหรือไม่ก ็

เป็นการกล่าวโทษเรา

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนควรทำาให้การศึกษาหนังสือเล่มน้ีเป็นการเสาะแสวงหา 

ช่ัวชีวิต		หาไม่แล้วเขากำาลังทำาให้จิตวิญญาณของตนอยู่ในอันตรายและละเลยส่ิงท่ีสามารถ 

ให้ความเป็นหนึ่งเดียวกันทางวิญญาณและปัญญาแก่ชีวิตเขาทั้งชีวิต	 มีความแตกต่าง

ระหว่างผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสท่ีสร้างบนศิลาของพระคริสต์ผ่านพระคัมภีร์มอรมอนและ

ยึดราวเหล็กกับคนที่ไม	่[เป็น]	เช่นนั้น9

เรามีจำานวนผู้ท่ีได้รับความเชื่อม่ันผ่านพระคัมภีร์มอรมอนเพิ่มขึ้นว่าพระเยซูคือ 

พระคริสต์		เวลานี้เราต้องการเพิ่มจำานวนผู้จะใช้พระคัมภีร์มอรมอนทำาให้ตนเลื่อมใส 

พระคริสต์		เราจำาเป็นต้องเชื่อมั่นและทำาให้ตนเลื่อมใส

…พี่น้องที่รักทั้งหลาย	 ขอให้เราอ่านพระคัมภีร์มอรมอนและได้รับความเชื่อมั่นว่า 

พระเยซูคือพระคริสต์		ขอให้เราอ่านพระคัมภีร์มอรมอนต่อไปเพ่ือเราจะมาหาพระคริสต์ 

โดยสมบูรณ์มากขึ้น	 เลื่อมใสพระองค	์ มีพระองค์เป็นศูนย์กลาง	 และถูกเผาผลาญใน

พระองค์
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เรากำาลังเผชิญปฏิปักษ์ทุกวัน	 	การท้าทายของยุคน้ีจะทัดเทียมกับการท้าทายในอดีต 

และการท้าทายเหล่าน้ีจะเพ่ิมข้ึนท้ังทางโลกและทางวิญญาณ		เราต้องใกล้ชิดพระคริสต์ 

เราต้องรับพระนามของพระองค์ไว้กับเราทุกวัน	 ระลึกถึงพระองค์เสมอ	 และรักษา 

พระบัญญัติของพระองค์10

3

เราต้องทำาให้พระคัมภีร์มอรมอนท่วมท้น 

แผ่นดินโลกและชีวิตเรา

เราแต่ละคนต้องมีประจักษ์พยานของเราเองเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอนผ่านพระ- 

วิญญาณบริสุทธิ์		ต่อจากนั้นเราควรแบ่งปันประจักษ์พยานของเราควบคู่กับพระคัมภีร์

มอรมอนให้คนอื่นๆ	เพื่อพวกเขาจะรู้ความจริงของพระคัมภีร์เล่มนี้ผ่านพระวิญญาณ

บริสุทธิ์เช่นกัน11

ท่านนึกภาพออกหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับจำานวนพระคัมภีร์มอรมอนที่เพิ่มขึ้น 

ในมือผู้สอนศาสนาที่มีจำานวนมากขึ้น	 ผู้รู้วิธีใช้พระคัมภีร์เล่มนี้และผู้เกิดจากพระผู้- 

เป็นเจ้า	เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น	เราจะได้เก็บเกี่ยวจิตวิญญาณมากมายที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้12

ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า	 ยิ่งเราสอนและสั่งสอนจากพระคัมภีร์มอรมอนมากเท่าใด	 

เราจะยิ่งทำาให้พระเจ้าพอพระทัยและพลังความสามารถของเราในการพูดจะมากขึ้น

เท่านั้น	 	 โดยทำาเช่นนี้เราจะเพิ่มผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างมากทั้งในศาสนจักรและในหมู่

คนที่เราเผยแผ่…ต่อจากน้ันงานมอบหมายของเราคือสอนหลักธรรมแห่งพระกิตติคุณ

ซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอน		“สิ่งเหล่านี้จะเป็นคำาสอนของพวก

เขา,	ดังที่พวกเขาจะได้รับการชี้แนะจากพระวิญญาณ”	(คพ.	42:13)13

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นเครื่องมือที่พระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบไว้ให้	 “ถั่งท้นแผ่น

ดินโลกดังด้วยน้ำาท่วม,	เพื่อรวบรวมผู้ที่	[พระองค์]	เลือกไว้”	(โมเสส	7:62)		พระคัมภีร์

ศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ต้องเป็นศูนย์กลางมากขึ้นในการสั่งสอน	 การสอน	 และงานเผยแผ่

ศาสนาของเรา

…ในยุคน้ีท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแจกจ่ายพระคำาท่ีตีพิมพ์จำานวนมาก	 พระผู้เป็น- 

เจ้าจะทรงถือว่าเราต้องรับผิดชอบถ้าเวลาน้ีเราไม่นำาเอาพระคัมภีร์มอรมอนออกมา

ด้วยวิธีที่ยิ่งใหญ่

เรามีพระคัมภีร์มอรมอน	เรามีสมาชิก	เรามีผู้สอนศาสนา	เรามีทรัพยากร	และโลกมี

ความต้องการ	เวลาคือเดี๋ยวนี้!
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พี่น้องที่รักทั้งหลาย	 เราแทบหยั่งไม่ถึงพลังของพระคัมภีร์มอรมอน	 หรือบทบาท

อันศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์เล่มนี	้หรือขอบเขตที่ต้องขับเคลื่อนไปให้ถึง …

ข้าพเจ้าท้าทายเราทุกคนให้พิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอนในข้ันตอนท่ีเราสามารถ 

ทำาได้เพื่อนำาพยานเล่มใหม่ถึงพระคริสต์เข้ามาในชีวิตเราโดยสมบูรณ์มากขึ้นและ

เข้าไปสู่โลกที่ต้องการพยานดังกล่าวอย่างมาก

ข้าพเจ้าเห็นภาพหลายครอบครัวตื่นตัว	ชั้นเรียนมีชีวิตชีวา	และแท่นพูดลุกโชนด้วย

วิญญาณของข่าวสารในพระคัมภีร์มอรมอน

ข้าพเจ้าเห็นภาพผู้สอนประจำาบ้านและผู้เยี่ยมสอน	 เจ้าหน้าที่วอร์ดและสาขา	 ผู้นำา

ในสเตคและคณะเผยแผ่กำาลังให้คำาแนะนำาผู้คนของเราจากหนังสือที่ถูกต้องย่ิงกว่า

หนังสือเล่มอื่นใดบนแผ่นดินโลก—พระคัมภีร์มอรมอน

ข้าพเจ้าเห็นภาพศิลปินนำาใจความและบุคคลสำาคัญจากพระคัมภีร์มอรมอนใส่ไว้ใน

ภาพยนตร์	ละคร	วรรณกรรม	เพลง	และภาพวาด

ข้าพเจ้าเห็นภาพผู้สอนศาสนาหลายพันคนเข้าไปสู่สนามเผยแผ่พร้อมด้วยข้อความ 

 

“ข้าพเจ้าเห็นภาพพระคัมภีร์มอรมอนท่วมท้นแผ่นดินโลก”

บทที ่ 10
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หลายร้อยข้อท่ีพวกเขาท่องจำาจากพระคัมภีร์มอรมอนเพื่อพวกเขาจะได้สนองความ

ต้องการของโลกที่หิวโหยทางวิญญาณ

ข้าพเจ้าเห็นภาพท้ังศาสนจักรเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากข้ึนโดยยึดม่ันกับหลักคำา

สอนของพระคัมภีร์มอรมอน

โดยแท้แล้ว	ข้าพเจ้าเห็นภาพพระคัมภีร์มอรมอนท่วมท้นแผ่นดินโลก14

ข้าพเจ้าขอชมเชยวิสุทธิชนที่ซ่ือสัตย์ผู้กำาลังพยายามทำาให้พระคัมภีร์มอรมอนท่วม

ท้นแผ่นดินโลกและชีวิตท่าน		เราไม่เพียงต้องนำาเอาพระคัมภีร์มอรมอนออกไปด้วยวิธี

ที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น	แต่เราต้องกล้านำาเอาข่าวสารอันน่าอัศจรรย์ของพระคัมภีร์มอรมอน

เข้ามาในชีวิตเราและทั่วโลกมากขึ้นด้วย15

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำาถาม

•	 ในหัวข้อ	 1	 ทบทวนคำาแนะนำาของประธานเบ็นสันเกี่ยวกับวิธีศึกษาพระคัมภีร ์

มอรมอน		คำาแนะนำานี้สามารถช่วยเรารับมือกับการท้าทายอย่างไร		ข้อความใดบ้าง

ในพระคัมภีร์มอรมอนเกี่ยวข้องกับการท้าทายที่เราเผชิญอยู่

•	 ท่านเคยเห็นสัมฤทธิผลแห่งคำาสัญญาที่ระบุไว้ในหัวข้อ	 2	 ในด้านใด	 เราจะทำาสิ่ง

ใดได้บ้างเพื่อแบ่งปันพระคัมภีร์มอรมอนกับคนที่ต้องการคำาสัญญาเหล่านี้ในชีวิต

พวกเขา

•	 ท่านคิดว่า	“ทำาให้พระคัมภีร์มอรมอนท่วมท้นแผ่นดินโลกและชีวิตเรา”	หมายความ

ว่าอย่างไร	(ดูตัวอย่างในหัวข้อ	3)

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

2  นีไฟ	 27:22;	 มอรมอน	 8:26–41;	 โมโรไน	 1:4;	 10:3–5;	 ด	ู คำานำาของพระคัมภีร ์

มอรมอนด้วย

ความช่วยเหลือด้านการศึกษา

ขณะที่ท่านอ่านให้	 “ขีดเส้นใต้และทำาเครื่องหมายคำาหรือวลีเพื่อให้เห็นความแตก 

ต่างระหว่างแนวคิดใน	 [ข้อความ]	 นั้น…เขียนข้อพระคัมภีร์อ้างอิงที่ทำาให้ข้อความที่

ท่านศึกษาชัดเจนขึ้นไว้ตรงที่ว่างริมหน้าหนังสือ	(สั่งสอนกิตติคุณของเรา		[2004],	23)
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Today, Latter-day Saints gather in the Conference Center and 
throughout the world to listen to the living prophet.

กั บ

ปัจจุบันวิสุทธิชนยุคสุดท้ายรวมตัวกันในศูนย์การประชุมใหญ ่
และทั่วโลกเพื่อฟังศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต
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บ	ท	ที่		1	1

ทำาตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต

“ศาสดาพยากรณ์คนสำาคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเรา 
คือคนที่มีชีวิตอยู่ในยุคสมัยของเรา”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

คนืหนึ่งเมื่อเอสรา	 แทฟท์	 เบ็นสันอาย	ุ 15	 ปี	 ท่านนั่งที่โต๊ะอาหารกับคนอื่นๆ	 ใน 

ครอบครัวและฟังบิดาท่านอ่านจดหมายจากประธานโจเซฟ  เอฟ.	 สมิธและที่ปรึกษา 

ของท่านในฝ่ายประธานสูงสุด	 จดหมายส่วนหนึ่งอ่านว่า	 “เราแนะนำาและขอร้องให ้

เริ่มทำา	 ‘การสังสรรค์ในครอบครัว’	 ทั่วศาสนจักร	 นั่นเป็นเวลาที่บิดามารดาให้ลูกชาย 

หญิงมาอยู่พร้อมหน้าในบ้านและสอนพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกเขา…หากวิสุทธิชน 

เชื่อฟังคำาแนะนำานี้	 เราสัญญาว่าพรมากมายจะเกิดขึ้น		ความรักที่บ้านและการเชื่อฟัง 

บิดามารดาจะเพิ่มขึ้น	ศรัทธาจะเพิ่มพูนในใจเยาวชนแห่งอิสราเอล	และพวกเขาจะมี

พลังต่อสู้อิทธิพลชั่วและการล่อลวงซึ่งรุมเร้าพวกเขา”1

ประธานเบ็นสันเล่าในภายหลังว่า	 “เมื่อ	 [บิดาข้าพเจ้า]	 อ่านจดหมายจบ	ท่านพูดว่า	 

‘ฝ่ายประธานสูงสุดพูด	 และนี่คือพระวจนะของพระเจ้าถึงพวกเรา!’	 นับจากเวลานั้น 

เป็นต้นมา	เราพากเพียรจัดสังสรรค์ในครอบครัวในบ้านวัยเด็กของเรา”2

เมื่อประธานเบ็นสันมีครอบครัวของท่านเอง	 ท่านกับภรรยาได้สานต่อประเพณีที ่

ท่านเรียนรู้จากบิดามารดา	 ท่านกล่าวว่า	 “ข้าพเจ้าเป็นพยานจากประสบการณ์นี้	 [ใน

บ้านของบิดามารดา]	 และประสบการณ์คืนของครอบครัวในบ้านข้าพเจ้าเองว่าพรทาง

วิญญาณมากมายเกิดขึ้นได้”3

คริสต์ศักราช	 1947	 ฝ่ายประธานสูงสุดแนะนำาสมาชิกศาสนจักรให้พยายามจัด 

สังสรรค์ในครอบครัวอีกครั้ง		เวลานั้นประธานเบ็นสันเป็นสมาชิกในโควรัมอัครสาวก 

สิบสอง	ท่านเน้นเรื่องนี้ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ		ท่านเป็นพยานว่าครอบ- 

ครัวเป็น	 “สถาบันศักดิ์สิทธิ์”4	 ท่านเตือนวิสุทธิชนให้นึกถึงพรที่จะมาถึงหากพวกเขา 

ทำาตามคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์ให้เสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวตนและ 

จัดสังสรรค์ในครอบครัว		ท่านเป็นพยานว่า	“ความสุขของเราที่นี่และหลังจากนี้ขึ้นอยู ่
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การทำาหน้าที่รับผิดชอบอันสำาคัญยิ่งนี้ให้สำาเร็จ	พี่น้องทั้งหลาย	เรื่องนี้สมควรได้รับ 

การวางแผนร่วมกับการสวดอ้อนวอนและความเอาใจใส่	 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในใจข้าพเจ้า 

ว่าจะเกิดผลตอบแทนมากมาย	 ปีติและความพอใจอย่างมากจะเกิดขึ้นหากเราเอาใจใส่

เรื่องนี้เช่นเดียวกับคำาแนะนำาอื่นๆ	ทั้งหมดที่ฝ่ายประธานศาสนจักรให้เรา”5

โดยมีประสบการณ์กับพรอันเน่ืองจากการเอาใจใส่คำาแนะนำาของผู้รับใช้ที่พระเจ้า 

ทรงเลือก	 เอสรา	 แทฟท์	 เบ็นสันจึงเตือนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายบ่อยๆ	 ให้ติดตามศาสดา 

พยากรณ์ท่ีมีชีวิตอย่างใกล้ชิด	ท่านเป็นพยานอย่างอาจหาญถึงการเรียกจากเบ้ืองบนของ 

ประธานศาสนจักรแต่ละท่านที่ท่านเคยรับใช้6	 เมื่อประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู.	 คิม- 

บัลล์ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นอัครสาวกวันเดียวกับประธานเบ็นสัน	 กล่าวปราศรัยคร้ังแรกใน 

ฐานะประธานศาสนจักรต่อผู้นำาศาสนจักรกลุ่มหนึ่ง	ประธานเบ็นสัน	“ลุกขึ้นกล่าว

ด้วยน้ำาเสียงสะท้อนความรู้สึกของทุกคนที่นั่นมีใจความหลักๆ	ดังนี้	‘ประธานคิมบัลล ์

ครับ	 ตลอดหลายปีท่ีจัดการประชุมเหล่าน้ี	 เราไม่เคยได้ยินคำาปราศรัยเหมือนท่ีท่านเพ่ิง 

ให้	 	มีศาสดาพยากรณ์ในอิสราเอลอย่างแท้จริง’”7	 	 เมื่อการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์นั้นมาถึง 

ประธานเบ็นสันหลังจากมรณกรรมของประธานคิมบัลล์	 ท่านยอมรับด้วยความอ่อน 

น้อมถ่อมตนและความต้ังใจแน่วแน่	 ท่านกล่าวว่า	 “ข้าพเจ้ากับฟลอราภรรยาสวดอ้อน- 

วอนมาตลอดขอให้วันเวลาของประธานคิมบัลล์ยืนยาวบนโลกน้ีและเกิดปาฏิหาริย์กับ

ท่านอีกครั้ง	 	 ในเมื่อพระเจ้าตรัส	 เราจะทำาสุดความสามารถภายใต้การกำากับดูแลของ

พระองค์เพื่อทำาให้งานเจริญก้าวหน้าในแผ่นดินโลก”8

คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

ประธานศาสนจักรเป็นกระบอกเสียง 

ของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก

จงฝึกติดตามศาสดาพยากรณ์อย่างใกล้ชิด				ท่านเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าและ 

เป็นคนเดียวท่ีสามารถพูดแทนพระเจ้าในปัจจุบัน		จงให้คำาแนะนำาท่ีได้รับการดลใจของ 

ท่านมาก่อนส่ิงอ่ืน		จงให้ถ้อยคำาท่ีได้รับการดลใจของท่านเป็นฐานการประเมินคำาแนะนำา 

ของทุกคนผู้มีอำานาจต่ำากว่า	 จากนั้นจงดำาเนินชีวิตใกล้ชิดพระวิญญาณเพื่อท่านจะรู้

ความจริงของทุกเรื่อง9

กระบอกเสียงและศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าบนพื้นพิภพเวลาน้ีได้รับสิทธิอำานาจ 

ผ่านสายอำานาจของศาสดาพยากรณ์ย้อนกลับไปถึงโจเซฟ	 สมิธผู้ได้รับแต่งต้ังโดยเปโตร 

ยากอบ	 และยอห์น	 ผู้ได้รับแต่งตั้งโดยพระคริสต์	 ผู้ทรงเป็นประมุขของศาสนจักร	

บทที ่ 11
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พระผู้สร้างโลกน้ี	 และพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงมนุษย์ท้ังปวงต้องยืนช้ีแจงเบ้ืองพระพักตร์พระ- 

องค์10

ศาสนจักรนี้ไม่ได้กำากับดูแลโดยปัญญาของมนุษย	์	ข้าพเจ้ารู้เช่นนั้น		เดชานุภาพและ

อิทธิพลของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพกำาลังกำากับดูแลศาสนจักรของพระองค์11

2

ศาสดาพยากรณ์คนสำาคัญที่สุดสำาหรับเราคือศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต

พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบทุกเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ	และไม่มีชายใดเป็นประธานศาสน- 

จักรของพระเยซูคริสต์โดยบังเอิญ	หรือยังอยู่ที่นั่นโดยบังเอิญ	หรือถูกเรียกให้กลับบ้าน

โดยบังเอิญ

ศาสดาพยากรณ์คนสำาคัญท่ีสุดท่ีเก่ียวข้องกับเราคือศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตอยู่ใน 

วันเวลาและยุคสมัยของเรา		นี่คือศาสดาพยากรณ์ผู้มีคำาแนะนำาปัจจุบันจากพระผู้เป็น- 

เจ้ามาถึงเรา		การเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้าต่ออาดัมไม่ได้สอนโนอาห์ให้รู้วิธีต่อเรือ		ทุก 

รุ่นต้องมีพระคัมภีร์โบราณ	 บวกพระคัมภีร์ปัจจุบันจากศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต	 ด้วย

เหตุนี้ส่ิงสำาคัญท่ีสุดท่ีท่านควรอ่านและไตร่ตรองคือถ้อยคำาท่ีได้รับการดลใจล่าสุดจาก 

กระบอกเสียงของพระเจ้า		น่ีคือสาเหตุท่ีท่านจำาเป็นต้องมีและอ่านถ้อยคำาเหล่าน้ันอย่าง 

ละเอียด …

เราขอบพระทัยสำาหรับศาสดาผู้พาเราอยู่ในยุคสุดท้าย	[ดู	เพลงสวด	บทเพลงที่	10]12

จงระวังคนเหล่าน้ันผู้จะยกศาสดาพยากรณ์ที่ล่วงลับข้ึนมาคัดค้านศาสดาพยากรณ์

ที่มีชีวิต	เพราะศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตต้องมาก่อนเสมอ13

ประธานแต่ละท่านได้รับคัดเลือกเป็นพิเศษสำาหรับเวลาและสถานการณ์ที่โลกและ 

ศาสนจักรต้องการ		ทุกท่านเป็น	“บุรุษแห่งยุคสมัย”	ดังที่เราเห็นในประธานสเป็นเซอร์ 

ดับเบิลยู.	 คิมบัลล	์ 	 จงตรึกตรองปาฏิหาริย์ของการแต่งตั้งล่วงหน้าและการเตรียมนั้น!		 

ถึงแม้ได้รับเรียกและได้รับกุญแจหลายปีก่อนเวลาที่เสื้อคลุมตกถึงท่าน	 แต่ประธาน

ศาสนจักรมักจะเป็นคนเหมาะสมในจุดที่เหมาะกับเวลา			ปาฏิหาริย์นี้เพียงอย่างเดียวคือ 

หนึ่งในเครื่องหมายบ่งบอกความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนจักร14

ข้าพเจ้าขอถามว่า	เราจำาเป็นต้องมีศาสดาพยากรณ์ตัวจริงของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก 

เวลานี้หรือไม่		ผู้คนในสมัยของโนอาห์จำาเป็นต้องมีศาสดาพยากรณ์เตือนพวกเขาทาง 

วิญญาณและทางโลกหรือไม	่	หากคนหนึ่งไม่ยอมทำาตามโนอาห์	เขาจะรอดจากน้ำาท่วม 

ไหม	 แต่พระคัมภีร์ไบเบิลบอกเราว่า	 ความช่ัวร้ายของผู้คนในวันเวลาสุดท้ายท่ีเรามีชีวิต 

บทที ่ 11
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อยู่จะเทียบได้กับความชั่วร้ายของผู้คนในสมัยของโนอาห์เม่ือพระผู้เป็นเจ้าทรงชำาระ

ล้างแผ่นดินโลกด้วยน้ำาท่วม	 [ดู	 มัทธิว	 24:37–39]	 ท่านคิดว่าเราจำาเป็นต้องมีศาสดา

พยากรณ์ในทุกวันน้ีเพื่อเตือนเราและเตรียมเราสำาหรับการชำาระล้างท่ีคราวนี้พระผู้- 

เป็นเจ้าทรงสัญญาจะทำาให้เกิดขึ้นด้วยไฟหรือไม่15

หากเราต้องการรู้ว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไรกับเรา	 ให้เราถามตัวเราเองว่าเราคิดอย่างไร 

กับแม่ทัพทางศีลธรรมของพระองค์—ชีวิตเราสอดคล้องเพียงใดกับผู้ได้รับการเจิม 

ของพระเจ้า—ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่—ประธานศาสนจักร	 และกับโควรัมฝ่าย 

ประธานสูงสุด16

3

ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตบอกสิ่งที่เราจำาเป็นต้องรู้ 

ไม่จำาเป็นต้องบอกสิ่งที่เราอยากได้ยิน

ลักษณะซ่ึงเป็นท่ีรู้กันของศาสดาพยากรณ์ตัวจริงคือท่านประกาศข่าวสารจากพระ- 

ผู้เป็นเจ้า	 ท่านไม่กล่าวขอโทษเมื่อให้ข่าวสาร	 ทั้งท่านไม่กลัวเสียงสะท้อนของสังคม 

ในฐานะประธานศาสนจักร เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
พูดด้วยความรักมากมายและความเร่งด่วน

บทที ่ 11
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ซึ่งอาจนำาไปสู่การหัวเราะเยาะและการข่มเหง17

บางครั้งมีคนรู้สึกว่าความรู้ทางโลกของพวกเขาในเรื่องหนึ่งเหนือกว่าความรู้จาก 

สวรรค์ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ในเรื่องเดียวกัน  พวก 

เขารู้สึกว่าศาสดาพยากรณ์ต้องมีประกาศนียบัตรทางโลกหรือการอบรมทางโลกเหมือน 

พวกเขาก่อนพวกเขาจึงจะยอมรับเรื่องท่ีศาสดาพยากรณ์ต้องกล่าวซ่ึงอาจขัดแย้งกับ 

การศึกษาทางโลกของพวกเขา  โจเซฟ สมิธได้รับการศึกษาทางโลกมากเพียงใด กระน้ัน 

ท่านก็ยังให้การเปิดเผยทุกหัวข้อ…เราส่งเสริมความรู้ทางโลกในหลายๆ ด้าน แต่จำาไว ้

ว่าถ้ามีความขัดแย้งระหว่างความรู้ทางโลกกับถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ ท่านต้องอยู่

ฝ่ายศาสดาพยากรณ์และท่านจะได้รับพร  เวลาจะแสดงให้เห็นว่าท่านทำาสิ่งที่ถูกต้อง

…ศาสดาพยากรณ์ไม่ต้องพูดว่า “พระเจ้าตรัสดังนั้น” เพื่อให้พระคัมภีร์แก่เรา 

บางครั้งมีคนโต้เถียงเรื่องคำา พวกเขาอาจจะพูดว่าศาสดาพยากรณ์ให้คำาแนะนำาแต ่

เราไม่จำาเป็นต้องทำาตามเว้นแต่ท่านบอกว่านั่นคือพระบัญญัติ  แต่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับ

ศาสดาพยากรณ์ดังนี้ “เจ้าจงเอาใจใส่ถ้อยคำาและบัญญัติทั้งหมดของเขาซึ่งเขาจะให้แก่

เจ้า” (คพ. 21:4)

…ศาสดาพยากรณ์บอกสิ่งที่เราต้องรู้ มักไม่ใช่สิ่งที่เราอยากรู้

“เจ้าประกาศเรื่องยุ่งยากแก่เรา, เกินกว่าเราจะสามารถทนได้” พี่ๆ ของนีไฟบ่น  แต่

นีไฟตอบว่า “คนผิดรับความจริงได้ยาก, เพราะความจริงบาดพวกเขาถึงส่วนลึกที่สุด” 

(1 นีไฟ 16:1–2)

ประธานฮาโรลด์ บี. ลี กล่าวดังนี้ 

“ท่านอาจไม่ชอบสิ่งที่มาจากผู้มีสิทธิอำานาจในศาสนจักร ซึ่งอาจขัดกับความคิด

เห็นทางสังคมของท่าน และอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมของท่านบ้างเรื่อง… 

ความปลอดภัยของท่านและของเราข้ึนอยู่กับว่าเราทำาตามหรือไม่…ขอให้เราติดตาม

ประธานศาสนจักรอย่างใกล้ชิด” (Conference Report, October 1970, p. 152–153)

แต่ศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตคือผู้ทำาให้ชาวโลกเป็นทุกข์อย่างแท้จริง  “แม้แต่ในศาสน- 

จักร” ประธานคิมบัลล์กล่าว “คนจำานวนมากมักตกแต่งสุสานของศาสดาพยากรณ์วัน

วานและปาก้อนหินทางใจใส่ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต” (Instructor, 95:257)

เพราะเหตุใดหรือ  เพราะศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตแนะส่ิงท่ีเราจำาเป็นต้องรู้เวลาน้ี และ 

ชาวโลกชอบศาสดาพยากรณ์ผู้ล่วงลับหรือไม่ก็ห่วงเรื่องของตนเองมากกว่า …

วิธีที่เราขานรับถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตเมื่อท่านบอกส่ิงท่ีเราจำาเป็นต้อง
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รู้แต่ไม่อยากได้ยินเป็นการทดสอบความเลื่อมใสศรัทธาของเรา …

คนมีการศึกษาอาจรู้สึกว่าศาสดาพยากรณ์ได้รับการดลใจต่อเม่ือท่านเห็นตรงกับ 

พวกเขา หาไม่แล้วศาสดาพยากรณ์ก็แค่กำาลังให้ความคิดเห็นของตน—พูดแบบมนุษย ์

คนหนึ่ง คนร่ำารวยอาจรู้สึกว่าพวกเขาไม่จำาเป็นต้องรับคำาแนะนำาจากศาสดาพยากรณ์ที ่

ต่ำาต้อย…

… ศาสดาพยากรณ์ไม่จำาเป็นต้องเป็นที่นิยมชมชอบของโลกหรือคนของโลก

เมื่อศาสดาพยากรณ์เปิดเผยความจริง ความจริงจะแบ่งผู้คน คนใจซื่อสัตย์จะเอาใจ

ใส่ถ้อยคำาของท่าน แต่คนอาธรรม์จะไม่แยแสศาสดาพยากรณ์หรือไม่ก็ต่อต้านท่าน  เม่ือ 

ศาสดาพยากรณ์ชี้ให้เห็นบาปของโลก คนของโลกจะอยากปิดปากศาสดาพยากรณ์ 

หรือไม่ก็กระทำาประหนึ่งศาสดาพยาการณ์ไม่มีตัวตนแทนที่จะกลับใจจากบาปของ

พวกเขา  ความนิยมชมชอบไม่ใช่การทดสอบความจริง  ศาสดาพยากรณ์หลายคนถูก

ฆ่าหรือไม่ก็ถูกขับไล่ ย่ิงเราเข้าใกล้การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเจ้า ท่านคาดได้เลยว่า 

เมื่อคนของโลกชั่วร้ายมากขึ้น ศาสดาพยากรณ์จะเป็นที่นิยมชมชอบของพวกเขาน้อย 

ลง18

4

เราจะได้รับพรเมื่อเราทำาตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต

เพื่อช่วยให้ท่านผ่านการทดสอบอันสำาคัญยิ่งที่อยู่ข้างหน้า ข้าพเจ้าจะให้…กุญแจ

ดอกใหญ่ซึ่งหากท่านจะให้เกียรติ จะตอบแทนท่านด้วยรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าและ

นำาท่านออกมาอย่างผู้ชนะทั้งๆ ที่ซาตานดาลเดือด

…ตามที่ศาสนจักรเราร้องเพลงสวด “เราขอบพระทัยสำาหรับศาสดา” [เพลงสวด, 

บทเพลงที่ 10]  นี่คือกุญแจดอกใหญ่—ทำาตามศาสดาพยากรณ์ …

…ศาสดาพยากรณ์เป็นคนเดียวที่พูดแทนพระเจ้าทุกเรื่อง

ในพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา ภาค 132 ข้อ 7 พระเจ้าตรัสถึงศาสดา

พยากรณ์—ประธาน—และตรัสว่า 

“ไม่มีใครเลยเว้นแต่คนเดียวเท่านั้นบนแผ่นดินโลกในเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีได้รับการ

ประสาทอำานาจนี้และกุญแจทั้งหลายของฐานะปุโรหิตนี้”

จากนั้นใน ภาค 21 ข้อ 4–6 พระเจ้าตรัสดังนี้
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“ดังนั้น, โดยหมายถึงศาสนจักร, เจ้าจงเอาใจใส่ถ้อยคำาและบัญญัติทั้งหมดของเขา 

ซึ่งเขาจะให้แก่เจ้าเมื่อเขาได้รับมัน, โดยเดินอยู่ในความบริสุทธิ์ทั้งมวลต่อหน้าเรา;

“เพราะคำาของเขาเจ้าจงรับ, ราวกับมาจากปากเราเอง, ด้วยความอดทนอย่างที่สุด

และศรัทธา.

“เพราะโดยทำาสิ่งเหล่านี้ประตูแห่งนรกจะเอาชนะเจ้าไม่ได้”19

ศาสดาพยากรณ์จะไม่นำาศาสนจักรออกนอกลู่นอกทาง

ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์กล่าวว่า “ข้าพเจ้ากล่าวแก่อิสราเอล พระเจ้าจะไม่ทรง 

อนุญาตให้ข้าพเจ้าหรือชายคนใดท่ีเป็นประธานของศาสนจักรน้ีนำาท่านให้หลงผิด เร่ือง 

นี้มิได้อยู่ในโปรแกรม มิได้อยู่ในพระดำาริของพระผู้เป็นเจ้า” [ดู คำ�สอนของประธ�น

ศ�สน�จักร: วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ (2004), 204]

ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์พูดถึงเหตุการณ์นี้ซึ่งเกิดขึ้นกับท่าน 

“ข้าพเจ้าจำาได้ เมื่อหลายปีก่อนสมัยข้าพเจ้าเป็นอธิการ ข้าพเจ้าให้ประธานฮีเบอร ์

เจ. แกรนท์พูดกับวอร์ดของเรา  หลังเลิกประชุมข้าพเจ้าขับรถไปส่งท่านที่บ้าน…ขณะ 

ยืนข้างข้าพเจ้าท่านโอบไหล่ข้าพเจ้าและพูดว่า ‘พ่อหนุ่ม คุณต้องติดตามประธานศาสน- 

จักรอย่างใกล้ชิดเสมอ ถ้าท่านบอกให้คุณทำาอะไรก็ตาม และนั่นผิด และคุณทำา พระเจ้า

จะทรงอวยพรคุณ’ จากนั้นด้วยดวงตาเป็นประกาย ท่านพูดว่า ‘แต่คุณไม่ต้องห่วง   

พระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้กระบอกเสียงของพระองค์นำาผู้คนออกนอกลู่นอกทาง’”  

(Conference Report, October 1960, p. 78)20

มีเรื่องเล่าว่าขณะขับรถผ่านชุมชนแห่งหนึ่ง บริคัม ยังก์เห็นชายคนหนึ่งกำาลังสร้าง 

บ้านและท่านบอกเขาเพียงว่าให้เพิ่มความหนาของผนังอีกหนึ่งเท่า  โดยยอมรับว่า

ประธานยังก์เป็นศาสดาพยากรณ์ ชายคนนี้จึงเปลี่ยนแผนและเพิ่มผนังอีกหนึ่งเท่า  ไม่ 

นานหลังจากนั้นเกิดอุทกภัยทั่วเมืองนั้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก แต่ผนัง 

บ้านของชายคนนี้ยังตั้งอยู่  ขณะวางหลังคาบนตัวบ้าน เราได้ยินเขาร้องเพลง “เราขอบ 

พระทัยสำาหรับศาสดา!” 21

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรเรามีเวลาที่ยุ่งยากบางอย่างต้องผ่านพ้นไปให้ได้หากเรา 

อยากกลับบ้านอย่างปลอดภัย  เราจะมีโอกาสเลือกระหว่างคำาแนะนำาที่ขัดแย้งกันจาก

คนบางคน  นั่นคือสาเหตุที่เราต้องเรียนรู้—และยิ่งเรียนรู้เร็วยิ่งดี—ต้องติดตามศาสดา

พยากรณ์ ประธานศาสนจักรอย่างใกล้ชิด22
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ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำ�ถ�ม

• ประธานเบ็นสันกล่าวว่า “จงฝึกติดตามศาสดาพยากรณ์อย่างใกล้ชิด” (หัวข้อ 1)  

ถ้อยคำานี้มีความหมายต่อท่านอย่างไร

• ท่านคิดว่าเหตุใดศาสดาพยากรณ์คนสำาคัญท่ีสุดสำาหรับเราจึงเป็นประธานศาสนจักร 

คนปัจจุบัน (ดูหัวข้อ 2) เราได้รับคำาแนะนำาอะไรเมื่อเร็วๆ นี้จากศาสดาพยากรณ์ที่มี

ชีวิต

• ขณะทบทวนหัวข้อ 3 ให้นึกถึงเวลาที่ท่านทำาตามคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์แม้

ท่านไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้  เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากประสบการณ์เช่นนั้น

• พิจารณา “กุญแจดอกสำาคัญ” ที่ประธานเบ็นสันระบุไว้ในหัวข้อ 4 ท่านได้รับพร

อะไรบ้างเมื่อท่านซื่อตรงต่อกุญแจดอกสำาคัญดอกนี้

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

2 พงศาวดาร 20:20; อาโมส 3:7; เอเฟซัส 2:19–20; 4:11–15; คพ. 1:14–16, 37–38; 

107:91–92; หลักแห่งความเชื่อ 1:6

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน

“อย่ากลัวความเงียบ  บ่อยครั้งผู้คนต้องการเวลาคิดและตอบคำาถามหรือแสดงความ 

รู้สึก  ท่านจะหยุดสักครู่หลังจากถามคำาถาม หลังจากแบ่งปันประสบการณ์ทางวิญญาณ 

หรือเมื่อคนหนึ่งกำาลังมีอุปสรรคในการแสดงความคิดเห็นของเขา” (ไม่มีก�รเรียกใด

ยิ่งใหญ่กว�่ก�รสอน [1999], หน้า 67)
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“How do we obtain the Spirit? ‘By the prayer of faith,’ says the Lord.”“เร�ได้รับพระวิญญ�ณอย่�งไร ‘โดยคำ�สวดอ้อนวอนจ�กศรัทธ�’ พระเจ้�ตรัส”
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บ ท ที่  1 2

“แสวงหาพระวิญญาณในทุกสิ่งที่ท่านทำา”

“เร�ต้องเปิดรับและรู้สึกไวต่อก�รกระตุ้นเตือนของ 
พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด�้นของเร�”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

เม่ือประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันแนะนำาเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ท่านอ่ืนเก่ียวกับการรับใช้ 

ในศาสนจักร ท่านมักจะกล่าวว่า “พี่น้องชาย จงจำาไว้ว่าในงานนี้พระวิญญาณสำาคัญ”1  

เมื่อท่านกับพี่น้องชายเหล่านี้ปฏิบัติศาสนกิจด้วยกัน ท่านสอนหลักธรรมดังกล่าวด้วย 

แบบอย่าง โดยแสดงให้เห็นว่าพระเจ้า “ทรงอยู่ใกล้ชิดผู้รับใช้ของพระองค์ แม้ในระยะ 

เสียงกระซิบ”2 เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูดถึงเวลาที่ท่าน 

ติดตามประธานเบ็นสันไปการประชุมใหญ่สเตคคร้ังหน่ึงซ่ึงจะมีการเรียกประธานสเตค 

คนใหม่ 

“หลังจากสวดอ้อนวอน สัมภาษณ์ ศึกษา และสวดอ้อนวอนอีกคร้ัง เอ็ลเดอร์เบ็นสัน 

ถามข้าพเจ้าว่ารู้หรือไม่ว่าใครจะเป็นประธานคนใหม่ ข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้รับ 

การดลใจเรื่องนั้น ท่านมองหน้าข้าพเจ้าเป็นเวลานานและตอบว่าท่านเองก็ยังไม่ได้รับ   

แต่เรา ได้รับ การดลใจให้ขอผู้ดำารงฐานะปุโรหิตที่มีค่าควรสามคนพูดในการประชุม 

ใหญ่ภาคเย็นวันอาทิตย์ ช่วงเวลาหลังจากผู้พูดคนที่สามเริ่มพูด พระวิญญาณทรง

กระตุ้นเตือนข้าพเจ้าว่าเขาควรเป็นประธานสเตคคนใหม่  ข้าพเจ้ามองไปทางประธาน

เบ็นสันและเห็นน้ำาตาท่านกำาลังไหลอาบแก้ม  เราทั้งคู่ได้รับการเปิดเผย—แต่ก็ต่อเมื่อ

เรายังคงแสวงหาพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ขณะท่ีเราก้าวไปข้างหน้าด้วย

ศรัทธา”3

เมื่อเริ่มการประชุมสำาหรับประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ ประธานเบ็นสันแบ่งปันคำา

แนะนำาต่อไปนี้

“ข้าพเจ้าพูดกับพ่ีน้องของข้าพเจ้ามาหลายคร้ังแล้วว่าพระวิญญาณเป็นองค์ประกอบ 

สำาคัญที่สุดในงานนี้ ด้วยพระวิญญาณและการขยายการเรียกของท่าน ท่านสามารถทำา 

ปาฏิหาริย์แทนพระเจ้าในสนามเผยแผ่ได้  หากปราศจากพระวิญญาณท่านจะไม่ประสบ 

ความสำาเร็จ แม้  ท่านมีพรสวรรค์และความสามารถ
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“ท่านจะได้รับคำาแนะนำาสั่งสอนที่ดีเยี่ยมสามวันติดต่อกัน จะมีการแจกจ่ายคู่มือ 

สนทนาถึงความรับผิดชอบและระเบียบปฏิบัติ จะวิเคราะห์นโยบาย และทั้งหมดนี้จะ 

เป็นประโยชน์ต่อท่านมากที่สุด  แต่ความช่วยเหลือสำาคัญที่สุดที่ท่านจะได้รับในฐานะ 

ประธานคณะเผยแผ่จะไม่มาจากหนังสือหรือคู่มือ  ความช่วยเหลือสำาคัญที่สุดของท่าน 

จะมาจากพระเจ้าพระองค์เองเม่ือท่านวิงวอนขอพระองค์ในการสวดอ้อนวอนอย่าง 

นอบน้อม เมื่อท่านคุกเข่าครั้งแล้วครั้งเล่า ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในการ 

บริหารงานคณะเผยแผ่ของท่าน ท่านจะรู้สึกถึงพระวิญญาณ ท่านจะได้รับคำาตอบ

จากเบื้องบน คณะเผยแผ่ของท่านจะรุ่งเรืองทางวิญญาณเพราะท่านพึ่งพาและวางใจ

พระองค์”4

ประธานเบ็นสันให้คำาแนะนำานี้แก่สมาชิกทุกคนของศาสนจักร รวมทั้งเด็กๆ5 ท่าน 

กล่าวว่า “ในงานนี้พระวิญญาณสำาคัญ—ไม่ว่าท่านจะรับใช้ที่ใด  ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพ- 

เจ้าต้องพึ่งพาพระวิญญาณ  ขอให้เรามีพระวิญญาณองค์นั้นและเป็นสมาชิกที่ซื่อสัตย์

ของศาสนจักร เป็นบุตรธิดาและบิดามารดาที่ภักดี ผู้สอนประจำาบ้านที่มีประสิทธิภาพ 

ครูผู้สร้างสรรค์จรรโลงใจ ผู้นำาที่ได้รับการดลใจของสเตคและวอร์ด”6

ถึงแม้ประธานเบ็นสันจะสอนความจริงนี้อย่างอาจหาญต่อสาธารณชนทั่วโลก แต ่

ความพยายามในเบื้องต้นของท่านคือทำาตามนั้นเป็นส่วนตัวอย่างเงียบๆ   ท่านเริ่มทำาที ่

บ้าน ทำาร่วมกับฟลอราภรรยาท่าน จูเลีย ดาลลีน้องสาวต่างมารดาของฟลอราเคยไป 

เย่ียมครอบครัวเบ็นสัน ต่อมาเธอเขียนจดหมายถึงฟลอราแสดงความเห็นเก่ียวกับครอบ- 

ครัวเบ็นสัน  “บนโลกนี้อะไรจะสมบูรณ์แบบกว่านี้ได้อีก” เธอถาม  “ฉันชื่นชมความ

เรียบง่ายของวิธีดำาเนินชีวิตของพวกคุณแต่เหนือส่ิงอื่นใดฉันประทับใจกับข้อเท็จจริง

ที่ว่าในบ้านคุณมีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย”7

คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

เราควรพยายามให้มีความเป็นเพื่อนอันยั่งยืนของ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดวันเวลาของชีวิตเรา

วิธีที่แน่นอนวิธีหน่ึงซ่ึงเราสามารถตัดสินได้ว่าเราอยู่บนทางคับแคบและแคบหรือ

ไม่คือเราครอบครองพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตเรา

การมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดผลชัดเจน

อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรัก ความยินดี 
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สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน [และ] 

การรู้จักบังคับตน” (กาลาเทีย 5:22–23)

สิ่งสำาคัญที่สุดในชีวิตเราคือพระวิญญาณ  ข้าพเจ้ารู้สึกเช่นนั้นเสมอ  เราต้องเปิดรับ 

และรู้สึกไวต่อการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในชีวิตเราทุกด้าน…การกระ- 

ตุ้นเตือนเหล่าน้ีมักเกิดข้ึนเม่ือเราไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกดดันของการนัดหมายและเม่ือ

เราไม่หมกมุ่นกับความกังวลของชีวิตแต่ละวัน8

ความเข้มแข็งทางวิญญาณ—การประสานสอดคล้องกับพระวิญญาณของพระเจ้า 

—เป็นส่ิงท่ีเราทุกคนจำาเป็นต้องมีมากท่ีสุด  เราควรพยายามให้มีความเป็นเพ่ือนอันย่ังยืน 

ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิตลอดวันเวลาของชีวิตเรา เม่ือเรามีพระวิญญาณ เราจะรักการ 

รับใช้ เราจะรักพระเจ้า เราจะรักคนที่รับใช้กับเรา และคนที่เรารับใช้

หลายปีหลังจากโจเซฟ สมิธเสียชีวิตเป็นมรณสักขี ท่านปรากฏต่อประธานบริคัม 

ยังก์  ขอให้ฟังข่าวสารของท่านดังนี้

“จงบอกผู้คนให้อ่อนน้อมถ่อมตนและซื่อสัตย์ ขอให้แน่ใจว่ามีพระวิญญาณของ

พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยตลอดเวลา และพระวิญญาณจะทรงนำาพวกเขาให้ทำาสิ่งถูกต้อง  จง

ระวังและอย่าหันหลังให้สุรเสียงสงบแผ่วเบา เพราะสุรเสียงนั้นจะสอนท่านว่าต้องทำา

อะไร ไปที่ไหน และจะให้ผลของอาณาจักร จงบอกพี่น้องชายให้เปิดใจรับความรู้สึก

เชื่อมั่นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาถึงเขา ใจเขาจะพร้อมรับ” …

งานยุคสุดท้ายน้ีเป็นงานทางวิญญาณ  ต้องอาศัยความเข้มแข็งทางวิญญาณจึงจะเข้าใจ 

รัก และเล็งเห็นงานนี้  ฉะนั้นจงแสวงหาพระวิญญาณในทุกสิ่งที่ท่านทำา  รักษาพระ- 

วิญญาณให้อยู่กับท่านตลอดเวลา  นั่นคือการท้าทายของเรา9

เราอยู่ในโลกที่ชั่วร้ายมาก  เราแวดล้อมไปด้วยการโฆษณาที่ชวนให้เชื่อว่าชั่วเป็นด ี

และดีเป็นชั่ว คำาสอนเท็จมากมายส่งผลต่อเรา  สิ่งที่งดงาม ดี บริสุทธิ์ ยกระดับจิตใจ 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งแทบทุกอย่างกำาลังถูกท้าทายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

เหตุผลประการหนึ่งท่ีเราอยู่บนโลกนี้คือเพื่อเล็งเห็นระหว่างความจริงกับความผิด  

การเล็งเห็นเช่นนี้เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่แค่เชาว์ปัญญาของเรา

เม่ือเราแสวงหาความจริงอย่างซ่ือสัตย์และต้ังใจจริง คำาสัญญาท่ีไพเราะน้ีจะเกิดสัม- 

ฤทธิผล “พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความรู้แก่เจ้าโดยพระวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์, 

แท้จริงแล้ว, โดยของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งไม่อาจพูดถึงได้” (หลักคำา

สอนและพันธสัญญา 121:26)10

บทที ่ 12
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หากเราอ่อนน้อมถ่อมตนและละเอียดอ่อน 

พระเจ้าจะทรงกระตุ้นเตือนเราผ่านความรู้สึกของเรา

จงสวดอ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรท่านด้วยพระวิญญาณของ

พระองค์ตลอดเวลา  เรามักเรียกพระวิญญาณว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์…พระวิญญาณ

บริสุทธิ์ทรงช่วยให้ท่านเลือกสิ่งถูกต้อง  พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงคุ้มครองท่านจาก

ความชั่วร้าย  พระองค์ทรงกระซิบบอกท่านด้วยสุรเสียงสงบแผ่วเบาให้ทำาสิ่งที่ถูกต้อง  

เมื่อท่าน ทำ� ดี ท่าน รู้สึก ดี และนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธ์กำาลังตรัสกับท่าน  พระ

วิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นเพื่อนที่ประเสริฐ  พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น เสมอ เพื่อช่วยท่าน11

จงไตร่ตรองเร่ืองท่ีท่านไม่เข้าใจ ดังท่ีพระเจ้าทรงบัญชาออลิเวอร์ คาวเดอรี “เจ้าต้อง

ศึกษาไตร่ตรองในความคิดของเจ้า; จากนั้นเจ้าต้องถามเราว่ามันถูกต้องหรือไม่, และ 

หากมันถูกต้องเราจะทำาให้ทรวงอกของเจ้าเผาไหม้อยู่ภายในเจ้า; ฉะนั้น, เจ้าจะ รู้สึก ว่า

มันถูกต้อง” (คพ. 9:8, เน้นตัวเอน)

ท่านสังเกตวลีสุดท้ายหรือไม่ “เจ้าจะ รู้สึก ว่ามันถูกต้อง”

ส่วนใหญ่เราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าด้วยความรู้สึก  หากเราอ่อนน้อมถ่อมตน

และละเอียดอ่อน พระเจ้าจะทรงกระตุ้นเตือนเราผ่านความรู้สึกของเรา  นั่นคือสาเหตุ

ที่การกระตุ้นเตือนทางวิญญาณทำาให้เราตื้นตันจนบางครั้งเกิดปีติอย่างยิ่ง บางคราวถึง

กับน้ำาตาไหล  หลายครั้งทำาให้อารมณ์ของข้าพเจ้าอ่อนโยนและความรู้สึกของข้าพเจ้า

ละเอียดอ่อนมากเมื่อพระวิญญาณทรงสัมผัส

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำาให้ความรู้สึกของเราอ่อนโยนมากขึ้น  เรารู้สึกมีจิตกุศล 

และเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น  เราใจเย็นขึ้นในความสัมพันธ์ของเรา  เราสามารถรักกัน 

ได้มากข้ึน ผู้คนต้องการอยู่ใกล้เราเพราะสีหน้าของเราฉายอิทธิพลของพระวิญญาณ  เรา 

เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นในอุปนิสัยของเรา  ด้วยเหตุนี้เราจึงรู้สึกไวมากขึ้นต่อ 

การกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธ์ิและดังน้ันจึงสามารถเข้าใจเร่ืองทางวิญญาณ 

ได้ชัดเจนขึ้น12

3

เราได้รับพระวิญญาณผ่านการสวดอ้อนวอนและการอดอาหารที่จริงใจ

เราได้รับพระวิญญาณอย่างไร “โดยคำาสวดอ้อนวอนจากศรัทธา” พระเจ้าตรัส [คพ. 

42:14]  เพราะฉะนั้นเราต้องสวดอ้อนวอนด้วยความจริงใจและเจตนาแท้จริง  เราต้อง 
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สวดอ้อนวอนขอศรัทธาเพิ่มข้ึนและสวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณสถิตอยู่กับการ

สอนของเรา  เราควรขอการให้อภัยจากพระผู้เป็นเจ้า

เราพึงสวดอ้อนวอนในวิญญาณเดียวกันและด้วยศรัทธาแรงกล้าเหมือนคำาสวด 

อ้อนวอนของอีนัสในพระคัมภีร์มอรมอน  พวกท่านส่วนใหญ่คุ้นเคยกับเร่ืองราวท่ีสร้าง 

แรงบันดาลใจเรื่องนั้น ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจะไม่เล่าประวัติความเป็นมาซ้ำา  ข้าพเจ้าเพียง

ต้องการดึงความสนใจของท่านมาที่ถ้อยคำาเหล่านี้  อีนัสเป็นพยานว่า “ข้าพเจ้าจะบอก

ท่านถึงการต่อสู้ซึ่งข้าพเจ้าผจญมาต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, ก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้รับ 

การปลดบาปของข้าพเจ้า.” ท่านอธิบายการต่อสู้กับพระผู้เป็นเจ้าไว้ชัดเจน สังเกต

ศรัทธาแรงกล้าในคำาทูลวิงวอนของท่าน

“จิตวิญญาณข้าพเจ้าหิวโหย”

“ข้าพเจ้าคุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระผู้รังสรรค์ของข้าพเจ้า”

“ข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์ในคำาสวดอ้อนวอนอย่างสุดกำาลังและการวิงวอนเพื่อ จิต- 

วิญญ�ณข้�พเจ�้เอง”

“ตลอดทั้งวันข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์”

จากนั้นอีนัสเป็นพยานว่า “สุรเสียงมาถึงข้าพเจ้า, มีความว่า : อีนัส, บาปของเจ้าได ้

รับการให้อภัยแล้ว, และเจ้าจะได้รับพร…ดังนั้น, ความผิดของข้าพเจ้าจึงถูกลบล้าง

ไป.” เมื่อท่านทูลถามพระเจ้าว่านี่เป็นไปได้อย่างไรหรือ พระเจ้าตรัสตอบว่า “เพราะ

ศรัทธาของเจ้าในพระคริสต์…ศรัทธาของเจ้า ทำ�ให้เจ้�สมบูรณ์แล้ว” (อีนัส 1:2, 4–8; 

เน้นตัวเอน)

อีนัสได้รับการเยียวยาทางวิญญาณ  โดยผ่านการวิงวอนอย่างสุดกำาลังต่อพระผู้เป็น- 

เจ้า ท่านประสบกับส่ิงท่ีคนซ่ือสัตย์ในทุกสมัยการประทานสามารถประสบได้ ประสบ 

และต้องประสบหากพวกเขาอยากเห็นพระผู้เป็นเจ้าและเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของ

พระองค์13

หากท่านต้องการมีเจตคติท่ีถูกต้องต่อตำาแหน่งและการเรียกของท่าน…ลองพยายาม 

อดอาหารสักระยะ  ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความเพียงแค่อดอาหารหน่ึงม้ือ แล้วรับประทาน 

มื้อถัดไปมากเป็นสองเท่า  ข้าพเจ้าหมายถึงการอดอาหารจริงๆ และสวดอ้อนวอน

ระหว่างนั้น  นั่นจะทำาให้ท่านมีเจตคติที่ถูกต้องต่อตำาแหน่งและการเรียกของท่านและ

ยอมให้พระวิญญาณทำางานผ่านท่านมากกว่าสิ่งอื่นใดที่ข้าพเจ้ารู้จัก14
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4

การศึกษาพระคัมภีร์ประจำาวัน รวมถึงการพินิจไตร่ตรอง 

ข้อความพระคัมภีร์ จะอัญเชิญพระวิญญาณ

จงค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างขยันหม่ันเพียรในการศึกษาส่วนตัวทุกวัน  การศึกษาพระ- 

คัมภีร์ประจำาวันอัญเชิญพระวิญญาณ15

จงใช้เวลาพินิจไตร่ตรอง  การพินิจไตร่ตรองข้อความพระคัมภีร์ —ยากอบ 1:5—นำา

เด็กหนุ่มคนหน่ึงเข้าไปในป่าเพ่ือส่ือสารกับพระบิดาบนสวรรค์ของเขา น่ันคือส่ิงท่ีเปิด 

สวรรค์ในสมัยการประทานนี้

การพินิจไตร่ตรองข้อความพระคัมภีร์จากหนังสือของยอห์นในพันธสัญญาใหม่ทำา 

ให้เกิดการเปิดเผยอันสำาคัญยิ่งเกี่ยวกับรัศมีภาพสามระดับ [ดู ยอห์น 5:29; คพ. 76]

“ก�รศึกษ�พระคัมภีร์ประจำ�วันอัญเชิญพระวิญญ�ณ”
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การพินิจไตร่ตรองพระคัมภีร์อีกหน่ึงข้อจากสาส์นของเปโตรเปิดสวรรค์ให้ประธาน 

โจเซฟ เอฟ. สมิธเห็นโลกแห่งวิญญาณ  การเปิดเผยดังกล่าว รู้จักกันในชื่อว่านิมิตเรื่อง

การไถ่คนตาย เวลานี้เป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา [ดู  

1 เปโตร 3:18–20; 4:6; คพ. 138]

จงไตร่ตรองนัยสำาคัญของความรับผิดชอบที่พระเจ้าประทานแก่เรา  พระเจ้าทรง

แนะนำาว่า “ให้สัจธรรมแห่งนิรันดรสถิตอยู่ในจิตใจเจ้า” (คพ. 43:34)  ท่านไม่สามารถ

ทำาเช่นนั้นได้เมื่อจิตใจท่านหมกมุ่นกับความห่วงกังวลของโลก

จงอ่านและศึกษาพระคัมภีร์  เราควรศึกษาพระคัมภีร์ในบ้านโดยมีบิดามารดาเป็น 

ผู้นำาและทำาเป็นแบบอย่าง การเข้าใจพระคัมภีร์เกิดขึ้นโดยอำานาจของพระวิญญาณบริ- 

สุทธิ์ เพราะพระเจ้าประทานสัญญานี้แก่ผู้ซื่อสัตย์และเชื่อฟังพระองค์ “เจ้าจะรู้ความ

ลี้ลับและสิ่งที่ส่งเสริมความสงบสุข” (คพ. 42:61)

คำากล่าวต่อไปนี้จากประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์อธิบายว่าเราจะมีความ

เข้มแข็งทางวิญญาณในชีวิตเรามากขึ้นได้อย่างไร

“ข้าพเจ้าพบว่าเม่ือข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์เพียงผิวเผินกับพระผู้เป็นเจ้าและเม่ือดู 

เหมือนว่าไม่มีพระกรรณคอยสดับฟังและไม่มีสุรเสียงรับสั่ง ข้าพเจ้าก็กำาลังห่างไกล

ออกไปทุกที  ถ้าข้าพเจ้าใฝ่ใจศึกษาพระคัมภีร์ระยะทางจะแคบลงและความเข้มแข็ง 

ทางวิญญาณจะกลับคืนมา ข้าพเจ้าพบว่าตนเองกำาลังรักคนที่พึงรักจริงจังมากขึ้นด้วย

สุดใจ ความคิด และกำาลังของข้าพเจ้า และรักพวกเขามากขึ้น  ข้าพเจ้าพบว่าข้าพเจ้าทำา

ตามคำาแนะนำาของคนเหล่านั้นง่ายขึ้น”…

นั่นเป็นคำาแนะนำาที่ยอดเยี่ยมซึ่งข้าพเจ้าทราบโดยประสบการณ์ว่าเป็นความจริง

ย่ิงท่านคุ้นเคยกับพระคัมภีร์มากเพียงใด ท่านจะย่ิงใกล้ชิดพระดำาริและพระประสงค์ 

ของพระเจ้าและท่านจะยิ่งใกล้ชิดกันฉันสามีภรรยาและบุตรธิดามากขึ้นเพียงนั้น  ท่าน

จะพบว่าโดยการอ่านพระคัมภีร์ ความจริงของนิรันดรจะพำานักอยู่ในจิตใจท่าน16

ปฏิปักษ์ไม่ต้องการให้การศึกษาพระคัมภีร์เกิดขึ้นในบ้านของเรา และด้วยเหตุนี้เขา

จึงก่อปัญหาหากเขาทำาได้  แต่เราต้องยืนหยัด17

เราไม่สามารถรู้จักพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูได้หากไม่ศึกษาเกี่ยวกับพระองค์แล้ว 

ทำาตามพระประสงค์ของพระองค์  เส้นทางน้ีนำาเราไปสู่ความรู้ท่ีเปิดเผยเพ่ิมเติมซ่ึงหาก 

เชื่อฟังในที่สุดจะนำาเราไปสู่ความจริงมากขึ้น หากเราทำาตามแบบแผนนี้ เราจะได้รับ

ความสว่างและปีติเพิ่มขึ้น ในที่สุดจะนำาไปสู่ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า เราจะอยู่ที่นั่น

กับพระองค์และจะมีความบริบูรณ์18
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5

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตกับเราเมื่อเราให้เกียรติ 

เคารพ และเชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้า

เราได้รับการสอนว่าพระวิญญาณจะไม่ประทับอยู่ในวิหารที่ไม่สะอาด [ดู ฮีลามัน  

4:24]  ด้วยเหตุนี้สิ่งสำาคัญอันดับแรกของเราอย่างหนึ่งคือพึงแน่ใจว่าชีวิตส่วนตัวของ

เราอยู่ในระเบียบ19

ขอให้ข้าพเจ้าพูดถึงการเช่ือฟัง  เวลาน้ีท่านกำาลังเรียนรู้ท่ีจะรักษาพระบัญญัติท้ังหมด 

ของพระเจ้า  ขณะทำาเช่นนั้นท่านจะมีพระวิญญาณของพระองค์สถิตกับท่าน  ท่านจะ

รู้สึกดีเกี่ยวกับตนเอง  ท่านไม่สามารถ ทำ�  ผิดและ รู้สึก ถูกได้  เป็นไปไม่ได้!20

คำาสัญญาทางโลกสำาหรับการเชื่อฟัง [พระคำาแห่งปัญญา] คือ พวกเขา “จะได้รับ 

พลานามัยในสะดือพวกเขาและไขแก่กระดูกพวกเขา;…[พวกเขา] จะวิ่งและไม่เหน็ด- 

เหนื่อย, และจะเดินและไม่อ่อนล้า.” (คพ. 89:18, 20)

อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้ารู้สึกเสมอว่าพรท่ีย่ิงใหญ่กว่าพรอันเกิดจากการเช่ือฟังพระคำาแห่ง 

ปัญญาและพระบัญญัติอื่นทั้งหมดคือพรทางวิญญาณ

จงฟังคำาสัญญาทางวิญญาณ “วิสุทธิชนท้ังปวงผู้จดจำาท่ีจะรักษาและทำาตามคำากล่าว 

เหล่าน้ี, โดยดำาเนินชีวิตอยู่ในการเช่ือฟัง พระบัญญัติ,…จะพบปัญญาและขุมทรัพย์แห่ง 

ความรู้, แม้ทรัพย์ที่ซ่อนอยู่.” (คพ. 89:18, 19; เน้นตัวเอน)

บางคนคิดว่าคำาสัญญาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เพียงแค่รักษาพระคำาแห่งปัญญา แต ่

ท่านจะสังเกตว่าเราต้องดำาเนินชีวิตในการเชื่อฟังพระบัญญัติ ทั้งหมด แล้วเราจะได ้

รับคำาสัญญาทางวิญญาณแน่นอน นี่หมายความว่าเราต้องเชื่อฟังกฎส่วนสิบ รักษาวัน 

สะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ ดำารงตนให้สะอาดทางศีลธรรมและความบริสุทธิ์ทางเพศตลอด

จนเชื่อฟังพระบัญญัติอื่นทั้งหมด

เมื่อเราทำาทั้งหมดนี้ คำาสัญญาคือ พวกเขา “จะพบปัญญาและขุมทรัพย์แห่งความรู้, 

แม้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่” (คพ. 89:19)

บิดาและมารดาคนใดจะไม่ต้องการการดลใจจากพระเจ้าในการเล้ียงดูบุตรธิดา  ข้าพ- 

เจ้าเป็นพยานว่าพรเหล่านี้เป็นของท่านได้ แน่นอนว่าบิดามารดาไม่ต้องการขัดขวาง

บุตรธิดาจากการได้รับพรของพระเจ้าโดยการไม่เชื่อฟัง  บิดามารดาทุกคนในอิสราเอล

ควรทำาให้ตนเองมีคุณสมบัติคู่ควรกับคำาสัญญาดังกล่าว
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การดำาเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเง่ือนไขของความมีค่าควรเข้า

ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ที่นั่น เราจะได้รับปัญญาและ “ขุมทรัพย์แห่งความรู้” อัน

เกี่ยวเนื่องกับความสุขของเราในชีวิตนี้และปีติชั่วนิรันดร์ …

ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าสมาชิกของศาสนจักรจะมีประจักษ์พยานแข็งขันและเต็มไปด้วย 

พลังชีวิตในพระกิตติคุณได้โดยไม่รักษาพระบัญญัติ ประจักษ์พยานคือการได้รับการ 

ดลใจปัจจุบันให้รู้ว่างานน้ีเป็นความจริง ไม่ใช่ส่ิงท่ีเราได้รับเพียงคร้ังเดียว พระวิญญาณ 

บริสุทธิ์สถิตกับคนที่ให้เกียรติ เคารพ และเชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้า  พระวิญญาณ 

องค์นั้นให้การดลใจแก่บุคคล  ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างนอบน้อมถึงความจริงของคำา

สัญญานี้21

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำ�ถ�ม

• ประธานเบ็นสันกล่าวว่าการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ “มักเกิดขึ้นเมื่อ 

เราไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกดดันของนัดหมายและเม่ือเราไม่หมกมุ่นกับความกังวลของ 

ชีวิตแต่ละวัน” (หัวข้อ 1)  เราจะยังคงรู้สึกไวต่อพระวิญญาณแม้เมื่อเรามีแรงกดดัน

เช่นนั้นได้อย่างไร

• ประธานเบ็นสันสอนว่า “หากเราอ่อนน้อมถ่อมตนและละเอียดอ่อน พระเจ้าจะทรง 

กระตุ้นเตือนเราผ่านความรู้สึกของเรา” (หัวข้อ 2) ท่านเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการรับรู้

การกระตุ้นเตือนเช่นนั้น

• ในหัวข้อ 3 ประธานเบ็นสันกระตุ้นเราให้ทำาตามแบบอย่างของอีนัส ดังที่บันทึกไว ้

ในพระคัมภีร์มอรมอน เราสามารถเรียนรู้บทเรียนอะไรบ้างจากอีนัสเกี่ยวกับการ

แสวงหาพระวิญญาณ

• สำาหรับท่าน อะไรคือความแตกต่างระหว่างการอ่านพระคัมภีร์กับ “การพินิจไตร่- 

ตรองข้อความพระคัมภีร์” (ดูหัวข้อ 4)  ท่านคิดว่าเหตุใดการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน

อย่างขยันหมั่นเพียรจึงช่วยให้เราเปิดรับการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ

• ประธานเบ็นสันกล่าวว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับคนที่ให้เกียรติ เคารพ และ

เชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้า” (หัวข้อ 5) ท่านคิดว่าเหตุใดการพยายามรักษาพระ- 

บัญญัติจึงส่งผลให้เราสามารถรับการดลใจได้

บทที ่ 12
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ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

1 นีไฟ 10:17–19; 2 นีไฟ 4:15–16; โมไซยาห์ 2:36–37; คพ. 8:2–3; 45:56–57; 76:5–

10; 121:45–46

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รศึกษ�

“ขณะศึกษา จงเอาใจใส่ความคิดที่มาสู่ความนึกคิดของท่านและความรู้สึกที่มาสู่ใจ 

ท่าน” (ดู สั่งสอนกิตติคุณของเร� [2004], 18)  ท่านอาจบันทึกความประทับใจที่ได้รับ 

แม้จะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับคำาที่ท่านกำาลังอ่าน  นั่นอาจเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการ

เปิดเผยต่อท่าน

อ้างอิง
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บ ท ที่  1 3

พรอันประมาณค่ามิได้จาก

พระนิเวศน์ของพระเจ้า

“ในพระวิห�รเร�ได้รับพรประเสริฐสุด 
ของพระผู้เป็นเจ�้อันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตนิรันดร ์

พระวิห�รเป็นท�งเข�้สวรรค์อย่�งแท้จริง”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

“ข้าพเจ้าสำานึกในพระกรุณาธิคุณพระเจ้าท่ีความทรงจำาของข้าพเจ้าเก่ียวกับพระวิหาร 

ย้อนกลับไปได้—แม้จนถึงวัยเด็ก” ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันกล่าว  “ข้าพเจ้าจำาได ้

แม่นเม่ือคร้ังเป็นเด็กตัวเล็กๆ กลับจากทุ่งนาและขณะเดินใกล้ถึงบ้านไร่เก่าแก่ในวิทนีย์ 

ไอดาโฮ ข้าพเจ้าได้ยินคุณแม่ร้องเพลง ‘ฉันทำาความดีบ้างหรือไม่?’ (เพลงสวด, บทเพลง

ที่ 109)

“ข้าพเจ้ายังคงเห็นท่านในมโนภาพกำาลังโน้มตัวเหนือกระดานรีดผ้า มีหนังสือพิมพ์

วางอยู่บนพื้น กำาลังรีดชุดยาวสีขาว มีเหงื่อเม็ดโตผุดบนหน้าผาก  เมื่อข้าพเจ้าถามท่าน

ว่ากำาลังทำาอะไร ท่านตอบว่า ‘นี่เป็นชุดพระวิหารจ้ะลูก  พ่อกับแม่จะไปพระวิหาร…’

“จากน้ันท่านก็วางเตารีดเก่าๆ แบบไม่ใช้ไฟฟ้าไว้บนเตาไฟ ดึงเก้าอ้ีเข้ามาใกล้ข้าพเจ้า 

และบอกข้าพเจ้าเกี่ยวกับงานพระวิหาร—สำาคัญเพียงใดที่ได้ไปพระวิหารและมีส่วน

ร่วมในศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่นั่น ท่านแสดงความหวังแรงกล้าว่าสักวันลูก หลาน และ

เหลนของท่านจะมีโอกาสได้รับพรอันประมาณค่ามิได้เหล่านี้เช่นกัน

“ความทรงจำาอันชื่นใจเหล่านี้เกี่ยวกับวิญญาณของงานพระวิหารเป็นพรในบ้านไร่

ของเรา…ความทรงจำาเหล่านี้หวนกลับมาเมื่อข้าพเจ้าประกอบพิธีแต่งงานให้ลูกและ

หลานแต่ละคนของเรา หลานและเหลนของมารดาข้าพเจ้า ภายใต้อิทธิพลของพระ- 

วิญญาณในพระนิเวศน์ของพระเจ้า

“นี่เป็นความทรงจำาที่ยอดเยี่ยมสำาหรับข้าพเจ้า”1
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คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

พระวิหารเป็นสัญลักษณ์ของทั้งหมดที่เราเห็นคุณค่า

พระวิหารเป็นสถานที่ใกล้เคียงสวรรค์บนโลกมรรตัยมากที่สุด2

พระวิหารจะเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนในบริเวณนั้น—สัญญลักษณ์ของทั้งหมดท่ี

เราเห็นคุณค่า3

พระวิหารเป็นเครื่องเตือนใจเสมอมาว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ครอบครัว

ดำารงอยู่ชั่วนิรันดร์4

[พระวิหาร] เป็นสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้และไม่เปลี่ยนแปลงว่าพระผู้เป็นเจ้ามิได้

ทรงปล่อยให้มนุษย์คลำาหาในความมืด  พระวิหารเป็นสถานที่แห่งการเปิดเผย  แม้เรา 

จะอยู่ในโลกที่ตกแล้ว—โลกที่ชั่วร้าย—แต่สถานที่บริสุทธ์ิเหล่านั้นจัดสรรไว้และอุทิศ 

ถวายไว้ให้ชายหญิงท่ีมีค่าควรได้เรียนรู้ระเบียบของสวรรค์และเช่ือฟังพระประสงค์ของ 

พระผู้เป็นเจ้า5

[พระวิหารเป็น] พยานแน่นอนว่าเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าสามารถยับยั้งพลัง

อำานาจของความชั่วร้ายท่ามกลางพวกเราได้  บิดามารดาจำานวนมากทั้งในและนอก

ศาสนจักรต่างเป็นห่วงเรื่องการป้องกันความช่ัวร้ายที่ทะลักมาไม่ขาดสายซ่ึงกำาลังจะ

ดูดกลืนหลักธรรมของชาวคริสต์  ข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างเต็มที่กับคำากล่าวของประธาน

ฮาโรลด์ บี. ลีในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ท่านกล่าวว่า “เราพูดถึงความปลอดภัยในสมัย 

นี้ แต่เราไม่เข้าใจว่า…เรามีพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ตั้งตระหง่านให้เราหาสัญลักษณ์ในนั้น

ซึ่งจะให้พลังอันจะช่วยให้ประชาชาตินี้รอดพ้นจากหายนะ”6

ในงานเลี้ยงที่โรงแรมเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ฮิลตัน ในลอสแอนเจลิส [แคลิฟอร์เนีย] ประ- 

ธานาธิบดีสหรัฐขอให้ข้าพเจ้า [ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของเขา] ต้อน 

รับประธานาธิบดีของสาธารณรัฐหน่ึงท่ีใหม่กว่าเรา เขาเป็นประธานาธิบดีของประชาชน 

แปดสิบแปดล้านคนกระจายอยู่บนเกาะราว 3,000 เกาะยาวหนึ่งพันไมล์ ประเทศที่เกิด 

ขึ้นมาเพียงไม่กี่ปี ขณะนั่งรับประทานอาหารเย็นที่นั่น ซึ่งผู้อุปถัมภ์ส่วนใหญ่คือภาค 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์และดาราภาพยนตร์หลายคนอยู่ที่นั่นด้วย ข้าพเจ้ามองออกไป 

นอกหน้าต่างบานใหญ่สวยงามลงไปที่ถนนใหญ่ บนเนิน ข้าพเจ้าสามารถเห็นแสงไฟ 

นวลตารอบพระวิหารลอสแอนเจลิสท่ีสวยงามของเรา ข้าพเจ้าสุขใจท่ีได้ช้ีให้แขกเหร่ือ 

และมิตรสหายร่วมโต๊ะของเราและโต๊ะอื่นมองดูพระวิหารนั้น ข้าพเจ้าคิดขณะนั่งอยู ่
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ที่นั่นว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นค่ำาคืนนี้ส่วนมากเป็นเพียงเรื่องที่ไม่สำาคัญในชีวิต สิ่งที่จีรัง สิ่ง 

ที่เป็นจริง สิ่งที่สำาคัญคือสิ่งเหล่านั้นที่แสดงให้เห็นในพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้า”7

ขอให้ [พระวิหาร] เป็นเครื่องเตือนใจเสมอว่าชีวิตดำารงอยู่ชั่วนิรันดร์และพันธ- 

สัญญาที่เราทำาในความเป็นมรรตัยจะยั่งยืนเป็นนิจ8

2

เราต้องการศาสนพิธีและพันธสัญญาพระวิหารเพื่อ 

เข้าสู่ความสมบูรณ์ของฐานะปุโรหิตและเตรียมกลับ 

ไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงวางอาดัมและเอวาไว้บนแผ่นดินโลก พระองค ์

ทรงมีจุดประสงค์ในพระดำาริว่าจะทรงสอนพวกท่านให้กลับไปยังท่ีประทับของพระองค์ 

พระบิดาของเราทรงสัญญาว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงไถ่พวกท่านจากสภาพท่ีตกแล้ว   

พระองค์ประทานแผนแห่งความรอดและรับส่ังกับพวกท่านให้สอนบุตรธิดาเร่ืองศรัทธา 

ในพระเยซูคริสต์และการกลับใจ นอกจากนี้ พระผู้เป็นเจ้ายังทรงบัญชาอาดัมกับลูก

หลานของท่านให้รับบัพติศมา รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเข้าสู่ระเบียบของพระ-

บุตรของพระผู้เป็นเจ้าด้วย

การเข้าสู่ระเบียบของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าปัจจุบันเทียบเท่ากับการเข้าสู่ความ 

สมบูรณ์ของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ซึ่งได้รับในพระนิเวศน์ของพระเจ้าเท่านั้น

เพราะอาดัมและเอวายอมทำาตามข้อกำาหนดเหล่าน้ี พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับพวกท่าน

ว่า “เจ้าเป็นคนในระเบียบของพระองค์ผู้ทรงปราศจากการเริ่มต้นของวันหรือการสิ้น

สุดของปี, จากชั่วนิรันดรถึงชั่วนิรันดร” (โมเสส 6:67)

สามปีก่อนมรณกรรมของอาดัม เกิดเหตุการณ์สำาคัญยิ่งเหตุการณ์หนึ่ง  ท่านนำาเสท

บุตรชาย เอโนชหลานชาย และมหาปุโรหิตคนอื่นๆ ที่เป็นผู้สืบตระกูลสายตรงของ

ท่าน พร้อมด้วยลูกหลานที่ชอบธรรมคนอื่นๆ ไปยังหุบเขาชื่ออาดัม-ออนได-อาห์มัน  

ที่นั่นอาดัมให้พรสุดท้ายแก่ผู้สืบตระกูลที่ชอบธรรมเหล่านี้

จากนั้นพระเจ้าทรงปรากฏต่อพวกเขา [ดู คพ. 107:53–56]…

อาดัมนำาลูกหลานของท่านเข้าในที่ประทับของพระเจ้าอย่างไร

คำาตอบ: อาดัมกับลูกหลานของท่านเข้าสู่ระเบียบฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า  

ปัจจุบันเราจะพูดว่าพวกท่านเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้าและได้รับพรของพวก

ท่าน
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ระเบียบของฐานะปุโรหิตท่ีพูดถึงในพระคัมภีร์บางครั้งเรียกว่าระเบียบปิตุเพราะมา 

จากบิดาถึงบุตร  แต่ในการเปิดเผยยุคปัจจุบันเรียกระเบียบน้ีว่าระเบียบการปกครองครอบ- 

ครัวที่ชายหญิงเข้าสู่พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า—เช่นเดียวกับอาดัมและเอวา—เพื่อ 

รับการผนึกชั่วนิรันดร์ มีลูกหลาน ทำาตามประสงค์และทำางานของพระผู้เป็นเจ้าตลอด 

ความเป็นมรรตัยของพวกเขา

หากคู่สามีภรรยาซื่อตรงต่อพันธสัญญา พวกเขาย่อมมีสิทธิ์รับพรระดับสูงสุดของ 

อาณาจักรซีเลสเชียล  ปัจจุบันเราสามารถเข้าสู่พันธสัญญาเหล่านี้ได้โดยการเข้าไปใน 

พระนิเวศน์ของพระเจ้า

อาดัมทำาตามระเบียบนี้และนำาลูกหลานเข้าไปในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า…

…เราจะเข้าสู่ระเบียบน้ีของฐานะปุโรหิตได้ก็ต่อเมื่อเรายอมทำาตามพระบัญญัติ

ทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้าและแสวงหาพรของบิดาเช่นเดียวกับอับราฮัม [ดู อับราฮัม 

1:1–3] โดยเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระบิดา  พวกเขาจะไม่ได้รับพรเหล่านี้ในที่อื่นใด

บนโลกนี้!

…จงไปพระวิหาร—พระนิเวศน์ของพระบิดาเรา—เพื่อรับพรของบรรพบุรุษที่ท่าน

จะมีสิทธิ์รับพรสูงสุดของฐานะปุโรหิต  “เพราะปราศจากสิ่งนี้ไม่มีมนุษย์คนใดจะเห็น

พระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้า, แม้พระบิดา, และมีชีวิตอยู่ได้.” (คพ. 84:22)

พระนิเวศน์ของพระบิดาเราเป็นบ้านแห่งระเบียบ  เราไปพระนิเวศน์ ของพระองค์

เพื่อเข้าสู่ระเบียบนั้นของฐานะปุโรหิตซ่ึงจะทำาให้เรามีสิทธ์ิได้รับท้ังหมดที่พระบิดา

ทรงมี หากเราซื่อสัตย์9

3

โดยผ่านศาสนพิธีและพันธสัญญาพระวิหาร 

เราจะได้รับความคุ้มครองและพรประเสริฐสุดของ 

พระผู้เป็นเจ้าอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตนิรันดร์

พรแห่งพระนิเวศ์ของพระเจ้าเป็นนิรันดร์ และมีความสำาคัญสูงสุดต่อเราเพราะใน 

พระวิหารเราได้รับพรประเสริฐสุดของพระผู้เป็นเจ้าอันเก่ียวเน่ืองกับชีวิตนิรันดร์  พระ- 

วิหารเป็นทางเข้าสวรรค์อย่างแท้จริง10

ความปรารถนาของพระเจ้าคือให้ผู้ใหญ่ชายหญิงทุกคนในศาสนจักรได้รับศาสนพิธี 

ของพระวิหาร นี่หมายความว่าพวกเขาต้องได้รับเอ็นดาวเม้นท์และคู่แต่งงานทุกคู่ต้อง 

ได้รับการผนึกเพ่ือนิรันดร  ศาสนพิธีเหล่าน้ีให้ความคุ้มครองและพรแก่ชีวิตแต่งงานของ 
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พวกเขา  บุตรธิดาของพวกเขาได้รับพรให้เกิดในพันธสัญญาเช่นกัน  การเกิดในพันธ- 

สัญญาทำาให้บุตรธิดาเหล่าน้ันมีสิทธ์ิรับพรตามสิทธิบุตรหัวปีซึ่งรับประกันการเป็น 

บิดามารดาช่ัวนิรันดร์ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนกับบิดามารดาตราบท่ีบุตรธิดายังคงมีค่าควร 

รับพรเหล่านั้น 11

ไม่สำาคัญสำาหรับท่านหรอกหรือที่ทุกวันน้ีวิสุทธิชนกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นพิภพ  

และในสภาพกระจัดกระจายของพวกเขา มีพระวิหารให้พวกเขา  โดยศาสนพิธีท่ีพวกเขา 

ได้รับในสถานศักด์ิสิทธ์ิ พวกเขาจะมีความชอบธรรมเป็นอาวุธและได้รับการประสาทพร 

ด้วยเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าอย่างมาก12

มีพลังอำานาจสัมพันธ์กับศาสนพิธีของสวรรค์—แม้พลังอำานาจของความเป็นเหมือน 

พระผู้เป็นเจ้า—ซ่ึงสามารถและจะขัดขวางอิทธิพลของความช่ัวร้ายหากเราจะมีค่าควร 

รับพรศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น  ชุมชน [ของเรา] จะได้รับความคุ้มครอง ครอบครัวของเราจะ 

ได้รับความคุ้มครอง บุตรธิดาของเราจะได้รับการปกป้องเมื่อเราดำาเนินชีวิตตามพระ- 

กิตติคุณ ไปพระวิหาร และดำาเนินชีวิตใกล้ชิดพระเจ้า…พระผู้เป็นเจ้าประทานพรเราผู ้

เป็นวิสุทธิชนท่ีดำาเนินชีวิตอย่างคู่ควรกับพันธสัญญาและศาสนพิธีท่ีทำาในสถานศักด์ิ- 

สิทธิ์นี้13

พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงปรีชาญาณประทานพิธีในพระวิหารเพื่อช่วยให้เราเป็น

เหมือนพระคริสต์มากขึ้น14

เราจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับสัตภาวะซีเลสเชียลได้เว้นแต่เราบริสุทธ์ิและศักดิ์สิทธ์ิ  

กฎและศาสนพิธีซ่ึงทำาให้ชายหญิงออกจากโลกและได้รับการชำาระให้บริสุทธ์ิดำาเนิน

การเฉพาะในสถานศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เท่านั้น กฎและศาสนพิธีเหล่านี้ได้รับโดยการเปิด

เผยและเข้าใจโดยการเปิดเผย เพราะเหตุผลนี้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งจึงเรียกพระ- 

วิหารว่าเป็น “มหาวิทยาลัยของพระเจ้า”15

ไม่มีสมาชิกคนใดของศาสนจักรจะดีพร้อมได้หากปราศจากศาสนพิธีของพระวิหาร 

เรามีพันธกิจต้องช่วยให้คนที่มีพรเหล่านี้ได้รับศาสนพิธีของพระวิหาร16

4

เรามีสิทธิพิเศษของการเปิดประตูแห่ง 

ความรอดให้บรรพชนของเรา

ศาสนจักรสร้างและอุทิศพระวิหารเพื่อให้บิดามารดาได้รับการผนึกกับบุตรธิดา 

และบุตรธิดาได้รับการผนึกกับบิดามารดาผ่านฐานะปุโรหิต  ศาสนพิธีการผนึกเหล่านี้ 

ประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับคนเป็นและคนตาย  หากเราไม่ได้รับการผนึกกับต้นตระกูลและลูก 
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หลานของเรา จุดประสงค์ของโลกนี้ ความสูงส่งของมนุษย์ จะสูญเปล่าตามความคิด

เห็นของเรา17

สามีภรรยาไม่เพียงต้องรับการผนึกในพระวิหารเพ่ือรับประกันความสูงส่งของพวก 

เขาเท่าน้ัน—หากพวกเขาซ่ือสัตย์—แต่พวกเขาต้องเชื่อมโยงอย่างเป็นนิรันดร์กับต้น 

ตระกูลและแน่ใจว่าได้ทำางานให้บรรพชนเหล่านั้น  “พวกเขาโดยไม่มีเรา” อัครสาวก 

เปาโลกล่าว “พระองค์จะทรงทำาให้ดีพร้อมไม่ได้—ท้ังเราโดยไม่มีคนตายของเราพระองค์ 

จะทรงทำาให้ดีพร้อมก็ไม่ได้” (คพ. 128:15) ด้วยเหตุนี้สมาชิกของเราจึงต้องเข้าใจว่า

พวกเขามีความรับผิดชอบส่วนตัวต่อการทำาให้ตนเองเช่ือมโยงกับต้นตระกูลหรือตาม

ที่พระคัมภีร์เรียกว่า “บรรพบุรุษ” ของเรา  นี่คือความหมายของ ภาค 2 ข้อ 2 ในพระ- 

คัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญาเมื่อโมโรไนประกาศว่าเอลียาห์ “จะปลูกสัญญาที่ทำา

กับบรรพบุรุษไว้ในใจของลูกหลาน, และใจของลูกหลานจะหันไปหาบรรพบุรุษของ

พวกเขา”18

เมื่อข้าพเจ้านึกถึงการสืบลำาดับเชื้อสาย ข้าพเจ้าเห็นผู้คน—ผู้คนที่ข้าพเจ้ารักผู้กำาลัง

รอคอยครอบครัวของเรา ลูกหลานของพวกเขา ให้ช่วยพวกเขาได้รับความสูงส่งใน

อาณาจักรซีเลสเชียล19

สิทธิพิเศษของเราคือเปิดประตูแห่งความรอดให้จิตวิญญาณเหล่าน้ันที่อาจถูก

จองจำาในความมืดในโลกแห่งวิญญาณ เพื่อพวกเขาจะได้รับแสงสว่างของพระกิตติคุณ

และได้รับการพิพากษาเหมือนกับเรา  ใช่ “กิจการที่เราทำานั้น”—การมอบศาสนพิธีแห่ง 

ความรอดของพระกิตติคุณให้ผู้อื่น—“เจ้าจะทำาด้วย” [ดู ยอห์น 14:12]  ญาติมิตรของ

เรากี่พันคนยังรอคอยศาสนพิธีการผนึกเหล่านี้

เราควรถามว่า “ฉันได้ทำาอย่างสุดความสามารถในฝั่งนี้ของม่านหรือยัง  ฉันจะเป็น-

ผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา—ต้นตระกูลของฉันเองหรือไม่”

หากไม่มีพวกเขา เราจะดีพร้อมไม่ได้!  ความสูงส่งเป็นเรื่องของครอบครัว20

ม่านบางมาก  เรามีชีวิตอยู่ในนิรันดร  ทั้งหมดเป็นเหมือนหนึ่งวันสำาหรับพระผู้เป็น 

เจ้า  ข้าพเจ้านึกภาพว่าไม่มีม่านสำาหรับพระเจ้า  ทั้งหมดเป็นโปรแกรมใหญ่โปรแกรม 

หนึ่ง ข้าพเจ้ามั่นใจว่ามีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เมื่อเราพบกัน [ในพระวิหาร] ต้น

ตระกูลของเรากำาลังชื่นชมยินดี ความหวังและการสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคือขอให้

เราใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีให้เราตอนนี้มาพระวิหารเป็นประจำา21

ท่านทั้งหลายผู้ทำาลำาดับการสืบเชื้อสายของท่าน ผู้ตระหนักถึงความสำาคัญของงาน 

และเคยรู้สึกถึงความต่ืนเต้นอันเกิดจากการเชื่อมผนึกครอบครัวไว้ด้วยกันและเรียนรู้ 
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เกี่ยวกับมรดกอันสูงค่าของท่าน ท่านจำาเป็นต้องแบ่งปันความตื่นเต้นนั้นกับผู้อื่น  จง 

ช่วยให้พวกเขาเห็นปีติและสัมฤทธิผลที่ท่านเห็นในงานนี้  เราต้องทำาให้สมาชิกของเรา

เปลี่ยนใจมาทำางานนี้มากขึ้น  มีมากมายให้ทำา เท่าที่ทุกท่านทราบ มีสมาชิกมากมายที่

ทำางานนี้ได้และจะมีความสุขกับการทำางานน้ีหากพวกเราบางคน—ท่านทุกคน—จะ

จุดประกายให้พวกเขาผ่านความกระตือรือร้น แบบอย่าง และการอุทิศตนของท่าน22

5

เด็กและเยาวชนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพร 

ที่รอคอยพวกเขาในพระวิหาร

พระวิหารเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ และศาสนพิธีในพระวิหารมีลักษณะศักด์ิสิทธ์ิ  เพราะ 

ความศักดิ์สิทธิ์นั้นบางครั้งเราจึงไม่กล้าพูดเรื่องพระวิหารกับลูกหลานของเรา

ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงไม่พัฒนาความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะไปพระวิหาร หรือ

เมื่อไปที่นั่นพวกเขาจึงไปโดยปราศจากความรู้พื้นฐานมากพอจะเตรียมตนเองให้พร้อม

รับข้อผูกมัดและพันธสัญญาที่พวกเขาทำา

ข้าพเจ้าเชื่อว่าความเข้าใจที่ถูกต้องและความรู้พื้นฐานจะช่วยเตรียมเยาวชนอย่าง 

มากให้พร้อมไปพระวิหาร  ข้าพเจ้าเชื่อว่าความเข้าใจนี้จะหล่อเลี้ยงความปรารถนาใน 

พวกเขาให้แสวงหาพรฐานะปุโรหิตของพวกเขาเฉกเช่นอับราฮัมแสวงหาพรฐานะ

ปุโรหิตของท่าน [ดู อับราฮัม 1:1–4]23

เมื่อบุตรธิดาของท่านถามว่าเหตุใดเราจึงแต่งงานในพระวิหาร ท่านควรสอนพวก 

เขาว่าพระวิหารเป็นสถานที่เดียวบนแผ่นดินโลกที่ใช้ประกอบศาสนพิธีบางอย่าง  ท่าน 

ควรบอกเล่าความรู้สึกส่วนตัวกับบุตรธิดาขณะท่านคุกเข่าด้วยกันตรงหน้าแท่นศักด์ิ- 

สิทธ์ิและรับเอาพันธสัญญาไว้กับท่านซ่ึงทำาให้พวกเขาได้รับการผนึกกับท่านตลอด

กาล24

สมควรอย่างยิ่งที่มารดาและบิดาจะชี้ให้ดูพระวิหารและพูดกับบุตรธิดาว่า “นั่นเป็น 

สถานที่ซึ่งเราแต่งงานเพื่อนิรันดร”  โดยทำาเช่นนี้ อุดมคติเรื่องการแต่งงานในพระวิหาร 

จะปลูกฝังในความคิดและในใจบุตรธิดาของท่านได้แม้พวกเขาอายุน้อยมาก25

เราควรให้ครอบครัวเรารับรู้ถึงความรักที่เรามีต่อบรรพบุรุษและความสำานึกคุณที่ 

เราสามารถช่วยให้พวกเขาได้รับศาสนพิธีแห่งความรอด เฉกเช่นบิดามารดาข้าพเจ้าทำา

เช่นนั้นกับข้าพเจ้า ขณะทำาเช่นนั้น สายใยแห่งความสำานึกคุณและความรักจะเพิ่มขึ้น

ในครอบครัวเรา26
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าเยาวชนไม่เพียงเต็มใจและสามารถทำาการค้นคว้างานสืบลำาดับเชื้อ

สายได้เท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางที่ดีของการให้ชีวิตแก่โปรแกรมทั้งหมดด้วย”27

พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเราให้สอนบุตรหลานของเราว่าพรยิ่งใหญ่อะไรรอคอย

พวกเขาโดยการไปพระวิหาร28

6

การเข้าพระวิหารเพิ่มขึ้นทำาให้ได้รับการ 

เปิดเผยส่วนตัวเพิ่มขึ้น

ข้าพเจ้าทำาเป็นนิสัยทุกครั้งที่ข้าพเจ้าประกอบพิธีแต่งงานคือแนะนำาคู่หนุ่มสาวให้ 

กลับไปพระวิหารทันทีที่ทำาได้และเข้าพระวิหารฉันสามีภรรยาอีกครั้ง  เป็นไปไม่ได้ที ่

พวกเขาจะเข้าใจความหมายของเอ็นดาวเม้นท์ศักด์ิสิทธ์ิหรือการผนึกอย่างถ่องแท้ด้วย 

การเดินทางไปพระวิหารครั้งเดียว แต่เมื่อพวกเขาไปเยือนพระวิหารบ่อยๆ ความสวย 

งาม ความหมาย และความสำาคัญของพระวิหารจะถูกเน้นย้ำา ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจาก 

“พระผู้เป็นเจ�้ทรงอวยพรเร�ให้สอนบุตรหล�นของเร�ว่�พรยิ่งใหญ ่
อะไรรอคอยพวกเข�โดยก�รไปพระวิห�ร”
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คู่หนุ่มสาวเหล่าน้ีบางคู่เขียนมาแสดงความขอบคุณท่ีข้าพเจ้าเน้นย้ำาเร่ืองน้ี  เม่ือพวกเขา 

ไปเยือนพระวิหารบ่อยๆ ความรักที่มีให้กันมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นและชีวิตแต่งงานมี

แนวโน้มจะมั่นคงขึ้น29

ระหว่างไปเยือนพระวิหาร เราจะเข้าใจความหมายในการเดินทางนิรันดร์ของมนุษย์ 

ลึกซึ้งขึ้น  เราเห็นสัญลักษณ์ที่สวยงามและน่าประทับใจของเหตุการณ์สำาคัญที่สุด— 

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต—โดยใช้สัญลักษณ์แสดงพันธกิจของมนุษย์ในความสัมพันธ์ 

กับพระผู้เป็นเจ้า  เรานึกถึงข้อผูกมัดของเราขณะทำาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์อันเกี่ยวเนื่อง

กับการเชื่อฟัง การอุทิศถวาย การเสียสละ และการอุทิศตนรับใช้พระบิดาบนสวรรค์

ของเรา30

ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าเมื่อเข้าพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้าของเราบ่อยขึ้น ท่าน

จะได้รับการเปิดเผยส่วนตัวเพิ่มข้ึนเพื่อเป็นพรแก่ชีวิตท่านขณะที่ท่านเป็นพรแก่ผู้วาย

ชนม์เหล่านั้น31

ในความสงบของพระวิหารที่สวยงามเหล่าน้ีบางครั้งเราพบวิธีแก้ไขปัญหาร้ายแรง 

ของชีวิต  ภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณ บางครั้งความรู้ที่บริสุทธิ์หล่ังไหลมาถึงเรา 

ท่ีน่ัน  พระวิหารเป็นสถานท่ีรับการเปิดเผยส่วนตัว  เม่ือข้าพเจ้าแบกรับปัญหาหรือความ 

ยุ่งยาก ข้าพเจ้าไปพระนิเวศน์ของพระเจ้าด้วยการสวดอ้อนวอนในใจเพื่อขอคำาตอบ  

คำาตอบเหล่านี้มาอย่างชัดเจนและไม่ผิดพลาด32

เรากลับไปพระวิหารบ่อยครั้งเพื่อรับพรส่วนตัวที่มาจากการนมัสการในพระวิหาร 

เป็นประจำาหรือไม่  การสวดอ้อนวอนได้รับคำาตอบ การเปิดเผยเกิดขึ้น และการแนะนำา

สั่งสอนโดยพระวิญญาณเกิดขึ้นในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า33

เราจงทำาให้พระวิหารเป็นบ้านศักดิ์สิทธิ์คล้ายกับบ้านนิรันดร์ของเรา34

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำ�ถ�ม

• ประธานเบ็นสันกล่าวว่าพระวิหารเป็น “สัญลักษณ์ของท้ังหมดท่ีเราเห็นคุณค่า” และ 

ท่านระบุความจริงบางอย่างที่พระวิหารใช้เป็นสัญลักษณ์ (ดูหัวข้อ 1)  สำาหรับท่าน

แล้วพระวิหารเป็นตัวแทนของอะไร
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• ในหัวข้อ 2 คำาสอนของประธานเบ็นสันเกี่ยวกับพรของฐานะปุโรหิตประยุกต์ใช้กับ 

สมาชิกทุกคนในครอบครัวอย่างไร ขณะทบทวนหัวข้อนี้ จงไตร่ตรองสิทธิพิเศษ 

และความรับผิดชอบของท่านในการช่วยให้สมาชิกครอบครัวเตรียมกลับไปท่ีประทับ 

ของพระผู้เป็นเจ้า

• ขณะอ่านหัวข้อ 3 จงไตร่ตรองคำาสอนของประธานเบ็นสันเกี่ยวกับพรที่เราได้รับ

ผ่านศาสนพิธีพระวิหาร  ท่านได้รับพรในด้านใดบ้างผ่านศาสนพิธีพระวิหาร  หาก

ท่านยังไม่ได้รับศาสนพิธีพระวิหาร จงไตร่ตรองว่าท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเตรียม

รับศาสนพิธีเหล่านั้น

• ประธานเบ็นสันกล่าวว่า “เมื่อข้าพเจ้านึกถึงการสืบลำาดับเชื้อสาย ข้าพเจ้าเห็นผู้คน 

—ผู้คนที่ข้าพเจ้ารัก” (หัวข้อ 4) ข้อสังเกตนี้มีอิทธิพลอย่างไรต่อการทำาประวัต ิ

ครอบครัวของท่าน  เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้บรรพชนของเราได้รับพรของ

พระกิตติคุณมากขึ้น

• เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนเตรียมรับศาสนพิธีและพันธสัญญา 

พระวิหาร เยาวชนจะให้ “ชีวิตแก่โปรแกรมท้ังหมด” ของประวัติครอบครัวได้อย่างไร 

บ้าง (ดูหัวข้อ 5)

• ประธานเบ็นสันกระตุ้นให้เรา “ทำาให้พระวิหารเป็นบ้านศักด์ิสิทธ์ิคล้ายบ้านนิรันดร์ 

ของเรา” (หัวข้อ 6) คำากล่าวน้ีมีความหมายต่อท่านอย่างไร จงใคร่ครวญพรท่ีท่านเคย 

ได้รับเมื่อท่านกลับไปพระวิหาร

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

อิสยาห์ 2:1–3; คพ. 97:15–16; 109:8–23; 124:39–41; 138:32–34

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน

“บทเรียนมักมีเนื้อหามากเกินกว่าที่ท่านจะสามารถสอนได้ในเวลาที่กำาหนด  ใน

กรณีเช่นนั้น ท่านควรคัดเลือกเนื้อหาที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ท่านสอนมากที่สุด” 

(ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว�่ก�รสอน [1999],  98–99)
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บ ท ที่  1 4

การแต่งงานและครอบครัว—

พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาหนด

“ครอบครัวเป็นป้อมปร�ก�รใหญ่ที่สุดป้อมหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้�
ต้�นคว�มชั่วร�้ยในยุคสมัยของเร� จงช่วยให้ครอบครัวท่�นเข้มแข็ง 

ใกล้ชิดกัน และมีค่�ควรรับพรของพระบิด�ในสวรรค์อยู่เสมอ”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

ตัง้แต่เริ่มต้นชีวิตแต่งงาน เอสรากับฟลอรา เบ็นสันทำาให้บ้านและครอบครัวของ

พวกท่านมีความสำาคัญสูงสุด  เมื่อลูกยังเล็กพวกท่านเริ่มเน้นว่าพวกท่านไม่ต้องการให้

ครอบครัวมี “เก้าอี้ว่าง” ในนิรันดร1 ประธานเบ็นสันเน้นข่าวสารเดียวกันในช่วงรับใช้

เป็นผู้นำาศาสนจักร  ท่านกล่าวว่า

“พระผู้เป็นเจ้าทรงมุ่งหมายให้ครอบครัวดำารงอยู่ชั่วนิรันดร์  ข้าพเจ้าเป็นพยานสุด 

จิตวิญญาณถึงความจริงของคำาประกาศน้ัน  ขอพระองค์ทรงอวยพรเราในการเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้บ้านของเราและชีวิตของสมาชิกครอบครัวแต่ละคน เพ่ือว่าในเวลาอัน 

เหมาะสมเราจะสามารถรายงานต่อพระบิดาบนสวรรค์ในพระนิเวศน์ซีเลสเชียลของ

พระองค์ได้ว่าเราอยู่ครบทุกคนที่นั่น—บิดา มารดา พี่สาว น้องชาย ทุกคนที่เห็นคุณค่า

ของกันและกัน  เก้าอี้เต็มทุกตัว  เราทุกคนกลับบ้าน”2

สำาหรับประธานและซิสเตอร์เบ็นสัน การพยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบ- 

ครัวเริ่มจากการบำารุงเลี้ยงชีวิตแต่งงานของพวกท่าน พวกท่านรักกันและทุ่มเท ภักดี

และซื่อตรง  แม้พวกท่านไม่มีแนวโน้มว่าจะทะเลาะกัน แต่มักจะพูดคุยกันอย่างตรงไป

ตรงมา3 พวกท่านมีความไว้วางใจกันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งพวกท่านรู้สึกว่าเป็นข้อดีมากๆ 

ประการหนึ่งในชีวิตแต่งงานของพวกท่าน  “ข้าพเจ้าไม่เคย ไม่เคย มีข้อกังขาใดๆ เกี่ยว

กับความภักดีของฟลอรา” ประธานเบ็นสันกล่าว4

ประธานและซิสเตอร์เบ็นสันสนับสนุนและให้กำาลังใจกัน  “ฟลอรามีวิสัยทัศน์ในตัว 

ข้าพเจ้าและศักยภาพของข้าพเจ้ามากกว่าใครในชีวิตข้าพเจ้า  ศรัทธาและการสนับสนุน 

ของเธอเป็นพรอย่างย่ิง” ประธานเบ็นสันกล่าว5 บ่อยคร้ังเม่ือท่านรู้สึกบกพร่องในความ 
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President and Sister Benson were always loyal and true to one another.

บทที ่ 14

ประธ�นและซิสเตอร์เบ็นสันภักดีและซื่อสัตย์ต่อกันเสมอ
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รับผิดชอบท่ีเรียกร้องมาก ซิสเตอร์เบ็นสันจะเช็ดน้ำาตาให้ท่านและปลอบโยนท่าน6   เธอ 

แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการสนับสนุนท่าน และเธอกระตุ้นให้ลูกๆ ทำา

สิ่งเดียวกัน “มีการสวดอ้อนวอนและการอดอาหารให้คุณพ่อเยอะมาก” บุตรสาวชื่อ

บาร์บารากล่าว7

ประธานและซิสเตอร์เบ็นสันอาศัยรากฐานอันม่ันคงของชีวิตแต่งงานสอนบุตรธิดา 

ถึงความสำาคัญของความสัมพันธ์นิรันดร์ฉันครอบครัว  “คุณพ่อคุณแม่ของเราปลูกฝัง

ความรู้สึกภักดีและความรักอย่างสุดซึ้งในบรรดาลูกๆ” บุตรชายชื่อมาร์คกล่าว  “ผมไม่

คิดว่าบรรยากาศแบบนั้นจะเกิดขึ้นเองในบ้าน บิดามารดาที่รักและห่วงใยลูกจะต้องส่ง

เสริมและสนับสนุน”8

มาตรฐานความประพฤติที่ครอบครัวเบ็นสันคาดหวัง เช่นเดียวกับความสำาคัญที่

พวกท่านให้แก่ครอบครัว มีศูนย์รวมอยู่ในพระกิตติคุณ  พวกท่านพยายามสร้างบ้านที่

มีความรักอยู่ทั่วไป ที่ซึ่งลูกๆ เรียนรู้ พัฒนา และสนุกสนาน  ครอบครัวเบ็นสันต้องการ

ให้บ้านเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์จากโลก  “นั่นมิได้หมายความว่าเราไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อน

ใจ” บุตรชายชื่อรีดกล่าว “เราไม่ได้เข้ากันได้อยู่ตลอดเวลา เราไม่ได้ทำางานบ้านของ 

เราทุกครั้ง  บางครั้งเราทดสอบความอดทนของคุณแม่จนถึงขีดสุดหลายครั้ง  แต่ภาย

ใต้สภาวการณ์ทั้งหมด เราพยายามใช้สำานึกของความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวดึงเรา

เข้าหากัน”9  ซิสเตอร์เบ็นสันยอมรับว่า “ไม่มีใครดีพร้อม  ในครอบครัวเรา เราไม่มีเป้า

หมายจะเน้นไปที่ข้อบกพร่องของกันและกัน แต่จะให้กำาลังใจเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น”10

ลูกๆ ของครอบครัวเบ็นสันยังเด็กเมื่อบิดาได้รับเรียกให้รับใช้ในโควรัมอัครสาวก

สิบสอง และท่านเป็นห่วงว่ากำาหนดการเดินทางของท่านจะส่งผลต่อเวลาอยู่กับพวก 

เขา  ท่านเขียนในบันทึกส่วนตัวว่า “การเดินทางไปทำางานศาสนจักรบ่อยครั้งจะทำาให ้

ข้าพเจ้าต้องจากครอบครัวบ่อยมาก…ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างจริงใจว่าข้าพเจ้าจะซ่ือสัตย์ 

ต่อครอบครัว  ทำาให้พวกเขาใกล้ชิดศาสนจักรอยู่เสมอ แต่ยังคงทำาตามภาระผูกพันของ

ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง  ข้าพเจ้ารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย”11

ข้อเท็จจริงคือประธานเบ็นสันจะกระตุ้นตนเองให้มุมานะทำางานเพื่อใกล้ชิดครอบ- 

ครัวอยู่เสมอนั้นไม่ง่ายเลย  “ความประทับใจและประสบการณ์อันหวานชื่นที่สุดซึ่งทำา 

ให้จิตวิญญาณพอใจมากที่สุดในชีวิต [ข้าพเจ้า] บางอย่างเกี่ยวข้องกับสายใยครอบครัว

และบ้าน” ท่านกล่าว12

คริสต์ศักราช 1957 ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ประธานเบ็นสันต้อง 

เดินทางสี่สัปดาห์ไปทั่วโลกเพื่อพัฒนาโอกาสด้านการค้า  ซิสเตอร์เบ็นสันกับเบเวอร์ลีย์ 

บทที ่ 14
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และบอนนีบุตรสาวไปกับท่านด้วย  พวกท่านไป 12 ประเทศ เข้าพบผู้นำารัฐบาล เยี่ยม

ชมสถานที่สำาคัญ ชุมชนผู้อพยพ และหน่วยงานภาคการเกษตรหลายแห่ง  ประธาน

เบ็นสันรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้ประสบผลสำาเร็จในการเพิ่มโอกาสด้านการค้าและ

ในการกระชับมิตรให้ศาสนจักรด้วย  เมื่อพวกท่านกลับบ้าน เบธบุตรสาวรออยู่ขณะ

เครื่องบินลงจอด  เมื่อเห็นพ่อแม่ เธอร้องไห้วิ่งเข้าไปหาพวกท่าน  คุณพ่อยื่นมือออกไป

ดึงเธอเข้ามาในอ้อมกอดอันเปี่ยมด้วยความรักของท่าน  ท่านสะท้อนให้เห็นว่า “ทั้งที่ 

[เราได้เห็น] ความน่าพิศวงทั้งหมดของโลกมาแล้ว แต่ขณะนั้นเป็นช่วงเวลาดีที่สุดของ

การเดินทางทั้งหมดทันที”13

บทที ่ 14

คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

ครอบครัวเป็นองค์กรสำาคัญที่สุด 

ในกาลเวลาและในนิรันดร

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายถือว่าครอบครัวเป็นองค์กร

สำาคัญที่สุดในกาลเวลาและนิจนิรันดร์  ศาสนจักรสอนว่าทุกอย่างควรมีศูนย์รวมอยู่ใน 

ครอบครัวและรอบๆ ครอบครัว ศาสนจักรเน้นว่าการปกปักรักษาชีวิตครอบครัวใน 

กาลเวลาและนิรันดรมีความสำาคัญเหนือกว่าผลประโยชน์อื่นทั้งหมด14

ไม่มีสิ่งน่าพอใจใดแทนที่ครอบครัวได้  รากฐานของครอบครัวเก่าแก่เท่าโลก  พระ-

ผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้กำาหนดพันธกิจของครอบครัว15

ไม่มีประชาชาติใดเจริญกว่าครอบครัวในประชาชาติน้ัน  ศาสนจักรน้ีจะไม่มีวันเจริญ 

กว่าครอบครัวในศาสนจักร  เราไม่ได้เป็นคนดีกว่าบริเวณข้างเตาผิงของเรา บ้านของเรา 

…บ้านที่ดีเป็นศิลารากฐาน ศิลามุมเอกของอารยธรรม เราต้องปกปักรักษา เราต้อง

ทำาให้เข้มแข็ง16

บางคนถามข้าพเจ้าในฐานะผู้นำาศาสนจักรว่าเหตุใดเราจึงเน้นเรื่องบ้านและครอบ- 

ครัวมากในเมื่อมีปัญหาใหญ่กว่านั้นรอบข้างเรา  แน่นอนว่า คำาตอบคือปัญหาใหญ่กว่า

นั้นเป็นเพียงภาพสะท้อนของปัญหาส่วนบุคคลและครอบครัว17

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้กำาหนดการแต่งงานและชีวิตครอบครัว  ในความหมายนิรันดร์ 

ความรอดเป็นเรื่องของครอบครัว พระผู้เป็นเจ้าทรงถือว่าบิดามารดาต้องรับผิดชอบ

การเป็นผู้พิทักษ์ของตนในการเลี้ยงดูครอบครัว  นี่เป็นความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์

ที่สุด18
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2

ในชีวิตแต่งงานที่มีความสุข สามีภรรยารักและ 

รับใช้พระผู้เป็นเจ้า รักและรับใช้กัน

ชีวิตแต่งงาน บ้าน และครอบครัวเป็นมากกว่าสถาบันทางสังคม เป็นสิ่งที่พระเจ้า 

ทรงสร้าง ไม่ใช่มนุษย์สร้าง  พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาหนดการแต่งงานนับต้ังแต่กาลเริ่มต้น 

ในบันทึกการแต่งงานครั้งแรกนั้นในปฐมกาล พระเจ้าทรงประกาศเรื่องสำาคัญสี่เรื่อง 

ได้แก่ หนึ่ง ไม่ดีที่ผู้ชายจะอยู่คนเดียว สอง ทรงสร้างผู้หญิงให้เป็นคู่ชีวิตของผู้ชาย สาม 

ทั้งสองควรเป็นเนื้อเดียวกัน และสี่ ผู้ชายควรจากบิดามารดาและแนบสนิทกับภรรยา 

(ดู ปฐมกาล 2:18, 24)

ต่อมา พระเจ้าตรัสประหนึ่งจะทรงเสริมน้ำาหนักคำากล่าวข้างต้น “เพราะฉะนั้นสิ่ง 

ซึ่งพระเจ้าทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทำาให้พรากจากกันเลย” (มัทธิว 19:6)  พระ- 

องค์ตรัสด้วยว่า “เจ้าจงรักภรรยาของเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า, และจงแนบสนิทกับนาง

และหาใช่ใครอื่นไม่” (คพ. 42:22)19

พระคัมภีร์บอกเราว่า “อาดัมเร่ิมทำาไร่ไถนา…ดังท่ีเราพระเจ้าบัญชาเขาไว้. และเอวา,  

เช่นเดียวกัน, ภรรยาของเขา, ได้ทำางานกับเขา…พวกเขาเริ่มขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูน

ให้เต็มแผ่นดินโลก…และอาดัมกับเอวา, ภรรยาเขา, เรียกหาพระนามของพระเจ้า… 

และอาดัมกับเอวาถวายพระพรพระนามของพระผู้เป็นเจ้า, และพวกท่านทำาให้เรื่องทั้ง

ปวงเป็นที่รู้แก่บุตรของพวกท่านและธิดาของพวกท่าน.…และอาดัมกับเอวา, ภรรยา

ท่าน, มิได้หยุดเรียกหาพระผู้เป็นเจ้า.” (โมเสส 5:1–2, 4, 12, 16)

จากบันทึกท่ีได้รับการดลใจน้ีเราเห็นว่าอาดัมกับเอวาให้แบบอย่างที่ดีเลิศแก่เรา 

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการแต่งงานในพันธสัญญา  พวกท่านทำางานด้วยกัน พวก 

ท่านมีบุตรด้วยกัน พวกท่านสวดอ้อนวอนด้วยกัน และพวกท่านสอนพระกิตติคุณแก่ 

บุตรธิดา—ด้วยกัน  น่ีคือแบบฉบับท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ชายหญิงท่ีชอบธรรม 

เลียนแบบ20

เราต้องถือว่าการแต่งงานเป็นพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้า  คู่แต่งงานมีข้อ

ผูกมัดไม่เพียงต่อกันเท่านั้น แต่ต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วย พระองค์ทรงสัญญาพรกับคนที่ให้

เกียรติพันธสัญญานั้น

การซื่อสัตย์ต่อคำาสาบานของการแต่งงานจำาเป็นอย่างยิ่งต่อความรัก ความไว้วางใจ 

และความสงบสุข  พระเจ้าทรงกล่าวโทษการล่วงประเวณีไว้อย่างเฉียบขาด …

บทที ่ 14



 

184

การยับยั้งชั่งใจและการควบคุมตนเองต้องเป็นหลักธรรมปกครองความสัมพันธ์ใน

ชีวิตแต่งงาน  คู่สามีภรรยาต้องฝึกควบคุมลิ้นและหักห้ามความลุ่มหลง

การสวดอ้อนวอนในบ้านและการสวดอ้อนวอนด้วยกันจะเสริมสร้างเอกภาพ [ของ

คู่สามีภรรยา]  ความนึกคิด ความมุ่งมาดปรารถนา และแนวคิดจะหลอมรวมเป็นหนึ่ง

เดียวกันทีละน้อยจนท่านแสวงหาจุดประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน

จงพึ่งพาพระเจ้า คำาสอนของศาสดาพยากรณ์ และพระคัมภีร์เพื่อการนำาทางและ

ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันและปัญหา

การเติบโตทางวิญญาณเกิดจากการแก้ปัญหาด้วยกัน—ไม่ใช่วิ่งหนีปัญหา  การเน้น

ความเป็นปัจเจกมากเกินไปในปัจจุบันก่อให้เกิดการถือตนเป็นใหญ่และการแตกแยก  

การที่คนสองคนกลายเป็น “เนื้อเดียวกัน” ยังคงเป็นมาตรฐานของพระเจ้า (ดู ปฐมกาล 

2:24)

เคล็ดลับของชีวิตแต่งงานท่ีมีความสุขคือรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและรับใช้กัน  เป้าหมาย 

ของการแต่งงานคือความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับการพัฒนา

ตนเอง  แม้จะขัดกับสิ่งที่คนทั่วไปเชื่อ แต่ยิ่งเรารับใช้กันมากขึ้นเท่าไร การเติบโตทาง

วิญญาณและทางอารมณ์ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น21

คำาแนะนำาจากอัครสาวกเปาโลไพเราะท่ีสุดและตรงประเด็น  ท่านกล่าวเพียงว่า “ส่วน 

สามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักร” (เอเฟซัส 5:25)

ในการเปิดเผยยุคสุดท้ายพระเจ้าตรัสอีกครั้งถึงข้อผูกมัดนี้  พระองค์ตรัสว่า “เจ้าจง 

รักภรรยาของเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า, และจงแนบสนิทกับนางและหาใช่ใครอื่นไม่” (คพ.  

42:22) เท่าที่ข้าพเจ้ารู้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในพระคัมภีร์ที่เราได้รับบัญชาให้รักสุด

หัวใจ และนั่นคือพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เอง  ลองนึกดูว่านั่นหมายถึงอะไร!

ท่านสามารถแสดงความรักเช่นนี้ต่อภรรยาท่านได้หลายวิธี สำาคัญที่สุดคือในชีวิต

ท่านต้องไม่มีสิ่งใดมีความสำาคัญกว่าภรรยาท่าน ยกเว้นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เอง—ไม่

ทั้งงาน ไม่ทั้งกิจกรรมนันทนาการ ไม่ทั้งงานอดิเรก  ภรรยาท่านคือคู่ชีวิตนิรันดร์ที่มี

ค่า—คู่ของท่าน

รักคนบางคนสุดหัวใจหมายความว่าอย่างไร หมายถึงรักสุดอารมณ์ความรู้สึกของ

ท่านและสุดความภักดีของท่าน แน่นอนว่าเมื่อท่านรักภรรยาสุดหัวใจ ท่านจะไม่ลด

เกียรติเธอ วิพากษ์วิจารณ์เธอ จับผิดเธอ หรือล่วงเกินเธอด้วยวาจา ท่าทีบึ้งตึง หรือ

การกระทำา

“แนบสนิทกับนาง” หมายความว่าอย่างไร  หมายถึงอยู่ใกล้ชิดเธอ ภักดีและซื่อสัตย์

บทที ่ 14



 

185

ต่อเธอ สื่อสารกับเธอ และแสดงความรักต่อเธอ22 

สามีภรรยาท่ีรักกันจะมีความรักและความภักดีให้กัน  ความรักน้ีจะสร้างบรรยากาศ 

หลอ่เลีย้งการบำารงุเลีย้งทางอารมณข์องบตุรธดิา  ชวีติครอบครวัควรเปน็เวลาของความ 

สุขและปีติท่ีบุตรธิดาสามารถหวนนึกถึงด้วยความทรงจำาและความสัมพันธ์อันน่าช่ืนใจ23

3

ครอบครัวที่เข้มแข็งปลูกฝังความรัก ความเคารพ  

และการสนับสนุนสมาชิกครอบครัวแต่ละคน

ขอให้เราเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว  การสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวและ 

กับครอบครัวทุกเช้าค่ำาสามารถเชื้อเชิญพรของพระเจ้ามาบนครัวเรือนของเรา  การรับ 

ประทานอาหารร่วมกันเป็นเวลาดีท่ีสุดท่ีจะได้ทบทวนกิจกรรมของวันน้ัน และไม่เพียง 

ให้อาหารแก่ร่างกายเท่าน้ันแต่ให้อาหารแก่วิญญาณเช่นกัน ด้วยการให้สมาชิกในครอบ- 

ครัวผลัดกันอ่านพระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคัมภีร์มอรมอน ช่วงกลางคืนเป็น 

เวลาท่ีดีสำาหรับบิดาผู้มีงานยุ่งจะได้อยู่ข้างเตียงบุตรธิดาแต่ละคน พูดคุยกับพวกเขา ตอบ 

คำาถาม และบอกพวกเขาว่ารักพวกเขามากเพียงใด24

“เคล็ดลับของชีวิตแต่งง�นที่มีคว�มสุขคือรับใช้พระผู้เป็นเจ้�และรับใช้กัน”
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ครอบครัวเป็นป้อมปราการใหญ่ท่ีสุดป้อมหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าต้านความชั่วร้าย

ในยุคสมัยของเรา  จงช่วยให้ครอบครัวท่านเข้มแข็ง ใกล้ชิดกัน และมีค่าควรรับพรของ

พระบิดาในสวรรค์อยู่เสมอ  ขณะทำาเช่นนั้นท่านจะได้รับศรัทธาและพลังซึ่งจะเป็นพร

แก่ชีวิตท่านตลอดกาล25

ส่ิงสำาคัญย่ิงอย่างหน่ึงท่ีพระเจ้าทรงเรียกร้องจากเราแต่ละคนคือทำาให้บ้านมีอิทธิพล 

เชิงบวกที่สร้างความสุขใจตลอดไป  ในอนาคตข้างหน้าความสูงค่าราคาแพงของเครื่อง 

เรือนตกแต่งบ้านหรือจำานวนห้องน้ำาจะไม่สำาคัญมากนัก แต่สิ่งสำาคัญอย่างยิ่งคือการที ่

บุตรธิดาของเรารู้สึกถึงความรักและการยอมรับในบ้านหรือไม่  สำาคัญอย่างมากตรงที่

มีความสุขและเสียงหัวเราะหรือไม่ หรือว่ามีการทะเลาะวิวาทและความขัดแย้ง26

ครอบครัวท่ีประสบความสำาเร็จมีความรักความเคารพให้สมาชิกแต่ละคนในครอบ- 

ครัว สมาชิกครอบครัวรู้ว่าตนเป็นท่ีรักและมีคุณค่า  บุตรธิดารู้สึกว่าบิดามารดารักพวก

เขา  ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงหนักแน่นและมั่นใจในตนเอง

ครอบครัวที่เข้มแข็งปลูกฝังคุณลักษณะของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พวกเขา 

พูดถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนทุกแง่มุม วางแผนด้วยกัน และร่วมมือกันทำาให้บรรลุจุดประสงค์

โดยรวม  พวกเขาจัดสังสรรค์ในครอบครัวและใช้สภาครอบครัวเป็นเครื่องมือช่วยให้

บรรลุเป้าหมายนี้

บิดามารดาในครอบครัวที่เข้มแข็งอยู่ใกล้ชิดบุตรธิดาของตน  พวกเขาพูดคุย  บิดา

บางคนสัมภาษณ์บุตรธิดาแต่ละคนอย่างเป็นทางการ หลายคนทำาอย่างไม่เป็นทางการ 

และอีกหลายคนใช้โอกาสอยู่ตามลำาพังกับบุตรธิดาแต่ละคนเป็นประจำา

ทุกครอบครัวมีปัญหาและการท้าทาย  แต่ครอบครัวที่ประสบความสำาเร็จพยายาม

ช่วยกันหาวิธีแก้ไขแทนที่จะใช้การวิพากษ์วิจารณ์และความขัดแย้ง  พวกเขาสวดอ้อน- 

วอนให้กัน พูดคุยกัน และให้กำาลังใจ  บางครั้งครอบครัวเหล่านี้อดอาหารด้วยกันเพื่อ 

สนับสนุนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว

ครอบครัวที่เข้มเข็งสนับสนุนกัน27

4

บ้านเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดที่จะให้บุตรธิดาเรียนรู ้

หลักธรรมและหลักปฏิบัติของพระกิตติคุณ

ครอบครัวเป็นสถานที่ปลูกฝังคุณค่าอันยั่งยืนในสมาชิกครอบครัวได้ผลมากที่สุด  ที ่

ใดชีวิตครอบครัวเข้มแข็ง ต้ังอยู่บนหลักธรรมและหลักปฏิบัติในพระกิตติคุณของพระ- 

เยซูคริสต์ … ปัญหาไม่เกิดขึ้นง่ายๆ28 
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บิดามารดาที่ประสบความสำาเร็จพบว่าการเลี้ยงดูบุตรธิดาในสภาพแวดล้อมที่แปด 

เปื้อนความชั่วร้ายไม่ง่ายเลย  ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงก้าวอย่างสุขุมเพื่อให้อิทธิพลที่ดีงาม 

ได้มากท่ีสุด พวกเขาสอนหลักศีลธรรม จัดหาหนังสือท่ีดีให้อ่าน ควบคุมการดูโทรทัศน์ 

จัดหาเพลงท่ีดีและยกระดับจิตใจ  แต่สำาคัญท่ีสุดคืออ่านและสนทนาพระคัมภีร์เพ่ือช่วย 

พัฒนาความคิดและวิญญาณ

ในบ้านวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ประสบความสำาเร็จ บิดามารดาสอนบุตรธิดาให้เข้าใจ 

ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า การกลับใจ บัพติศมา และของประทานแห่งพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ (ดู คพ. 68:25)

การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวคือส่ิงที่ครอบครัวเหล่านี้ปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ   

การสวดอ้อนวอนเป็นวิธียอมรับความสำานึกคุณต่อพรที่ได้รับและน้อมรับว่าต้องพึ่ง

พลัง การค้ำาจุน และการสนับสนุนจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ

คติพจน์ที่ถูกต้องและหลักแหลมคือครอบครัวที่คุกเข่าด้วยกันจะยืนหยัดซื่อตรงต่อ

พระพักตร์พระเจ้า!29

บุตรธิดาจำาเป็นต้องรู้ว่าพวกเขาเป็นใครในความหมายนิรันดร์แห่งอัตลักษณ์ของ 

พวกเขา พวกเขาต้องรู้ว่าพวกเขามีพระบิดานิรันดร์บนสวรรค์ผู้ท่ีพวกเขาสามารถวางใจ 

ได้ สวดอ้อนวอนถึงได้ และรับการนำาทางจากพระองค์ได้  พวกเขาจำาเป็นต้องรู้ว่าพวก

เขามาจากไหนเพื่อชีวิตพวกเขาจะมีความหมายและจุดประสงค์

บิดามารดาต้องสอนบุตรธิดาให้สวดอ้อนวอน พึ่งพาการนำาทางจากพระเจ้า และ 

แสดงความสำานึกคุณต่อพรที่เป็นของพวกเขา ข้าพเจ้านึกถึงเวลาที่เราคุกเข่าข้างเตียง

ลูกเล็กๆ ของเราเพื่อช่วยพวกเขาสวดอ้อนวอน

บิดามารดาต้องสอนบุตรธิดาให้รู้จักผิดชอบชั่วดี  พวกเขาสามารถเรียนรู้และต้อง 

เรียนรู้พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า  เราต้องสอนพวกเขาว่าการลักขโมย พูดเท็จ คดโกง 

หรือโลภสิ่งที่ผู้อื่นมีเป็นสิ่งผิด

บิดามารดาต้องสอนบุตรธิดาให้ทำางานท่ีบ้าน  พวกเขาควรเรียนรู้ท่ีบ้านว่าการทำางาน 

อย่างซื่อสัตย์สร้างความภาคภูมิใจและความเคารพตนเอง พวกเขาควรเรียนรู้ความสุข

จากการทำางาน และการทำางานให้ดี

เวลาว่างของบุตรธิดาต้องใช้อย่างสร้างสรรค์ ทำากิจกรรมท่ีดีงามและเป็นประโยชน์30

โปรแกรมสังสรรค์ในครอบครัวของศาสนจักรออกแบบไว้เพื่อคุ้มครองและเสริม 

สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว จึงต้องกำาหนดคืนหนึ่งของแต่ละสัปดาห์ไว้ให้บิดา 

มารดารวมบุตรธิดามาอยู่พร้อมหน้ากันในบ้าน31
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หลักธรรมพระกิตติคุณจะได้รับการปลูกฝังผ่านการสังสรรค์ในครอบครัวท่ีมีประ- 

สิทธิภาพซ่ึงจะเสริมความแข็งแกร่งให้เยาวชนท้ังนี้เพื่อพวกเขาจะไม่ต้องกลัวอนาคต  

การสอนเช่นนั้นต้องทำาด้วยศรัทธา ประจักษ์พยาน และการมองโลกในแง่ดี32

การจัดบ้านของเราให้อยู่ในระเบียบคือการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า  สิ่งนี้ 

ทำาให้เกิดความปรองดองและความรัก…คือการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวทุกวัน  คือ 

การสอนครอบครัวให้เข้าใจพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  คือการที่สมาชิกแต่ละคน 

ในครอบครัวรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า คือ…การมีค่าควรรับใบรับรองพระ- 

วิหาร สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับศาสนพิธีแห่งความสูงส่ง และครอบครัวท่าน 

ได้รับการผนึกด้วยกันเพ่ือนิรันดร คือการไม่มีหน้ีสินล้นพ้นตัว อีกท้ังสมาชิกครอบครัว 

จ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอย่างซื่อสัตย์33

5

พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยว่าครอบครัว 

คงอยู่หลังความตาย

ความรักที่เรารู้จักบนโลกนี้ไม่ใช่เงาที่หายวับไป แต่เป็นเนื้อแท้ที่ผูกมัดครอบครัวไว้

ด้วยกันเพื่อกาลเวลาและนิรันดร34

พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ทรงเปิดเผยความจริงผ่านโจเซฟ สมิธว่าครอบครัวคงอยู ่

หลังความตาย—ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้ออาทร และความรักที่เรามีให้กันจะดำารง

อยู่ตลอดกาล35

ไม่มีการเสียสละใดย่ิงใหญ่เกินกว่าจะมีพรของการแต่งงานนิรันดร์   พวกเราส่วนใหญ่ 

เข้าพระวิหารได้ง่าย อาจเพราะสะดวกเกินไปเราจึงรับพรอย่างไม่ใส่ใจ นอกจากความ 

ซื่อสัตย์เรื่องอื่นในการดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณแล้ว การแต่งงานตามวิธีของพระ- 

เจ้าต้องเต็มใจปฏิเสธตนจากความความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า—ความฝักใฝ่ทาง

โลก—และตั้งใจทำาตามพระประสงค์ของพระบิดาด้วย  โดยการทำาเช่นนี้ด้วยศรัทธา เรา 

แสดงให้เห็นว่าเรารักพระผู้เป็นเจ้าและใส่ใจลูกหลานที่ยังไม่เกิดมา  ครอบครัวเราเป็น

แหล่งใหญ่ที่สุดของปีติในชีวิตเราฉันใด ในนิรันดรย่อมเป็นฉันนั้น36

บ้านและครอบครัว  ความทรงจำาอันหอมหวานพลุ่งพล่านในอกเราขณะกล่าวถึง 

ถ้อยคำาอันน่าช่ืนชมเหล่าน้ี!  ข้าพเจ้าประสงค์ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและด้วยสุดพลัง 

ของจิตวิญญาณข้าพเจ้า ให้ท่านรู้ถึงปีติที่ไม่อาจพรรณนาได้และความพอใจของการ 

เป็นบิดามารดาที่น่ายกย่อง  ท่านจะพลาดปีติอันลึกซึ้งที่สุดของชีวิตนี้และนิรันดรหาก 

ท่านจงใจหลีกเล่ียงความรับผิดชอบของการเป็นบิดามารดาและการสร้างครอบครัว   ตาม 
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ที่เปิดเผยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ แนวคิดอันน่ายินดีเรื่องบ้านและความสัม- 

พันธ์อันยั่งยืนของครอบครัวเป็นพื้นฐานความสุขของเราที่นี่และหลังจากนี้37

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำ�ถ�ม

• ประธานเบ็นสันสอนว่า “ในความหมายนิรันดร์ ความรอดเป็นเรื่องของครอบครัว” 

(หัวข้อ 1)  เรื่องนี้มีความหมายต่อท่านอย่างไร  สมาชิกครอบครัวจะทำาอะไรได้บ้าง

เพื่อความรอดของกันและกัน

• ขณะที่ท่านศึกษาคำาแนะนำาของประธานเบ็นสันในหัวข้อ 2 จงไตร่ตรองว่าทั้งหมด

นั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับสิ่งที่ประธานเบ็นสันเรียกว่า “เคล็ดลับของชีวิตแต่งงานที่มี

ความสุข”  ท่านคิดว่าเหตุใด “เคล็ดลับ” นี้จึงนำาไปสู่ความสุข

• ในหัวข้อ 3 พิจารณาสิ่งที่ประธานเบ็นสันกล่าวเกี่ยวกับครอบครัวที่ประสบความ

สำาเร็จ การปฏิบัติเหล่านี้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวในด้านใด  ไตร่ตรอง

สิ่งที่ท่านทำาได้เพื่อทำาตามคำาแนะนำานี้

• ท่านคิดว่าเหตุใดครอบครัวจึงเป็น “สถานท่ีปลูกฝังคุณค่าอันย่ังยืนในสมาชิกครอบ- 

ครัวได้ผลมากที่สุด” (ดูหัวข้อ 4 สังเกตคำาแนะนำาเฉพาะเจาะจงของประธานเบ็นสัน

เกี่ยวกับการสอนในครอบครัว) ท่านเคยเห็นสมาชิกครอบครัวช่วยกันเรียนรู้หลัก

ธรรมพระกิตติคุณเมื่อใด  

• ประธานเบ็นสันเป็นพยานว่าครอบครัวสามารถ “คงอยู่หลังความตาย” (หัวข้อ 5)   

อะไรคือความคิดและความรู้สึกของท่านขณะไตร่ตรองความจริงน้ี  “ความทรงจำาอัน 

หอมหวาน” อะไรบ้างที่มาถึงท่านเมื่อกล่าวถึงบ้านและครอบครัว

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

สดุดี 127:3–5; 1 โครินธ์ 11:11; 3 นีไฟ 18:21; คพ. 49:15; 132:18–19; ดู “ครอบครัว: 

ถ้อยแถลงต่อโลก,” เลียโฮน�, พ.ย. 2010, 165

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รศึกษ�

“การศึกษาพระกิตติคุณจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิสอน 

ท่าน  ทุกคร้ังท่ีท่านจะศึกษาพระกิตติคุณจงเร่ิมต้นด้วยการสวดอ้อนวอนให้พระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ช่วยในการเรียนรู้” (สั่งสอนกิตติคุณของเร� [2004], 18)
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บ ท ที่  1 5

การเรียกอันศักดิ์สิทธิ์

ของบิดาและมารดา

“ขอให้เร�ซื่อสัตย์ต่อข้อผูกมัดอันสำ�คัญยิ่งของก�ร

เป็นบิด�ม�รด� ข้อผูกมัดอันศักดิ์สิทธิ์นี้”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันสอนความสำาคัญของการเป็นบิดามารดาที่ดีโดยคำา

พูดและแบบอย่าง ที่บ้านและทั่วโลก ในศาสนจักรและในฐานะพลเมือง  “จงอบรม

เลี้ยงดูบุตรธิดาของท่านด้วยความรักและการตักเตือนของพระเจ้า” ท่านกล่าว1  “พระ- 

ผู้เป็นเจ้าทรงถือว่าบิดามารดาต้องรับผิดชอบการเป็นผู้พิทักษ์ของพวกเขาในการเลี้ยง

ดูครอบครัว  นี่คือหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด”2

ประธานเบ็นสันกับฟลอราภรรยาท่านทำางานใกล้ชิดกันในการทำาหน้าที่รับผิดชอบ

อันศักดิ์สิทธิ์ของการบิดามารดาให้เกิดสัมฤทธิผล  พวกท่าน “ทำาภารกิจของการอบรม

เลี้ยงดูหน่วยครอบครัวด้วยความบากบั่นและความกระตือรือร้น”3 พวกท่านหารือกัน

บ่อยครั้งเกี่ยวกับลูกๆ และเรื่องอื่นๆ “ข้าพเจ้าเห็นได้ว่าข้าพเจ้ามีสตรีที่มีความเข้าใจ

ทางวิญญาณอยู่เคียงข้าง” ประธานเบ็นสันกล่าว4

พวกท่านทำางานด้วยกันเพ่ือสร้างบ้านท่ีลูกๆ ได้เติบโตและเรียนรู้—และท่ีลูกๆ อยาก 

ให้เป็น  “ผมอยากอยู่บ้านมากกว่าที่อื่น” บุตรชายชื่อมาร์คกล่าว  “บ้านเป็นที่พักพิงจาก

พายุ  คุณแม่เป็นผู้คุ้มครอง และคุณพ่ออยู่ที่นั่นพร้อมด้วยพลังความเข้มแข็งของท่าน”5

ประธานและซิสเตอร์เบ็นสันทำาหน้าท่ีรับผิดชอบของพวกท่านในฐานะบิดามารดา

ร่วมกับการสวดอ้อนวอน  มาร์คกล่าวว่า “คุณแม่มีศรัทธามากกว่าสตรีคนใดที่ผมเคย

รู้จัก… ผมไม่เคยเห็นการสวดอ้อนวอนมากเท่านี้มาก่อนในชีวิต  ท่านจะสวดอ้อนวอน

ให้ลูกๆ ทันทีไม่ว่าจะเรื่องสอบหรือเรื่องทะเลาะวิวาทที่โรงเรียน ท่านกับคุณพ่อมี

ศรัทธาที่เรียบง่าย”6
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Ezra Taft Benson with his sons, Reed and Mark
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ประธานเบ็นสันอยู่ห่างบ้านบ่อยๆ เพราะงานและหน้าท่ีของท่านในศาสนจักร ด้วย 

เหตุน้ี ส่วนใหญ่ฟลอราจึงรับผิดชอบเร่ืองการอบรมเล้ียงดูและสอนบุตรธิดาหกคน  เธอ 

เพลิดเพลินกับบทบาทการเป็นมารดา  “บ้านเป็นศูนย์รวมความเอื้ออาทรของมนุษย ์

เรา” เธอกล่าว7   มาร์คจำาได้ว่า “คุณแม่รักบ้านจริงๆ  ท่านรักเรา—ไม่ใช่เพราะนั่นคือ

หน้าที่ของท่าน แต่เพราะนั่นคือชีวิตของท่าน”8  ฟลอราเขียนแสดงความรู้สึกของเธอ

เกี่ยวกับความสำาคัญของการเป็นมารดาดังนี้ “หากคุณต้องการพบความยิ่งใหญ่ ไม่ต้อง

ไปถึงบัลลังก์ แต่ไปให้ถึงเปลเด็ก  มีพลังยิ่งใหญ่ในมารดา  เธอเป็นคนหล่อหลอมจิตใจ 

ชีวิต และขัดเกลาอุปนิสัย”9

เมื่อประธานเบ็นสันอยู่ห่างบ้าน ท่านมักหาวิธีดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

ครอบครัวท่านเสมอ  ท่านติดต่อกับพวกเขาเป็นประจำาผ่านโทรศัพท์และจดหมาย  เมื่อ

ท่านอยู่บ้าน ท่านใช้เวลากับพวกเขามากเท่าที่จะทำาได้  ท่านมักจะเล่าเรื่อง “พ่อที่มีงาน

ยุ่งผู้อธิบายว่าเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงเล่นบอลกับลูกชาย  เขาพูดว่า ‘ผมยอมปวดหลัง

ตอนนี้ดีกว่าปวดใจทีหลัง’” 10

ท่านใช้เวลากับลูกแต่ละคนเป็นส่วนตัวเช่นกัน  มาร์คจำาได้ว่าคุณพ่อพาเขาไปซอลท์- 

เลคซิตี้ ยูทาห์เพื่อพบแพทย์เฉพาะทางคนหนึ่ง “สนุกมากครับที่ได้อยู่กับคุณพ่อ แค่ 

ท่านกับผม!  เราคุยกันทุกเร่ืองท่ีผมอยากคุย  แม้จะเป็นเด็กแต่ผมรู้ว่าคุณพ่อรักผม เพราะ 

ท่านอยู่กับผมและช่วยให้ผมดีขึ้น”11

เมื่อทำาได้ ประธานเบ็นสันจะพาลูกเดินทางไปกับท่านด้วย  ในเดือนมีนาคม ปี 1948 

ท่านพาบอนนีบุตรสาวซ่ึงเวลาน้ันอายุเจ็ดขวบไปประชุมด้านการเกษตรในเนบราสกา 

“ส่ือมวลชนสนใจการวางตัวของเด็กผู้หญิงคนน้ีมาก และเพราะแบบอย่างท่ีผิดธรรมดา 

ของพ่อผู้พาลูกน้อยเดินทางไกลไปปฏิบัติหน้าที่สำาคัญเช่นนั้น รูปของบอนนีจึงขึ้นปก 

[หนังสือพิมพ์] เช้าวันถัดมา  แต่เหตุการณ์คร้ังน้ันไม่ใช่เร่ืองผิดธรรมดาสำาหรับเอ็ลเดอร์ 

เบ็นสัน  ท่านพาลูกเดินทางไปนอกเมืองกับท่านบ่อยครั้ง ทั้งเป็นวิธีเชื่อมความสัมพันธ์

อันดีและสอนพวกเขาไปในตัว”12
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คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

การเรียกของบิดาเป็นนิรันดร์

บิดาทั้งหลาย การเรียกของท่านเป็นการเรียกนิรันดร์ซึ่งท่านไม่มีวันถูกปลด  การ

เรียกในศาสนจักรสำาคัญเท่าเทียมกัน ตามลักษณะของการเรียกเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง 

เท่านั้น จากนั้นย่อมมีการปลดที่เหมาะสม แต่การเรียกของบิดาเป็นนิรันดร์ และความ

สำาคัญอยู่เหนือกาลเวลา  นี่เป็นการเรียกทั้งเพื่อกาลเวลาและนิรันดร13

แบบฉบับหรือต้นแบบการเป็นบิดาของเราคือพระบิดาบนสวรรค์ของเรา  พระองค์

ทรงทำางานกับบุตรธิดาของพระองค์อย่างไร  เพื่อให้รู้เรื่องนี้ แน่นอนว่า [บิดา] จะต้อง

รู้บางอย่างเกี่ยวกับพระกิตติคุณ แผนอันสำาคัญยิ่งของพระเจ้า14

สำาหรับบุรุษ ไม่มีการเรียกใดสูงส่งเท่าการเรียกของปิตุที่ชอบธรรม แต่งงานใน 

พระนิเวศน์ของพระเจ้า และรับผิดชอบดูแลบุตรธิดาของพระองค์ แม้แต่เอโลฮิมก็ยัง 

ให้เราเรียกพระองค์ว่า “พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์” (มัทธิว 6:9; 

3 นีไฟ 13:9)15

2

บิดาต้องให้การนำาทางวิญญาณในครอบครัวของเขา

บิดาต้องหิวกระหายและปรารถนาจะให้พรครอบครัวของเขา เข้าเฝ้าพระเจ้า ไตร่- 

ตรองพระวจนะของพระเจ้า และดำาเนินชีวิตตามพระวิญาณเพื่อให้ทราบถึงพระดำาร ิ

และพระประสงค์ของพระเจ้าตลอดจนสิ่งที่เขาต้องทำาเพื่อนำาครอบครัว16

[บิดาทั้งหลาย] ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ต่อการให้การนำาทางวิญญาณ

ในครอบครัวของท่าน

ในจุลสารที่สภาอัครสาวกสิบสองจัดพิมพ์เมื่อหลายปีก่อน เรากล่าวดังนี้ “การเป็น

บิดาคือการนำา การนำาแบบนี้สำาคัญท่ีสุด เป็นเช่นนั้นเสมอมาและจะเป็นเช่นนั้นตลอด

ไป  บิดาดูแลรับผิดชอบในครอบครัวด้วยความช่วยเหลือ คำาปรึกษาหารือ และกำาลังใจ

จากคู่นิรันดร์ของท่าน” (Father, Consider Your Ways [pamphlet, 1973], 4–5) …

ด้วยความรักในใจข้าพเจ้าต่อบิดาทั้งหลายในอิสราเอล ข้าพเจ้าขอแนะนำา 10 วิธีที่

บิดาสามารถให้การนำาทางวิญญาณแก่บุตรธิดาของเขา

1. ให้พรของบิดาแก่ลูก  ให้บัพติศมาและยืนยันลูกของท่าน  แต่งตั้งบุตรชายเข้าสู่
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ฐานะปุโรหิต  สิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุการณ์สำาคัญทางวิญญาณในชีวิตลูกของท่าน

2. กำากับดูแลการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การอ่านพระคัมภีร์ประจำาวัน และ

การสังสรรค์ในครอบครัวประจำาสัปดาห์ด้วยตนเอง  การมีส่วนร่วมของท่านจะแสดง

ให้ลูกเห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้สำาคัญเพียงใด

3.  หากอยู่ในวิสัยท่ีทำาได้ให้เข้าร่วมการประชุมของศาสนจักรด้วยกันเป็นครอบครัว 

การนมัสการเป็นครอบครัวภายใต้การนำาของท่านสำาคัญยิ่งต่อสวัสดิภาพทางวิญญาณ

ของลูกๆ

4.  ไปออกเดทกับลูกสาวและออกไปเที่ยวนอกบ้านกับลูกชาย …

5.  สร้างประเพณีวันหยุด การเดินทาง และการเที่ยวนอกบ้านของครอบครัว  ลูกๆ 

จะไม่มีวันลืมความทรงจำาเหล่านี้

6.  มีการพูดคุยสองต่อสองกับลูกเป็นประจำา  ให้พวกเขาพูดถึงสิ่งที่อยากพูด  สอน

หลักธรรมพระกิตติคุณแก่พวกเขา  สอนคุณค่าที่แท้จริงแก่พวกเขา  บอกพวกเขาว่า

ท่านรักพวกเขา  เมื่อมีเวลาส่วนตัวกับลูก บอกพวกเขาว่าบิดาให้ความสำาคัญแก่พวก

เขาเป็นอันดับแรก

7. สอนลูกให้ทำางาน และแสดงให้พวกเขาเห็นคุณค่าของการทำางานจนบรรลุเป้า

หมายที่คู่ควร …

8. ส่งเสริมดนตรี ศิลปะ และวรรณกรรมที่ดีในบ้าน บ้านที่มีวิญญาณของความ

ละเอียดประณีตและความสวยงามจะเป็นพรแก่ชีวิตลูกตลอดไป

9. หากระยะทางเอื้ออำานวย จงเข้าพระวิหารกับภรรยาเป็นประจำา  เมื่อนั้นลูกของ

ท่านจะเข้าใจความสำาคัญของการแต่งงานในพระวิหาร คำาปฏิญาณในพระวิหาร และ

หน่วยครอบครัวนิรันดร์มากขึ้น

10. ให้ลูกเห็นปีติและความพอใจของท่านในการรับใช้ศาสนจักร  ความรู้สึกน้ีติดต่อ 

ไปถึงพวกเขาได้ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงอยากรับใช้ในศาสนจักรและจะรักอาณาจักรด้วย

โอ สามีและบิดาทั้งหลายในอิสราเอล ท่านทำาได้มากทีเดียวเพื่อความรอดและความ

สูงส่งของครอบครัวท่าน!  ความรับผิดชอบของท่านสำาคัญยิ่ง17

บางครั้งเราได้ยินเรื่องราวของผู้ชาย แม้แต่ในศาสนจักร ผู้คิดว่าการเป็นหัวหน้า

ครอบครัวทำาให้พวกเขามีบทบาทเหนือกว่า อนุญาตให้พวกเขาออกคำาส่ังและเรียกร้อง

จากครอบครัว
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อัครสาวกเปาโลชี้ให้เห็นว่า “สามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือน พระคริสต์ทรงเป็น 

ศีรษะของคริสตจักร” (เอเฟซัส 5:23; เน้นตัวเอน) นั่นคือต้นแบบที่เราพึงตามใน

บทบาทการดูแลรับผิดชอบในบ้าน  เราไม่พบว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงนำาศาสนจักรด้วย 

มือท่ีหยาบกระด้างหรือไร้เมตตา  เราไม่พบว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงปฏิบัติต่อศาสนจักร 

ของพระองค์ด้วยความไม่เคารพหรือเพิกเฉย   เราไม่พบว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้กำาลัง 

หรือบีบคั้นให้บรรลุจุดประสงค์ของพระองค์  ไม่มีที่ใดที่เราพบว่าพระผู้ช่วยให้รอด

ทรงทำาสิ่งใดนอกจากสิ่งซึ่งจรรโลงใจ หนุนใจ ปลอบใจ และยกศาสนจักรให้สูงส่ง   

พี่น้องชายทั้งหลาย ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านด้วยความมีสติครบถ้วนว่า พระองค์ทรง

เป็นต้นแบบที่เราพึงตามขณะที่เราให้การนำาทางวิญญาณในครอบครัวเรา18

ในฐานะปิตุของครอบครัว ท่านมีความรับผิดชอบที่จริงจังต่อการเป็นผู้นำาในการ 

ทำางานกับลูกของท่าน  ท่านต้องช่วยสร้างบ้านท่ีพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตได้…

บ้านของท่านควรเป็นสวรรค์ สันติสุข และปีติสำาหรับครอบครัวท่าน  แน่นอนว่า

ไม่ควรมีบุตรธิดาคนใดกลัวบิดาของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดาที่มีฐานะปุโรหิต  หน้าที่

ของบิดาคือทำาให้บ้านเป็นสถานที่แห่งความสุขและปีติ…ผลอันมีพลังของบิดาท่ี 

ชอบธรรมในการเป็นแบบอย่าง การฝึกวินัยและการสั่งสอนอบรม การเลี้ยงดูและรัก

สำาคัญยิ่งต่อสวัสดิภาพทางวิญญาณของบุตรธิดา [ของพวกเขา]19

“มีการพูดคุยสองต่อสองกับลูกของท่านเป็นประจำา”
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3

พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาหนดบทบาทของมารดา

[มารดา] เป็นหรือควรเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของครอบครัว  ไม่มีคำาใดในงาน

เขียนทางโลกหรืองานเขียนศักดิ์สิทธิ์จะศักดิ์สิทธิ์กว่าคำาว่า มารดา  ไม่มีงานใดสูงส่ง

กว่างานของมารดาที่ดีและเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้า

ในครอบครัวนิรันดร์ พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาหนดให้บิดารับผิดชอบดูแลในบ้าน  บิดา

ต้องรับผิดชอบดูแล รัก สอน และนำาทาง  พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาหนดบทบาทของมารดา

เช่นกัน  มารดาต้องตั้งครรภ์ ให้กำาเนิด บำารุงเลี้ยง รัก และอบรมสั่งสอน   ดังนั้นจง

ประกาศการเปิดเผย20

เราทราบดีว่าสตรีบางคนไม่สามารถมีบุตรได้โดยไม่ใช่ความผิดของเธอ  ศาสดาพยา- 

กรณ์ทุกท่านของพระผู้เป็นเจ้าสัญญากับพี่น้องสตรีที่น่ารักเหล่าน้ีว่าพวกเธอจะได้รับ

พรให้มีบุตรธิดาในนิรันดรและจะมีลูกหลานแน่นอน

โดยผ่านศรัทธาที่บริสุทธิ์ การสวดวิงวอน การอดอาหาร และการให้พรพิเศษ พี่น้อง

สตรีที่น่ารักเหล่านี้จำานวนมาก กับคู่ผู้มีคุณธรรมสูงเคียงข้างพวกเธอ ได้เห็นปาฏิหาริย์

เกิดขึ้นในชีวิตมาแล้วและได้รับพรให้มีบุตรธิดา  หลายคนเลือกรับบุตรบุญธรรมหลัง

จากการสวดอ้อนวอน  เราสรรเสริญคู่สามีภรรยาท่ียอดเย่ียมเหล่าน้ีสำาหรับการเสียสละ 

และความรักท่ีท่านมีให้บุตรธิดาเหล่าน้ันผู้ที่ท่านเลือกจะเรียกพวกเขาว่าเป็นบุตรธิดา

ของท่าน21

ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพรมารดาที่ยอดเยี่ยมของเรา  เราสวดอ้อนวอนให้ท่าน  

เราสนับสนุนท่าน  เรายกย่องท่านขณะท่านให้กำาเนิด บำารุงเลี้ยง อบรม สอน และรัก

ชั่วนิรันดร์  ข้าพเจ้าสัญญาว่าท่านจะได้พรจากสวรรค์และ “ทุกสิ่งที่พระบิดา … มี” (ดู 

คพ. 84:38) ขณะท่านขยายการเรียกอันสูงส่งที่สุดในบรรดาการเรียกท้ังหมด—มารดา

ในไซอัน22

4

มารดาควรรัก สอน และใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกๆ

มารดาทั้งหลายในไซอัน บทบาทที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้ท่านสำาคัญยิ่งต่อความ

สูงส่งของท่าน ต่อความรอดและความสูงส่งของครอบครัวท่าน บุตรธิดาต้องการ

มารดามากกว่าสิ่งใดที่เงินทองจะซื้อได้  การใช้เวลากับบุตรธิดาเป็นของขวัญอันล้ำาค่า

ที่สุดในบรรดาของขวัญทั้งหมด23
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ด้วยความรักในใจข้าพเจ้าต่อมารดาในไซอัน ข้าพเจ้าใคร่ขอแนะนำา 10 วิธีที่มารดา

ของเราจะใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพกับบุตรธิดาของเธอ

[หนึ่ง] เมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำาได้ จงอยู่ที่บ้านเสมอไม่ว่าลูกจะเข้าบ้านหรือออกนอก

บ้านเมื่อพวกเขาไปโรงเรียนหรือกลับจากโรงเรียน เมื่อพวกเขาไปออกเดทหรือกลับ

จากออกเดท เมื่อพวกเขาพาเพื่อนมาที่บ้าน  จงอยู่ที่บ้านเสมอไม่ว่าลูกจะอายุ 6 ขวบ 

หรือ 16 ปี …

สอง มารดาทั้งหลาย จงใช้เวลาเป็นเพื่อนแท้ของลูก  ฟังลูก ตั้งใจฟัง  พูดคุยกับพวก

เขา หัวเราะและคุยเรื่องตลกกับพวกเขา ร้องเพลงกับพวกเขา เล่นกับพวกเขา ร้องไห้

กับพวกเขา กอดพวกเขา และชมเชยพวกเขาด้วยใจจริง ใช้เวลากับลูกแต่ละคนสองต่อ

สองเป็นประจำา  จงเป็นเพื่อนแท้ของลูก 

สาม มีเวลาอ่านหนังสือให้ลูกฟัง  เริ่มตั้งแต่ยังแบเบาะ อ่านหนังสือให้บุตรธิดาของ

ท่านฟัง … ท่านจะปลูกฝังความรักในวรรณกรรมที่ดีและรักแท้ในพระคัมภีร์หากท่าน

จะอ่านให้ลูกฟังเป็นประจำา

สี่ ใช้เวลาสวดอ้อนวอนกับลูก  การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวภายใต้การนำาของ

บิดาควรทำาทุกเช้าค่ำา ให้ลูก รู้สึกถึงศรัทธาของท่านขณะที่ท่านเรียกพรจากสวรรค์ลง

มาให้พวกเขา…ให้ลูกของท่านมีส่วนร่วมในการสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวและกับ

ครอบครัว ชื่นชมยินดีในการเปล่งวาจาอันไพเราะต่อพระบิดาในสวรรค์ของพวกเขา

ห้า ใช้เวลาจัดสังสรรค์ในครอบครัวอย่างมีความหมายทุกสัปดาห์  ให้ลูกๆ มีส่วน

ร่วม  สอนหลักธรรมที่ถูกต้องแก่พวกเขา  ทำาให้สิ่งนี้เป็นประเพณีหนึ่งของครอบครัว

ท่าน …

หก รับประทานอาหารด้วยกันบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้  นี่เป็นเรื่องท้าทายเมื่อบุตร 

ธิดาอายุมากข้ึนและมีภารกิจมากข้ึน  แต่การสนทนาอย่างมีความสุข การพูดถึงแผนงาน 

และกิจกรรมของวันน้ันตลอดจนช่วงพิเศษของการสอนเกิดขึ้นในเวลารับประทาน

อาหารเพราะบิดามารดาและบุตรธิดาอยู่กันพร้อมหน้า

เจ็ด อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเป็นครอบครัวทุกวัน…การอ่านพระคัมภีร์มอรมอนด้วย 

กันเป็นครอบครัวจะทำาให้ความเข้มแข็งทางวิญญาณในบ้านเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ให้พลัง 

ต่อต้านการล่อลวงท้ังแก่บิดามารดาและบุตรธิดา และมีพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นเพ่ือน 

อันยั่งยืน ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าพระคัมภีร์มอรมอนจะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวของ

ท่าน
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แปด ใช้เวลาทำาสิ่งต่างๆ เป็นครอบครัว   จงทำาให้กิจกรรมนอกบ้าน ปิกนิก งาน

ฉลองวันเกิด และการเดินทางเป็นเวลาพิเศษและสร้างความทรงจำา  เมื่ออยู่ในวิสัยที่

ทำาได้ ให้ครอบครัวไปร่วมกิจกรรมที่สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวมีส่วนร่วม อาทิ การ

แสดงละครที่โรงเรียน การแข่งฟุตบอล การแสดงปาฐกถา การแสดงดนตรี  เข้าร่วม

การประชุมของศาสนจักรด้วยกัน นั่งด้วยกันเป็นครอบครัวเมื่อทำาได้  มารดาที่ช่วย

ครอบครัวสวดอ้อนวอนและเล่นด้วยกันจะ [ช่วยให้พวกเขา] อยู่ด้วยกันและจะเป็นพร

แก่ชีวิตลูกๆ ตลอดไป

เก้า มารดาทั้งหลาย จงใช้เวลาสอนลูก  หาเวลาสอนเมื่อรับประทานอาหารด้วยกัน 

ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นกันเอง หรือช่วงเวลาพิเศษที่นั่งด้วยกัน ที่ปลายเตียงตอนสิ้น

วัน หรือระหว่างเดินเล่นด้วยกันตอนเช้าตรู่ …

ความรักและความห่วงใยร่วมกับการสวดอ้อนวอนของมารดาต่อบุตรธิดาเป็นส่วน 

ประกอบสำาคัญที่สุดในการสอนพวกเขา  จงสอนบุตรธิดาให้รู้หลักธรรมพระกิตติคุณ  

สอนพวกเขาว่าการเป็นคนดีย่อมคุ้มค่า  สอนพวกเขาว่าไม่มีความปลอดภัยในบาป  สอน 

พวกเขาให้รักพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และมีประจักษ์พยานในความศักด์ิสิทธ์ิ

ของพระกิตติคุณ

สอนบุตรธิดาของท่านเรื่องความสุภาพเรียบร้อย และสอนพวกเขาให้เคารพความ

“ใช้เวล�อ่�นหนังสือให้ลูกฟัง”
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เป็นบุรุษและความเป็นสตรี  สอนลูกเรื่องความบริสุทธิ์ทางเพศ มาตรฐานการออกเดท

ที่เหมาะสม การแต่งงานในพระวิหาร การรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ความสำาคัญของการ

ยอมรับและขยายการเรียกในศาสนจักร

สอนพวกเขาให้รักการทำางานและคุณค่าของการศึกษาที่ดี

สอนพวกเขาเรื่องความสำาคัญของรูปแบบความบันเทิงที่ถูกต้อง ได้แก่ ภาพยนตร์ 

วีดิทัศน์ ดนตรี หนังสือ และนิตยสารที่เหมาะสม  สนทนาถึงความเลวร้ายของสื่อ

ลามกและยาเสพติด สอนพวกเขาให้รู้คุณค่าของการดำาเนินชีวิตให้สะอาด

มารดาทั้งหลาย จงสอนพระกิตติคุณในบ้านท่าน ข้างเตาผิง นี่เป็นการสอนที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดที่บุตรธิดาของท่านจะได้รับตลอดไป …

สิบและสุดท้าย มารดาทั้งหลาย จงใช้เวลารักลูกเล็กๆ ของท่านอย่างแท้จริง  ความ

รักที่ไม่มีเงื่อนไขของมารดาใกล้เคียงความรักเหมือนพระคริสต์

ลูกวัยรุ่นของท่านต้องการความรักความเอาใจใส่แบบเดียวกัน  ดูเหมือนบิดามารดา 

จำานวนมากแสดงความรักต่อลูกเมื่อพวกเขายังเด็กได้ง่ายกว่า แต่ยากขึ้นเมื่อลูกอาย ุ

มากขึ้น   จงทำาสิ่งนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน  ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างวัย  ความรัก 

คือกุญแจ เยาวชนของเราต้องการความรักความเอาใจใส่ ไม่ใช่การปล่อยตามอำาเภอใจ 

พวกเขาต้องการความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ ไม่ใช่ความไม่แยแสของบิดามารดา 

พวกเขาต้องการเวลาของบิดามารดา  การสอนอย่างอ่อนโยนของมารดา ความรักและ

ความเชื่อมั่นที่เธอมีต่อบุตรธิดาวัยรุ่นสามารถช่วยให้พวกเขารอดจากโลกที่ชั่วร้ายได้24

ท่านทราบเหตุผลประการหนึ่งหรือไม่ว่าเหตุใดมารดาท่ีชอบธรรมจึงรักลูกของเธอ

มากเช่นนั้น  เพราะเธอเสียสละเพื่อพวกเขามาก  เรารักสิ่งที่เราเสียสละให้และเราเสีย

สละเพื่อสิ่งที่เรารัก25

5

บิดามารดาควรช่วยกันเลี้ยงดูบุตรธิดาในความเป็นหนึ่งเดียวกันและความรัก

สามีภรรยาในฐานะผู้สร้างร่วมควรเชื้อเชิญลูกๆ เข้ามาในบ้านของพวกเขาอย่าง

กระตือรือร้นร่วมกับการสวดอ้อนวอน…พรเป็นของสามีภรรยาท่ีมีบุตรธิดาในครอบ- 

ครัว  ปีติลึกซึ้งที่สุดและพรในชีวิตเกี่ยวข้องกับครอบครัว การเป็นบิดามารดา และการ

เสียสละ  การมีวิญญาณที่งดงามเหล่านั้นเข้ามาในบ้านคุ้มค่าแก่การเสียสละทุกอย่าง26

เมื่อบิดามารดาร่วมมือกันเป็นคู่ ด้วยความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำาหน้าที่

รับผิดชอบที่สวรรค์กำาหนดมาให้เกิดสัมฤทธิผล บุตรธิดาตอบสนองด้วยความรักและ
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การเชื่อฟัง ผลที่ตามมาคือความปีติยินดีอย่างยิ่ง27

พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้เราสนับสนุนกัน  ขอให้เราเริ่มในบ้านขณะที่เราสนับสนุน

ครอบครัวของเรา  ขอให้มีวิญญาณของความภักดี ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความรัก 

และความเคารพกัน  ขอให้สามีภักดีต่อภรรยา ซื่อตรงต่อเธอ รักเธอ พยายามแบ่งเบา

ภาระของเธอ และร่วมรับผิดชอบในการดูแล อบรม และเลี้ยงดูบุตรธิดา  ขอให้มารดา

และภรรยาแสดงเจตนาจะช่วยสามี เกื้อหนุนและสนับสนุนสามีในหน้าที่ฐานะปุโรหิต 

ภักดีและซื่อสัตย์ต่อการเรียกที่มาถึงพวกเธอจากฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า28

ขอให้เราซื่อสัตย์ต่อข้อผูกมัดอันสำาคัญยิ่งนี้ของการเป็นบิดามารดา ข้อผูกมัดอัน 

ศักดิ์สิทธิ์นี้ เพื่อเราจะสร้างบ้านไว้อย่างมั่นคงบนหลักธรรมนิรันดร์ เพื่อเราจะไม่ม ี

ความเสียใจ  ขอเราอย่าทรยศ [ไม่ซื่อสัตย์] ต่อความไว้วางใจอย่างมากซึ่งมีให้เรา   ขอให้

เราจำาไว้เสมอว่าดวงวิญญาณเหล่านี้ที่เข้ามาในบ้านเราเป็นดวงวิญญาณที่ล้ำาเลิศ29

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

คำ�ถ�ม

• ประธานเบ็นสันกล่าวว่า “แบบฉบับหรือต้นแบบการเป็นบิดาของเราคือพระบิดา

บนสวรรค์ของเรา” (หัวข้อ 1)  บิดาทางโลกสามารถทำาตามแบบฉบับที่พระบิดาบน

สวรรค์ทรงวางไว้ได้อย่างไร

• พิจารณารายการของประธานเบ็นสันเกี่ยวกับ “10 วิธีที่บิดาสามารถให้การนำาทาง

วิญญาณแก่บุตรธิดาของพวกเขา” (หัวข้อ 2)  ท่านคิดว่าคำาแนะนำาแต่ละข้อเหล่านี้

จะมีผลต่อบุตรธิดาอย่างไร

• ประธานเบ็นสันประกาศว่า “ไม่มีงานใดสูงส่งกว่างานของมารดาท่ีดีและเกรงกลัว

พระผู้เป็นเจ้า” (หัวข้อ 3) ท่านเคยเห็นแบบอย่างอะไรบ้างของการเป็นมารดาที่

สูงส่ง  เนื่องด้วยเจตคติทางโลกเกี่ยวกับการเป็นมารดาเปลี่ยนไป เราจะทำาอะไรได้

บ้างเพื่อสนับสนุนความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งของมารดา

• เกิดประโยชน์อะไรบ้างเมื่อบิดามารดาและบุตรธิดาใช้เวลาด้วยกัน (ดูตัวอย่างใน

หัวข้อ 4)

• เกิดพรอะไรบ้างกับบ้านท่ีบิดามารดาเป็นหน่ึงเดียวกันในหน้าที่รับผิดชอบของ

พวกเขา (ดูหัวข้อ 5)  บิดาและมารดาจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น  

มีวิธีใดบ้างท่ีบิดาหรือมารดาตัวคนเดียวจะรับพลังในการทำาหน้าที่รับผิดชอบเหล่า

นี้ให้เกิดสัมฤทธิผล
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ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

สุภาษิต 22:6; เอเฟซัส 6:4; โมไซยาห์ 4:14–15; แอลมา 56:45–48; 3 นีไฟ 22:13;  

ดู “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,” เลียโฮน�, พ.ย. 2010, 165

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน

“เมื่อท่านเตรียมตัวทางวิญญาณและยอมรับพระเจ้าในการสอนของท่าน ท่านจะ

กลายเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระองค์  พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเพิ่มพลังให้แก่

คำาพูดของท่าน” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว�่ก�รสอน [1999], 41)
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บ ท ที่  1 6

ผู้สูงอ�ยุในศ�สนจักร

“ขอให้ปีทองเหล่�นี้เป็นปีที่ดีที่สุดของท่�นขณะท�่นดำ�เนินชีวิต 
รัก และรับใช้อย�่งเต็มที่  ขอพระผู้เป็นเจ้�ทรงอวยพรคนเหล่�นั้น 

ที่คอยดูแลคว�มต้องก�รของท�่น—ครอบครัวท่�น มิตรสห�ย 
ของท�่น เพื่อนสม�ชิกและผู้นำ�ในศ�สนจักร”

จ�กชีวิตของเอสร� แทฟท์ เบ็นสัน

เอสรา แทฟท์ เบ็นสันอายุ 86 ปีเมื่อท่านเป็นประธานศาสนจักร ท่านเข้าใจปีติและ 

การท้าทายที่เกิดขึ้นในช่วงบั้นปลายชีวิต  ปีติอย่างหนึ่งสำาหรับท่านคือความสัมพันธ ์

ต่อเนื่องกับฟลอราภรรยาของท่าน  สามีภรรยาคู่นี้ฉลองครบรอบวันแต่งงานปีที่ 60 ใน 

ช่วงท่ีท่านเป็นประธานปีแรก  พวกท่านมีความสุขท่ีได้อยู่ด้วยกันและเข้าพระวิหารด้วย 

กันเกือบทุกเช้าวันศุกร์  ในงานเลี้ยงวันเกิดปีที่ 87 ของประธานเบ็นสันมีคนถามเคล็ด

ลับการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขของท่าน “ก่อนท่านจะตอบ ซิสเตอร์เบ็นสันพูด

เชิงหยอกล้อแต่มีความหมายว่า ‘ท่านมีภรรยาที่ดี’” 1

ในวัยอาวุโสของพวกท่าน ประธานและซิสเตอร์เบ็นสันชอบใช้เวลาอยู่กับลูกหลาน 

และครอบครัวของพวกเขายังคงเรียนรู้จากแบบอย่างของพวกท่าน “หลานสาวคนหน่ึง 

อยู่กับคุณปู่คุณย่าของเธอในช่วงสิบแปดเดือนแรกที่ท่านเป็นประธาน และพวกท่าน 

มักขอให้เธอเดินทางไปด้วยเพื่อช่วยเหลือและดูแลความต้องการส่วนตัวของพวกท่าน  

เธอเฝ้าดูคุณปู่คุณย่าของเธอที่บ้าน—การไปออกเดทที่ร้านไอศกรีมของพวกท่าน การ

นั่งบนโซฟาและจับมือกันขณะนึกถึงความหลัง ร้องเพลง และหัวเราะด้วยกัน การพูด

คุยอย่างอบอุ่นกับผู้สอนประจำาบ้านและคนอื่นๆ ที่มาเยี่ยม”2

หลานๆ ทราบดีว่านับเป็นพรอย่างยิ่งที่มีอิทธิพลของคุณปู่คุณย่าที่ฉลาดหลักแหลม 

และเปี่ยมด้วยความรัก  “หลานสาวคนหนึ่งเขียนขอบคุณหลังจากประธานเบ็นสันแนะ 

นำาเธอและสามีเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ยาก  ‘เราถามท่านว่าคิดอย่างไร และท่านบอกว่า 

“สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรื่องนี้  ปู่มีศรัทธาว่าหลานจะตัดสินใจได้ถูกต้อง”  ศรัทธาของ

ท่านในเราทำาให้เรามีความมั่นใจเป็นพิเศษ’” 3
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“I hold special feelings for the elderly. . . . I feel that in some 
measure I understand them, for I am one of them.”
“ข้�พเจ�้มีคว�มรู้สึกพิเศษต่อผู้สูงอ�ยุ…ข�้พเจ้�รู้สึกว่�เข�้ใจ 

พวกเข�พอสมควรเพร�ะข้�พเจ�้ก็เป็นหนึ่งในนั้น”
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สำาหรับการประชุมใหญ่สามัญซึ่งเกิดขึ้นทันทีหลังวันเกิดปีที่ 90 ของท่าน ประธาน 

เบ็นสันเตรียมปราศรัยโดยตรง “ถึงผู้สูงอายุในศาสนจักรและกับครอบครัวตลอดจนคน 

ที่คอยดูแลความต้องการของผู้สูงอายุเหล่านั้น”  ในคำาเกริ่นนำา ท่านกล่าวเชื่อมโยงตัว

ท่านกับหัวข้อนี้ว่า “ข้าพเจ้ามีความรู้สึกพิเศษต่อผู้สูงอายุ—ต่อชายหญิงที่น่าอัศจรรย์

กลุ่มนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเข้าใจพวกเขาพอสมควรเพราะข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้น”4

คำ�สอนของเอสร� แทฟท์ เบ็นสัน

1

พระเจ้�ทรงรู้จักและรักผู้สูงอ�ยุ พระองค์ทรงมอบ 

คว�มรับผิดชอบใหญ่หลวงที่สุดให้พวกเข�ม�กม�ย

พระเจ้าทรงรู้จักและรักผู้สูงอายุในหมู่คนของพระองค์ เป็นเช่นนั้นเสมอมา และ 

พระองค์ทรงมอบความรับผิดชอบใหญ่หลวงท่ีสุดให้พวกเขามากมาย  ในสมัยการประ- 

ทานต่างๆ พระองค์ทรงนำาทางผู้คนของพระองค์ผ่านศาสดาพยากรณ์ผู้อยู่ในวัยชรา  

พระองค์ทรงต้องการสติปัญญาและประสบการณ์ของวัย การชี้นำาด้วยการดลใจจากผู้

มีความซื่อสัตย์ต่อพระกิตติคุณของพระองค์มานานหลายปี

พระเจ้าทรงอวยพรซาราห์ในวัยชราให้มีบุตรกับอับราฮัม  บางทีโอวาทครั้งสำาคัญที ่

สุดของกษัตริย์เบ็นจามินน่าจะให้เมื่อท่านชรามากแล้วและใกล้ถึงแก่กรรม  ท่านเป็น 

เคร่ืองมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงเม่ือท่านสามารถนำาและสถาปนาสันติภาพ 

ในบรรดาผู้คนของท่าน

ชายหญิงอีกมากมายหลายยุคหลายสมัยทำาส่ิงสำาคัญได้สำาเร็จลุล่วงเม่ือพวกเขาออก

ไปรับใช้พระเจ้าและบุตรธิดาของพระองค์ แม้ในวัยชราของพวกเขา

ในสมัยการประทานของเรา ศาสดาพยากรณ์ [เหล่านั้น] ผู้ได้รับเรียกจากพระเจ้า  

หลายคนได้รับเรียกเมื่ออยู่ในวัยเจ็ดสิบหรือแปดสิบ หรืออายุมากกว่านั้น  พระเจ้าทรง

รู้จักและรักบุตรธิดาของพระองค์ผู้ให้มากมายผ่านประสบการณ์หลายปีของพวกเขา!

เรารักท่านผู้สูงอายุในศาสนจักร  ท่านเป็นกลุ่มประชากรที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกทุก 

วันนี้ เช่นเดียวกับในศาสนจักร

ความปรารถนาของเราคือขอให้ปีทองของท่านวิเศษที่สุดและคุ้มค่า  เราสวดอ้อน 

วอนขอให้ท่านรู้สึกถึงปีติของชีวิตท่ีดำาเนินมาอย่างดีและชีวิตท่ีเต็มไปด้วยความทรง 

จำาอันน่าชื่นใจ แม้ความคาดหวังที่สำาคัญกว่าเดิมโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์  เรา 

หวังว่าท่านจะรู้สึกถึงสันติสุขที่พระเจ้าทรงสัญญากับผู้ยังคงพยายามรักษาพระบัญญัติ

บทที ่ 16



 

206

และทำาตามแบบอย่างของพระองค์  เราหวังว่าวันเวลาของท่านจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ต้อง 

ทำาและวิธีที่ท่านสามารถรับใช้คนอื่นๆ ที่ไม่โชคดีเท่าท่าน  อายุมากขึ้นมักจะหมายถึง 

ดีข้ึน เพราะความม่ังค่ังของปัญญาและประสบการณ์จะยังคงขยายและเพ่ิมพูนต่อไปขณะ 

ท่านยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่น5

2

เร�ส�ม�รถทำ�ให้วัยอ�วุโสของเร�เกิดประโยชน์ม�กที่สุด

เราขอแนะนำาสิ่งสำาคัญแปดด้านท่ีเราสามารถทำาให้วัยอาวุโสของเราเกิดประโยชน์

มากที่สุด

1. ทำ�ง�นในพระวิห�รและเข้�พระวิห�รบ่อยๆ  ผู้สูงอายุอย่างเราควรใช้พลังงานไม ่

เพียงเพื่อเป็นพรแก่บุพการีของเราเท่านั้น แต่พึงแน่ใจว่าลูกหลานทั้งหมดของเราจะได้ 

รับศาสนพิธีแห่งความสูงส่งในพระวิหารตราบท่ีอยู่ในวิสัยจะทำาได้  จงทำางานกับครอบ- 

ครัวท่าน หารือกันและสวดอ้อนวอนให้คนที่อาจจะยังไม่ยอมเตรียมตนเอง

เรากระตุ้นทุกท่านให้เข้าพระวิหารบ่อยๆ และยอมรับการเรียกให้รับใช้ในพระวิหาร 

เม่ือสุขภาพ พละกำาลัง และระยะทางเอ้ืออำานวย เราพ่ึงพาท่านให้ช่วยรับใช้ในพระวิหาร 

เนื่องด้วยจำานวนพระวิหารที่เพิ่มขึ้น เราจึงต้องการให้สมาชิกมากกว่านี้เตรียมตนเอง

ให้พร้อมสำาหรับการรับใช้อันน่ายินดีดังกล่าว  ซิสเตอร์เบ็นสันกับข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปีติ

ที่เราได้เข้าพระวิหารด้วยกันเกือบทุกสัปดาห์  สิ่งนี้เป็นพรอย่างยิ่งในชีวิตเรา!

2. รวบรวมและเขียนประวัติครอบครัว   เราขอร้องท่านให้ดำาเนินการรวบรวมและ 

เขียนประวัติส่วนตัวตลอดจนประวัติครอบครัวอย่างขมีขมัน  ในหลายกรณี ท่านคนเดียว 

ที่รู้ประวัติ ความทรงจำาของบุคคลที่ท่านรัก วันเดือนปีและเหตุการณ์ต่างๆ  ในบาง

สถานการณ์ท่าน เป็น ประวัติครอบครัว  ในการเก็บรักษามรดกของท่านนั้นมีไม่กี่วิธีที่

ดีกว่าการรวบรวมและเขียนประวัติของท่าน

3. มีส่วนในก�รรับใช้เป็นผู้สอนศ�สน� เราต้องการจำานวนผู้สอนศาสนาอาวุโส

มากขึ้นในการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา  หากสุขภาพและเงินทองเอื้ออำานวย เราขอร้อง 

ให้คู่สามีภรรยาของเราอีกหลายร้อยคู่จัดชีวิตและการงานของพวกเขาให้อยู่ในระเบียบ

และไปเป็นผู้สอนศาสนา  เราต้องการท่านมากในสนามเผยแผ่!  ท่านสามารถรับใช้ใน

วิธีที่ผู้สอนศาสนาหนุ่มสาวของเราไม่สามารถทำาได้

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีท่ีน้องสาวม่ายสองคนของข้าพเจ้าได้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาคู่กัน 

ในอังกฤษ พวกเธออายุหกสิบแปดปีและเจ็ดสิบสามปีเม่ือได้รับเรียก และท้ังคู่มีประสบ- 

การณ์ที่ยอดเยี่ยม
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นับเป็นแบบอย่างและพรต่อลูกหลานของครอบครัวเมื่อปู่ย่าตายายรับใช้งานเผยแผ่   

คู่สามีภรรยาอาวุโสท่ีไปรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาส่วนใหญ่เข้มแข็งข้ึนและสดชื่นขึ้น   

ตลอดการรับใช้อันศักด์ิสิทธ์ิน้ีหลายคนได้รับการชำาระให้บริสุทธ์ิและรู้สึกถึงปีติของ

การนำาผู้อื่นมาสู่ความรู้เรื่องความสมบูรณ์ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์…

4. เป็นผู้นำ�โดยสร�้งคว�มพร้อมเพรียงในครอบครัว  เรากระตุ้นสมาชิกอาวุโสทั้ง 

หมดให้เรียกครอบครัวมาอยู่พร้อมหน้ากันเมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำาได้  ทำาให้พวกเขาจับกลุ่ม 

กันเหนียวแน่น  เป็นผู้นำาในการชุมนุมครอบครัว  จัดงานรวมญาติที่รู้สึกถึงมิตรภาพ 

และได้เรียนรู้เก่ียวกับมรดกของครอบครัว  ความทรงจำาอันหอมหวานท่ีสุดบางอย่างของ 

ข้าพเจ้ามาจากงานรวมญาติและการชุมนุมครอบครัว  จงสร้างประเพณีท่ีดีงามในครอบ- 

ครัวซ่ึงจะทำาให้ท่านผูกพันกันช่ัวนิรันดร์  ในการทำาเช่นน้ันเราสามารถสร้างสวรรค์น้อยๆ 

บนโลกนี้ในแต่ละครอบครัว  ท้ายที่สุด นิรันดรก็จะกลายเป็นการขยายชีวิตครอบครัว

ที่ชอบธรรม

5. ยอมรับและทำ�ก�รเรียกในศ�สนจักรให้เกิดสัมฤทธิผล  เราวางใจว่าสมาชิกอาวุโส 

ทุกคนท่ีทำาได้จะยอมรับการเรียกในศาสนจักรและทำาให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างสมศักด์ิศรี 

ข้าพเจ้าปลื้มปีติที่ได้รู้จักพี่น้องชายในวัยเจ็ดสิบและแปดสิบเป็นส่วนตัวผู้กำาลังรับใช้ 

เป็นอธิการและประธานสาขา  เราต้องการคำาแนะนำาและอิทธิพลของท่านผู้เดินบนเส้น 

ทางชีวิตมาแล้ว!  เราทุกคนต้องการได้ยินความสำาเร็จของท่านและวิธีที่ท่านเอาชนะ

ความปวดร้าวใจ ความเจ็บปวด หรือความผิดหวัง และเข้มแข็งข้ึนเพราะประสบการณ์

เหล่านั้น

มีโอกาสมากมายให้ท่านรับใช้ในองค์การส่วนใหญ่ของศาสนจักร  ท่านมีเวลาและ 

รากฐานพระกิตติคุณแน่นหนาซึ่งทำาให้ท่านสามารถทำางานอันสำาคัญยิ่ง  ท่านนำาหน้า 

หลายด้านในการรับใช้อย่างซ่ือสัตย์ในศาสนจักร  เราขอบคุณท่านสำาหรับทุกอย่างท่ีท่าน 

ทำาและสวดอ้อนวอนขอให้พระเจ้าทรงเพิ่มพลังให้ท่านทำาได้มากขึ้น

6. ว�งแผนสำ�หรับอน�คตท�งก�รเงินของท่�น  ขณะท่านดำาเนินชีวิตไปจนเกษียณ 

และอีกหลายสิบปีท่ีตามมา เราเช้ือเชิญสมาชิกอาวุโสท้ังหมดของเราให้วางแผนใช้จ่าย 

อย่างประหยัดในช่วงปีหลังจากการทำางานอาชีพเต็มเวลา  ขอให้เราหลีกเลี่ยงหนี้สินที ่

ไม่จำาเป็น  เราแนะนำาเช่นกันให้ระวังการร่วมลงนามในเอกสารการเงินแม้แต่กับสมาชิก 

ครอบครัวเมื่ออาจทำาให้สูญรายได้หลังเกษียณ

จงระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยชราเกี่ยวกับแผน “อยากรวยทางลัด” การจำานอง 

บ้าน หรือการลงทุนในธุรกิจเสี่ยงที่เลื่อนลอย  จงดำาเนินการอย่างระมัดระวังทั้งนี้เพื่อ 
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ไม่ให้การตัดสินใจผิดพลาดด้านการเงินหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งทำาลายแผนทั้งชีวิต  จง

วางแผนอนาคตการเงินของท่านแต่เนิ่นๆ แล้วทำาตามแผนนั้น

7. ให้ก�รรับใช้เหมือนพระคริสต์  การรับใช้เหมือนพระคริสต์ทำาให้จิตใจสูงส่ง  โดย 

รู้เช่นนี้เราจึงเชื้อเชิญสมาชิกอาวุโสทั้งหมดที่สามารถยื่นเคียวในการรับใช้ผู้อื่น  การรับ

ใช้นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชำาระให้บริสุทธิ์   พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าคนที ่

สละชีวิตรับใช้ผู้อื่นจะพบตนเอง  ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธบอกเราว่าเราควร “ถลุง

ชีวิตของเรา” ในการทำาให้จุดประสงค์ของพระเจ้าบรรลุผลสำาเร็จ (คพ. 123:13)

สันติสุข ปีติ และพรจะติดตามคนที่รับใช้ผู้อื่น  เรามอบการรับใช้เฉกเช่นพระคริสต ์

ให้แก่ทุกคน แต่สิ่งนั้นหอมหวานเป็นพิเศษในชีวิตผู้สูงอายุ

8. รักษ�สุขภ�พร่�งก�ยให้สมบูรณ์แข็งแรงและกระฉับกระเฉง  เราตื่นเต้นกับผู้สูง 

อายุจำานวนมากที่พยายามทำาให้ตนเองมีสุขภาพดีในวัยชรา …

เราอยากเห็นผู้สูงอายุของเรายังคงคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง!  โดยการทำาให้ตนเอง 

กระฉับกระเฉงอยู่เสมอ ทั้งใจกายจะทำางานดีขึ้น6

“ขอให้ปีทองเหล�่นี้เป็นปีที่ดีที่สุดของท่�น 
ขณะท�่นดำ�เนินชีวิต รัก และรับใช้อย่�งเต็มที่”  
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3

ก�รรับใช้ผู้อื่นช่วยเยียวย�คนเหล่�นั้นผู้สูญเสียบุคคล 

อันเป็นที่รักหรือกลัวก�รอยู่ต�มลำ�พัง

ถึงท่านทั้งหลายผู้สูญเสียคู่ครอง เราประสงค์จะแสดงความรักต่อท่านเช่นกัน  บาง 

คร้ังบางท่านมีความรู้สึกไร้ประโยชน์และเหงาจนแทบต้านไม่ไหว  ในหลายกรณีต้องไม่ 

เป็นเช่นน้ัน  นอกจากข้อเสนอแนะท้ังแปดข้อท่ีเพ่ิงกล่าวถึง ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างกิจกรรม 

ที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

คนท่ีอยู่ตามลำาพังบางคนง่วนกับการเย็บผ้าห่มให้หลานคนใหม่ท่ีจะแต่งงานหรือให้ 

ทารกเกิดใหม่ในครอบครัว  หลายคนเขียนจดหมายอวยพรวันเกิดหรือไปร่วมงานโรงเรียน 

และกิจกรรมกีฬาของหลานๆ เมื่อพวกเขาไปได้ บางคนรวบรวมอัลบั้มรูปของหลาน

แต่ละคนเพื่อมอบให้ในวันเกิด…

เราเห็นหญิงม่ายอีกจำานวนมากอาสาทำางาน…ท่ีโรงพยาบาลหรือรับใช้ชุมชนด้วย

วิธีอื่น หลายคนพบสัมฤทธิผลขณะช่วยงานด้านต่างๆ เหล่านี้

กุญแจสู่การเอาชนะความเหงาและความรู้สึกไร้ประโยชน์สำาหรับคนท่ีร่างกายแข็ง 

แรงคือก้าวออกนอกตัวตนไปช่วยคนอื่นที่ขัดสนอย่างแท้จริง  เราสัญญากับคนที่จะ

บำาเพ็ญประโยชน์แบบน้ีว่าท่านจะได้รับการเยียวยาระดับหน่ึงจากการสูญเสียบุคคลที่

ท่านรักหรือกลัวการอยู่ตามลำาพัง  วิธีที่ท่านจะรู้สึกดีขึ้นกับสถานการณ์ของตนเองคือ

ทำาให้สภาพการณ์ของผู้อื่นดีขึ้น7

4

ในย�มเจ็บป่วยและเจ็บปวด เร�ยังคงทำ�ให้เจตคติ 

และเจตน�รมณ์หนักแน่นเข้มแข็งได้

ถึงท่านท้ังหลายผู้เจ็บป่วยและทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดและความผันแปรของ 

ชีวิตนี้ เรารักและห่วงใยท่านเป็นพิเศษ  ใจเราและคำาสวดอ้อนวอนของเราไปถึงท่าน  

จงจำาส่ิงที่ท่านบิดาลีไฮกล่าวขณะให้พรเจคอบบุตรชายผู้ทนทุกข์ด้วยน้ำามือของเลมัน

กับเลมิวเอลพี่ชายว่า “ลูกรู้จักความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า; และพระองค์จะทรงอุทิศ

ความทุกข์ของลูกให้เป็นพรของลูก” (2 นีไฟ 2:2) พระองค์จะทรงทำาดังนั้นกับท่าน 

เช่นกัน

เราสวดอ้อนวอนขอให้ท่านยังคงพยายามทำาให้เจตคติและเจตนารมณ์หนักแน่น

เข้มแข็ง  เรารู้ว่าไม่ง่ายเสมอไป  เราสวดอ้อนวอนขอให้คนที่เวลานี้ทำาภารกิจที่ท่านไม ่
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สามารถทำาได้ด้วยตนเองอีกจะทำาให้ท่านด้วยความรัก ความอ่อนโยน และด้วยวิญญาณ

ที่ห่วงใย

เราหวังว่าท่านจะยังคงทำาให้ความนึกคิดกับความรู้สึกที่ดีเกิดข้ึนในใจและความคิด 

ท่านต่อไป และขับความรู้สึกกับความนึกคิดที่เป็นภัยและบ่อนทำาลายท่านออกไปโดย

เร็ว  เราวางใจว่าท่านจะกล่าวคำาสวดอ้อนวอนทุกวันแม้ทุกชั่วโมงหากจำาเป็น  ดังที ่

พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่า “มีชีวิตอยู่ด้วยการน้อมขอบพระทัยทุกวัน, สำาหรับพระ- 

เมตตาและพรหลายประการซึ่งพระองค์ประสาทให้ท่าน” (แอลมา 34:38)

ท่านจะพบว่าการอ่านพระคัมภีร์มอรมอนทุกวันจะยกระดับวิญญาณของท่าน ดึง 

ท่านให้เข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น และช่วยให้ท่านเป็นนักศึกษาพระกิตติคุณที่

สามารถแบ่งปันความจริงอันสำาคัญยิ่งกับผู้อื่นได้8

5

สำ�คัญที่ครอบครัวต้องให้คว�มรัก คว�มห่วงใย และคว�มเค�รพ 

แก่บิด�ม�รด�สูงอ�ยุและปู่ย่�ต�ย�ยต�มที่พวกท่�นสมควรได้รับ

เวลาน้ีข้าพเจ้าจะพูดสักสองสามนาทีกับครอบครัวของผู้สูงอายุ  เรากล่าวย้ำาข้อพระ- 

คัมภีร์จากสดุดีว่า “เมื่อถึงวัยชราขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ทิ้งเสีย ขออย่าทรงทอด

ทิ้งข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์หมดแรง” (สดุดี 71:9)

เราส่งเสริมครอบครัวให้แสดงความรัก ความห่วงใย และความเอาใจใส่ต่อบิดามารดา 

สูงอายุและปู่ย่าตายายตามที่พวกท่านสมควรได้รับ ขอให้เราจดจำาพระบัญชาในพระ- 

คัมภีร์ว่าเราต้องดูแลคนในบ้านของเราหาไม่แล้วเราจะพบว่าเรา “ชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อ

เสียอีก” (1  ทิโมธี 5:8) ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณครอบครัวที่รักของข้าพเจ้าและความรัก

ความห่วงใยที่พวกเขามีให้บิดามารดาพวกเขาตลอดหลายปี

จำาไว้ว่าบิดามารดาและปู่ย่าตายายเป็นความรับผิดชอบของเรา และเราต้องดูแลพวก 

ท่านสุดความสามารถ เม่ือผู้สูงอายุไม่มีครอบครัวดูแล ผู้นำาฐานะปุโรหิตและผู้นำาสมาคม 

สงเคราะห์ควรพยายามสนองความต้องการของพวกเขาทุกวิถีทางด้วยความรักแบบ

เดียวกัน  เราขอเสนอข้อคิดสองสามข้อต่อครอบครัวของผู้สูงอายุ

นับตั้งแต่พระเจ้าทรงสลักพระบัญญัติสิบประการไว้บนแผ่นศิลา พระวจนะของ 

พระองค์จากซีนายดังก้องมาตลอดหลายศตวรรษว่า “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า” 

(อพยพ 20:12)

บทที ่ 16



 

211

การให้เกียรติและเคารพบิดามารดาของเราหมายความว่าเรามีความนับถือพวกท่าน 

มาก  เรารักและชื่นชมพวกท่าน เป็นห่วงความสุขและความผาสุกของพวกท่าน  เรา 

ปฏิบัติต่อพวกท่านด้วยความสุภาพนอบน้อมและความคิดคำานึงถึงใจท่าน  เราพยายาม

เข้าใจทัศนะของพวกท่าน แน่นอนว่า การเช่ือฟังความปรารถนาและความประสงค์อัน

ชอบธรรมของบิดามารดาเป็นส่วนหนึ่งของการให้เกียรติท่าน

นอกเหนือจากนั้น บิดามารดาของเราสมควรได้รับเกียรติและความเคารพจากเรา

เพราะท่านให้ชีวิตเรา นอกจากนี้พวกท่านยังเสียสละนับไม่ถ้วนแทบตลอดเวลาขณะ

พวกท่านเอาใจใส่เลี้ยงดูเราตั้งแต่วัยแบเบาะและวัยเด็ก จัดหาสิ่งจำาเป็นของชีวิตให้เรา  

พยาบาลเรายามเจ็บป่วยทางกายและเครียดทางอารมณ์เมื่อเติบใหญ่  ในหลายกรณีพวก 

ท่านจัดหาโอกาสให้เราได้รับการศึกษา และพวกท่านให้การศึกษาแก่เราระดับหน่ึง  ส่วน 

มากส่ิงท่ีเรารู้และทำาเราเรียนรู้จากแบบอย่างของพวกท่าน ขอให้เราสำานึกคุณพวกท่าน

และแสดงความกตัญญู

ขอให้เราเรียนรู้ท่ีจะให้อภัยบิดามารดาของเราผู้ซ่ึงบางคร้ังอาจทำาผิดพลาดขณะเล้ียง 

ดูเรา เกือบทุกคนทำาอย่างสุดความสามารถตามเท่าที่พวกเขารู้ ขอให้เราให้อภัยพวก

ท่านเหมือนกับที่เราประสงค์จะได้รับการให้อภัยจากบุตรธิดาของเราเองสำาหรับความ

ผิดพลาดที่เราทำา

แม้เมื่อบิดามารดาแก่ชรา เราควรให้เกียรติพวกท่านโดยยอมให้พวกท่านมีอิสรภาพ 

ในการเลือกและโอกาสพ่ึงพาตนเองตราบนานเท่านาน  ขอเราอย่าได้นำาเอาการเลือกซ่ึง 

พวกท่านยังทำาได้ไปจากพวกท่าน บิดามารดาบางคนดำาเนินชีวิตและดูแลตนเองได้ดีใน

วัยชราและชอบทำาอย่างนั้น  เมื่อพวกท่านทำาได้ จงปล่อยให้พวกท่านทำา

หากท่านสามารถดำาเนินชีวิตด้วยตนเองได้น้อยลง เมื่อนั้นครอบครัว ศาสนจักร 

และแหล่งช่วยชุมชมอาจต้องช่วยเหลือ เมื่อผู้สูงอายุไม่สามารถดูแลตนเองได้ แม้ด้วย 

ความช่วยเหลือเพ่ิมเติม จึงสามารถดูแลท่านในบ้านของสมาชิกครอบครัวคนใดคนหน่ึง 

เม่ืออยู่ในวิสัยท่ีทำาได้  ศาสนจักรและแหล่งช่วยชุมชนอาจต้องเข้ามาช่วยในสถานการณ์ 

นี้เช่นกัน

บทบาทของผู้ให้การดูแลมีความสำาคัญอย่างย่ิง   จำาเป็นต้องสนับสนุนช่วยเหลือบุคคล 

นั้น โดยปกติคือคู่สมรสสูงอายุหรือบุตรสาววัยกลางคนที่มีบุตรธิดาต้องดูแลขณะเดียว 

กันก็ต้องดูแลบิดามารดาสูงอายุ9
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คนที่ได้รับพรด้วยก�รใกล้ชิดกับปู่ย่� 

ต�ย�ยและผู้สูงอ�ยุคนอื่นๆ จะได้คว�ม 

เป็นเพื่อนและคว�มสัมพันธ์อันมีค�่

เราหวังเช่นกันว่าท่านจะรวมผู้สูงอายุไว้ในกิจกรรมครอบครัวเม่ืออยู่ในวิสัยที่ทำาได้   

นับเป็นเรื่องน่ายินดีสำาหรับเราที่ได้เห็นหลานๆ ร่าเริงสดใสมีปู่ย่าตายายที่น่ารักอยู่

ท่ามกลางพวกเขา เด็กช่ืนชอบโอกาสเช่นน้ัน พวกเขาชอบให้ปู่ย่าตายายมาเย่ียม มารับ

ประทานอาหาร สังสรรค์ในครอบครัว และร่วมงานพิเศษอ่ืนๆ น่ีเป็นโอกาสท่ีเราจะได้

สอนวิธีให้เกียรติ รัก เคารพ และดูแลคนเหล่านั้นผู้อยู่ในบั้นปลายชีวิต

ปู่ย่าตายายสามารถมีอิทธิพลอันลึกซ้ึงต่อหลานๆ  โดยท่ัวไปพวกท่านมีเวลาว่างมาก 

กว่าและไม่มีงานยุ่งเท่าบิดามารดา ด้วยเหตุนี้จึงสามารถเปิดหนังสืออ่านให้ฟัง เล่าเรื่อง

ราวต่างๆ และสอนการประยุกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณ  เด็กจะได้มุมมองชีวิตซึ่งไม่

เพียงคุ้มค่าเท่านั้นแต่สามารถนำาความมั่นคงปลอดภัย สันติสุข และความเข้มแข็งมา 

ให้พวกเขาด้วย  ท่านอาจส่งจดหมาย [เสียงบันทึก] และรูปภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก 

ระยะทางไกลและไม่สามารถพบกันได้บ่อย   คนท่ีได้รับพรด้วยการใกล้ชิดกับปู่ย่าตายาย 

และผู้สูงอายุคนอ่ืนๆ จะได้ความเป็นเพ่ือนและความสัมพันธ์อันมีค่า  อาจมีเวลาท่ีพวก 

ท่านสามารถเข้าร่วมพิธีสำาเร็จการศึกษา งานแต่งงาน การเดินทางระยะส้ันไปพระวิหาร 

…และเหตุการณ์พิเศษอื่นๆ กับสมาชิกครอบครัว

เรามีความสุขกับการเฝ้าดูลูกหลานของเราเติบโตและประสบความสำาเร็จในด้าน 

ต่างๆ ขณะที่เราร่วมแสงความชื่นชมยินดีในชัยชนะของพวกเขา ความสุขเป็นพรแก่ 

ชีวิตเราเมื่อลูกมานะบากบั่นและประสบความสำาเร็จในชีวิต  ใน 3 ยอห์น 1:4 เราอ่าน 

ว่า “ไม่มีอะไรทำาให้ข้าพเจ้ายินดีย่ิงไปกว่าน้ี คือท่ีได้ยินว่าลูกๆ ของข้าพเจ้าประพฤติตาม 

ความจริง”  การรู้เช่นนี้ทำาให้เรารักและกล้าดำาเนินต่อไปในการต่อสู้ดิ้นรนของเราเอง10

7

ผู้นำ�ศ�สนจักรควรแสวงห�พระวิญญ�ณร่วมกับก�รสวดอ้อนวอน 

ในก�รช่วยสม�ชิกสนองคว�มต้องก�รของผู้สูงอ�ยุ

เรา…กระตุ้นผู้นำาฐานะปุโรหิตของผู้สูงอายุให้ละเอียดอ่อนต่อพระวิญญาณของ 

พระบิดาในสวรรค์ขณะประเมินและสนองความต้องการทางวิญญาณ ร่างกาย อารมณ์  

และการเงินของผู้สูงอายุ เราวางใจว่าท่านจะใช้ที่ปรึกษา ผู้นำาโควรัมฐานะปุโรหิตแห่ง 

เมลคีเซเดค และผู้นำาสมาคมสงเคราะห์ ผู้สอนประจำาบ้าน และผู้เยี่ยมสอนให้เป็น
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ประโยชน์ในความรับผิดชอบอันสำาคัญยิ่งนี้ เพราะเราต้องทำาหน้าที่เหล่านี้โดยไม่ลังเล

เราหวังว่าผู้นำาฐานะปุโรหิตและผู้นำาองค์การช่วยจะยังคงให้การเรียกแก่ผู้สูงอายุซึ่ง

พวกเขาสามารถใช้แหล่งรวมปัญญาและคำาแนะนำาของคนเหล่านั้นได้  เราหวังว่าหาก

อยู่ในวิสัยที่ทำาได้แต่ละคนจะได้เป็นผู้สอนประจำาบ้านหรือผู้เยี่ยมสอน  แม้แต่คนที่ถูก

จำากัดให้อยู่แต่บนเตียงและในบ้านบางครั้งก็สามารถช่วยดูแลเรื่องนี้ผ่านการโทรศัพท์ 

เขียนจดหมายสั้นๆ หรืองานมอบหมายพิเศษอื่นๆ

ผู้นำาฐานะปุโรหิตสามารถทำาได้มากเพื่อช่วยเหลือและให้กำาลังใจแต่ละบุคคลและคู่

สามีภรรยาขณะพวกเขาเตรียมรับใช้งานเผยแผ่  การคัดลอกรายชื่อพระวิหาร [ปัจจุบัน

เรียกว่าการทำาดัชนีประวัติครอบครัว] และโปรแกรมสวัสดิการได้รับพรอย่างมากโดย

คนที่อยู่ในวัยอาวุโสและมีโอกาสรับใช้ในด้านนี้

เราหวังว่าผู้สูงอายุแต่ละคนและแต่ละคู่จะมีผู้สอนประจำาบ้านรวมทั้งผู้เยี่ยมสอนที่

ละเอียดอ่อนและห่วงใยได้รับมอบหมายให้พวกเขา ความสบายใจอย่างมากและความ

สงบสามารถมาถึงคนเหล่าน้ันผู้รู้ว่ามีคนท่ีพวกเขาจะหันไปพึ่งได้ยามฉุกเฉินหรือยาม 

จำาเป็น  สำาคัญที่ต้องมีไหวพริบ มีศิลปะการเจรจา ตลอดจนความจริงใจในการประเมิน

และสนองความต้องการดังกล่าว

“ปู่ย่�ต�ย�ยส�ม�รถมีอิทธิพลอันลึกซึ้งต่อหล�นๆ ของพวกเข�”
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เราหวังว่าท่านจะให้ผู้สูงอายุท่ีพึ่งตนเองได้มีส่วนในงานมอบหมายด้านการบำาเพ็ญ 

ประโยชน์ด้วยการุณยธรรม  รวมพวกเขาไว้ในกิจกรรมทางสังคมของสเตคและวอร์ด 

ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกโสดและคนที่คู่ครองต้องพึ่งผู้อื่น หลายครั้งที่

พวกเขาถูกลืม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่คู่ครองสิ้นชีวิตเราสามารถให้ความรักความ

ห่วงใยได้  นี่เป็นเวลาที่เปราะบางมากสำาหรับคนส่วนใหญ่

บางคร้ังสมาชิกครอบครัวท่ีให้การดูแลด้านร่างกายและอารมณ์แก่ผู้มีความต้องการ 

พิเศษอยู่ตลอดเวลาต้องการให้มีคนมาช่วยแบ่งเบาชั่วคราวและจะซาบซึ้งน้ำาใจมาก   

สำาคัญที่ต้องช่วยให้สมาชิกคนนั้นยังคงทำาให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปด้วยการมีอิสระ 

เป็นครั้งคราวจากความรับผิดชอบอันหนักหน่วงที่ความเจ็บป่วยระยะยาวหรือระยะ 

สุดท้ายจะมาถึง  ทุกคนต้องการผู้สนับสนุนช่วยเหลือด้วยความรักและการแบ่งเบาจาก 

หน้าที่อันหนักหน่วงของความเจ็บป่วยหรือปัญหาร้ายแรง

การดินทางมักเป็นเร่ืองท่ีผู้สูงอายุกังวลมาก  เราช่วยได้ด้วยการหาวิธีให้พวกท่านได้ 

เข้าร่วมการประชุมวันอาทิตย์ ไปเยี่ยมคนที่พวกท่านรัก ไปซื้อของ และไปพบแพทย์

หรือไปคลินิก

อนึ่ง เราควรแสวงหาการดลใจและการนำาทางในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับการสวด

อ้อนวอน  แต่ละบุคคลและความต้องการของแต่ละบุคคลมักมีแตกต่างหลากหลาย11

8

บั้นปล�ยชีวิตของเร�ส�ม�รถเป็นช่วงเวล�ซึ่งดีที่สุดของเร�ได้

ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพรผู้สูงอายุในศาสนจักร  ข้าพเจ้ารักท่านสุดหัวใจ  ข้าพเจ้า 

เป็นคนหนึ่งในบรรดาพวกท่าน

ท่านมีมากมายให้ดำาเนินชีวิตเพื่อสิ่งนั้น  ขอให้ปีทองเหล่านี้เป็นปีที่ดีท่ีสุดของท่าน 

ขณะท่านดำาเนินชีวิต รัก และรับใช้อย่างเต็มท่ี  ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรผู้ท่ีคอยดูแล 

ความต้องการของท่าน—ครอบครัวท่าน มิตรสหาย เพื่อนสมาชิกและผู้นำาของท่านใน

ศาสนจักร

ข้าพเจ้าฝากประจักษ์พยานไว้กับท่านถึงปีติของการดำาเนินชีวิต—ที่มีปีติของการ 

ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ อย่�งครบถ้วน การดำาเนินชีวิตผ่านไฟของคนถลุงแร่และ 

กระบวนการชำาระให้บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้น ดังอัครสาวกเปาโลกล่าวไว้อย่างดีว่า “เรารู้ว่า

เหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า” (โรม 8:28)
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ข้าพเจ้าฝากพรของข้าพเจ้าไว้กับท่าน  พระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์  นี่คือศาสน- 

จักรของพระองค์ งานน้ีจริง ในพระดำารัสของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา “จง 

ดูที่เรา, และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, และเจ้าจะมีชีวิต; เพราะแก่คนที่อดทนจนกว่า

ชีวิตจะหาไม่เราจะให้ชีวิตนิรันดร์” (3 นีไฟ 15:9)12

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

คำ�ถ�ม

• ท่านได้ประโยชน์อย่างไรจาก “ปัญญาและประสบการณ์” ของคนอายุมากกว่าท่าน 

(ดูหัวข้อ 1)

• ในหัวข้อ 2 ประธานเบ็นสันเขียนข้อเสนอแนะแปดข้อที่ผู้สูงอายุทำาได้เพื่อ “ทำาให ้

วัยอาวุโส [ของพวกเขา] เกิดประโยชน์มากที่สุด”  พิจารณาข้อเสนอแนะแต่ละข้อ  

ข้อเสนอแนะเหล่านี้สามารถยกระดับชีวิตเราได้อย่างไรโดยไม่คำานึงถึงอายุของเรา

• ท่านคิดว่าเหตุใดการรับใช้จึงเป็น “กุญแจเอาชนะความเหงาและความรู้สึกไร้ประ- 

โยชน์” (ดูหัวข้อ 3)  ท่านเคยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเมื่อใด

• ไตร่ตรองคำาแนะนำาที่ประธานเบ็นสันให้เราเม่ือเราประสบกับความเจ็บป่วยและ 

ความเจ็บปวด (ดูหัวข้อ 4)  คำาแนะนำานี้จะช่วยให้เรา  “ยังคงทำาให้เจตคติและเจตนา- 

รมณ์หนักแน่นเข้มแข็ง” ได้อย่างไร

• พิจารณาคำาสอนของประธานเบ็นสันในหัวข้อ 5 ลูกหลานสามารถให้เกียรติบิดา

มารดาสูงอายุและปู่ย่าตายายของพวกเขาด้วยวิธีใดบ้าง

• ท่านเคยเห็นคนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุมีความสุขกับการเป็นเพ่ือนกันเม่ือใด (ดูหัวข้อ 

6)  เราจะทำาอะไรได้บ้างในครอบครัวเราและในศาสนจักรเพื่อทะนุถนอมความสัม- 

พันธ์เช่นนั้น

• มีวิธีใดบ้างท่ีผู้นำาศาสนจักรและสมาชิกวอร์ดหรือสาขาสามารถช่วยตอบสนองความ 

ต้องการของผู้สูงอายุ (ดูตัวอย่างในหัวข้อ 7)

• การประสบ “ปีติของการดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างครบถ้วน” มีความหมาย

ต่อท่านอย่างไร (ดูหัวข้อ 8) ท่านเคยเห็นแบบอย่างอะไรบ้างของคนท่ีอดทนอย่าง

ซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

สุภาษิต 20:29; อิสยาห์ 46:3–4; ลูกา 2:36–38; เอเฟซัส 6:1–3; ทิตัส 2:1–5; ยากอบ 

1:27; คพ. 121:7–8
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คว�มช่วยเหลือด้�นก�รศึกษ�

“การทำาตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้จะทำาให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (ดู  

ยอห์น 7:17)” (สั่งสอนกิตติคุณของเร� [2004], 19) ท่านอาจถามตัวท่านว่าจะประยุกต์

ใช้คำาสอนพระกิตติคุณที่บ้าน ที่ทำางาน และในหน้าที่รับผิดชอบของท่านในศาสนจักร

ได้อย่างไร
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บ ท ที่  1 7

ก�รรักษ�กฎแห่งคว�มบริสุทธิ์ท�งเพศ

“ประมวลกฎท�งศีลธรรมของสวรรค์ทั้งสำ�หรับช�ยและ 

หญิงคือคว�มบริสุทธิ์ท�งเพศโดยสมบูรณ์ก่อนแต่งง�น 

และคว�มซื่อสัตย์โดยสมบูรณ์หลังแต่งง�น”

จ�กชีวิตของเอสร� แทฟท์ เบ็นสัน

ขณะเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ในฐานะผู้นำาศาสนาและผู้นำาการเมือง ประธานเอสรา 

แทฟท์ เบ็นสันรับรู้ถึงความเสื่อมถอยทางศีลธรรมที่เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนทั่วโลก โดย 

เฉพาะอย่างย่ิงเก่ียวกับกฎแห่งความบริสุทธ์ิทางเพศ  ท่านยืนหยัดอย่างหนักแน่นให้ต่อ 

ต้านความเสื่อมถอยดังกล่าว โดยสอนว่า “กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศเป็นหลักธรรม 

ที่มีความสำาคัญนิรันดร์”1 ท่านประกาศว่า “ในศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็น-

เจ้า ความบริสุทธิ์ทางเพศจะไม่มีวันล้าสมัย ไม่ว่าโลกจะทำาหรือพูดอะไรก็ตาม”2 ท่าน

สอนเพิ่มเติมว่า “เราต้องอยู่ ใน โลกไร้ศีลธรรมและผิดศีลธรรม…แต่ไม่เป็น ของ โลก  

เราต้องสามารถล้มตัวลงนอนตอนกลางคืนได้โดยไม่ต้องร้องเพลงกล่อมมโนธรรม

ของเราก่อน”3

เพื่ออธิบายความสำาคัญของการอยู่อย่างสะอาดจากอิทธิพลผิดศีลธรรมของโลก 

ประธานเบ็นสันเล่าเรื่องต่อไปนี้

“ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องของเด็กสาวคนหนึ่ง เธอกับคู่เดทกำาลังจะไปสถานที่แห่งหนึ่ง 

ซึ่งเป็นที่เลื่องลือในทางไม่สู้ดีขัดกับคำาแนะนำาอันชาญฉลาดของพ่อแม่  คำาถามของเธอ

คือ ‘แค่เข้าไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้นจะเสียหายอะไร’  พ่อแม่ยอมให้เธอไป และแนะนำาให้

เธอสวมชุดสีขาวไปที่นั่น  ก่อนชายหนุ่มมาถึง คุณพ่อบอกเธอว่า ‘พ่ออยากให้ลูกช่วย

ทำาอย่างหนึ่งก่อนไปจะได้ไหม ออกไปเอาเบคอนที่ห้องรมควันมาให้พ่อซีกหนึ่ง’

“เด็กสาวคนนั้นตกตะลึงกับคำาขอครั้งนี้และถามว่า ‘ในชุดที่ดีที่สุดของหนูหรือคะ 

หนูคงไม่มีทางกำาจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นั่นได้แน่’  คุณแม่บอกว่า ‘ถูกแล้วจ้ะ ลูกไม ่

สามารถเข้าไปในห้องรมควันได้โดยไม่ซึมซับอิทธิพลบางอย่างท่ีน่ัน  เราคิดว่าลูกฉลาด 

พอจะไม่ไปในสถานท่ีท่ีลูกจะออกมาแล้วสวยและสะอาดน้อยกว่าตอนที่ลูกเข้าไป’  
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Obedience to the law of chastity brings a 
“significant sense of joy and happiness.”
ก�รเชื่อฟังกฎแห่งคว�มบริสุทธิ์ท�งเพศทำ�ให้เกิด 

“คว�มรู้สึกมีคว�มหม�ยของปีติและคว�มสุข”
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ด้วยคำาแนะนำาอันชาญฉลาดดังกล่าว เด็กสาวคนนี้จึงตัดสินใจรักษาตัวเธอให้สะอาด

หมดจดจากอิทธิพลชั่วร้ายในโลก” 4

คำ�สอนของเอสร� แทฟท์ เบ็นสัน

1

พระผู้เป็นเจ้�ทรงกำ�หนดม�ตรฐ�นของ 

คว�มบริสุทธิ์ท�งเพศให้บุตรธิด�ของพระองค์

ในสมัยการประทานน้ีพระเจ้าทรงย้ำาพระบัญญัติท่ีทรงมอบให้บนซีนายเม่ือพระองค์ 

ตรัสว่า “เจ้าจะไม่…ประพฤติล่วงประเวณี,…หรือทำ�อะไรที่เหมือนกันนี้” (คพ. 59:6 

เน้นตัวเอน) นับจากกาลเริ่มต้น พระเจ้าทรงกำาหนดมาตรฐานชัดเจนและไม่ผิดพลาด 

เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ทางเพศ เป็นเช่นนั้นเสมอมา เป็นเช่นนั้นเวลานี้ และจะเป็น

เหมือนเดิมตลอดไป มาตรฐานดังกล่าวคือกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ เหมือนกัน 

สำาหรับทุกคน—สำาหรับชายและหญิง คนสูงวัยและคนเยาว์วัย คนร่ำารวยและคนยากจน5

ศาสนจักรไม่มีมาตรฐานศีลธรรมสองมาตรฐาน  ประมวลกฎทางศีลธรรมของสวรรค์ 

ท้ังสำาหรับชายและหญิงคือความบริสุทธ์ิผุดผ่องก่อนแต่งงานและความซื่อสัตย์โดย

สมบูรณ์หลังแต่งงาน6

ในพระคัมภีร์มอรมอน ศาสดาพยากรณ์เจคอบบอกเราว่าพระเจ้าทรงช่ืนชมในความ 

บริสุทธิ์ทางเพศของบุตรธิดา พระองค์ (ดู เจคอบ 2:28) ท่านได้ยินหรือไม่พี่น้องทั้ง

หลาย  พระเจ้าไม่เพียงพอพระทัยเม่ือเราบริสุทธ์ิทางเพศเท่าน้ัน พระองค์ทรง ช่ืนชม ใน 

ความบริสุทธิ์ทางเพศ มอรมอนสอนเรื่องเดียวกันให้โมโรไนบุตรชายเม่ือท่านเขียนว่า

ความบริสุทธิ์ทางเพศและคุณธรรมเป็น “ที่รักยิ่งและมีค่าที่สุดเหนือทุกสิ่ง” (โมโรไน 

9:9)7

ความปรารถนาจะอยู่ด้วยกันตามธรรมชาติของชายหญิงมาจากพระผู้เป็นเจ้า  แต ่

ความสัมพันธ์เช่นนั้นถูกผูกมัดด้วยกฎของพระองค์ สิ่งเหล่านั้นสงวนไว้สำาหรับการ 

แต่งงานเม่ือรับไว้ภายในพันธะของการแต่งาน ถูกต้องและพอพระทัยพระผู้เป็นเจ้า เป็น 

ไปตามพระบัญญัติให้ขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้เต็มแผ่นดินโลก  แต่เมื่อรับสิ่งเดียว 

กันนั้นนอกพันธะของการแต่งงาน นั่นคือการสาปแช่ง8

จงบริสุทธ์ิและสะอาดเม่ือไปยังแท่นแต่งงาน  จงสงวนความสัมพันธ์ใกล้ชิดท่ีงดงาม 

เหล่าน้ันไว้สำาหรับสัมพันธภาพการแต่งงานซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงมุ่งหมายจะให้เป็นส่วน 

หน่ึงของการแต่งงานและไม่ส่งเสริมให้เกิดข้ึนนอกพันธสัญญาการแต่งงาน ข้าพเจ้าไม่

สนใจว่าโลกพูดอะไร แต่นี่คือมาตรฐานแห่งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า9
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2

บ�ปที่แพร่หล�ยอย่�งรุนแรงของคนรุ่นนี้คือก�รผิดศีลธรรมท�งเพศ 

บาปท่ีแพร่หลายอย่างรุนแรงของคนรุ่นน้ีคือการผิดศีลธรรมทางเพศ  ศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟกล่าวว่าส่ิงน้ีจะเป็นบ่อเกิดของการล่อลวง ความเจ็บปวด และความยุ่งยากสำาหรับ 

เอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอลมากกว่าสิ่งอื่นใด10

การผิดศีลธรรมทางเพศเป็นงูพิษที่คอยฉกกัดไม่เฉพาะในโลกเท่านั้น แต่ในศาสน- 

จักรทุกวันนี้ด้วย  เราไม่เพียงยอมรับว่าเป็นความพึงพอใจที่อันตรายหรือน่าอับอายราว 

กับแทรกแผ่นดินหนี  ในหมวดหมู่ความผิด มีเพียงการฆาตกรรมและการปฏิเสธพระ- 

วิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่มาก่อนความสัมพันธ์ทางเพศแบบผิดศีลธรรม ซึ่งเราเรียก

ว่าการผิดประเวณีเมื่อพัวพันกับบุคคลที่ไม่แต่งงาน หรือบาปร้ายแรงกว่าของการล่วง 

ประเวณีเมื่อพัวพันกับคนที่แต่งงานแล้ว ข้าพเจ้าทราบว่ากฎหมายบ้านเมืองไม่ได้ถือ 

เรื่องความไม่บริสุทธิ์ทางเพศเป็นเรื่องร้ายแรงเท่าพระผู้เป็นเจ้าทรงถือ ทั้งไม่ลงโทษ 

รุนแรงเท่าพระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษ แต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงความน่าชิงชังของบาป 

ดังกล่าว ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้ามีมาตรฐานทางศีลธรรมเพียงมาตรฐานเดียว 

สำาหรับชายและหญิง ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้าความบริสุทธ์ิทางเพศจะไม่มี

วันล้าสมัย…

ไม่มีบาปใดก่อให้เกิดการสูญเสียพระวิญญาณของพระเจ้าในหมู่คนของเราทุกวันนี ้

มากกว่าการสำาส่อนทางเพศ บาปน้ีกำาลังทำาให้ผู้คนของเราสะดุด ทำาลายการเติบโตของ 

พวกเขา บดบังพลังทางวิญญาณ และทำาให้พวกเขาอยู่ใต้อำานาจของบาปอื่น11

มีอันตรายร้ายแรงในการสร้างความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของท่านบนพื้นฐานทาง

กาย…ผลร้ายของความสัมพันธ์นอกสมรสเช่นนั้นดำาเนินต่อเนื่องในชีวิตแต่งงาน ก่อ

ให้เกิดความผิดหวัง ความปวดร้าวใจ และบั่นทอนโครงสร้างของครอบครัว12

ความบริสุทธิ์ทางศีลธรรมเป็นหลักธรรมนิรันดร์ พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า 

“ไม่ประทับในวิหารท่ีไม่บริสุทธ์ิ” [ดู ฮีลามัน 4:24] ความบริสุทธ์ิเป็นการให้ชีวิต ความ 

ไม่บริสุทธิ์เป็นอันตรายถึงตาย ไม่มีใครทำาผิดกฎศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าได้โดยไม ่

ถูกลงโทษ  ประเทศมหาอำานาจล่มสลายเมื่อพวกเขาเสื่อมทรามทางศีลธรรม เพราะ

บาปของการผิดศีลธรรมทำาให้ผู้คนมีรอยตำาหนิและทำาให้เป็นผู้คนท่ีผิดรูปผิดร่างไม่

สามารถเผชิญการท้าทายในยุคสมัยของพวกเขาได้13

ความไม่บริสุทธ์ิทางเพศเป็นความอัปมงคลท่ีสุดในบรรดาความช่ัวร้ายท้ังหมด ส่วน 

ความบริสุทธ์ิทางศีลธรรมเป็นป้อมปราการใหญ่ท่ีสุดป้อมหน่ึงของการทำาให้ครอบครัว 
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ประสบความสำาเร็จ  บ้านที่มีความสุขและประสบความสำาเร็จไม่สามารถสร้างบนการ

ผิดศีลธรรมได้14

บางคนจะแก้ต่างให้การผิดศีลธรรมของพวกเขาด้วยการโต้เถียงว่าข้อจำากัดเกี่ยวกับ 

เร่ืองน้ีเป็นเพียงกฎเกณฑ์ทางศาสนา กฎเกณฑ์ท่ีไม่มีความหมายเพราะในความเป็นจริง 

แล้วไม่มีพระผู้เป็นเจ้า ท่านจะรู้ว่านี่เป็นเพียงการอ้างเหตุผลที่ไม่มีมูลความจริงซึ่งออก 

แบบไว้เพื่อแก้ต่างให้ความอยากทางโลก ตัณหา และความลุ่มหลงของคนนั้น  กฎของ 

พระผู้เป็นเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ประยุกต์ใช้ได้กับทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อในพระ- 

ผู้เป็นเจ้าหรือไม่ก็ตาม  ทุกคนต้องถูกลงโทษตามกฎไม่ว่าเขาจะพยายามหาเหตุผลมา 

อ้างหรือเพิกเฉยก็ตาม

การผิดศีลธรรม…มักนำาความสำานึกผิดติดมาด้วยเสมอ บุคคลไม่สามารถหมกมุ่น

กับความสำาส่อนทางเพศได้โดยไม่ต้องทนทุกข์กับผลร้ายจากการนั้น  เขาจะทำาผิดและ

รู้สึกถูกไม่ได้—เป็นไปไม่ได้  ทุกครั้งที่คนๆ หนึ่งทำาผิดกฎของพระผู้เป็นเจ้า เขาต้องรับ

โทษในความปวดร้าว ความเสียใจ ความสำานึกผิด การขาดความเคารพตนเอง และเขา 

พาตนเองออกจากการติดต่อกับพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า15

3

เพื่อจะอยู่อย่�งสะอ�ดท�งศีลธรรม 

เร�ต้องเตรียมตัวเร�ให้พร้อมต่อต้�นก�รล่อลวง

คนส่วนใหญ่ถลำาเข้าสู่บาปทางเพศขณะพยายามสนองความต้องการพื้นฐานของ 

มนุษย์ในทางที่ผิด เราทุกคนต้องการรู้สึกว่ามีคนรักและเห็นค่าของเรา เราทุกคนมุ่ง 

หมายจะมีปีติและความสุขในชีวิตเรา ซาตานรู้เรื่องนี้และมักจะล่อผู้คนให้ทำาผิดศีล- 

ธรรมโดยฉวยโอกาสใช้ความต้องการพ้ืนฐานของพวกเขา เขาสัญญาจะให้ความพึงพอใจ 

ความสุข และความสำาเร็จ

แต่แน่นอนว่านี่คือการหลอกลวง ดังผู้เขียนสุภาษิตกล่าว “ชายที่ล่วงประเวณีย่อม

ไม่มีสามัญสำานึก ใครทำาอย่างนั้นก็ทำาลายตนเอง” (สุภาษิต 6:32) แซมิวเอลชาวเลมัน 

สอนส่ิงเดียวกันเม่ือเขากล่าวว่า “ท่านแสวงหาความสุขด้วยการทำาความช่ัวช้าสามานย์, 

ซึ่งสิ่งนี้ตรงกันข้ามกับธรรมชาติของความชอบธรรม” (ฮีลามัน 13:38) แอลมากล่าว

เรียบง่ายกว่านั้นว่า “ความชั่วร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลย” (แอลมา 41:10)16

มีภาษิตเก่าแก่บอกว่า กันไว้ดีกว่าแก้และกลับใจ  กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศเป็น 

จริงเช่นน้ัน  ด่านป้องกันด่านแรกในการดำารงตนให้สะอาดทางศีลธรรมคือเตรียมตัวเรา 

ให้พร้อมต่อต้านการล่อลวงและป้องกันไม่ให้ถลำาตัวทำาบาป17
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คว�มนึกคิดที่สะอ�ด

จงควบคุมความนึกคิดของท่าน  ไม่มีใครก้าวเข้าสู่การผิดศีลธรรมทันที  เมล็ดแรก 

ของการผิดศีลธรรมมักจะหว่านในความคิดเสมอ  เมื่อเรายอมให้ความนึกคิดวนเวียน 

อยู่กับกิเลสตัณหาหรือเร่ืองผิดศีลธรรม เท่ากับเราเดินก้าวแรกบนถนนสู่การผิดศีลธรรม 

ข้าพเจ้าเตือนท่านเป็นพิเศษให้ระวังความชั่วร้ายของสื่อลามาก เราได้ยินครั้งแล้วครั้ง

เล่าจากคนท่ีถลำาลึกในบาปว่าก้าวแรกบนถนนสู่การล่วงละเมิดของพวกเขามักเริ่มจาก 

สื่อลามก  พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าแม้เมื่อชายมองดูหญิงด้วยตัณหาราคะในนาง 

หรืออีกนัยหน่ึงเม่ือเขาปล่อยให้ความคิดเร่ิมขาดการควบคุม เขาก็ได้ทำาการล่วงประเวณี 

กับเธอในใจเขาแล้ว (ดู มัทธิว 5:28; คพ. 63:16)18

คนท่ีมีความนึกคิดสะอาดจะไม่ทำาเร่ืองสกปรก  ท่านไม่เพียงต้องรับผิดชอบต่อพระ- 

พักตร์พระผู้เป็นเจ้าสำาหรับการกระทำาของท่านเท่าน้ันแต่สำาหรับการควบคุมความ 

นึกคิดของท่านด้วย  จงดำาเนินชีวิตจนท่านจะไม่หน้าแดงเพราะความอับอายหากความ 

นึกคิดและการกระทำาของท่านฉายอยู่บนจอที่โบสถ์  ภาษิตเก่าแก่ยังคงเป็นจริงนั่นคือ  

ท่านหว่านความนึกคิดและเก็บเก่ียวการกระทำา ท่านหว่านการกระทำาและเก็บเก่ียวนิสัย 

ท่านหว่านนิสัยและเก็บเกี่ยวอุปนิสัย และอุปนิสัยของท่านกำาหนดจุดหมายนิรันดร์

ของท่าน  “มนุษย์คิดฉันใด เขาก็เป็นฉันนั้น” (ดู สุภาษิต 23:7)19

พึงพิจารณาถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์แอลมาต่อโคริแอนทอนบุตรชายท่ีหลงผิด

ของท่านให้ถ้วนถี่ “ละทิ้งบาปของลูก, และไม่หลงอยู่กับตัณหาราคะในสิ่งที่เห็นอีกต่อ

ไป” (แอลมา 39:9)

“ตัณหาราคะในสิ่งที่เห็น”  คำาพูดดังกล่าวหมายถึงอะไรในสมัยของเรา

ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และเทปวีดิทัศน์ที่ทั้งอนาจารและหยาบโลน

นิตยสารและหนังสือลามก

เราแนะนำาท่านว่า…อย่าทำาให้ความคิดท่านแปดเปื้อนเรื่องต่ำาทรามเช่นนั้น เพราะ

ความคิดที่ความสกปรกนี้ผ่านเข้ามาจะไม่มีวันเหมือนเดิมหลังจากนั้น20

จงสะอาด  จงบริสุทธิ์ในความนึกคิดและการกระทำาของท่าน  อ่านหนังสือที่ดี  อย่า 

ปล่อยให้ความคิดถูกส่ือลามกครอบงำา…ในพระวจนะของพระเจ้า “ให้คุณธรรมประดับ 

ความนึกคิดของท่านไม่เสื่อมคลาย; เมื่อนั้นความมั่นใจของท่านจะแข็งแกร่งขึ้นใน 

การประทับอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า.. .พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเป็นเพื่อนท่ีย่ังยืนของท่าน” 

(คพ. 121:45–46)21
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ก�รสวดอ้อนวอนขอคว�มเข้มแข็ง

จงสวดอ้อนวอนเสมอเพื่อขอพลังต่อต้านการล่อลวง  การล่อลวงจะมาถึงเราทุกคน  

จะมีหลายรูปแบบและแฝงตัวมาในลักษณะต่างๆ แต่พระเจ้าประทานส่ิงสำาคัญเพื่อใช้

ต้านทาน พระองค์ตรัสกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่า “สวดอ้อนวอนเสมอ, เพื่อ

เจ้าจะออกมาอย่างผู้ชนะ; แท้จริงแล้ว, เพื่อเจ้าจะชนะซาตาน, และเพื่อเจ้าจะหนีให้

พ้นมือผู้รับใช้ของซาตานที่เกื้อหนุนงานเขา” (คพ. 10:5) ทั้งหมดนี้ควรเป็นส่วนหนึ่ง

ของการสวดอ้อนวอนประจำาวันของเราเพื่อทูลขอจากพระเจ้าให้เรามีพลังต่อต้านการ

ล่อลวงตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่อลวงที่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งความบริสุทธิ์

ทางเพศ22

ไม่มีการล่อลวงใดอยู่ตรงหน้าท่านซ่ึงท่านไม่สามารถหลบเล่ียงได้  อย่ายอมให้ตนเอง 

อยู่ในสภาพที่ตกได้ง่าย จงฟังการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ หากท่านพัวพันกับ 

สิง่ทีท่า่นรู้สกึว่าไมส่ามารถสวดอ้อนวอนทูลขอพรจากพระเจา้ในสิง่ทีท่่านทำาอยู่ แสดง 

ว่าท่านพัวพันกับกิจกรรมผิดประเภท23

ก�รหลีกเลี่ยงสถ�นก�รณ์ที่ไม่เหม�ะสม

ชายหญิงท่ีแต่งงานแล้วบางคร้ังพูดจาแทะโลมและหยอกล้อสมาชิกต่างเพศ  จัดการ 

พบปะสังสรรค์ท่ีดูเหมือนไม่มีพิษภัยหรือใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากเกินไป  ในกรณีท้ังหมด 

นี้ผู้คนแก้ต่างโดยพูดว่านี่คือการแสดงความเป็นเพื่อนตามปกติ  แต่สิ่งที่ดูภายนอกอาจ 

เหมือนเป็นการหยอกล้อที่ไม่มีพิษภัยหรือแค่สนุกเล็กๆ น้อยๆ กับเพศตรงข้ามสามารถ

นำาไปสู่ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวที่จริงจังมากขึ้นและความไม่ซื่อสัตย์ในท้ายที่สุด

คำาถามที่เราพึงถามตัวเราเองคือ คู่ครองของฉันจะพอใจหรือไม่ถ้าเขารู้ว่าฉันกำาลัง

ทำาสิ่งนี้24

หากท่านแต่งงานแล้ว จงหลีกเลี่ยงการอยู่ตามลำาพังกับเพศตรงข้ามไม่ว่าที่ใด  เรื่อง

สลดใจมากมายของการผิดศลีธรรมเริ่มขึน้เมือ่ชายหญงิอยู่สองตอ่สองในทีท่ำางาน หรอื 

ที่โบสถ์ หรือนั่งอยู่ในรถคันเดียวกัน ตอนแรกอาจไม่มีเจตนาหรือแม้คิดจะทำาบาป แต ่

สภาวการณ์เอื้ออำานวยให้เกิดการล่อลวง สิ่งหนึ่งนำาไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง และเรื่องสลดใจ 

อาจเกิดขึ้นเร็วมาก  การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสภาวการณ์เช่นนั้นง่ายกว่ามากทั้งนี้เพื่อการ 

ล่อลวงจะไม่มีโอกาสเจริญเติบโต25

คว�มสุภ�พเรียบร้อย

จงสุภาพเรียบร้อย ความสุภาพเรียบร้อยในการแต่งกาย ภาษา และกิริยาท่าทาง 

เป็นเครื่องหมายแท้จริงของความงดงามและตราสัญลักษณ์ของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่

บริสุทธิ์…จงหลบเลี่ยงความต่ำาช้า หยาบคาย และชวนให้นึกถึงเรื่องเพศ26
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กิจกรรมที่เอื้อประโยชน์และดี

จงเอาชนะความชั่วด้วยความดี ท่านสามารถเอาชนะความโน้มเอียงในทางชั่วร้ายที่ 

มีอยู่มากมายโดยผ่านการใช้แรงกายให้เป็นประโยชน์และทำากิจกรรมที่ดี จิตวิญญาณ 

ที่สมบูรณ์แข็งแรง ปลอดอิทธิพลที่ทำาให้ร่างกายและวิญญาณเฉื่อยชาจากแอลกอฮอล์

และยาสูบ ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีพอจะโค่นล้มมารได้27

สำาหรับท่านที่เป็นโสดและกำาลังออกเดท จงวางแผนกิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์

อย่างรอบคอบเพื่อตัวท่านจะไม่อยู่ว่างจนไม่มีอะไรทำานอกจากแสดงความรักใคร่ทาง 

กาย…นี่คือหลักธรรมของการทำาให้ชีวิตเต็มไปด้วยกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ทั้งน้ีเพื่อ

กิจกรรมที่ไม่เอื้อประโยชน์จะไม่มีโอกาสเจริญงอกงาม28

จงทำาให้ชีวิตท่านเต็มไปด้วยแหล่งพลังที่ดี การที่เราพยายามต่อต้านความชั่วหรือ 

ทำาให้ชีวิตเราว่างเว้นจากบาปเท่านั้นยังไม่พอ  เราต้องทำาให้ชีวิตเต็มไปด้วยความชอบ

ธรรมด้วย  เราต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำาให้เกิดพลังทางวิญญาณ

ข้าพเจ้าพูดถึงกิจกรรมอย่างเช่นการใฝ่ใจศึกษาพระคัมภีร์ มีพลังหลั่งไหลเข้ามาใน

ชีวิตเราเมื่อเราอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันซึ่งไม่สามารถพบได้ในวิธีอื่น การสวด

อ้อนวอนประจำาวันเป็นแหล่งพลังมหาศาลอีกแหล่งหนึ่ง การอดอาหารเพื่อขอความ

เข้มแข็งหรือพรพิเศษสามารถทำาให้เราเข้มแข็งเกินกว่าความสามารถตามปกติธรรมดา 

“สำ�หรับท่�นที่เป็นโสดและกำ�ลังออกเดท 
จงว�งแผนกิจกรรมที่ดีและสร้�งสรรค์อย่�งรอบคอบ”
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ของเรา  การรับใช้แบบชาวคริสต์ การมาโบสถ์ การรับใช้ในอาณาจักร—ท้ังหมดสามารถ 

เพิ่มเข้าไปในคลังเก็บความเข้มแข็งและพลังของเราได้

เราต้องทำามากกว่าการนำาเอาอิทธิพลในแง่ลบออกไปจากชีวิตเราเท่าน้ัน  เราต้องแทน 

ที่อิทธิพลเหล่าน้ันด้วยกิจกรรมอันชอบธรรมซึ่งทำาให้เราเป่ียมด้วยความเข้มแข็งและ

ความตั้งใจว่าจะดำาเนินชีวิตอย่างที่ควร29

4

โดยผ่�นก�รกลับใจอย่�งถูกต้อง คนที่ถลำ�ตัว 

ทำ�บ�ปท�งเพศส�ม�รถสะอ�ดได้อีกครั้ง

อาจมีบางคนที่คำาแนะนำาให้เตรียมและป้องกันสายเกินไปสำาหรับพวกเขา  ท่านอาจ 

ถลำาลึกในบาปร้ายแรงไปแล้ว หากเป็นเช่นน้ันไม่มีโอกาสใดนอกจากแก้ไขชีวิตท่านและ 

กลับใจจากบาปของท่าน ข้าพเจ้าจะแนะนำาส่ิงสำาคัญห้าข้อท่ีท่านทำาได้เพ่ือกลับสู่สภาพ 

ของความบริสุทธิ์ทางศีลธรรมอีกครั้ง จงหนีออกจากสถานการณ์ที่ท่านอยู่ทันทีซึ่ง

กำาลังเป็นเหตุให้ท่านทำาบาปหรืออาจเป็นเหตุให้ท่านทำาบาป  จงทูลวิงวอนพระเจ้าขอ 

พลังเอาชนะ  ให้ผู้นำาฐานะปุโรหิตช่วยท่านแก้ไขการล่วงละเมิดและกลับมาสู่ความสัม- 

พันธ์เต็มรูปแบบกับพระเจ้า  จงด่ืมจากน้ำาพุแห่งสวรรค์และเติมชีวิตของท่านด้วยแหล่ง 

พลังที่ดี  จำาไว้ว่าโดยผ่านการกลับใจที่ถูกต้อง ท่านสามารถสะอาดได้อีกครั้ง

สำาหรับคนเหล่านั้นผู้จ่ายราคาที่เรียกร้องโดยการกลับใจอย่างแท้จริง สัญญานั้นแน ่

นอน ท่านจะสะอาดได้อีกครั้ง ความสิ้นหวังจะสลายไป สันติสุขอันหอมหวานของ

การให้อภัยจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตท่าน  ในสมัยการประทานนี้พระเจ้าตรัสด้วยความ

ชัดเจนเมื่อพระองค์ตรัสว่า “ดูเถิด, คนที่กลับใจจากบาปของเขา, คนคนนั้นได้รับการ

ให้อภัย, และเรา, พระเจ้า, ไม่จำามันอีก” (คพ. 58:42)30

5

บิด�ม�รด�ควรสอนบุตรธิด�ให้ดำ�เนินชีวิต 

ต�มกฎแห่งคว�มบริสุทธิ์ท�งเพศ

บิดามารดาควรให้คำาแนะนำาท่ีชัดเจนแก่บุตรธิดาเก่ียวกับความบริสุทธ์ิทางเพศต้ัง 

แต่เยาว์วัย เพื่อความคุ้มครองทั้งทางร่างกายและศีลธรรม31

หากบิดามารดารักและเคารพกัน หากในการเป็นหุ้นส่วนอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา 

มีการสนับสนุนกันอย่างเต็มที่และมีความซื่อสัตย์อย่างไม่สงสัย สิ่งจำาเป็นเหล่านี้จะ

แปรเปล่ียนเป็นบ้านของวันพรุ่งน้ี ในทางกลับกัน หากมีการลอบกัด ทะเลาะวิวาท ขาด 

ความปรองดองท่ีบ้าน และมีส่วนกระทำาส่ิงท่ีเป็นอันตรายโดยการเก้ียวพาราสีผู้อ่ืนเม่ือ 
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ไม่อยู่บ้าน เมื่อนั้นบ้านของวันพรุ่งนี้จะถูกบั่นทอนด้วยเหตุดังกล่าว …

…บ้านของเราต้องเป็นป้อมปราการอันแข็งแกร่งผ่านการเชิดชูความชอบธรรมและ 

การนำาสันติสุข ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความไม่เห็นแก่ตนเองอันเกิดจากความ

บริสุทธิ์ส่วนตัว ความซื่อสัตย์อย่างไม่สงสัย และความภักดีต่อครอบครัวเข้ามาในบ้าน  

บิดามารดาต้องยอมรับว่าการแต่งงานเป็นธรรมเนียมสวรรค์และให้เกียรติการเป็น

บิดามารดา  บุตรธิดาต้องได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการและแบบอย่างในการเตรียม

แต่งงาน เพื่อเฝ้าระวังความไม่บริสุทธิ์ทางพศเหมือนเฝ้าระวังโรคน่ารังเกียจ และเพื่อ

ปฏิบัติคุณธรรมพื้นฐานอื่นๆ ของชาวคริสต์32

6

พระผู้เป็นเจ�้ประท�นกฎแห่งคว�มบริสุทธิ์ท�งเพศเพื่อให้เร�เกิดปีติ

พระบิดาบนสวรรค์ของเราไม่ทรงปรารถนาส่ิงใดสำาหรับเรานอกจากให้เรามีความ

สุข พระองค์รับสั่งกับเราถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะทำาให้เราเกิดปีติ และหลักธรรมแน่นอน

ที่สุดประการหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราเพื่อช่วยให้เราพบปีติน้ันคือกฎแห่ง

ความบริสุทธ์ิทางเพศ  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนสุดหัวใจขอให้ท่านพิจารณาผลอันน่ายินดี 

ของการรักษากฎนี้และผลอันน่าเศร้าของการละเมิดกฎนี้อย่างจริงจังที่สุด33

ประธ�นเอสร� แทฟท์ เบ็นสันแนะนำ�บิด�ม�รด�ให้สอน 
บุตรธิด�เกี่ยวกับกฎแห่งคว�มบริสุทธิ์ท�งเพศ
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เหตุผลสำาหรับคุณธรรม—ซ่ึงรวมถึงความบริสุทธ์ิส่วนตัว ความนึกคิดและการกระทำา 

ท่ีสะอาดตลอดจนความสุจริต—คือเราต้องมีพระวิญญาณและเดชานุภาพของพระผู้- 

เป็นเจ้าในชีวิตเราเพื่อทำางานของพระผู้เป็นเจ้า  หากปราศจากพลังอำานาจและอิทธิพล 

ดังกล่าว เราคงไม่ดีไปกว่าบุคคลในองค์กรอื่น คุณธรรมนั้นส่องทะลุและจะส่งผลให ้

ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นเหตุให้ผู้ไม่เป็นสมาชิกสอบถามเรื่องศาสนาของเรา34

จงซื่อตรงต่อกฎอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า  จำาไว้ว่าเราจะทำาผิดกฎโดยไม่ถูกลง 

โทษไม่ได้  หากท่านอยากมีความสุขและประสบผลสำาเร็จในความสัมพันธ์ทางโลก การ 

ผูกสมัครรักใคร่ และการสร้างครอบครัว จงทำาให้ชีวิตท่านสอดคล้องกับกฎนิรันดร์

ของสวรรค์  ไม่มีวิธีอื่น35

ไม่มีความสุขอันย่ังยืนในการผิดศีลธรรม  ไม่พบปีติในการทำาผิดกฎแห่งความบริสุทธ์ิ 

ทางเพศ  แต่เกิดตรงกันข้าม  อาจมีความพึงพอใจช่ัวครู่ช่ัวยาม  อาจมีเวลาหน่ึงท่ีดูเหมือน 

ทุกอย่างดีเยี่ยม  แต่ความสัมพันธ์จะเสียอย่างรวดเร็ว  ความรู้สึกผิดและความละอายใจ 

จะเกิดขึ้น เรากลัวว่าคนอื่นจะค้นพบบาปของเรา เราต้องหลบๆ ซ่อนๆ พูดปดและ 

หลอกลวง  ความรักเร่ิมตาย  ความขมข่ืน ความริษยา ความโกรธ และแม้แต่ความเกลียด 

เริ่มมีมากขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นผลตามธรรมชาติของบาปและการล่วงละเมิด

ในทางกลับกัน เมื่อเราเชื่อฟังกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศและดำารงตนให้สะอาด 

ทางศีลธรรม เราจะประสบพรแห่งความรักและสันติสุขที่เพิ่มขึ้น ความไว้วางใจและ 

ความเคารพกันฉันคู่แต่งงานจะมากขึ้น คำามั่นสัญญาต่อกันจะลึกซึ้งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึง

เกิดความรู้สึกลึกซึ้งและมีความหมายของปีติและความสุข36

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

คำ�ถ�ม

• ประธานเบ็นสันกล่าวว่ามาตรฐานของพระเจ้าเก่ียวกับความบริสุทธ์ิทางเพศ “ชัดเจน 

และไม่ผิดพลาด” (หัวข้อ 1)  มาตรฐานนี้ต่างจากข่าวสารของโลกอย่างไร

• อะไรคือผลลัพธ์บางประการของการละเมิดกฎแห่งความบริสุทธ์ิทางเพศ (ดูตัวอย่าง 

ในหัวข้อ 2)

• เราจะทำาส่ิงจำาเพาะเจาะจงอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันตัวเราและครอบครัวเราจากการ 

ล่อลวงทางเพศ (ดูตัวอย่างในหัวข้อ 3)

• ทบทวนคำาแนะนำาของประธานเบ็นสันที่ให้แก่ผู้ทำา “บาปร้ายแรง” (หัวข้อ 4)  ท่าน 

มีความคิดและความรู้สึกอย่างไรขณะไตร่ตรองคำาสัญญาของพระเจ้าให้ต้อนรับคน 

กลับใจ “กลับมาสู่ความสัมพันธ์เต็มรูปแบบ”
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• ท่านคิดว่าเหตุใดจึงสำาคัญที่บิดามารดาต้อง “ให้คำาแนะนำาที่ชัดเจนแก่บุตรธิดาเกี่ยว 

กับความบริสุทธิ์ทางเพศตั้งแต่เยาว์วัย”  ความซื่อสัตย์ต่อกันของบิดามารดามีผลต่อ 

ความรู้สึกของบุตรธิดาเก่ียวกับการแต่งงานและกฎแห่งความบริสุทธ์ิทางเพศอย่างไร 

(ดูหัวข้อ 5)

• มี “ผลอันน่ายินดี” อะไรบ้างของการรักษากฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ (ดูตัวอย่าง

ในหัวข้อ 6)

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

ปฐมกาล 39:7–21; 1  โครินธ์ 6:18–20; กาลาเทีย 5:16; แอลมา 38:12; 39:3–5;  

3 นีไฟ 12:27–30; คพ. 42:22–25

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน

“กระตุ้นให้คนที่ท่านสอนมาชั้นเรียนโดยพร้อมที่จะเรียนรู้และมีส่วนร่วม  เมื่อเขา 

แต่ละคนพยายามเรียนรู้พระกิตติคุณ เขาจะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในช่วงบท

เรียนได้มากทีเดียว” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว�่ก�รสอน [1999], 80)
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บ ท ที่  1 8

จงระวังคว�มจองหอง

“คว�มจองหองเป็นบ�ปส�กล เป็นคว�มชั่วร้�ยใหญ่หลวง 
ย�ถอนพิษคว�มจองหองคือคว�มอ่อนน้อมถ่อมตน”

จ�กชีวิตของเอสร� แทฟท์ เบ็นสัน

ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของท่านในฐานะประธานศาสนจักร 

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันสอนเรื่องความแตกต่างระหว่างความจองหองกับความ

อ่อนน้อมถ่อมตนดังนี้

“ความจองหองไม่แหงนมองพระผู้เป็นเจ้าและไม่สนใจว่าอะไรถูกต้อง แต่มองดู

มนุษย์ข้างทางและเถียงว่าใครถูก …

“ความจองหองมีลักษณะที่ว่า ‘ฉันต้องการอะไรจากชีวิต’ ไม่ใช่ ‘พระผู้เป็นเจ้าทรง 

ประสงค์ให้ฉันทำาอะไรกับชีวิตฉัน’ น่ีคือการทำาตามอำาเภอใจซ่ึงขัดกับพระประสงค์ของ 

พระผู้เป็นเจ้า  นี่คือความเกรงกลัวมนุษย์เหนือความเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้า

“ความอ่อนน้อมถ่อมตนตอบรับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า—ตอบรับความ 

เกรงกลัวการพิพากษาของพระองค์และความต้องการของคนรอบข้าง การปรบมือ

สรรเสริญของชาวโลกดังก้องในหูคนจองหอง การปรบมือสรรเสริญของสวรรค์ทำาให้

คนอ่อนน้อมถ่อมตนอบอุ่นใจ”1

คำาสอนเหล่านี้คุ้นหูคนที่เคยรับใช้กับประธานเบ็นสันในโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

พวกเขารู้ว่าในฐานะประธานโควรัมของพวกเขา ท่านไม่เคยกังวลกับทัศนะส่วนตัวของ 

ท่าน—กังวลแต่การเรียนรู้และทำาตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น  ประธาน 

บอยด์  เค. แพคเกอร์ผู้รับใช้เป็นประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองในเวลาต่อมา พูดถึง 

วิธีสนทนาในการประชุมโควรัมของประธานเบ็นสันดังน้ี “ท่านไม่เห็นด้วยกับประธาน 

เบ็นสันได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง  เราสนทนากันเต็มที่ใน

เรื่องต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลว่ามุมมองของท่านคืออะไร”2  เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนล- 

สันผู้รับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสองภายใต้การนำาของประธานเบ็นสันนานสองปีกล่าว 

ว่า “ในการพิจารณาเรื่องใดก็ตาม แม้ไม่ใช่ความคิดเห็นของประธานเบ็นสันท่านก ็

ประเมินสถานการณ์โดยใช้มาตรฐานเดียว—อะไรดีที่สุดสำาหรับอาณาจักร หากนั่น 
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The Savior, who is “meek and lowly in heart” (Matthew 
11:29), is our great example of humility.

พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรง “สุภ�พอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม” (มัทธิว 11:29) 
ทรงเป็นแบบอย่�งที่ดีเยี่ยมของคว�มอ่อนน้อมถ่อมตน
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หมายความว่าจะต้องทำาบางอย่างต่างจากท่ีท่านประสงค์จะให้ทำา ก็จะเป็นตามน้ัน  ท่าน 

ต้องการเพียงสิ่งดีที่สุดสำาหรับอาณาจักร”3

ในฐานะผู้นำารัฐบาล ประธานเบ็นสันทุ่มเททำาส่ิงดีท่ีสุดให้อาณาจักรของพระผู้เป็น- 

เจ้าทัดเทียมกัน เมื่อท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐ ท่านได้รับ “การ 

ปรบมือสรรเสริญของชาวโลก”4 มากพอๆ กับคำาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง  ท่านไม ่

ยอมให้เสียงใดดังก้องในหูท่าน แต่ท่านทำาตามคำาเตือนสติท่ีได้รับจากฟลอราภรรยาท่าน 

อยู่เนืองๆ “อย่ากังวลกับความคิดเห็นที่โลกมีต่อคุณตราบใดที่คุณถูกต้องต่อพระเจ้า”5  

ท่านพอใจกับ “การปรบมือสรรเสริญ [เงียบๆ ] ของสวรรค์”6 และพยายามขานรับพระ- 

ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเสมอ

คำ�สอนของเอสร� แทฟท์ เบ็นสัน

1

พระเจ�้ทรงเตือนเร�ให้ระวังคว�มจองหอง

พระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญาบอกเราว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็น “บันทึก 

ของผู้คนที่ตก” (คพ. 20:9)  เหตุใดพวกเขาจึงตก  นี่คือข่าวสารหลักประการหนึ่งของ 

พระคัมภีร์มอรมอน มอรมอนให้คำาตอบในบทท้ายๆ ของหนังสือด้วยถ้อยคำาเหล่านี ้

“ดูเถิด, ความจองหองของประชาชาตินี้, หรือผู้คนของชาวนีไฟ, พิสูจน์ความพินาศ

ของพวกเขา” (โมโรไน 8:27) และจากนั้น ด้วยเกรงว่าเราจะพลาดข่าวสารสำาคัญของ 

พระคัมภีร์มอรมอนจากผู้คนท่ีตกแล้วน้ัน พระเจ้าทรงเตือนเราในพระคัมภีร์หลักคำาสอน 

และพันธสัญญาว่า “จงระวังความจองหอง, เกลือกเจ้าจะกลายเป็นดังชาวนีไฟในสมัย

โบราณ” (คพ. 38:39)

ข้าพเจ้าต้ังใจแสวงหาประโยชน์ในศรัทธาและคำาสวดอ้อนวอนของท่านขณะข้าพ- 

เจ้าพยายามให้ความกระจ่างเก่ียวกับข่าวสารพระคัมภีร์มอรมอนข้อนี้—บาปของความ 

จองหอง  ข่าวสารดังกล่าวทำาให้จิตวิญญาณข้าพเจ้าหนักอึ้งอยู่พักหนึ่ง  ข้าพเจ้าทราบว่า 

พระเจ้าทรงต้องการให้ถ่ายทอดข่าวสารดังกล่าวในเวลานี้

ในสภาก่อนมรรตัย ความจองหองนั่นเองที่ทำาให้ลูซิเฟอร์ “บุตรแห่งรุ่งอรุณ” ตก 

(2 นีไฟ 24:12–15; ดู คพ. 76:25–27; โมเสส 4:3 ด้วย)  ตอนสิ้นโลกนี้ เมื่อพระผู้เป็นเจ้า 

ทรงชำาระแผ่นดินโลกด้วยไฟ คนจองหองจะถูกเผาดังตอข้าวและคนอ่อนโยนจะรับ 

แผ่นดินโลกเป็นมรดก (ดู 3 นีไฟ 12:5; 25:1; คพ. 29:9; จส—ป 1:37; มาลาคี 4:1)

พระเจ้าทรงใช้วลี “จงระวังความจองหอง” สามครั้งในพระคัมภีร์หลักคำาสอนและ

พันธสัญญา รวมถึงการเตือนออลิเวอร์ คาวเดอรี เอ็ลเดอร์คนที่สองของศาสนจักร และ

บทที ่ 18



 

232

เอ็มมา สมิธภรรยาของศาสดาพยากรณ์ (คพ. 23:1; ดู 25:14; 38:39 ด้วย)7

2

ลักษณะสำ�คัญของคว�มจองหองคือก�รเป็นอริ 

ต่อพระผู้เป็นเจ้�และเพื่อนมนุษย์ของเร�

ความจองหองเป็นบาปที่เข้าใจผิดกันมาก และหลายคนทำาบาปด้วยความไม่รู้ (ดู  

โมไซยาห์ 3:11; 3 นีไฟ 6:18) ในพระคัมภีร์ไม่มีเร่ืองอย่างเช่นความจองหองท่ีชอบธรรม 

—เราถือว่าความจองหองเป็นบาปเสมอ  ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าโลกจะใช้คำานี้อย่างไร เราต้อง 

เข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงใช้คำานี้อย่างไรเพื่อเราจะสามารถเข้าใจงานเขียนอันศักดิ์สิทธิ์

และได้ประโยชน์จากการนั้น (ดู 2 นีไฟ 4:15; โมไซยาห์ 1:3–7; แอลมา 5:61)

พวกเราส่วนใหญ่คิดว่าความจองหองคือการถือเอาตนเองเป็นใหญ่ การอวดอ้าง 

ความโอหัง อวดดี ความยโส หรือความหยิ่งผยอง  ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบของบาป 

แต่ยังไม่ใช่หัวใจหรือแก่นแท้ของบาป

ลักษณะสำาคัญของความจองหองคือความเป็นอริ—ความเป็นอริต่อพระผู้เป็นเจ้า

และความเป็นอริต่อเพื่อนมนุษย์ของเรา คว�มป็นอริ หมายถึง “ความกลียดชัง การ

เป็นศัตรู หรือสภาพของการต่อต้าน” ความเป็นอริคืออำานาจที่ซาตานปรารถนาจะใช้

ปกครองเรา

ความจองหองคือการมีอุปนิสัยชิงดีชิงเด่นเป็นพื้นฐาน เราทำาให้ความประสงค์ของ 

เราแข่งกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อเราแสดงความจองหองต่อพระผู้เป็นเจ้า 

ในเจตนาของเราคือ “ขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของฉันและไม่ใช่ตามพระประสงค์ 

ของพระองค์” ดังที่เปาโลกล่าว พวกเขา “แสวงหาประโยชน์ของพวกเขาเองทุกคน

ไม่ใช่ประโยชน์ของพระเยซูคริสต์” (ฟีลิปปี 2:21)

ความประสงค์ของเราชิงดีชิงเด่นกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า จึงทำาให้เราไม่

ยอมหักห้ามความปรารถนา ความอยาก และลุ่มหลง (ดู แอลมา 38:12; 3 นีไฟ 12:30)

คนจองหองไม่สามารถยอมรับผู้มีอำานาจของพระผู้เป็นเจ้าท่ีกำาลังชี้นำาชีวิตพวกเขา  

(ดู ฮีลามัน 12:6)  พวกเขาทำาให้การรับรู้ความจริงของตนแข่งกับความรู้อันยิ่งใหญ่ของ 

พระผู้เป็นเจ้า ให้ความสามารถของตนต่อสู้กับอำานาจฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า  

ให้ความสำาเร็จของตนขัดกับงานยิ่งใหญ่ของพระองค์

ความเป็นอริของเราต่อพระผู้เป็นเจ้าทำาให้ได้รับฉายามากมาย อาทิ คนกบฏ คนใจ 

แข็งกระด้าง คนดื้อรั้น คนไม่กลับใจ คนผยอง คนขุ่นเคืองง่าย และคนแสวงหาเครื่อง 

หมาย  คนจองหองปรารถนาให้พระผู้เป็นเจ้าเห็นด้วยกับพวกเขา  พวกเขาไม่สนใจจะ
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เปลี่ยนความคิดเห็นของตนให้ตรงกับพระดำาริของพระผู้เป็นเจ้า

ส่วนสำาคัญอีกประการหนึ่งของบาปที่แพร่หลายอย่างมากน้ีของความจองหองคือ

ความเป็นอริต่อเพื่อนมนุษย์ของเรา  เราถูกล่อลวงทุกวันให้ยกตนข่มท่านและดูหมิ่น 

ผู้อื่น (ดู ฮีลามัน 6:17; คพ. 58:41)

คนจองหองทำาให้ทุกคนเป็นปฏิปักษ์ของพวกเขาโดยใช้สติปัญญา ความคิดเห็น งาน 

ความมั่งคั่ง พรสวรรค์ หรือเครื่องวัดทางโลกอื่นๆ ของตนต่อต้านผู้อื่น  ในถ้อยคำาของ

ซี.  เอส. ลูอิส “คนจองหองไม่ได้รับความพอใจจากการมีบางสิ่ง แต่จากการมีมากกว่า

คนข้างเคียง…การเปรียบเทียบนี้เองที่ทำาให้ท่านจองหอง นั่นคือ ความพอใจจากการ

อยู่เหนือผู้อื่น  ทันทีที่องค์ประกอบของการชิงดีชิงเด่นหมดไป ความจองหองก็หมด

ตาม” (Mere Christianity, New York: Macmillan, 1952, pp. 109–110)

ในสภาก่อนแผ่นดินโลก ลูซิเฟอร์ยื่นข้อเสนอแข่งกับแผนของพระบิดาขณะที่พระ-

เยซูคริสต์ทรงสนับสนุน (ดู โมเสส 4:1–3) เขาประสงค์จะได้รับยกย่องเหนือคนอื่น

ทั้งหมด (ดู 2 นีไฟ 24:13) สรุปคือ ความปรารถนาอันจองหองของเขาคือโค่นบัลลังก์

พระผู้เป็นเจ้า (ดู คพ. 29:36; 76:28)

พระคัมภีร์เต็มไปด้วยหลักฐานยืนยันผลร้ายของบาปแห่งความจองหองอันเกิดแก่

บุคคล กลุ่มคน เมือง และประชาชาติ  “ความจองหองมาก่อนการถูกทำาลาย” (สุภาษิต 

16:18) ความจองหองทำาลายประชาชาติชาวนีไฟและเมืองโสโดม (ดู โมโรไน 8:27;  

เอเสเคียล 16:49–50)8

3

คนจองหองกลัวก�รตัดสินของมนุษย์ 

ม�กกว่�ก�รตัดสินของพระผู้เป็นเจ้�

พระคริสต์ทรงถูกตรึงกางเขนเพราะความจองหอง  พวกฟาริสีโกรธเพราะพระเยซู 

ทรงอ้างว่าเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นการคุกคามตำาแหน่งของพวกเขา ด้วย 

เหตุนี้พวกเขาจึงวางแผนจะฆ่าพระองค์ (ดู ยอห์น 11:53)

ซาอูลกลายเป็นศัตรูของดาวิดเพราะความจองหอง  เขาอิจฉาเพราะสตรีอิสราเอล 

จำานวนมากร้องสรรเสริญว่า “ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และดาวิดฆ่าคนเป็นหม่ืนๆ” (1 ซามู- 

เอล 18:6–8)

คนจองหองกลัวการตัดสินของมนุษย์มากกว่าการตัดสินของพระผู้เป็นเจ้า (ดู คพ. 

3:6–7; 30:1–2; 60:2) “มนุษย์จะคิดอย่างไรกับฉัน” มีน้ำาหนักมากกว่า “พระผู้เป็นเจ้า

จะทรงคิดอย่างไรกับฉัน”
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กษัตริย์โนอาห์เกือบจะปล่อยศาสดาพยากรณ์อบินาไดให้เป็นอิสระ แต่ปุโรหิตชั่ว

อาศัยความจองหองของเขาส่งอบินาไดเข้าสู่เปลวเพลิง (ดู โมไซยาห์ 17:11–12)  เฮโรด 

เสียใจที่ตัดศีรษะยอห์นผู้ถวายบัพติศมาตามคำาขอของภรรยา  แต่ความปรารถนาอัน 

จองหองของเขาเพราะเห็นแก่ “คนที่นั่งรับประทานอาหารกับเขา” เขาจึงให้ฆ่ายอห์น 

(มัทธิว 14:9; ดู มาระโก 6:26 ด้วย)

ความกลัวการตัดสินของมนุษย์แสดงให้เห็นในการชิงดีชิงเด่นความเห็นชอบของ 

มนุษย์  คนจองหองรัก “การชมของมนุษย์มากกว่าการชมของพระเจ้า” (ยอห์น 12:42–

43)  แรงจูงใจในสิ่งที่เราทำาคือจุดที่เป็นบาป  พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงทำาตามชอบ

พระทัยพระผู้เป็นเจ้า “เสมอ” (ยอห์น 8:29)  เราจะไม่ทำาให้แรงจูงใจของเราเป็นที่ชอบ

พระทัยพระผู้เป็นเจ้าหรอกหรือแทนที่จะพยายามยกตนข่มพี่น้องของเราและทำาเกิน

หน้าผู้อื่น

คนจองหองบางคนไม่สนใจว่าค่าจ้างของพวกเขาสนองความต้องการของพวกเขา 

หรือไม่ แต่สนใจว่าค่าจ้างของพวกเขามากกว่าของคนอื่นหรือไม่  รางวัลของพวกเขา 

คือการล้ำาหน้าคนอื่น  นี่คือความเป็นอริของความจองหอง

คว�มจองหองของกษัตริย์โนอ�ห์นำ�ไปสู่คว�มต�ยของอบิน�ไดและคว�มต�ยของเข�เอง
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เมื่อความจองหองเกาะกุมใจเรา เราสูญเสียความเป็นอิสระจากโลกและปล่อยให ้

อิสรภาพของเราตกเป็นทาสการตัดสินของมนุษย์  โลกตะโกนเสียงดังกว่าสุรเสียงกระซิบ 

ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ การอ้างเหตุผลของมนุษย์สำาคัญมากกว่าการเปิดเผยของพระ- 

ผู้เป็นเจ้า และคนจองหองปล่อยราวเหล็ก (ดู 1 นีไฟ 8:19–28; 11:25; 15:23–24)9

4

คว�มจองหองประจักษ์ชัดในหล�ยๆ ด้�น

ความจองหองเป็นบาปท่ีสามารถเห็นในผู้อ่ืนได้ง่ายแต่ตัวเราไม่ค่อยยอมรับ  พวกเรา 

ส่วนใหญ่ถือว่าความจองหองเป็นบาปของคนระดับสูงที่ดูถูกพวกเรา อาทิ คนร่ำารวย

และคนมีการศึกษา (ดู 2 นีไฟ 9:42) แต่มีความเจ็บป่วยยิ่งกว่านั้นในบรรดาพวกเรา— 

นั่นคือความจองหองจากล่างขึ้นบน ซึ่งประจักษ์ชัดในหลายๆ ด้าน อาทิ การจับผิด 

ซุบซิบนินทา ลอบกัด พร่ำาบ่น ดำาเนินชีวิตเกินรายได้ อิจฉา โลภ ไม่ขอบคุณและไม่

กล่าวยกย่องใครซึ่งอาจเป็นการให้กำาลังใจผู้อื่น ไม่ให้อภัยและริษยา

การไม่เชื่อฟังโดยพื้นฐานแล้วคือการใช้พลังความจองหองต่อกรกับผู้มีอำานาจเหนือ 

เรา ซ่ึงสามารถเป็นพ่อแม่ ผู้นำาฐานะปุโรหิต ครู หรือพระผู้เป็นเจ้าในท้ายท่ีสุด คนจอง- 

หองเกลียดข้อเท็จจริงที่ว่ามีคนเหนือกว่าเขา เขาคิดว่านี่ทำาให้สถานภาพของเขาต่ำาลง

ความเห็นแก่ตัวเป็นโฉมหน้าหนึ่งของความจองหองที่พบเห็นบ่อยกว่า  “อะไรๆ ก็มี 

ผลกระทบต่อฉันไปหมด” เป็นศูนย์รวมของปัญหาทั้งหมดนั้น—ความทะนงตน ความ

เวทนาตนเอง การทำาให้ตนเองบรรลุความสำาเร็จทางโลก การทำาให้ตนพอใจ และการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

ความจองหองส่งผลให้เกิดการมั่วสุมลับซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้ได้อำานาจ ผลประโยชน์ 

และสรรเสริญของโลก (ดู ฮีลามัน 7:5; อีเธอร์ 8:9, 16, 22–23; โมเสส 5:31)  ผลของ

บาปจากความจองหองท่ีเรียกว่าการม่ัวสุมลับโค่นล้มอารยธรรมท้ังของชาวเจเร็ดและ

ชาวนีไฟ อีกทั้งเคยเป็นและจะยังเป็นเหตุแห่งการล่มสลายของประชาชาติมากมาย (ดู 

อีเธอร์ 8:18–25)

อีกโฉมหน้าหนึ่งของความจองหองคือความขัดแย้ง  การโต้เถียง การทะเลาะวิวาท 

อำานาจการปกครองที่ไม่ชอบธรรม ช่องว่างระหว่างวัย การหย่าร้าง การกระทำาทารุณ- 

กรรมคู่ครอง การจลาจล และความวุ่นวายทั้งหมดล้วนอยู่ในความจองหองประเภทนี้

ความขัดแย้งในครอบครัวของเราขับพระวิญญาณของพระเจ้าออกไป อีกท้ังขับสมา- 

ชิกครอบครัวของเราหลายคนออกไปด้วย ความขัดแย้งมีหลากหลายต้ังแต่คำาพูดไม่เป็น 

มิตรไปจนถึงข้อพิพาทท่ัวโลก พระคัมภีร์บอกเราว่า “ความโอหังมีแต่ก่อให้เกิดการวิวาท” 
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(สุภาษิต 13:10; ดู สุภาษิต 28:25 ด้วย)

พระคัมภีร์เป็นพยานว่าคนจองหองขุ่นเคืองง่ายและมีความอาฆาตแค้น (ดู 1  นีไฟ 

16:1–3) พวกเขาไม่ให้อภัยคนท่ีเป็นหน้ีพวกเขาและแก้ต่างให้ความรู้สึกเจ็บปวดของตน

คนจองหองไม่รับคำาแนะนำาหรือการแก้ไขโดยง่าย (ดู สุภาษิต 15:10; อาโมส 5:10)  

พวกเขาใช้ข้ออ้างแก้ตัวและแก้ต่างเพื่อปกป้องตนเองจากความอ่อนแอและความล้ม

เหลวของพวกเขา (ดู มัทธิว 3:9; ยอห์น 6:30–59)

คนจองหองพ่ึงพาโลกให้บอกพวกเขาว่าพวกเขามีค่าหรือไม่ ความนับถือตนเองของ 

พวกเขาขึ้นอยู่กับว่าคนอ่ืนตัดสินให้พวกเขาอยู่บนบันไดข้ันไหนของความสำาเร็จทาง 

โลก  พวกเขารู้สึกว่าตนมีค่าถ้าจำานวนคนที่ประสบความสำาเร็จ มีพรสวรรค์ สวย หรือ 

ฉลาดน้อยกว่าพวกเขามีมากพอ  ความจองหองน่าเกลียด  ความจองหองพูดว่า “ถ้าคุณ

ประสบความสำาเร็จ ฉันก็ล้มเหลว”

ถ้าเรารักพระผู้เป็นเจ้า จงทำาตามพระประสงค์ของพระองค์ จงเกรงกลัวการตัดสิน

ของพระองค์มากกว่าการตัดสินของมนุษย์ และเราจะมีความนับถือตนเอง10 

5

คว�มจองหองจำ�กัดหรือหยุดยั้งคว�มเจริญก้�วหน�้

ความจองหองเป็นบาปที่อัปมงคลในความหมายแท้จริงของคำานั้น  ความจองหอง 

จำากัดหรือหยุดยั้งความเจริญก้าวหน้า (ดู แอลมา 12:10–11) คนจองหองมักไม่รับการ

สอน (ดู 1 นีไฟ 15:3, 7–11)  พวกเขาจะไม่เปลี่ยนความคิดเพื่อยอมรับความจริง เพราะ

การทำาเช่นนั้นบ่งบอกว่าพวกเขาผิด

ความจองหองส่งผลลบต่อความสัมพันธ์ท้ังหมดของเรา—ความสัมพันธ์ของเรา 

กับพระผู้เป็นเจ้าและผู้รับใช้ของพระองค์ ระหว่างสามีภรรยา บิดามารดากับบุตรธิดา 

ลูกจ้างกับนายจ้าง ครูกับนักเรียน และมนุษยชาติทั้งปวง ระดับความจองหองของเรา

เป็นตัวกำาหนดว่าเราปฏิบัติต่อพระผู้เป็นเจ้าและพี่น้องชายหญิงของเราอย่างไร พระ- 

คริสต์ทรงต้องการยกเราให้เท่ากับพระองค์  เราปรารถนาจะทำาแบบเดียวกันนี้กับผู้อื่น

หรือไม่ 

ความจองหองลบเลือนความรู้สึกว่าเราเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้อง 

กับมนุษย์  ความจองหองแบ่งแยกเราตาม “ฐานะ” โดยขึ้นอยู่กับ “ความมั่งคั่ง” ของเรา  

และ “โอกาสของการเล่าเรียน” ของเรา (3 นีไฟ 6:12)  ความเป็นหน่ึงเดียวกันเกิดกับคน 

จองหองไม่ได้ และหากเราไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเราก็ไม่ใช่คนของพระเจ้า (ดู โมไซยาห์ 

18:21; คพ. 38:27; 105:2–4; โมเสส 7:18)
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ลองนึกดูว่าความจองหองทำาให้เราสูญเสียอะไรในอดีตและเวลานี้ความจองหอง 

กำาลังทำาให้เราสูญเสียอะไรในชีวิตเรา ครอบครัวเรา และศาสนจักร

ลองนึกถึงการกลับใจซึ่งเกิดขึ้นได้พร้อมกับชีวิตที่เปลี่ยนไป การแต่งงานที่รักษาไว้ 

และบ้านที่เข้มแข็ง หากความจองหองไม่กีดกันเราให้สารภาพบาปของเราและละทิ้ง 

บาปเหล่านั้น (ดู คพ. 58:43) 

ลองนึกถึงคนจำานวนมากท่ีเป็นสมาชิกแข็งขันน้อยของศาสนจักรเพราะพวกเขา 

ขุ่นเคืองและความจองหองของพวกเขาไม่ยอมให้พวกเขาให้อภัยหรือรับประทานม้ือ

ค่ำาให้เต็มอิ่มที่โต๊ะเสวยของพระเจ้า

ลองนึกถึงเยาวชนชายและคู่สามีภรรยาอีกหลายหม่ืนคนท่ีอาจจะรับใช้งานเผยแผ่ 

หากไม่เพราะความจองหองกีดกันพวกเขาไม่ให้ถวายใจแด่พระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมา 10: 

6; ฮีลามัน 3:34–35)

ลองนึกดูว่างานพระวิหารจะเพ่ิมข้ึนเพียงใดหากเวลาท่ีใช้ในการรับใช้ตามพระประ- 

สงค์ของพระผู้เป็นเจ้าสำาคัญกว่าการเสาะแสวงหามากมายท่ีช่วงชิงเวลาของเราอัน

เนื่องจากความจองหอง11

คว�มอ่อนน้อมถ่อมตนนำ�คว�มเป็นหนึ่งเดียวกันและ 
คว�มเข้มแข็งม�สู่ชีวิตแต่งง�นและครอบครัว
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6

ย�ถอนพิษคว�มจองหองคือคว�มอ่อนน้อมถ่อมตน

ความจองหองส่งผลต่อเราทุกคนต่างเวลาและต่างระดับ  ท่านสามารถเห็นได้ว่าเหต ุ

ใดอาคารในความฝันของลีไฮท่ีแทนความจองหองของโลกจึงใหญ่และกว้าง และฝูงชน 

มากมายเข้าไปในนั้น (ดู 1 นีไฟ 8:26, 33; 11:35–36)

ความจองหองเป็นบาปสากล เป็นความชั่วร้ายใหญ่หลวง ใช่ ความจองหอง เป็น 

บาปสากล เป็นความชั่วร้ายใหญ่หลวง

ยาถอนพิษความจองหองคือความอ่อนน้อมถ่อมตน—ความอ่อนโยน ความว่าง่าย 

(ดู แอลมา 7:23) นี่คือใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด (ดู 3 นีไฟ 9:20; 12:19; คพ. 

20:37; 59:8; สดุดี 34:18; อิสยาห์ 57:15; 66:2)  ดังที่รุดยาร์ด คิปลิงก์สาธยายไว้อย่าง 

ดีว่า

คว�มสับสนวุ่นว�ยสูญสล�ย

ขุนพลภูวไนยสิ้นชันษ�

แต่พระชนม์พลีไว้ไม่ลับล�

น้อมก�ย�กร�บกร�นด้วยดวงใจ

พระเจ้�จอมโยธ�อยู่กับเร�

เกลือกเร�จะลืม เกลือกเร�จะลืม …

พระผู้เป็นเจ้าจะทรงมีคนอ่อนน้อมถ่อมตน  เราเลือกได้ว่าจะถ่อมตนหรือเราจะถูก 

บีบบังคับให้ถ่อมตน แอลมากล่าวว่า “ความสุขเกิดแก่พวกเขาผู้ซึ่งนอบน้อมถ่อมตน

โดยปราศจากการถูกบีบบังคับให้ถ่อมตน” (แอลมา 32:16) 

ขอให้เราเลือกอ่อนน้อมถ่อมตน

เราเลือกอ่อนน้อมถ่อมตนได้โดยเอาชนะความเป็นอริต่อพี่น้องชายหญิงของเรา 

นับถือพวกเขาเสมือนหนึ่งนับถือตนเอง และยกพวกเขาให้สูงเท่าหรือสูงกว่าเรา (ดู 

คพ. 38:24; 81:5; 84:106)

เราเลือกอ่อนน้อมถ่อมตนได้โดยรับคำาแนะนำาและการตีสอน (ดู เจคอบ 4:10; ฮีลามัน 

15:3; คพ. 63:55; 101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 136:31; สุภาษิต 9:8)

เราเลือกอ่อนน้อมถ่อมตนได้โดยให้อภัยคนที่ทำาให้เราขุ่นเคือง (ดู 3 นีไฟ 13:11, 14; 

คพ. 64:10)

เราเลือกอ่อนน้อมถ่อมตนได้โดยรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน (ดู โมไซยาห์ 

 2:16–17)
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เราเลือกอ่อนน้อมถ่อมตนได้โดยไปเป็นผู้สอนศาสนาและสั่งสอนพระวจนะท่ี

สามารถทำาให้ผู้อื่นอ่อนน้อมถ่อมตน (ดู แอลมา 4:19; 31:5; 48:20)

เราเลือกอ่อนน้อมถ่อมตนได้โดยไปพระวิหารให้บ่อยขึ้น

เราเลือกอ่อนน้อมถ่อมตนได้โดยสารภาพและละทิ้งบาปของเราและเกิดจากพระ- 

ผู้เป็นเจ้า (ดู คพ. 58:43; โมไซยาห์ 27:25–26; แอลมา 5:7–14, 49)

เราเลือกอ่อนน้อมถ่อมตนได้โดยรักพระผู้เป็นเจ้า ยอมให้ความประสงค์ของเราเป็น

ไปตามพระประสงค์ของพระองค์ และให้พระองค์มาเป็นอันดับแรกในชีวิตเรา (ดู  

3 นีไฟ 11:11; 13:33; โมโรไน 10:32)

ขอให้เราเลือกอ่อนน้อมถ่อมตน  เราทำาได้  ข้าพเจ้ารู้ว่าเราทำาได้

พี่น้องที่รักทั้งหลาย เราต้องเตรียมไถ่ไซอัน  บาปจากความจองหองนี้เองที่ขัดขวาง 

ไม่ให้เราสถาปนาไซอันในสมัยของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  บาปจากความจองหอง 

เดียวกันนี้เองที่ทำาให้การอุทิศถวายสิ้นสุดในบรรดาชาวนีไฟ (ดู 4 นีไฟ 1:24–25)

ความจองหองเป็นสิ่งกีดขวางอันใหญ่หลวงแก่ไซอัน  ข้าพเจ้าย้ำาว่า ความจองหอง 

เป็น สิ่งกีดขวางอันใหญ่หลวงแก่ไซอัน

เราต้องชำาระภาชนะข้างในให้สะอาดโดยเอาชนะความจองหอง (ดู แอลมา 6:2–4; 

มัทธิว 23:25–26)

เราต้องยอม “ต่อการชักจูงของพระวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิ” ท้ิง “ความเป็นมนุษย์ปุถุชน” 

อันเกิดจากความจองหอง กลับเป็น “วิสุทธิชนโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์พระเจ้า” 

และกลายเป็น “ดังเด็ก, ว่าง่าย, อ่อนโยน, ถ่อมตน” (โมไซยาห์ 3:19; ดู แอลมา 13:28 

ด้วย)

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาแรงกล้าขอให้เราทำาเช่นนี้และทำาต่อไปจนบรรลุ

จุดหมายอันสูงส่งของเรา12

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

คำ�ถ�ม

• ประธานเบ็นสันชี้ให้เห็นว่าความจองหองนำาไปสู่การทำาลายล้างผู้คนชาวนีไฟ (ดู

หัวข้อ 1)  ท่านคิดว่าเหตุใดความจองหองจึงมีอำานาจทำาลายล้างเช่นนั้น

• ผู้คน “ทำาให้ความประสงค์ [ของพวกเขา] แข่งกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า” 

ในด้านใด (ดูหัวข้อ 2) พรอะไรมาถึงเราบ้างเมื่อเราทำาตามพระประสงค์ของพระผู้-

เป็นเจ้า

บทที ่ 18
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• ท่านคิดว่าเหตุใดบางครั้งเราจึงถามว่า “คนอื่นคิดอย่างไรกับฉัน” แทนที่จะถามว่า 

“พระผู้เป็นเจ้าทรงคิดอย่างไรกับฉัน” (ดูหัวข้อ 3) ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อ

ความปรารถนาสูงสุงของเราคือทำาให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย

• ทบทวนความประจักษ์ชัดของความจองหองดังระบุไว้ในหัวข้อ 4  เราจะหลีกเลี่ยง

ความประจักษ์ชัดเหล่านี้ในชีวิตเราได้อย่างไร

• ประธานเบ็นสันกล่าวว่า “ความจองหองส่งผลลบต่อความสัมพันธ์ท้ังหมดของเรา” 

—กับพระผู้เป็นเจ้าและผู้อื่น (หัวข้อ 5)  เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  ความสัมพันธ์ของเรา

ดีขึ้นในด้านใดเมื่อเราอ่อนน้อมถ่อมตน

• ในหัวข้อ 6 ประธานเบ็นสันระบุด้านต่างๆ ที่เราเลือกอ่อนน้อมถ่อมตนได้  ท่านคิด

ว่าเหตุใดการเลือกอ่อนน้อมถ่อมตนจึงดีกว่าถูกบีบบังคับให้อ่อนน้อมถ่อมตน

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

มัทธิว 23:12; ลูกา 18:9–14; ยากอบ 4:6; แอลมา 5:27–28; คพ. 112:10; 121:34–40

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รศึกษ�

เพื่อเปรียบถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์กับตัวท่าน ลองนึกดูว่าคำาสอนของศาสดา

พยากรณ์เกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร (ดู ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว�่ก�รสอน [1999], 170)  

ท่านอาจจะถามตัวท่านว่าคำาสอนเหล่านั้นจะช่วยท่านไขข้อกังวล ข้อสงสัย และการ

ท้าทายในชีวิตท่านได้อย่างไร

อ้างอิง

บทที ่ 18
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บ ท ที่  1 9

ก�รเป็นผู้นำ� 

“ห�กท่�นต้องก�รเป็นผู้นำ�ในอน�คตของศ�สนจักร 
ประเทศ [ของท�่น] และบ้�นของท�่นเอง ท่�นต้องยืนหยัดใน

ศรัทธ� ไม่หวั่นไหวในก�รเผชิญคว�มชั่วร้�ย”

จ�กชีวิตของเอสร� แทฟท์ เบ็นสัน

เอสรา แทฟท์ เบ็นสันเริ่มเรียนรู้จากการเป็นผู้นำาในวัยเยาว์  เมื่อท่านอายุเกือบ 13 ปี  

บิดาท่านได้รับเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่  ในฐานะลูกคนโตของครอบครัวเอสราจึงต้องทำา 

หน้าที่รับผิดชอบมากมายในการเป็นหัวหน้าดูแลฟาร์มครอบครัวช่วงที่บิดาท่านไม่ 

อยู่  หลายปีต่อมาเมื่อท่านได้รับเรียกไปคณะเผยแผ่บริติช ท่านรับใช้เป็นประธานสาขา 

และประธานของนิวคาสเซิลคอนเฟอเรนซ์ (คล้ายกับท้องถิ่นในปัจจุบัน) ต่อมาท่าน 

รับใช้ในฝ่ายประธานสเตคสามคร้ัง—คร้ังหน่ึงเป็นท่ีปรึกษา คร้ังหน่ึงเป็นประธานสเตค 

ช่วงสั้นๆ และอีกครั้งเป็นประธานสเตคนานกว่านั้น  ในช่วงประกอบอาชีพท่านทำางาน 

ในตำาแหน่งผู้นำาหลายตำาแหน่งในอุตสาหกรรมการเกษตร เพราะท่านเป็นผู้นำาและผู้- 

เช่ียวชาญด้านเกษตรกรรม ประธานาธิบดีดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์จึงขอให้ท่านรับตำาแหน่ง 

สูงสุดด้านการเกษตรของสหรัฐ ท่านทำางานกับประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์แปดปีใน

ฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

ก่อนเป็นประธานศาสนจักร ประธานเบ็นสันรับใช้เป็นประธานโควรัมอัครสาวก 

สิบสอง 12 ปี สมาชิกโควรัมเคารพท่านมากในฐานะผู้นำาของพวกเขา เอ็ลเดอร์บรูซ 

อาร์. แมคคองกี “บอกสมาชิกครอบครัวบ่อยๆ ว่าท่านไม่เคยเห็นใครบริหารศาสนจักร

ได้ดีเท่าประธานเบ็นสัน”1

ในการนำาสภาสิบสอง ประธานเบ็นสันกระตุ้นสมาชิกโควรัมให้แสดงความคิดอย่าง 

ตรงไปตรงมา แม้ท่านมีความเห็นต่างก็ตาม เม่ือเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเป็น 

สมาชิกโควรัมคนใหม่ ท่านคิดว่าท่านไม่ควรพูดแสดงความคิดเห็น “แต่ [ประธาน 

เบ็นสัน] ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้น” ท่านกล่าว  “ถ้าข้าพเจ้าไม่พูดเรื่องใดท่านจะกระตุ้นให้

พูดเรื่องนั้น”2
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President Ezra Taft Benson and his counselors in the First Presidency: 
President Gordon B. Hinckley (left) and President Thomas S. Monson (right)

บทที ่ 19

ประธ�นเอสร� แทฟท์ เบ็นสันและที่ปรึกษ�ของท่�นในฝ่�ยประธ�นสูงสุด:  

ประธ�นกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์  (ซ้�ย) และประธ�นโธมัส เอส. มอนสัน (ขว�)
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ถึงแม้ประธานเบ็นสันจะขอความเห็นจากทุกคน แต่ท่านไม่ปล่อยให้การสนทนาไร้ 

จุดหมาย ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์กล่าวว่า ท่าน “รู้วิธีทำาให้เจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ 

พูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมท้ังยังสามารถกำากับดูแลและควบคุมการสนทนาได้จนมา 

ถึงการลงมติเป็นเอกฉันท์โดยที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน”3   เมื่อ “ท่านรู้สึกว่าสนทนามาก 

พอแล้ว ท่านจะพูดตามแบบฉบับของท่านเพื่อให้ได้ข้อยุติว่า ‘ผมคิดว่าเราได้ฟางมาพอ

สมควรแล้ว คงต้องมัดกันสักหน่อย’” 4

ประธานเบ็นสันห่วงใยคนที่ท่านนำา และท่านสอนโดยแบบอย่าง “ข้าพเจ้าไม่เคย 

รู้จักคนใดที่จะห่วงใยเพื่อนร่วมงานหรือกังวลต่อความผาสุกของพวกเขามากไปกว่า 

ท่าน” ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าว  “ท่านไม่ขอให้ใครทำาสิ่งที่ตัวท่านเองไม่อยาก 

ทำา แต่ท่านวางแบบอย่างของการรับใช้ผู้อ่ืนให้เราทำาตาม”5 ประธานเบ็นสันมีประสิทธิ- 

ภาพในการมอบหมายงานให้ผู้อื่นเช่นกัน โดยที่สอนและสร้างพวกเขาผ่านกระบวน

การนั้น

ในการประชุมใหญ่สามัญคราวประธานเบ็นสันได้รับการสนับสนุนเป็นประธาน 

ศาสนจักร ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์แสดงความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงเลือกและ 

ทรงเตรียมประธานเบ็นสันให้นำาศาสนจักร

“ข้าพเจ้าให้ประจักษ์พยานกับท่านว่าพระเจ้าทรงเลือกเอสรา แทฟท์ เบ็นสันให้เป็น

สมาชิกสภาสิบสองเกือบสี่สิบสามปี  ตลอดหลายปีนี้พระเจ้าทรงทดสอบและฝึกท่าน 

สอนท่านและเตรียมท่าน…

“ในฐานะคนหน่ึงท่ีรู้จักท่านและยืนเคียงข้างท่าน ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าท่านเป็นบุรุษ 

แห่งศรัทธา ผู้นำาที่ผ่านการทดสอบ ผู้มีความรักลึกซึ้งต่อพระเจ้าและงานของพระองค์  

ผู้มีความรักต่อบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าทุกแห่งหน ท่านเป็นบุรุษผู้พิสูจน์แล้วว่ามี

ความสามารถ”6

คำ�สอนของเอสร� แทฟท์ เบ็นสัน

1

ผู้นำ�ที่มีประสิทธิภ�พยืนหยัดใน 

ศรัทธ�และเป็นแบบอย่�งที่ดี

เดชานุภาพการเป็นผู้นำาของพระคริสต์พัฒนาจากการท้าทายแบบอย่างของพระองค์ 

คำาขอร้องที่ชัดเจนของพระองค์คือ “จงตามเรามา!”…[ความสำาเร็จของพระองค์ในการ

ทำาให้] มนุษย์จงรักภักดีต่อหลักธรรมแห่งความชอบธรรมขึ้นอยู่กับความรักอันเป็น

บทที ่ 19
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เหตุจูงใจสำาคัญ  พระองค์ทรงช่วยให้เราตระหนักว่าคุณสมบัติเหมือนพระผู้เป็นเจ้าที่

เรียกร้องให้เราแต่ละคนแสดงออกสามารถกลายเป็นชีวิตจริงอันน่ายินดีได้  แบบอย่าง

ของพระองค์ยังคงเป็นความหวังและพลังยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ7

หากท่านต้องการเป็นผู้นำาในอนาคตของศาสนจักร ประเทศ [ของท่าน] และบ้าน 

ของท่านเอง ท่านต้องยืนหยัดในศรัทธา ไม่หวั่นไหวในการเผชิญความชั่วร้าย ดังที ่

เปาโลกล่าวว่า “จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของ 

มารได้ เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับพวกภูตผีที่ครอบครอง 

พวกภูตผีที่มีอำานาจ พวกภูตผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วใน

สวรรคสถาน” (เอเฟซัส 6:11–12)8

เยาวชนของเราต้องการคนวิพากษ์วิจารณ์น้อยลงและต้องการต้นแบบมากขึ้น  ท่าน 

เป็นต้นแบบให้พวกเขามองหาแบบฉบับในชีวิตซ่ึงพวกเขาสามารถยึดถือและทำาตาม 

ได้  พวกเขาจะต้องการแรงบันดาลใจซึ่งมาจากท่านได้เมื่อท่านดำาเนินชีวิตตามคำาสอน

ของพระกิตติคุณอย่างเต็มที่9

2

ผู้คนตอบรับผู้นำ�ที่มีประสิทธิภ�พ

คว�มอ่อนน้อมถ่อมตน

เครื่องหมายอย่างหนึ่งของการเป็นผู้นำาที่ยิ่งใหญ่เสมอมาและตลอดไปคือวิญญาณที่

อ่อนน้อมถ่อมตน10

คว�มเข้มแข็งท�งวิญญ�ณ

ความเข้มแข็งทางวิญญาณส่งเสริมการคิดเชิงบวก อุดมคติเชิงบวก นิสัยเชิงบวก 

เจตคติเชิงบวก และความพยายามเชิงบวก นี่คือคุณสมบัติซึ่งส่งเสริมปัญญา ความ

ผาสุกทางร่างกายและจิตใจ การยอมรับและการตอบสนองอย่างกระตือรือร้นจากผู้อ่ืน11

เฉพาะคนดีงามเท่านั้นจึงจะสามารถยกระดับและกระตุ้นกันให้รับใช้มากขึ้น บรรลุ

ความสำาเร็จมากขึ้น เข้มแข็งมากขึ้น12

การดลใจจำาเป็นต่อการนำาอย่างถูกต้อง…เราต้องมีวิญญาณของการดลใจไม่ว่าเรา

กำาลังสอน (คพ. 50:13–14) หรือบริหารกิจจานุกิจของอาณาจักร (คพ. 46:2)13

ไม่มีสิ่งน่าพอใจใดแทนที่พระวิญญาณได้14
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คว�มรู้

ผู้นำาท่ีแท้จริงพยายามทำาให้ตนรอบรู้อยู่เสมอ   เขาคือคนท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมไม่ใช่ 

ความสะดวก  เขาพยายามเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่างของมนุษย์แล้วปรับให้เข้า

กับหลักธรรมแห่งปัญญาที่ได้รับการเปิดเผยจากเบื้องบน15

วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้นำาเข้าใจหลักธรรมได้ถูกต้องมากที่สุดคือมีความรู้ความเข้าใจ 

พระคัมภีร์รวมทั้งคู่มือที่เหมาะสมอย่างทะลุปรุโปร่ง  สถานการณ์ส่วนใหญ่เคยเกิดขึ้น 

แล้ว อาจจะหลายครั้ง และได้กำาหนดนโยบายตลอดจนระเบียบปฏิบัติไว้แล้วเพื่อแก้

ปัญหา  ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นการฉลาดท่ีจะอ้างถึงและทำาความเข้าใจโดยละเอียดกับคำาแนะ- 

นำาเป็นลายลักษณ์อักษรตลอดจนนโยบายศาสนจักรที่มีอยู่เกี่ยวกับข้อสงสัยที่เกิดขึ้น16

ผู้นำาได้รับคำาแนะนำาให้ศึกษาหลักคำาสอนของศาสนจักรท้ังน้ีเพ่ือจะสามารถอธิบาย 

หลักคำาสอนของเรากับผู้อื่นได้มากพอ ตามสำานวนโวหารของอัครสาวกเปาโล เราคาด

หวังว่าท่านจะเป็น “คนงานที่ไม่อับอาย” (2 ทิโมธี 2:15)17

คว�มจงรักภักดี 

ผู้นำาที่ดีคาดหวังความจงรักภักดี  เขาให้ความจงรักภักดีตอบแทนเช่นกัน  เขาสนับ- 

สนุนช่วยเหลือคนที่เขาให้งานทำา ความจงรักภักดีขยายไปถึงเรื่องสำาคัญๆ นอกเหนือ

จากการเรียกให้ปฏิบัติหน้าที่  เขาจงรักภักดีเมื่อเกียรติมาถึงคนที่เขาร่วมรับใช้  เขาภาค

ภูมิใจในความสำาเร็จของคนเหล่านั้น  เขาไม่ใช้อำานาจของตนเปลี่ยนสิ่งท่ีผู้อื่นตัดสินใจ

ไว้แล้วเว้นแต่จะปรึกษากับคนๆ นั้นก่อน  เขาไม่ทำาให้เพื่อนร่วมงานอับอายต่อหน้าคน

อื่น  เขาเปิดเผยตรงไปตรงมากับคนนั้น18

คว�มเป็นหนึ่งเดียว

มี “เอกภาพซึ่งกฎของอาณาจักรซีเลสเชียลเรียกร้อง; และจะเสริมสร้างไซอันไม่ได ้

เว้นแต่โดยหลักธรรมแห่งกฎของอาณาจักรซีเลสเชียล” (คพ. 105:4–5) หนึ่งในหลัก 

ธรรมและคุณลักษณะที่จำาเป็นคือความเป็นหนึ่งเดียวของความคิดและใจ “เรากล่าวแก ่

เจ้า, จงเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน; และหากเจ้าไม่เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันเจ้าก็มิใช่ของเรา” 

เป็นพระโอวาทของพระผู้ช่วยให้รอดต่อศาสนจักรยุคปัจจุบันของพระองค์ (คพ. 38:27; 

ยอห์น 17:20–23)  ไม่มีที่ใดจำาเป็นต้องใช้ข้อกำาหนดนี้มากไปกว่าบรรดาคนที่พระองค์

ทรงเรียกให้ดูแลรับผิดชอบทั่วอาณาจักรของพระองค์19
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คว�มรักและก�รแสดงคว�มเชื่อมั่น

การรักผู้คนจำาเป็นต่อการเป็นผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ  ท่านรักคนที่ท่านทำางานด้วย

หรือไม่ ท่านตระหนักหรือไม่ว่าค่าของจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระผู้- 

เป็นเจ้า (ดู คพ. 18:10) ท่านมีศรัทธาในเยาวชนหรือไม่  ท่านกำาลังยกย่องสรรเสริญความ 

บริสุทธิ์ของพวกเขา ชมเชยความสำาเร็จของพวกเขาหรือไม่ หรือท่านมีท่าทีวิพากษ์- 

วิจารณ์พวกเขาเพราะความผิดพลาดของพวกเขา20

บ่อยครั้งส่ิงท่ีทนได้ยากกว่าคำาวิพากษณ์วิจารณ์คือผู้นำาไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับงาน

ซึ่งเราได้รับมอบหมาย  ความเห็นเล็กๆ น้อยๆ หรือข้อความสั้นๆ ที่จริงใจและเจาะจง

เป็นยาชูกำาลังอย่างดีระหว่างทาง21

เรารู้…ว่าเวลาที่ผู้นำาใช้ในการติดต่อกับสมาชิกเป็นส่วนตัวเกิดผลมากกว่าเวลาที่ใช้

ในการประชุมและหน้าที่บริหาร การติดต่อส่วนตัวเป็นกุญแจสู่การทำาให้สมาชิกที่ไม่

แข็งขันเปลี่ยนใจเลื่อมใส22

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในศาสนจักร การขอผลงานให้ผลดีกว่าการออกคำาส่ัง—รู้สึกดีกว่า 

ด้วย อย่าลืมบอกเหตุผล จงติดตามผลเพื่อดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร แสดงความ

ขอบคุณเมื่อทำาตามคำาแนะนำาได้ดี  แสดงความเชื่อมั่นเมื่อทำาได้อย่างที่พูด  เมื่อทำาบาง

ส่ิงบางอย่างผิดพลาดจะเป็นการดีที่ท่านกลับมาดูว่าพลาดตรงไหน—และอย่ากลัวเมื่อ

“ก�รรักผู้คนจำ�เป็นต่อก�รเป็นผู้นำ�ที่มีประสิทธิภ�พ”
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ต้องยอมรับว่าท่านทำาผิดพลาด  จำาไว้ว่าคนของเราเป็นเจ้าหน้าที่อาสาที่สมัครใจทำางาน  

พวกเขารักพระเจ้าและงานของพระองค์เช่นกัน  จงรักพวกเขา  ขอบคุณพวกเขา  เมื่อ 

ท่านถูกล่อลวงให้ตำาหนิเพื่อนร่วมงาน อย่าทำา ลองใช้การท้าทายที่น่าสนใจและตบ 

หลังเบาๆ แทน  บุตรธิดาของพระบิดาทั่วโลกโดยเนื้อแท้แล้วเป็นคนดี   พระองค์ทรง

รักพวกเขา  เราควรรักพวกเขาเช่นกัน23

ผู้คนไม่ชอบถูกบังคับให้ทำาสิ่งใด แม้จะทำาเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองก็ตาม  แต่

ผู้คนตอบสนองการเป็นผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ24

3

ผู้นำ�ที่ดีมอบหม�ยง�นอย่�งฉล�ด

แบบอย�่งก�รมอบหม�ยง�นของพระผู้ช่วยให้รอด

รากฐานของโลกวางไว้โดยตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย  หลายครั้งพระเยซูทรงเตือน

สติผู้คนว่าพันธกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกคือพันธกิจผ่านตัวแทนที่ได้รับมอบ

หมาย  การฟื้นฟูศาสนจักรของพระองค์เริ่มต้นจากตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย

พระเยซูตรัสกับชาวยิวในธรรมศาลาโดยรับส่ังกับพวกเขาว่าพระองค์ได้รับมอบหมาย 

จากพระบิดา “เพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำาตามความประสงค์ของเราเอง 

แต่เพื่อทำาตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามา” (ยอห์น 6:38)25

พระเยซูประทานแบบอย่างชั้นครูของการบริหารงานท่ีดีผ่านการมอบหมายงาน 

อย่างเหมาะสม…ผู้สอนศาสนาท่ีพระองค์ทรงมอบหมายหลายคนเดินทางโดยไม่มี 

กระเป๋าเงินหรือพระคัมภีร์ ชายหลายคนประสบความยากลำาบากมากมายในการทำาตาม 

คำาแนะนำาของพระองค์  บางคนเสียชีวิตอย่างโหดร้ายในการรับใช้พระองค์ แต่สานุศิษย์ 

ท่ีพระองค์ทรงมอบหมายต่างออกไปในโลกอย่างองอาจประดุจราชสีห์ตามพระบัญชา 

ของพระองค์ พวกเขาทำาสำาเร็จในส่ิงท่ีไม่เคยนึกฝันมาก่อน ไม่มีผู้นำาคนใดจูงใจชายหญิง 

ได้เท่าพระองค์26

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์สร้างผู้นำาผ่านการให้ผู้ได้รับมอบหมายมีส่วนเก่ียวข้อง 

ผ่านสิทธิอำานาจ  เมื่อ [พระเยซู] ประทับบนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงเรียกอัครสาวก 

สิบสองให้ช่วยพระองค์บริหารงานศาสนจักร  พระองค์ทรงเรียกสาวกเจ็ดสิบด้วย  พระ- 

องค์ทรงมอบหมายงาน [ให้] คนอื่นๆ  ศาสนจักรนี้ต้องไม่มีผู้ยืนดูอยู่เฉยๆ  ทุกคนต้อง

มีส่วนในการช่วยสร้างอาณาจักร  และเมื่อพวกเขาสร้างอาณาจักร พวกเขาสร้างตนเอง

พระเยซูทรงมุ่งหมายจะยกระดับแต่ละบุคคลให้สูงขึ้น …
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พระเยซูทรงมุ่งหมายจะทำาให้ทุกคนเป็นกษัตริย์ สร้างพวกเขาให้เป็นผู้นำาในนิรันดร 

ในคืนอันน่าจดจำาหลังพระกระยาหารมื้อสุดท้าย พระองค์ตรัสกับอัครสาวกสิบเอ็ดคน

ว่า…“เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำากิจการท่ีเราทำานั้นด้วย  

และเขาจะทำากิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเรา” (ยอห์น 

14:12) โดยผ่านการมอบหมายงาน พระเยซูทรงปรารถนาจะยกแต่ละบุคคลไม่ใช่กดลง   

และตลอดทั่วทั้งศาสนจักรทุกวันนี้ ชายหญิงกำาลังเติบโตผ่านตำาแหน่งที่มอบหมายให้

พวกเขา27

ก�รมอบหม�ยง�นในองค์ก�รของเร�

การบริหารจัดการท่ีดีหมายถึงการมอบอำานาจ  การมอบหมายงานในปริมาณท่ีเหมาะ 

สมจะช่วยท่านและองค์การของท่าน  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นศิลปะ 

ของการเพิ่มทวีตัวท่านผ่านผู้อื่น28

การมอบหมายงานอย่างฉลาดเรียกร้องการเตรียมร่วมกับการสวดอ้อนวอน เช่นเดียว 

กับการสอนหรือการสั่งสอนที่มีประสิทธิภาพ พระเจ้าทรงอธิบายเรื่องนี้ชัดเจนด้วย

ถ้อยคำาเหล่านี้ “และจะประทานพระวิญญาณแก่เจ้าโดยคำาสวดอ้อนวอนจากศรัทธา; 

และหากเจ้าไม่ได้รับพระวิญญาณเจ้าจะไม่สอน” (คพ. 42:14)  เราขอเพิ่มเติมว่า เจ้าจะ

ระหว่�งก�รปฏิบัติศ�สนกิจขณะทรงเป็นมรรตัย พระเยซูคริสต ์
ทรงมอบสิทธิอำ�น�จให้อัครส�วกสิบสองของพระองค์
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ไม่มอบหมายงานหากไม่มีพระวิญญาณ29

ผู้บริหารท่ีฉลาดในศาสนจักรทุกวันน้ีจะไม่พยายามทำางานด้วยตนเอง น่ันทำาให้รู้สึก 

ว่าไม่มีใครคู่ควรทำางานน้ี และเม่ือเขามอบหมายงาน เขาจะรับรองว่าคนท่ีเขามอบหมาย 

จะได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากเขา30

เมื่อให้ความรับผิดชอบ ผู้นำาไม่ลืมคนที่เขามอบหมายหรืองานมอบหมายของเขา 

เขาติดตามด้วยความสนใจแต่ไม่ “จับตามองจากด้านหลัง”  เขากล่าวสรรเสริญเฉพาะ 

เรื่องที่สมควรกล่าว เขาให้กำาลังใจที่เป็นประโยชน์เมื่อจำาเป็น เมื่อเขารู้สึกว่างานไม ่

สำาเร็จลุล่วงและต้องมีการเปล่ียนแปลง เขาจะทำาด้วยความกล้าหาญและความหนักแน่น 

แต่ด้วยความอ่อนโยน  เมื่อตำาแหน่งครบวาระ เขาจะกล่าวคำาชมเชยและคำาขอบคุณ31

ไม่มีผู้นำาที่ฉลาดคนใดเชื่อว่าแนวคิดดีๆ ทั้งหมดมาจากตัวเขา  เขาขอข้อเสนอแนะ 

จากคนที่เขานำา เขาทำาให้คนเหล่านั้นรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนสำาคัญของการตัดสินใจ   

เขาทำาให้คนเหล่านั้นรู้สึกว่าพวกเขากำาลังดำาเนินนโยบายของตนไม่ใช่แค่ของเขา32

4

ผู้นำ�ศ�สนจักรเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ�้และ 

ควรแสวงห�พระวิญญ�ณในก�รนำ�และสร้�งผู้อื่น

ในศาสนจักรทุกวันน้ีโดยปกติผู้นำาเข้ามามีส่วนดำาเนินงานในสิ่งท่ีเขาคาดหวังจริงๆ   

เขาต้องมีความคาดหวังสูง เขาควรให้ความม่ันใจแก่คนท่ีเขาให้งานมอบหมายว่าในการ 

รับใช้พระเจ้าพวกเขามีพลังมากยิ่งกว่าความรับผิดชอบธรรมดา  ไม่มีความล้มเหลวใน 

งานของพระเจ้าเมื่อ [เรา] ทำาสุดความสามารถ [ของเรา] เราเป็นเพียงเครื่องมือ นี่คือ 

งานของพระเจ้า นี่คือศาสนจักรของพระองค์ แผนพระกิตติคุณของพระองค์ นี่คือ 

บุตรธิดาของพระองค์ที่เราทำางานด้วย  พระองค์จะไม่ทรงยอมให้เราล้มเหลวหากเราทำา 

ส่วนของเรา พระองค์จะทรงเพ่ิมพูนให้เราแม้เกินกว่าพรสวรรค์และความสามารถของ 

เราเองเมื่อจำาเป็น  ข้าพเจ้ารู้เช่นนี้33

เราต้องจำาไว้ว่า…ศาสนจักร…ไม่ใช่โลกธุรกิจ ความสำาเร็จของศาสนจักรวัดจากจิต- 

วิญญาณที่ช่วยให้รอด ไม่ใช่ผลกำาไรขาดทุน แน่นอนว่าเราต้องมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล แต่เราต้องมุ่งไปที่วัตถุประสงค์นิรันดร์เช่นกัน จงระวังอย่ายัดเยียดวิธี

การทางโลกและศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์  จำาไว้ว่าขั้นตอน

การแก้ปัญหาตามหลักเหตุผล แม้จะเป็นประโยชน์ แต่ยังไม่เพียงพอในงานของอาณา

จักร  งานของพระผู้เป็นเจ้าต้องทำาโดยศรัทธา การสวดอ้อนวอน และโดยพระวิญญาณ  

“และหากเป็นโดยทางอื่นก็มิได้มาจากพระผู้เป็นเจ้า” (คพ. 50:18)34
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จุดประสงค์ท้ังหมดของศาสนจักรคือสร้างชายหญิงผู้จะเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า

ในเจตคติ ในคุณลักษณะ และในอุดมคติของพวกเขา35

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

คำ�ถ�ม

• ประธานเบ็นสันสอนว่าผู้นำาควรเป็นแบบอย่างอันชอบธรรม (ดูหัวข้อ 1) เหตุใด 

แบบอย่างจึงมีอิทธิพลมากเช่นนั้น แบบอย่างอันชอบธรรมของผู้นำามีอิทธิพลต่อ

ท่านอย่างไร

• ศึกษาลักษณะของผู้นำาที่ดีดังอธิบายไว้ในหัวข้อ 2  ท่านคิดว่าเหตุใดผู้คนจึง “ตอบ 

สนองการเป็นผู้นำา [เช่นน้ัน]”  ตรึกตรองว่าท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือพัฒนาลักษณะ 

เหล่านี้

• ประธานเบ็นสันสอนว่าผู้นำาศาสนจักรควรทำาตามแบบอย่างการเป็นผู้มอบหมาย 

งานของพระผู้ช่วยให้รอด (ดูหัวข้อ 3)  การมอบหมายงานช่วยสร้างอาณาจักรของ 

พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร  ท่านได้ประโยชน์ในด้านใดบ้างจากความรับผิดชอบท่ีมอบหมาย 

ให้ท่าน

• การรับใช้ศาสนจักรของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเราจดจำาว่า “นี่คืองานของพระ- 

เจ้า” และ “นี่คือบุตรธิดาของพระองค์ที่เราทำางานด้วย” (ดูหัวข้อ 4) ท่านเคย 

ประสบอะไรเมื่อท่านทำาหน้าที่เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพื่อช่วยผู้อื่น

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

อพยพ 18:13–26; มัทธิว 5:13–16; ลูกา 22:31–32; แอลมา 17:1–11; คพ. 38:23–27

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน

“แต่ละคนจะรู้สึกดีเม่ือส่ิงท่ีเขาทำาเป็นท่ียอมรับ  ท่านอาจต้องพยายามเป็นพิเศษเพ่ือ 

ยอมรับความคิดเห็นของแต่ละบุคคล และถ้าเป็นไปได้ ทำาให้ความคิดเห็นเป็นส่วนหน่ึง 

ของการสนทนาในชั้นเรียน” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว�่ก�รสอน [1999], 35)
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“Now is the time to apply the Savior’s teaching of the good shepherd.”“ถึงเวลาแล้วที่ต้องประยุกต์ใช้คำาสอนของพระผู้ช่วยให้รอดเรื่องเมษบาลที่ดี”
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บ	ท	ที่		2	0

“จงดูแลแกะของเราเถิด”

“เราทุกคนต้องฝึกเป็นเมษบาลแท้  เราต้องแสดงความรัก 
ต่อผู้อื่นแบบเดียวกับที่พระเมษบาลผู้ประเสริฐทรงแสดงต่อเรา 

ทุกคน จิตวิญญาณแต่ละดวงมีค่าต่อพระองค์”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

ประธานเอสรา	 แทฟท	์ เบ็นสันเล่าประสบการณ์ที่ท่านมีเมื่อรับใช้เป็นที่ปรึกษาใน 

ฝ่ายประธานสเตคดังนี้

“ที่การประชุมฝ่ายประธานสเตคในบอยซี	 ไอดาโฮหลายปีก่อน	 เรากำาลังพยายาม

เลือกประธานสำาหรับโควรัมเอ็ลเดอร์ซึ่งอ่อนแอที่สุดและเล็กที่สุดในสเตค	 พนักงาน

ของเรานำารายชื่อเอ็ลเดอร์ทั้งหมดของโควรัมนั้นมาให้เรา	 และในนั้นมีชื่อชายคนหนึ่ง 

ท่ีข้าพเจ้าเคยรู้จักหลายปีพอสมควร		เขามาจากครอบครัววิสุทธิชนยุคสุดท้ายท่ีเข้มแข็ง 

แต่ไม่ได้ทำาอะไรมากนักในศาสนจักร

“ถ้าอธิการเรียกให้ทำางานบางอย่างที่โบสถ	์ เขามักจะตอบรับ	 แต่ถ้าบรรดาเอ็ลเดอร ์

ต้องการเล่นซอฟต์บอล	 บางครั้งคุณจะต้องออกไปตามหาเขามาเล่นด้วย	 เขามีความ

สามารถในการเป็นผู้นำา	เขาเป็นประธานสมาคมบำาเพ็ญประโยชน์และมีงานอาชีพที่ดี

“ข้าพเจ้าถามประธานสเตคว่า	‘คุณจะอนุญาตให้ผมออกไปพบผู้ชายคนน้ีและท้าทาย 

เขาให้ดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานของศาสนจักรและรับเป็นผู้นำาโควรัมของเขาไหมครับ		

ผมรู้ว่ามีความเสี่ยงบ้างในเรื่องนี	้แต่เขามีความสามารถ’

“ประธานสเตคตอบว่า	‘คุณไปได้เลยครับ	พระเจ้าจะทรงอวยพรคุณ’

“…ข้าพเจ้าไปบ้านของชายคนนี	้	ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมสีหน้าของเขาขณะเปิดประต ู

และเห็นสมาชิกคนหนึ่งในฝ่ายประธานสเตคยืนอยู่ที่นั่น	 	 เขาเชิญข้าพเจ้าเข้าไปข้างใน 

อย่างลังเล	 ภรรยาของเขากำาลังเตรียมอาหารเย็น	 และข้าพเจ้าได้กลิ่มกาแฟโชยมาจาก

ห้องครัว	 ข้าพเจ้าขอให้เขาบอกภรรยามาร่วมกับเรา	 และเมื่อเรานั่งลงแล้ว	 ข้าพเจ้า 

บอกสาเหตุที่มาหาเขา	 ‘ผมจะไม่ขอคำาตอบของคุณวันนี้’	 ข้าพเจ้าบอกเขา	 ‘ทั้งหมดที่

ผมต้องการให้คุณทำาคือสัญญากับผมว่าคุณจะตรึกตรองเรื่องนี้	 สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ
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เรื่องนี้	ตรึกตรองดูว่านั่นจะมีความหมายต่อครอบครัวคุณอย่างไร	แล้วผมจะกลับมาหา

คุณอาทิตย์หน้า		ถ้าคุณตัดสินใจไม่ยอมรับ	เราก็จะยังรักคุณต่อไป’	ข้าพเจ้าเสริม

“วันอาทิตย์ถัดมา	 ทันทีที่เขาเปิดประตูข้าพเจ้าเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง	 	 เขาดีใจที ่

เห็นข้าพเจ้า	 และเขาเชิญเข้าบ้านอย่างรวดเร็ว	 เรียกภรรยามาร่วมสนทนากับเรา	 เขา 

บอกว่า	 ‘บราเดอร์เบ็นสันครับ	 เราทำาตามที่คุณบอก	 เราตรึกตรองและสวดอ้อนวอน 

เก่ียวกับเร่ืองน้ี	เราตัดสินใจยอมรับการเรียก	ถ้าคุณมีความเช่ือม่ันมากขนาดน้ันในตัวผม 

ผมก็ยินดีดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานของศาสนจักร	นั่นคือสิ่งที่ผมควรทำามานานแล้ว’

“เขาบอกด้วยว่า	‘ผมไม่ได้ดื่มกาแฟต้ังแต่คุณมาที่นี่อาทิตย์ก่อน	และผมจะไม่ดื่มอีก’

“เขาได้รับการวางมือมอบหน้าที่เป็นประธานโควรัมเอ็ลเดอร์	 และจำานวนคนเข้า

ร่วมโควรัมของเขาเริ่มเพิ่มขึ้น—และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ		เขาออกไป	โอบกอดเอ็ลเดอร์ที่แข็ง

ขันน้อย	และนำาคนเหล่านั้นกลับมา		ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ย้ายออกจากสเตค

“หลายปีผ่านไป	 และวันหนึ่งที่เทมเปิลสแควร์ในซอลท์เลคซิตี้	 ชายคนหนึ่งเดินมา

หาข้าพเจ้า	ยื่นมือออกมา	และพูดว่า	‘บราเดอร์เบ็นสันครับ	คุณจำาผมได้ไหมครับ’

“‘จำาได้ครับ’	ข้าพเจ้าตอบ	‘แต่ผมจำาชื่อคุณไม่ได้’

“เขาพูดว่า	‘คุณจำาตอนมาบ้านเอ็ลเดอร์ที่เหลวไหลคนหนึ่งในบอยซีเมื่อเจ็ดปีก่อน

ได้ไหมครับ’	และแล้วข้าพเจ้าก็นึกออก		เขาพูดต่อจากนั้นว่า	‘บราเดอร์เบ็นสันครับ	ผม

ไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะอยู่มาจนถึงวันน้ีเพื่อขอบคุณที่คุณมาบ้านผมบ่ายวันอาทิตย์วัน

นั้น		เวลานี้ผมเป็นอธิการ		ผมเคยคิดว่าผมมีความสุข	แต่ผมไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือ

อะไร’” 1

โดยได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์น้ีและประสบการณ์อ่ืนๆ	 ประธานเบ็นสัน 

จึงกระตุ้นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้ยื่นมือช่วยเหลือสมาชิกของศาสนจักรที่อยู	่ “ห่างจาก

ศาสนจักรและอิทธิพลของพระกิตติคุณ”2	 ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน	 ปี	

1984	 ท่านกล่าวว่า	“เราพอใจกับการทำาให้พ่ีน้องจำานวนมากของเราแข็งขัน	 	 เรากระตุ้น 

ผู้นำาฐานะปุโรหิตและผู้นำาองค์การช่วยให้พยายามทำางานใหญ่นี้ต่อไป”3	สัปดาห์เดียว 

กันนั้น	ท่านพูดกับผู้นำาฐานะปุโรหิตกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับความจำาเป็นของการผูกมิตรชาย

ในศาสนจักรที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเอ็ลเดอร์ดังนี้

“ใจข้าพเจ้านึกถึงชายเหล่านั้น	หัวหน้าครอบครัว…ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีการท้าทายใด 

ในศาสนจักรทุกวันน้ีใหญ่หลวงกว่าการทำาให้ชายเหล่าน้ันแข็งขันและนำาพวกเขามาถึง 
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จุดท่ีพวกเขาสามารถพาครอบครัวไปพระนิเวศน์ของพระเจ้าและเปิดรับพรอันมีค่าที่

สุดที่ชายหญิงในโลกนี้และในโลกที่จะมาถึงรู้จัก

“พี่น้องชายทั้งหลาย	 ความหวังและคำาสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคือขอให้ท่านมอง 

ว่าการพยายามทำาให้แข็งขันไม่ใช่แค่โปรแกรมช่ัวคราว		เราหวังว่าเม่ือเราบันทึกประวัติ- 

ศาสนจักรช่วงน้ี	 เราจะกล่าวได้ว่าน่ีเป็นเวลาท่ีศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้านำาจิตวิญญาณ 

ที่หลงหายกลับมามากมาย”4

คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

ในฐานะผู้ติดตามพระเจ้า พันธกิจส่วนหนึ่ง 

ของเราคือยื่นมือช่วยเหลือพี่น้องชายหญิงของเรา 

ที่แยกตนเองออกจากศาสนจักร

จุดประสงค์ของศาสนจักรของพระเจ้าคือส่งเสริมความก้าวหน้าของบุตรธิดาทุกคน 

ของพระผู้เป็นเจ้าจนได้รับพรสูงสุดของชีวิตนิรันดร์…

ข้าพเจ้าประสงค์จะพูดถึงพันธกิจของเราในการทำาให้วิสุทธิชนดีพร้อม	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการท้าทายให้นำาผู้ท่ีแยกตนเองออกจากความแข็งขันเต็มที่ในศาสนจักรให้ 

กลับมาแข็งขัน	สมาชิกเหล่าน้ีผู้เป็นพ่ีน้องชายหญิงของเรา	ณ	 เวลาน้ีอยู่ห่างจากศาสน- 

จักรและอิทธิพลของพระกิตติคุณ

ในสมาชิกแข็งขันน้อยกลุ่มนี้คือผู้ไม่เข้าร่วมมากมายท่ีอาจเฉยเมยและไม่สนใจใยดี		 

รวมถึงคนที่สูญหายชั่วคราวเพราะเราไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน	บางคนเป็นผู้เปลี่ยนใจ 

เลื่อมใสใหม่ท่ีดูเหมือนไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลและคำาสอนซ่ึงจะทำาให้พวกเขาเป็น	

“พลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชน”	(ด	ูเอเฟซัส	2:19)		หลายคนเป็นผู้ใหญ่โสด

กับบุคคลทั้งหมดนั้น	 เราในฐานะสมาชิกศาสนจักรและผู้ติดตามพระเจ้าต้องแสดง

ความรักของเราอีกครั้งและเชื้อเชิญจากใจให้พวกเขากลับมา	 	 “กลับมาเถิด	กลับมากิน

เลี้ยงที่โต๊ะเสวยของพระเจ้า	 และลิ้มรสผลอันหอมหวานและน่าพึงใจของการผูกมิตร

กับวิสุทธิชนอีกครั้ง”	(Ensign,	March	1986,	p. 88.)

การท้าทายตรงหน้าเราใหญ่หลวง…เราต้องใช้ศรัทธา	พลังงาน	 และความต้ังใจอย่าง 

มากหากเราจะช่วยพี่น้องชายหญิงเหล่านี้		แต่เราต้องทำา		พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราทำา	

และเราจะทำา!5
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ขณะที่เราพยายามบำารุงเลี้ยงคนที่หลงทาง เราพึงประยุกต์ใช้ 

คำาสอนของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับเมษบาลที่ดี

ถึงเวลาแล้วท่ีต้องประยุกต์ใช้คำาสอนของพระผู้ช่วยให้รอดเรื่องเมษบาลท่ีดีกับการ

ท้าทายตรงหน้าเราให้นำาแกะหายและลูกแกะที่ดื้อรั้นกลับมา

“พวกท่านคิดอย่างไร?	 ถ้าชายคนหน่ึงมีแกะอยู่ร้อยตัวและตัวหน่ึงหลงไปจากฝูง	คน 

นั้นจะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้บนภูเขา	แล้วไปเที่ยวหาตัวที่หลงไปนั้นหรือ?

“เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า	ถ้าคนนั้นพบมัน	เขาจะมีความเปรมปรีดิ์มาก

ยิ่งกว่าที่มีแกะเก้าสิบเก้าตัวที่ไม่ได้หลงไปนั้น”	(มัทธิว	18:12–13)

ในสมัยของพระเยซู	 คนเลี้ยงแกะชาวปาเลสไตน์รู้จักแกะทุกตัวของเขา	 	 แกะรู้จัก

เสียงของเขาและไว้ใจเขา		พวกมันจะไม่ตามคนแปลกหน้า		ด้วยเหตุนี้เมื่อเรียก	แกะจะ

มาหาเขา	(ดู	ยอห์น	10:1–5,	14)

ตอนกลางคืน	คนเลี้ยงแกะจะนำาแกะเข้าคอกสัตว์หรือคอกแกะ		กำาแพงสูงล้อมฝูง

แกะ	 และมีหนามอยู่บนกำาแพงเพื่อกันไม่ให้สัตว์ป่าและขโมย	 ปีนข้ามมา	 	 แต่บางครั้ง

เพราะความหิวสัตว์ป่าจะกระโดดข้ามกำาแพงเข้ามาท่ามกลางแกะ	 และทำาให้แกะตื่น

ตกใจ

สถานการณ์เช่นน้ันแยกเมษบาลแท้—คนท่ีรักแกะของเขา—ออกจากคนเลี้ยงแกะ

รับจ้างผู้ทำางานเพียงเพื่อให้ได้ค่าจ้างตามหน้าที	่	เมษบาลแท้ยินดีสละชีวิตเพื่อแกะ		เขา

จะไปอยู่ท่ามกลางแกะและต่อสู้เพื่อความปลอดภัยของแกะ		ในทางกลับกัน	คนเลี้ยง

แกะรับจ้างเห็นความปลอดภัยของตนมีค่ากว่าแกะและมักจะหนีจากอันตราย

พระเยซูทรงใช้เรื่องท่ีพบเห็นท่ัวไปน้ีในสมัยของพระองค์ประกาศว่าพระองค์ทรง

เป็นพระเมษบาลผู้ประเสริฐ	พระเมษบาลแท้	เพราะความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพี่น้อง

ชายหญิง	 พระองค์จึงเต็มพระทัยและสมัครพระทัยพลีพระชนม์ชีพเพื่อพวกเขา	 (ดู	

ยอห์น	10:11–18)

ในที่สุดพระเมษบาลผู้ประเสริฐสละพระชนม์ชีพเพื่อแกะ—เพื่อท่านและข้าพเจ้า	

เพื่อเราทุกคน

สัญลักษณ์ของเมษบาลท่ีดีมีความสำาคัญเท่าเทียมกันในศาสนจักรปัจจุบัน		แกะต้อง 

นำาโดยเมษบาลที่เฝ้าระวัง	 	มีแกะมากมายหลายตัวพลัดหลง		บ้างก็ถูกสิ่งล่อใจชั่วขณะ

ชักจูงออกไป		อีกหลายตัวหลงหายไปโดยสิ้นเชิง
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เราทราบดีเช่นเดียวกับในอดีตว่าแกะบางตัวจะกบฏและเป็น	“ดังฝูงแกะป่าซึ่งหลบ

หนีไปจากเมษบาล”	(โมไซยาห	์8:21)		แต่ปัญหาส่วนใหญ่ของเราเกิดจากการขาดความ

รัก	การดูแลเอาใจใส	่และเมษบาลส่วนมากต้องพัฒนา

ด้วยการดูแลของเมษบาล	 สมาชิกใหม่ของเรา	 ผู้เกิดใหม่ในพระกิตติคุณ	 ต้องได้รับ

การบำารุงเลี้ยงด้วยการเป็นเพื่อนท่ีใส่ใจขณะพวกเขาเพิ่มพูนความรู้พระกิตติคุณและ

เริ่มดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานใหม่	 	ความใส่ใจเช่นนั้นจะช่วยให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่

กลับไปมีนิสัยแบบเดิม

ด้วยความรักความห่วงใยของเมษบาล	เยาวชนของเรา	ลูกแกะของเรา	มักจะไม่พลัด 

หลง		และหากพวกเขาพลัดหลง	ตะขอไม้เท้าของเมษบาล—อ้อมแขนแห่งความรักและ 

ใจที่เข้าใจ—จะช่วยนำาพวกเขากลับมา

ด้วยความห่วงใยของเมษบาล	 หลายคนที่เวลานี้ออกไปจากฝูงยังคงสามารถกลับมา 

ได้		หลายคนท่ีแต่งงานนอกศาสนจักรและรับเอาวิถีชีวิตของโลกอาจตอบรับคำาเช้ือเชิญ 

ให้กลับเข้าคอก6

ขณะที่เราหล่อเลี้ยงมิตรภาพในวอร์ดและสาขาของเรา 
เราช่วยกันอยู่ในคอกของพระเมษบาลผู้ประเสริฐ
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วิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้หลงทางต้องได้รับความห่วงใย 

ที่แท้จริงและจริงใจจากเมษบาลแท้ที่รักพวกเขา

ไม่มีวิธี	 ใหม่  ในการแก้ไขปัญหา	 เก่า ของแกะที่หลงทางไปหาอาหาร	 หน้าที่ซึ่ง 

พระเยซูทรงมอบให้เปโตร	 ที่พระองค์ทรงเน้นย้ำาสามครั้งนั้น	 เป็นวิธีแก้ที่พิสูจน์แล้ว	

นั่นคือ	 “จงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิด	 จงดูแลแกะของเราเถิด	 จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด”	

(ดู	ยอห์น	21:15–17)

ตามคำาตักเตือนที่กระจ่างชัดของพระคัมภีร์มอรมอน	 คนที่รับบัพติศมาเข้ามาใน 

ศาสนจักรของพระคริสต์ต้อง	“ได้รับการจดจำาและบำารุงเล้ียงด้วยพระวจนะอันประเสริฐ 

ของพระผู้เป็นเจ้า”	อยู่เสมอ	(โมโรไน	6:4)

คำาตอบอยู่ในการเลี้ยงและดูแลฝูงแกะร่วมกับการสวดอ้อนวอน—อีกนัยหน่ึงคือ	 

การดูแลเอาใจใส่เป็นส่วนตัว		ต้องมีความห่วงใยท่ีแท้จริงและจริงใจจากเมษบาลแท้ท่ีรัก 

แกะ	ไม่ใช่แค่ความห่วงใยเพียงผิวเผินที่คนเลี้ยงแกะรับจ้างแสดงให้เห็น

ขณะท่ีเราพูดถึงแนวคิดเร่ืองเมษบาลแท้	เรารับรู้ว่าพระเจ้าประทานความรับผิดชอบ 

นี้ให้ผู้ดำารงฐานะปุโรหิต	 แต่พี่น้องสตรีมีการเรียกให้	 “เลี้ยงแกะ”	 เช่นกันในการรับใช ้

ด้วยความรักและจิตกุศลที่พวกเธอมีให้กันและให้ผู้อื่น		ฉะนั้นเราทุกคนต้องเรียนรู้การ 

เป็นเมษบาลแท้	 เราต้องแสดงความรักต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่พระเมษบาลผู้ประเสริฐ 

แสดงต่อเราทุกคน		จิตวิญญาณแต่ละดวงมีค่าต่อพระองค์		พระดำารัสเชิญของพระองค์

มาถึงสมาชิกทุกคน—บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า

“ดูเถิด,	 พระองค์ทรงส่งคำาเชิญมาถึงมนุษย์ทั้งปวง,	 เพราะพระพาหุแห่งพระเมตตา

ยื่นมาให้พวกเขา,	และพระองค์ตรัส	:	จงกลับใจ,	และเราจะรับเจ้าไว้. …

“จงมาหาเราเถิดและเจ้าจะรับส่วนผลของต้นไม้แห่งชีวิต; …

“แท้จริงแล้ว,	 จงมาหาเราและจงนำาเอางานแห่งความชอบธรรมออกมา”	 (แอลมา	

5:33–35)

คำาเชิญของพระองค์มีให้กับทุกคน		ทุกคนผู้จะรับคำาเชิญที่เปี่ยมด้วยความปรานีของ 

พระองค์จะได้รับการต้อนรับเพื่อให้รับส่วนพระกิตติคุณของพระองค	์		เราต้องหาและ 

รักแกะ—บางตัววอกแวก	บางตัวเมินเฉย	บางตัวเดินเหม่อ—นำาแกะเหล่านี้กลับสู่ความ 

แข็งขัน	เราต้องใช้แหล่งช่วยทุกอย่างของฐานะปุโรหิตและองค์การช่วยขณะช่วยงานนี้
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การท้าทายนี้จะไม่มีวันถูกแก้ไขจนกว่าผู้นำาของสเตค	 วอร์ด	 โควรัม	 และองค์การ

ช่วยตลอดจนสมาชิกท่ีซื่อสัตย์ทุกแห่งหนใช้ความต้ังใจและศรัทธาเพื่อนำาผู้แข็งขัน

น้อยกลับสู่ความแข็งขันเต็มที่ในศาสนจักร

ขณะท่านพยายามตั้งใจทำาให้บรรลุเป้าหมายอันมีค่านี้	 เราขอให้ท่านเน้นย้ำาอีกครั้ง 

เรื่องการสอนประจำาบ้านที่มีประสิทธิภาพของฐานะปุโรหิตและการเย่ียมสอนท่ีมี 

ประสิทธิภาพของสมาคมสงเคราะห	์ การสอนประจำาบ้านและการเยี่ยมสอนเป็นโปร- 

แกรมท่ีได้รับการดลใจ	 ออกแบบไว้ให้เข้าถึงสมาชิกแต่ละคนละของศาสนจักรทุกเดือน 

ทั้งแข็งขันและแข็งขันน้อย	 ขอให้เน้นมากขึ้นเรื่องการสอนประจำาบ้านและการเยี่ยม

สอน7

4

ขณะที่เราปฏิบัติศาสนกิจต่อพี่น้องของเราต่อไป  

เราสามารถช่วยให้พวกเขาได้รับพรและศาสนพิธี 

ทั้งหมดของพระกิตติคุณ

คำาสวดอ้อนวอนของเราวันน้ีต้องมีความจริงจังและความห่วงใยเหมือนคำาสวดอ้อน 

วอนของแอลมาเมื่อท่านพยายามนำาชาวโซรัมที่พลัดหลงจากพระเจ้ากลับคืนมา	

“ข้าแต่พระเจ้า,	ขอพระองค์ประทานให้พวกข้าพระองค์เพื่อพวกข้าพระองค์จะมี

ความสำาเร็จในการนำาพวกเขามาหาพระองค์ในพระคริสต	์อีก

“ดูเถิด,	 ข้าแต่พระเจ้า,	 จิตวิญญาณพวกเขามีค่า,	 และพวกเขาหลายคนเป็นพี่น้อง

ของพวกข้าพระองค์;	 ฉะนั้น,	 โปรดประทานพลังความสามารถและปัญญา,	 ให้พวก

ข้าพระองค์,	 ข้าแต่พระเจ้า,	 เพื่อพวกข้าพระองค์จะนำาคนเหล่านี้,	 พี่น้องของพวกข้า

พระองค์,	มาหาพระองค	์อีก”	(แอลมา	31:34–35;	เน้นตัวเอน) …

หลักการทำาให้จิตวิญญาณแข็งขันไม่เปลี่ยน		นั่นคือ

1.		ต้องหาและติดต่อคนที่สูญหายหรือแข็งขันน้อย

2.		ต้องแสดงความรักความห่วงใย		พวกเขาต้องรู้สึกถึงความรักของเรา

3.	พวกเขาต้องได้รับการสอนพระกิตติคุณ	 ต้องรู้สึกถึงอำานาจของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ผ่านครู

4.		เราต้องรวมพวกเขาไว้ในกลุ่มสมาชิกของเรา

5.		พวกเขาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบที่มีความหมายในศาสนจักร

บทที ่ 20
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ในถ้อยคำาของพระคัมภีร์มอรมอน	เราต้อง	“ปฏิบัติต่อไป”	(3 นีไฟ	18:32)

เราห่วงใยมากท่ีจะให้ผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่มีสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์ในศาสนจักร 

พวกเราต้องเปิดอ้อมแขนต้อนรับพวกเขา

ขอให้เราร่วมมือกันพยายามนำาคนท่ีแข็งขันน้อยกลับสู่ความแข็งขันเต็มท่ีในศาสน- 

จักร		ในการทำาเช่นนั้นเราทุกคนจะต้องพร้อมใจกันทำาให้พันธกิจของศาสนจักรบรรล ุ

ผล—นำาพระกิตติคุณพร้อมกับพรและศาสนพิธีทั้งหมดเข้ามาในชีวิตสมาชิกทุกคน

ของศาสนจักรอย่างครบถ้วนมากขึ้น	ศาสนจักร	 “ต้องการอวัยวะทุกอย่าง”	 (คพ.	 84: 

110)	สมาชิกทุกคนต้องการพระกิตติคุณ	ศาสนจักร	และศาสนพิธีทั้งหมด

ขอให้เราทุกคนแสวงหาพรของพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเรา	 ให้

พลังอำานาจและอิทธิพลที่เราจำาเป็นต้องมีขณะทำางานด้วยกันในงานใหญ่น้ีของความ

รัก8

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำาถาม

•	 ท่านมีความรู้สึกอย่างไรขณะนึกถึงสมาชิกครอบครัวหรือเพ่ือนท่ี	 “อยู่ห่างจากศาสน- 

จักรและอิทธิพลของพระกิตติคุณ”		เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อยื่นมือช่วยเหลือพวก

เขา	(ดูหัวข้อ	1)

•	 ไตร่ตรองคำาสอนของประธานเบ็นสันเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคนรับจ้าง

เลี้ยงแกะกับเมษบาล	(ดูหัวข้อ	2)		เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเป็นเมษบาลที่ดีขึ้น

•	 ประธานเบ็นสันเตือนสติเราว่าผู้คนต้องการ	 “ความห่วงใยที่แท้จริงและจริงใจจาก

เมษบาลแท้ที่รักพวกเขา”	 (หัวข้อ	 3)	 เราจะพัฒนาความห่วงใยผู้อื่นอย่างจริงใจได้

อย่างไร	 ขณะที่ท่านไตร่ตรองคำาถามนี้ให้นึกถึงการรับใช้ของท่านในฐานะผู้สอน

ประจำาบ้านหรือผู้เยี่ยมสอน

•	 ท่านคิดว่า	“ปฏิบัติต่อไป”	(3 นีไฟ	18:32)		หมายความว่าอย่างไร	พิจารณาหลักธรรม

ห้าข้อท่ีประธานเบ็นสันแบ่งปันเพื่อช่วยเรารับใช้คนที่จำาเป็นต้องกลับสู่ความแข็ง

ขันในศาสนจักร	 (ดูหัวข้อ	 4)	 หลักธรรมแต่ละข้อนี้จะช่วยคนบางคนในด้านใดได้

บ้างเพื่อรับพรของพระกิตติคุณ

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

มัทธิว	9:10–12;	ลูกา	15;	22:32;	1 เปโตร	5:2–4;	โมโรไน	6:4;	คพ.	18:10–16;	84:106

บทที ่ 20
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ความช่วยเหลือด้านการศึกษา

“การอ่าน	 การศึกษา	 และการไตร่ตรองไม่เหมือนกัน	 เราอ่านพระคำาและเราอาจได ้

แนวคิด	 	 เราศึกษาและค้นพบรูปแบบและความเชื่อมโยงในพระคัมภีร	์ แต่เมื่อเราไตร่- 

ตรอง	เราเชื้อเชิญการเปิดเผยโดยพระวิญญาณ		การไตร่ตรองสำาหรับข้าพเจ้าคือการคิด 

และสวดอ้อนวอนหลังจากอ่านและศึกษาพระคัมภีร์อย่างถี่ถ้วนแล้ว”	(เฮนรีย์ บี.	อาย- 

ริงก์,	“รับใช้ด้วยพระวิญญาณ,”		เลียโฮนา,	พ.ย.	2010,	75)

อ้างอิง
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Elder Ezra Taft Benson, right, with President Max Zimmer, acting president 
of the Swiss Mission, checking welfare supplies in Geneva, Switzerland, 1946
เอ็ลเดอร์เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ขวา กับประธานแม็กซ์ ซิมเมอร์ รักษาการประธานคณะเผยแผ ่
สวิส กำาลังตรวจเช็คเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสวัสดิการในเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ค.ศ. 1946
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บ	ท	ที่		2	1

หลักธรรมเกี่ยวกับสวัสดิการ

ฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ

“ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความผาสุกทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวิญญาณของครอบครัวมนุษย์เป็นและ 

จะเป็นความสนใจของศาสนจักรของพระเยซูคริสต ์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายตลอดไป”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

คริสต์ศักราช	 1936	 ขณะที่คนทั่วโลกต่อสู้กับปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากภาวะ 

เศรษฐกิจตกต่ำาคร้ังใหญ่	ฝ่ายประธานสูงสุดได้นำาโปรแกรมสวัสดิการใหม่มาใช้		โปรแกรม 

นี้เรียกว่าแผนความมั่นคงของศาสนจักร	 ตั้งขึ้นไม่ใช่เพื่อให้ทานแก่คนขัดสนแต่	 “เพื่อ

ช่วยให้ผู้คนช่วยเหลือตนเอง”1	 เมื่อฝ่ายประธานสูงสุดและผู้นำาศาสนจักรท่านอื่นตั้ง 

โปรแกรมน้ี	พวกท่านสอนหลักธรรมพ้ืนฐานของการทำางานหนัก	การพ่ึงพาตนเอง	และ 

การรับใช้	 	พวกท่านกระตุ้นสมาชิกศาสนจักรให้จ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอดอาหาร	

ผลิตและสะสมอาหาร	 หลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่จำาเป็น	 และออมเงินไว้ยามจำาเป็นใน

อนาคต

เวลานั้นประธานเอสรา	 แทฟท	์ เบ็นสันรับใช้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสเตคใน 

บอยซ	ี ไอดาโฮ	 ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร	์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด	 และผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการบริหารจัดการฟาร์มสำาหรับรัฐไอดาโฮด้วย	 	ท่านยอมรับงานมอบหมายจาก 

ประธานสเตคให้เข้าร่วมการประชุมหนึ่งซ่ึงจะมีการแนะนำาแผนความม่ันคงของ

ศาสนจักร		ท่านเล่าในเวลาต่อมาว่า	“จิตวิญญาณข้าพเจ้าขานรับทุกอย่างที่ได้ยินวันนั้น 

สุดจิตสุดใจ		ข้าพเจ้ากลับไปสเตคบอยซีและบอกพี่น้องชายว่าโปรแกรมนี้ซึ่งประกาศ

แล้วเป็นผลดีทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวิญญาณ	 และแสดงความเชื่อมั่นว่าผู้คนของ 

ศาสนจักรจะขานรับสุดจิตสุดใจว่านี่ไม่เพียงเป็นผลดีเท่านั้นแต่จำาเป็นด้วย”2

สองเดือนหลังจากประธานเบ็นสันแนะนำาโปรแกรมนี้ต่อสเตคของท่าน	 “โครงการ 

สวัสดิการจำานวนมากเกิดขึ้น	 อาทิ	 วอร์ดหนึ่งปลูกผักสวนครัวหลายเอเคอร์	 อีกวอร์ด 
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หว่านชูการ์บีทสิบห้าเอเคอร์	และสมาคมสงเคราะห์อีกวอร์ดหน่ึงบรรจุอาหารกระป๋อง 

เย็บผ้าห่มและเสื้อผ้า		[วอร์ดหนึ่ง]	ถึงกับสร้างโรงงานบรรจุอาหารกระป๋องขนาดเล็ก”3

ประธานเบ็นสันเห็นอิทธิพลอันแผ่ไพศาลของโปรแกรมสวัสดิการในอีก	10	ปีต่อมา 

ในฐานะสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง	 ท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลศาสนจักรใน 

ยุโรปหลังจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2		เพ่ิงส้ินสุดในประเทศเหล่าน้ันท่ีเสียหายจากสงคราม 

ท่านนำาศาสนจักรในการจัดหาสิ่งของที่จะช่วยให้พวกเขาพึ่งพาตนเองได้อีกครั้ง	 	 ท่าน

เล่าประสบการณ์เมื่อศาสนจักรส่งโภคภัณฑ์สวัสดิการไปเบอร์ลิน	 เยอรมนีครั้งแรก

ดังนี้

“ข้าพเจ้าพาประธานริชาร์ด	 แรงแล็คผู้รักษาการประธานคณะเผยแผ่ไปด้วย	 	 เรา 

เดินไปโกดังเก่าๆ	ที่เสียหายยับเยิน	มียามถืออาวุธรักษาการณ์อยู	่ 	เครื่องอุปโภคบริโภค

ทางสวัสดิการอันมีค่าเก็บไว้ที่นั่น		มุมไกลสุดของโกดังเราเห็นกล่องกองสูงเกือบชน 

เพดาน

“‘นั่นกล่องอาหารใช่หรือเปล่าครับ’	ริชาร์ดถาม		‘คุณตั้งใจจะบอกผมว่ากล่องพวก

นั้นเต็มไปด้วยอาหารหรือครับ’

“‘ใช่	น้องชาย’	ข้าพเจ้าตอบ	 ‘อาหาร	 เสื้อผ้า	และเครื่องนอน—ผมหวังว่าจะมีเวช- 

ภัณฑ์อยู่ด้วย’

“ข้าพเจ้ากับริชาร์ดดึงกล่องหนึ่งลงมา		เราแกะกล่อง		กล่องใบนั้นเต็มไปด้วยอาหาร

ธรรมดาที่สุด—ถั่วแห้ง		เมื่อชายคนนั้นเห็นถั่ว	เขาเอามือจ้วงลงไปในถั่วแล้วให้ถั่วลอด

ผ่านนิ้วของเขา	จากนั้นก็เริ่มร้องไห้ราวกับเด็กด้วยความซาบซึ้งใจ

“เราแกะอีกกล่อง	 กล่องนี้เต็มไปด้วยเมล็ดข้าวสาลีบดละเอียด	 ไม่มีอะไรมากหรือ

น้อยไปกว่านี้	 เหมือนกับที่พระเจ้าทรงทำาและตั้งพระทัยให้เป็นเช่นนั้น	 เขาแตะผงข้าว 

สาลีใส่ปาก		ครู่หน่ึงหลังจากน้ันเขามองดูข้าพเจ้าผ่านดวงตาท่ีเอ่อท้นด้วยน้ำาตา—ข้าพ- 

เจ้าน้ำาตาคลอเช่นกัน—เขาพูดพลางส่ายหน้าช้าๆ	 ‘บราเดอร์เบ็นสันครับ	 แทบไม่อยาก

เชื่อว่าคนที่ไม่เคยเห็นเราจะทำาให้เราได้มากขนาดนี้’

“น่ันคือระบบของพระเจ้า!	 การบริจาคด้วยความสมัครใจมีแรงจูงใจจากความรักฉัน 

พี่น้อง	 การเต็มใจเสียสละ	 และการช่วยให้ผู้อื่นช่วยเหลือตนเอง	 นั่นคือศักดิ์ศรีและ

ความเคารพตนเอง”4

บทที ่ 21
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คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

พระเจ้าทรงกระตือรือร้นและเต็มพระทัยให้พรผู้คน 

ของพระองค์ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ

พี่น้องทั้งหลาย	ข้าพเจ้าทราบดีว่าเมื่อพูดถึงเรื่องฝ่ายโลก	พระเจ้าตรัสดังนี้

“…สำาหรับเราทุกสิ่งเป็นฝ่ายวิญญาณ,	 และไม่มีสักครั้งที่เราให้กฎแก่เจ้าซึ่งเป็นฝ่าย

โลก…”	[คพ.	29:34]

แน่นอนว่าวัตถุประสงค์เป็นฝ่ายวิญญาณ	 	แต่เรามีชิวิตอยู่ในโลกวัตถุทางกายภาพ

ฝ่ายโลก…

…มนุษย์เป็นสัตภาวะท่ีมีสองส่วน	ฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ	ในการเปิดเผยสมัยแรก 

ต่อคนเหล่านี้	พระเจ้าทรงใช้โอกาสหลายครั้งให้คำาแนะนำาและพระบัญชาเกี่ยวกับเรื่อง

ฝ่ายโลก	 พระองค์ทรงกำากับดูแลวิสุทธิชนและผู้นำาของศาสนจักรในการจัดซื้อที่ดิน

และทรัพย์สินอื่น	 ในการก่อสร้างพระวิหาร	แม้กระทั่งการตั้งโรงพิมพ์	 ร้านค้า	 และใน

การสร้างบ้านเช่าพักให	้ “คนเดินทางที่เหน็ดเหนื่อย”	 [ดู	 คพ.	 124:22–23]	 ในการเปิด

เผยเรื่องสำาคัญซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าพระคำาแห่งปัญญา	 พระองค์ไม่เพียงบอกว่าอะไร

ดีและไม่ดีสำาหรับมนุษย์	แต่ทรงร่างแผนสำาหรับการให้อาหารปศุสัตว์ด้วย	ซึ่งร้อยกว่า

ปีท่ีผ่านมาได้รับการสนับสนุนทีละเล็กละน้อยผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์

ของมนุษย์	 [ด	ู คพ.	 89]	 อะไรก็ตามที่ส่งผลต่อสวัสดิภาพมนุษย์เป็นความห่วงใยของ

ศาสนจักรเสมอมาและจะเป็นตลอดไป	 ผู้คนของเราได้รับคำาแนะนำาในเรื่องฝ่ายโลก

เสมอ…

พี่น้องทั้งหลาย	สำาคัญที่เราต้องมีสต	ิ	ขอให้เราจำาไว้เสมอว่าเรื่องฝ่ายโลกทั้งหมดเป็น 

เพียงวิธีบรรลุเป้าหมาย	 เป้าหมายเป็นฝ่ายวิญญาณ	 แม้แต่พระเจ้าก็ทรงกระตือรือร้น 

และเต็มพระทัยให้พรฝ่ายโลกแก่ผู้คนของพระองค์		พระองค์รับสั่งเช่นนั้นในการเปิด 

เผยหลายครั้ง		พระองค์ทรงชี้ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเราควรสวดอ้อนวอนเพื่อพืชผล 

ของเรา	 ปศุสัตว์ของเรา	 ครัวเรือนของเรา	 บ้านของเรา	 และขอพรจากพระเจ้าให้การ

งานทางโลกของเรา	 พระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงอยู่ที่นั่น	 ทรงพร้อมและเต็มพระทัย

จะประทานพรเรา…

…พระเจ้าจะไม่ทรงทำาเพ่ือเราในส่ิงท่ีเราทำาได้และควรทำาด้วยตนเอง		แต่จุดประสงค์ 

ของพระองค์คือดูแลวิสุทธิชนของพระองค์	 ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความผาสุกทาง 
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เศรษฐกิจ	 สังคม	 และวิญญาณของครอบครัวมนุษย์เป็นและจะเป็นความห่วงใยของ

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายตลอดไป5

ขณะที่เราบริหารโปรแกรมสวัสดิการในด้านต่างๆ	 เราต้องคำานึงถึงจุดประสงค์ที่

กำาหนดไว้แต่แรก		จุดประสงค์ดังกล่าวคือ	“เพื่อก่อตั้งระบบ	ซึ่งระบบนั้นจะลบล้างคำา

สาปแช่งของความเกียจคร้าน	 ทำาลายความชั่วร้ายของการให้เปล่า	 และแล้วการพึ่งพา

ตนเอง	 ความวิริยะอุตสาหะ	 มัธยัสถ์	 และความเคารพตนเองจะก่อตัวขึ้นอีกครั้งใน 

บรรดาผู้คนของเราเท่าที่จะเป็นไปได้		จุดมุ่งหมายของศาสนจักรคือเพื่อช่วยผู้คนให้

ช่วยตนเอง	 	 เราจะต้องทำาให้งานเป็นหลักธรรมปกครองชีวิตของสมาชิกในศาสนจักร

ของเรา”6

จุดแข็งของโปรแกรมสวัสดิการศาสนจักรคือทุกครอบครัวทำาตามคำาชี้แนะที่ได้รับ 

การดลใจของผู้นำาศาสนจักรให้ค้ำาจุนตนเองผ่านการเตรียมให้มากพอ		พระผู้เป็นเจ้า 

ทรงประสงค์ให้วิสุทธิชนเตรียมตนเอง	 “เพื่อศาสนจักร	 [ดังพระเจ้าตรัส]	 จะยืนหยัด

เป็นอิสระเหนือชาวโลกอื่นๆ	ทั้งปวงภายใต้โลกซีเลสเชียล”	(คพ.	78:14)7

อุปมาในพระคัมภีร์เรื่องหญิงพรหมจารีฉลาดห้าคนและโง่ห้าคน	 [ดู	 มัทธิว	 25:1–

13]	เป็นสิ่งเตือนใจว่าเรารอนานเกินไปกว่าจะพยายามจัดบ้านฝ่ายวิญญาณและฝ่ายโลก

ของตนให้อยู่ในระเบียบ		เราเตรียมพร้อมหรือยัง8

2

โดยผ่านการทำางานอย่างกระฉับกระเฉง มีจุดประสงค์  

และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เราจะได้สิ่งจำาเป็นของ 

ชีวิตและเติบโตในคุณลักษณะอย่างพระผู้เป็นเจ้า

หลักธรรมแรกๆ	 ประการหนึ่งที่เปิดเผยต่อท่านบิดาอาดัมเมื่อท่านถูกขับออกจาก

สวนเอเดนคือ	 “เจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับไปเป็นดิน”	 (ปฐมกาล	

3:19)		วัตถุสิ่งของทั้งหมดที่เราได้มาในชีวิตเป็นผลจากน้ำาพักน้ำาแรงและการจัดหาของ

พระผู้เป็นเจ้า		งานแต่อย่างเดียวจะให้สิ่งจำาเป็นของชีวิต9

มนุษย์ได้รับบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าให้เลี้ยงชีพด้วยหยาดเหงื่อจากหน้าผากของเขา	

ไม่ใช่ของคนอื่น10

พระกิตติคุณของเราเป็นพระกิตติคุณแห่งการทำางาน—ทำาอย่างมีจุดประสงค์	 ไม่

เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย	 และในวิญญาณของความรักแท้ต่อพระคริสต	์ 	 ด้วยเหตุนี้เท่านั้น

เราจึงจะเติบโตในคุณลักษณะอย่างพระผู้เป็นเจ้า		ด้วยเหตุนี้เท่านั้นเราจึงจะเป็นเครื่อง 

บทที ่ 21



 

267

มือท่ีคู่ควรในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่นผ่านพลังอำานาจน้ันซึ่งสามารถ

นำาไปสู่การเปลี่ยนชีวิตชายหญิงให้ดีขึ้น

เราควรน้อมขอบพระทัยสำาหรับการท้าทายนี้	 มรดกนี้	 โอกาสนี้สำาหรับการรับใช ้

และรางวัลมากมาย		คนเหล่าน้ันผู้ทำาตามแผนของพระเจ้าเพ่ือพัฒนาพลังอำานาจดังกล่าว 

และใช้เป็นพรแก่ผู้อื่นช่างโชคดีเหลือเกิน	นั่นคือสิ่งที่พระคริสต์ทรงทำา		นั่นคือสิ่งที่เรา

ได้รับสิทธิพิเศษที่ได้ทำา11

ผู้รับสวัสดิการควรทำางานสุดความสามารถของเขาเพื่อให้ได้ของใช้ประจำาวันหรือ 

ความช่วยเหลือด้วยเงินบริจาคอดอาหาร	 เม่ือไม่จัดหางานท่ีดีให้ทำา	 เม่ือไม่กระตุ้นผู้คน 

ให้ทำางาน	 การใช้เงินสงเคราะห์ของศาสนจักรจะบานปลาย	 และจุดประสงค์ของการ 

ต้ังโปรแกรมสวัสดิการจะถูกทำาลาย		กฎของสวรรค์และกฎท่ีเราไม่ได้เรียนรู้อย่างถ่องแท้ 

บนโลกนี้	 คือท่านไม่สามารถช่วยคนได้ถาวรโดยทำาแทนพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาทำาได้

และควรทำาด้วยตนเอง12

เราควรขอพรจากพระเจ้าในการกระทำาทั้งหมดของเราและไม่ควรทำาส่ิงใดซ่ึงเราไม่ 

สามารถขอพรจากพระองค์ได้	 เราไม่ควรคาดหวังให้พระเจ้าทำาให้เราในสิ่งที่เราทำาได ้

ด้วยตนเอง	 ข้าพเจ้าเชื่อเรื่องศรัทธาและการทำางาน	พระเจ้าจะประทานพรอย่างเต็มท่ี 

แก่ผู้ที่ทำางานเพื่อให้ได้ส่ิงท่ีเขาสวดอ้อนวอนขอมากกว่าจะประทานแก่ผู้ท่ีสวดอ้อน 

วอนขออย่างเดียว13

การทำางานอย่างกระฉับกระเฉงและมีจุดประสงค์ทำาให้มีสุขภาพแข็งแรง	 ความสำาเร็จ 

อันน่ายกย่อง	 มโนธรรมอันใสสะอาด	 และนอนหลับสบาย	 	 การทำางานเป็นประโยชน์

ต่อมนุษย์เสมอมา	 	 ขอให้ท่านเคารพนับถือคนทำางานหนักไม่ว่าด้วยสมอง	 ใจ	หรือมือ		

ขอให้ท่านได้รับความพอใจจากการประกอบสัมมาอาชีพ…ท่านจะไม่หวังหรือฝันว่า

ตัวท่านอยู่ในสวรรค	์ ท่านต้องจ่ายราคาในความเหนื่อยยาก	 ในการเสียสละ	 และการ

ดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม14

3

เมื่อเราผลิตและสะสมอาหาร เราเก็บเกี่ยวประโยชน์ทันที 

และเตรียมพร้อมสำาหรับความต้องการในอนาคต

ท่านเคยฉุกคิดหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนกับชุมชนหรือประเทศชาติถ้าการขนส่งเป็น 

อัมพาตหรือถ้าเรามีสงครามหรือเศรษฐกิจตกต่ำา	 ท่านและเพื่อนบ้านจะได้อาหารมา 

อย่างไร		ร้านขายของชำาตรงหัวมุม—หรือซุเปอร์มาร์เก็ต—จะจุนเจือความต้องการของ 

ชุมชนได้นานเท่าใด
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ไม่นานหลังจากสงครามโลกครั้งที่  2	 ฝ่ายประธานสูงสุดเรียกข้าพเจ้าไปยุโรปเพื่อ 

จัดต้ังคณะเผยแผ่ขึ้นใหม่พร้อมท้ังจัดโปรแกรมการแจกจ่ายอาหารและเครื่องนุ่งห่มให ้

วิสุทธิชน	 ความทรงจำาอันแจ่มชัดของข้าพเจ้าคือผู้คนขนของกระจุกกระจิกขึ้นรถไฟ 

ออกนอกเมืองทุกเช้าเพื่อเอาทรัพย์สินของตนไปแลกอาหาร	 ตกเย็นสถานีรถไฟคลา

คล่ำาไปด้วยคนหอบผักผลไม	้และหมูไก่ร้องเสียงขรมอยู่ในกรง		ท่านไม่เคยได้ยินความ

โกลาหลเช่นนั้นมาก่อน	 แน่นอนว่าคนเหล่านี้เต็มใจแลกทุกอย่างกับสิ่งของบริโภค

ประจำาวันที่ใช้ประทังชีวิตนั่นคือ—อาหาร

วิธีพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจที่เราลืมเกือบหมดสิ้นคือการผลิตอาหารในบ้าน	 	 เรา 

เคยชินเกินไปกับการจับจ่ายซื้อของที่ร้านค้า	 	การผลิตอาหารของเราบางส่วนจะลดผล 

กระทบของภาวะเงินเฟ้อได้มากทีเดียว		ที่สำาคัญกว่านั้นคือเราเรียนรู้วิธีผลิตอาหารของ 

เราเองและให้สมาชิกครอบครัวทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการที่เป็นประโยชน์ …

…ข้าพเจ้าขอเสนอแนะให้ท่านทำาสิ่งที่คนอื่นทำาแล้ว		รวมตัวกับคนอื่นขออนุญาต

ใช้ที่ว่างทำาสวนครัว	 หรือเช่าที่ดินแปลงหนึ่งไว้ปลูกผักสวนครัว	 	 โควรัมเอ็ลเดอร์บาง

แห่งทำาสิ่งนี้ในโควรัม	 ทุกคนที่มีส่วนร่วมได้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากผักผลไม้และพร 

จากการทำางานร่วมกันตลอดจนการให้ครอบครัวมีส่วนร่วม		หลายครอบครัวขุดสนาม

หญ้าออกแล้วใช้พื้นที่ทำาสวน

สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตอาหาร
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เรากระตุ้นท่านให้พึ่งพาตนเองมากขึ้นดังที่พระเจ้าทรงประกาศ	 “แม้ว่าความยาก 

ลำาบากซึ่งจะตกมาสู่เจ้า,…ศาสนจักรจะยืนหยัดเป็นอิสระเหนือชาวโลกอื่นๆ	 ทั้งปวง

ภายใต้โลกซีเลสเชียล”	 (คพ.	 78:14)	 พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นอิสระและพึ่งพา

ตนเองเพราะนี่จะเป็นวันแห่งความยากลำาบาก		พระองค์ทรงเตือนเราและทรงเตือนเรา

ล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด…

การผลิตอาหารเป็นเพียงส่วนหนึ่งท่ีเราเน้นย้ำาให้ท่านสะสมเสบียงอาหาร…ในทุก

ที่ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ทำา	 	ศาสนจักรไม่ได้บอกว่าท่านควรสะสมอาหารอะไร	 	การ

ตัดสินใจเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับสมาชิกแต่ละคน…

…การเปิดเผยให้ผลิตและสะสมอาหารอาจจำาเป็นต่อสวัสดิภาพทางโลกของเราทุก

วันนี้เท่าๆ	กับการต่อเรือจำาเป็นต่อผู้คนในสมัยของโนอาห์…

…จงวางแผนสะสมอาหารเช่นเดียวกับที่ท่านจะสะสมเงินในบัญชีออมทรัพย	์ 	 เก็บ 

เล็กผสมน้อยทุกคร้ังท่ีได้ค่าจ้าง		บรรจุผักผลไม้จากสวนผักสวนผลไม้ของท่านลงกระป๋อง 

หรือขวด	เรียนรู้วิธีถนอมอาหารผ่านการตากแห้งและการแช่แข็ง		ทำาให้การสะสมของ 

ท่านเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณ	 	 สะสมเมล็ดพืชและมีเครื่องมือให้มากพอจะหยิบ 

ใช้งานได้		หากท่านกำาลังเก็บออมและวางแผนจะซื้อรถคันที่สองหรือชุดทีวีหรือของ 

บางอย่างเพียงเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความพอใจให้ท่าน	 ท่านอาจต้องเปลี่ยน

ลำาดับความสำาคัญของท่าน	 เรากระตุ้นท่านให้ทำาสิ่งนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและ	

ทำาเดี๋ยวนี้ …

บ่อยเหลือเกินท่ีเราน่ังนอนอย่างสบายใจและให้เหตุผลว่าความบอบช้ำาของสงคราม 

ภัยเศรษฐกิจ	 ความอดอยาก	 และแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นที่นี่ไม่ได้	 คนที่เชื่อเช่นนี้ไม่คุ้น 

เคยกับการเปิดเผยจากพระเจ้า	ทั้งไม่เชื่อการเปิดเผยเหล่านั้น	คนที่คิดอย่างกระหยิ่มยิ้ม 

ย่องว่าเหตุการณ์เลวร้ายเหล่าน้ีจะไม่เกิดข้ึน	 คิดว่าเร่ืองเช่นน้ันจะถูกกีดกันไว้เพราะความ 

ชอบธรรมของวิสุทธิชน	กำาลังถูกหลอกและจะรู้สึกเสียใจที่พวกเขาหลงผิด

พระเจ้าทรงเตือนและเตือนเราล่วงหน้าว่าจะมีวันแห่งความยากลำาบากใหญ่หลวง

และทรงแนะนำาเราผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ว่าเราจะเตรียมรับช่วงเวลายุ่งยากเหล่าน้ี 

ได้อย่างไร		เราเอาใจใส่คำาแนะนำาของพระองค์หรือไม่…

จงซื่อสัตย	์ พี่น้องทั้งหลาย	 ซื่อสัตย์ต่อคำาแนะนำานี้และท่านจะได้รับพร—เป็นผู้ได ้

รับพรมากที่สุดในแผ่นดินโลก		ท่านเป็นคนด	ี	ข้าพเจ้าทราบเช่นนั้น		แต่เราทุกคนต้อง 

เป็นคนดีกว่าเดิม	 	 ขอให้เราอยู่ในฐานะที่เราไม่เพียงสามารถเลี้ยงดูตนเองผ่านการผลิต

และสะสมในบ้านเท่านั้น	แต่เลี้ยงดูผู้อื่นด้วย
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ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพรเราให้พร้อมรับวันที่อยู่ข้างหน้า	 ซึ่งอาจเป็นวันที่ยาก

ลำาบากที่สุด15

4

ความสงบและความพอใจเกิดขึ้นในใจเราเมื่อเรา 

เก็บออมรายได้ส่วนหนึ่งและหลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่จำาเป็น

ข้าพเจ้าประสงค์จะขอร้องท่านด้วยความเคารพให้ดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพื้น

ฐานของการทำางาน	 ความมัธยัสถ์	 การพึ่งพาตนเอง	 และสอนลูกๆ	 โดยแบบอย่างของ

ท่าน…จงดำาเนินชีวิตตามรายได้ของท่าน		เก็บออมรายได้ส่วนหนึ่งไว้เป็นประจำา		หลีก

เลี่ยงหนี้สินที่ไม่จำาเป็น	 จงฉลาดโดยไม่พยายามขยายวงเงินเร็วเกินไป	 	 ฝึกบริหารสิ่งที่

ท่านมีให้ดีก่อนที่ท่านคิดจะขยายวงเงินเพิ่มเติม16

น่าเสียดายท่ีมีการต้ังความคาดหวังในความคิดของคนบางคนว่าเวลาท่ีเราประสบ 

ความยากลำาบาก	 เม่ือเราไม่ฉลาดและใช้ทรัพยากรของเราอย่างฟุ่มเฟือยและดำาเนินชีวิต 

เกินรายได้	เราควรให้ศาสนจักรหรือรัฐบาลช่วยให้เราพ้นทุกข์		สมาชิกบางคนลืมหลัก

ธรรมพื้นฐานของแผนสวัสดิการศาสนจักรที่ว่า	 “ไม่มีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่แท้จริงคน

ใดเจตนาจะโยนภาระการเลี้ยงดูตนเองให้ผู้อื่นทั้งที่ตนสามารถทำาได้”…

เราจำาเป็นต้องเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักธรรมแห่งการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

มากกว่าแต่ก่อน		เราไม่รู้ว่าเมื่อใดวิกฤติเกี่ยวกับความเจ็บป่วยหรือการว่างงานจะส่งผล

ต่อสภาพการณ์ของเราเอง		เรารู้ว่าพระเจ้าทรงประกาศิตไว้ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นทั่วโลก

ในอนาคต	ทรงเตือนแล้วและทรงเตือนเราล่วงหน้าให้เราเตรียมพร้อม		เพราะเหตุนี้เจ้า

หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่จึงได้เน้นย้ำาบ่อยๆ	 ถึงโปรแกรม	 “กลับสู่พื้นฐาน”	 สำาหรับความผาสุก

ฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ17

พระเจ้าทรงปรารถนาให้วิสุทธิชนของพระองค์เป็นอิสระและพึ่งตนเองในวันเกิด 

วิกฤติข้างหน้า		แต่ไม่มีใครเป็นอิสระอย่างแท้จริงหากเขามีพันธะการเงิน18

ในหนังสือพงศ์กษัตริย์เราอ่านเร่ืองหญิงคนหน่ึงท่ีร้องไห้มาหาเอลีชาศาสดาพยากรณ์	

สามีเธอตายและเธอเป็นหนี้ที่ไม่สามารถชำาระได้		เจ้าหนี้กำาลังจะมานำาตัวบุตรชายของ

เธอไปขายเป็นทาส

โดยปาฏิหาริย์เอลีชาสามารถทำาให้เธอได้น้ำามันจำานวนมาก	 	จากนั้นจึงกล่าวกับเธอ 

ว่า	“จงไปขายน้ำามันแล้วเอาเงินชำาระหนี้ของเธอ	ส่วนที่เหลือนั้นเธอกับลูกๆ	จงใช้เลี้ยง

ชีวิต”	(ดู	2 พงศ์กษัตริย์	4:1–7)
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“ชำาระหนี้และเลี้ยงชีวิต”		ถ้อยคำาเหล่านี้เกิดผลดีมากมาย!		ช่างเป็นคำาแนะนำาที่ชาญ

ฉลาดกระไรเช่นนี้สำาหรับพวกเราในปัจจุบัน! …

คนจำานวนมากไม่เช่ือว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงอีกคร้ัง	 	โดยท่ีคาด 

หวังอย่างมั่นใจว่าพวกเขาจะมีงานทำาต่อไป	 มีค่าจ้างและเงินเดือนไม่ขาดสาย	 ด้วยเหตุ

นี้จึงกำาหนดรายได้ในอนาคตเป็นค่าชำาระหน้ีสินโดยไม่คิดว่าพวกเขาจะทำาอะไรหาก 

พวกเขาตกงานหรือขาดรายได้เพราะเหตุบางอย่าง		แต่เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีดีท่ีสุดกล่าวย้ำาหลาย 

คร้ังว่าเรายังไม่ฉลาดพอจะควบคุมเศรษฐกิจของเราหากไม่มีการปรับตัวตาม	 ไม่ช้าก็เร็ว 

การปรับตัวเหล่านี้จะเกิดขึ้น

อีกสาเหตุหน่ึงที่ทำาให้หนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและเป็นเหตุสร้างความกังวลมากกว่าคือ 

การพรุ่งพรวดของวัตถุนิยมซึ่งขัดแย้งกับการเชื่อมั่นในคุณค่าทางวิญญาณ	 	 เพื่อ	 “อวด 

คนอ่ืน”	หลายครอบครัวจะทุ่มเงินซ้ือบ้านหลังใหญ่และแพงเกินความจำาเป็นในย่านคน 

ม่ังมี…เน่ืองด้วยมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน	การล่อลวงดังกล่าวจึงเพ่ิมเพราะมีอุปกรณ์ 

ใช้สอยใหม่ๆ		ที่ออกมาสู่ท้องตลอด		เทคนิคการโฆษณาสมัยใหม่ที่วางแผนไว้อย่าง

รอบคอบแยบยลมุ่งไปยังจุดท่ีผู้บริโภคมีความหักห้ามใจน้อยท่ีสุด		ด้วยเหตุน้ีจึงมีความ 

รู้สึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ว่าควรมีสิ่งของทางโลกเดี๋ยวนั้น	 ไม่ต้องรอ	 ไม่ต้องออมเงิน	 ไม่ต้อง

หักห้ามใจ

การดำาเนินชีวิตเกินรายได้จะสร้าง “โลกของความปวดร้าวใจ”
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ที่เลวร้ายยิ่งกว่าน้ันคือครอบครัวส่วนใหญ่ท่ีมีหนี้ส่วนตัวไม่มีเงินทองที่ใช้ได้คล่อง	

[เงินออม]	 ไว้ใช้ยามคับขัน	 พวกเขาจะเดือดร้อนมากหากถูกตัดรายได้กะทันหันหรือ

รายได้ลดฮวบ!			เราต่างก็รู้จักครอบครัวที่ทำาให้ตนเองมีหนี้เกินกว่าจะจ่ายไหว		มีโลก

ของความปวดร้าวใจอยู่เบื้องหลังกรณีเช่นนั้น19

บัดนี้ข้าพเจ้ามิได้มีเจตนาจะพูดว่าหนี้ทั้งหมดไม่ด	ี 	 แน่นอนว่าไม่ใช่	 	หนี้ธุรกิจที่น่า

เชื่อถือเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของการเติบโต		เครดิตเงินกู้ที่ดีช่วยครอบครัวที่ต้อง

ยืมเงินซื้อบ้านได้จริง20

ในระยะยาวจะง่ายกว่าถ้าดำาเนินชีวิตตามรายได้และอดใจไม่ยืมจากเงินสำารองใน 

อนาคตยกเว้นในกรณีจำาเป็นจริงๆ—ไม่ใช่สำาหรับสิ่งฟุ่มเฟือย	 ไม่ถูกต้องที่ตัวเราหรือ 

ชุมชนของเราจะใช้จ่ายโดยไม่คำานึงถึงอนาคตจนวันท่ีเราขาดรายได้เราต้องหันไปพึ่ง

หน่วยงานบรรเทาทุกข์หรือศาสนจักรเพื่อขอความช่วยเหลือด้านการเงิน

ข้าพเจ้าขอร้องท่านอย่างจริงจัง	 อย่าผูกมัดตัวท่านกับการชำาระเงินที่มักมีค่าธรรม 

เนียมสูง	 	 อดออมตอนนี้แล้วซื้อภายหลัง	 และท่านจะมีมากขึ้นในวันหน้า	 	 ท่านจะไม่

ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงและเสียค่าใช้จ่ายอื่น	 เงินที่ท่านเก็บออมจะทำาให้ท่านมีโอกาสได้

ส่วนลดเงินสดจำานวนมากเมื่อซื้อภายหลัง

…จงต่อต้านการล่อลวงให้ทุ่มเงินซ้ืออสังหาริมทรัพย์ที่โอ่โถงหรือกว้างขวางใหญ่

โตเกินกว่าที่ท่านจำาเป็นต้องใช้จริงๆ

จะดีกว่ามาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มต้น	 หากท่านซื้อบ้าน

หลังเล็กก่อนซึ่งท่านคาดว่าจะจ่ายได้ในเวลาค่อนข้างสั้น…

อย่าปล่อยให้ตัวท่านหรือครอบครัวไม่ได้รับการป้องกันจากพายุการเงิน	 	จงอย่าซื้อ 

สิ่งของฟุ่มเฟือย	 อย่างน้อยก็ชั่วคราว	 เพื่อจะมีเงินออมมากขึ้น	 นับว่าฉลาดอย่างยิ่ง

หากเตรียมการเผื่อไว้สำาหรับการศึกษาของบุตรธิดาในอนาคตและสำาหรับวัยชราของ

ท่าน…

พี่น้องทั้งหลาย	ความสงบสุขและความพอใจเกิดขึ้นในใจเราเมื่อเราดำาเนินชีวิตตาม

รายได้	 พระผู้เป็นเจ้าประทานปัญญาและศรัทธาให้เราเอาใจใส่คำาแนะนำาที่ได้รับการ 

ดลใจของฐานะปุโรหิตว่าอย่าเป็นหนี	้ ดำาเนินชีวิตตามรายได	้ และจ่ายทันทีเมื่อซื้อ—

สรุปคือ	“ชำาระหนี้และเลี้ยงชีวิต”21
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ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำาถาม

•	 ในหัวข้อ	 1	 ประธานเบ็นสันสรุปหลักธรรมพื้นฐานของโปรแกรมสวัสดิการของ

ศาสนจักร		หลักธรรมเหล่านี้เอื้อต่อความผาสุกทางโลกของเราในด้านใด		เอื้อต่อ 

ความผาสุกทางวิญญาณของเราในด้านใด

•	 “การทำางานอย่างกระฉับกระเฉงและมีจุดประสงค์”	 มีประโยชน์อะไรบ้าง	 (ดูตัวอย่าง 

ในหัวข้อ	2)	ท่านชอบสิ่งใดบ้างเกี่ยวกับการทำางาน		เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้

เด็กและเยาวชนชอบทำางาน

•	 จะเกิดพรใดบ้างเมื่อเราทำาตามคำาแนะนำาของประธานเบ็นสันในหัวข้อ	3		ตรึกตรอง

สิ่งที่ท่านจะทำาตามคำาแนะนำานี้โดยพิจารณาสภาวการณ์ปัจจุบันของท่าน

•	 ท่านคิดว่าเหตุใดการใช้เงินอย่างฉลาดจึงนำาไปสู่	 “ความสงบสุขและความพอใจ”		 

ในทางตรงกันข้าม	 เราจะประสบอะไรได้บ้างเมื่อเราไม่	 “ดำาเนินชีวิตตามรายได	้

[ของเรา]”	(ดูหัวข้อ	4)

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

เจคอบ	2:17–19;	แอลมา	34:19–29;	คพ.	19:35;	42:42;	75:28–29;	104:78;	โมเสส	

5:1

ความช่วยเหลือด้านการสอน

“ในการช่วยให้ผู้เรียนเตรียมตอบคำาถาม	 ท่านอาจต้องการบอกเขาก่อนจะอ่านหรือ

นำาเสนอบางสิ่งที่ท่านกำาลังจะขอคำาตอบจากเขา…ตัวอย่างเช่น	 ท่านอาจพูดว่า	 ‘ขอให้

ฟังผมอ่านข้อความต่อไปน้ีเพื่อท่านจะบอกได้ว่าท่านสนใจอะไรมากท่ีสุดจากข้อความ

ที่ผมอ่าน’”	(ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน	[1999],	69)

อ้างอิง
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Spiritually	Sound,”	ใน	Welfare	Agricultural	

Meeting,	Oct.	7,	1972,	5.
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Nov.	1980,	32.



 

274

10. The Teachings of Ezra Taft Benson, 481.

11. The Teachings of Ezra Taft Benson, 484.

12.	 “Ministering	to	Needs	through	the	Lord’s	

Storehouse	System,”	83.

13. The Teachings of Ezra Taft Benson, 485.

14. The Teachings of Ezra Taft Benson, 481.

15.	 “Prepare	for	the	Days	of	Tribulation,”	 

32–33, 34.

16.	 “The	Ten	Commandments:	America	at	the	

Crossroads,”	New Era,	July	1978,	39.
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บ	ท	ที่		2	2

นำาพระกิตติคุณไปให้ชาวโลก

“เรามีความสุขที่ได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ 
พระบิดาบนสวรรค์ในงานอันสำาคัญยิ่งแห่งความรอด 

และความสูงส่งของบุตรธิดาพระองค์”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

สำาหรับประธานเอสรา	 แทฟท์	 เบ็นสัน	 งานเผยแผ่ศาสนาเป็นประเพณีครอบครัว		

“ครอบครัวของบิดาข้าพเจ้ามีลูกสิบเอ็ดคน”	ท่านอธิบาย		“พวกเราทั้งสิบเอ็ดคนเป็นผู้-

สอนศาสนา		ภรรยาข้าพเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาเช่นกันและมีความยินดีท่ีมารดาม่ายของ

เธอได้รับใช้กับเธอในช่วงหกเดือนสุดท้าย	 [ของการเป็นผู้สอนศาสนาของเธอ]	 เมื่อ 

บิดาข้าพเจ้าไปเป็นผู้สอนศาสนา	 ข้าพเจ้าซึ่งเป็นลูกชายคนโตจำาจดหมายที่ท่านเขียน 

จากสนามเผยแผ่ในมิดเวสต์ได้		วิญญาณของงานเผยแผ่ศาสนาเข้ามาในบ้านหลังน้ันและ 

ไม่เคยจากไปไหน	ซึ่งข้าพเจ้าสำานึกคุณอย่างอ่อนน้อม”1

ประธานเบ็นสันรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่บริติชตั้งแต่ป	ี 1921	 

ถึงปี	1923	และ	“วิญญาณของงานเผยแผ่ศาสนา”	ยังคงอยู่กับท่านแม้จะเลยสองปีครึ่ง 

ไปแล้ว		ตัวอย่างเช่น	ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐตั้งแต่ป	ี1953	ถึงปี	

1961	ท่านปฏิสัมพันธ์กับคนนับถือศาสนาอื่นมากมาย		ระหว่างการประชุมใหญ่สามัญ

ในเดือนเมษายน	 ปี	 1961	 ท่านบอกวิสุทธิชนว่า	 “ข้าพเจ้ามีชื่อของคนประมาณ	 9,000	

คนที่ข้าพเจ้าเคยคิดต่อเป็นส่วนตัวในงานราชการ		ข้าพเจ้าตั้งใจจะให้ใบแจ้งชื่อที่อยู่กับ

พวกเขา		ข้าพเจ้าประสงค์จะให้พวกเขาทุกคนได้ยินพระกิตติคุณ		ข้าพเจ้าปรารถนาจะ

ให้บุตรธิดาทุกคนของพระบิดาได้รับพรท่ีมาจากการยอมรับและดำาเนินชีวิตตามพระ- 

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์”2

ความกระตือรือร้นของประธานเบ็นสันในงานเผยแผ่ศาสนาดำาเนินต่อเน่ืองใน 

บั้นปลายของท่าน	 และท่านปรารถนาให้สมาชิกทุกคนของศาสนจักรมีความกระตือ- 

รือร้นแบบเดียวกัน		ท่านพูดตรงไปตรงมากับเยาวชนชายเกี่ยวกับการเตรียมตนเองให ้

พร้อมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา		“เตรียมเดี๋ยวนี้”	ท่านกล่าว		“เตรียมตัวท่านทาง

ร่างกาย	จิตใจ	สังคม	และวิญญาณ”3			ท่านขอร้องบิดามารดาให้แนะนำาบุตรชายของตน 
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“Willingly we give of our time and the means with which [the 
Lord] may bless us to the establishment of his kingdom.”

บทที ่ 22

“เราเต็มใจสละเวลาและทุนทรัพย์ซึ่ง [พระเจ้า] ประทานพรเรา 
ให้แก่การสถาปนาอาณาจักรของพระองค์”
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ในการเตรียมนี้	 	ท่านแนะนำาพี่น้องสตรีที่อายุยังน้อยและสมาชิกสูงอายุของศาสนจักร 

ให้พิจารณาอย่างจริงจังเรื่องการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเช่นกัน		ท่านชักชวน 

สมาชิกทุกคนของศาสนจักรให้แบ่งปันพระกิตติคุณกับเพื่อนบ้าน

ประธานโธมัส  เอส.	 มอนสันพูดถึงเวลาท่ีความรักในงานเผยแผ่ศาสนาของประธาน 

เบ็นสันสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สอนศาสนาในอนาคต	“วันศุกร์วันหน่ึง	ท่านกับซิสเตอร์ 

เบ็นสันไปเข้าพระวิหารจอร์แดนริเวอร์ตามปกต	ิ 	 ขณะอยู่ที่นั่นมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดิน 

เข้ามาหาประธานเบ็นสัน	 ทักทายท่านด้วยความปลาบปล้ืมและประกาศว่าเขาได้รับเรียก 

ให้รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา		ประธานเบ็นสันจับมือผู้สอนศาสนาที่เพิ่งได้รับเรียก	ท่าน

ยิ้มที่มุมปาก	และประกาศว่า	‘พาผมไปด้วย!	พาผมไปด้วย!’	 	ผู้สอนศาสนาคนนั้นเป็น

พยานว่าเขา	 พา	 ประธานเบ็นสันไปในงานเผยแผ่กับเขาด้วย	 เนื่องจากการทักทายครั้ง 

นี้แสดงให้เห็นถึงความรักอันยั่งยืนของประธานเบ็นสัน	 การอุทิศตนเพื่องานเผยแผ ่

ศาสนาของท่าน	และความปรารถนาของท่านจะอยู่ในการรับใช้พระเจ้าเสมอ”4

ความรักสำาหรับบุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์เป็นศูนย์รวมการอุทิศตน 

ของประธานเบ็นสันให้แก่การแบ่งปันพระกิตติคุณ	“บุตรธิดาของพระบิดาเราต้องการ 

พระกิตติคุณ…ข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขา	 และในฐานะผู้รับใช้ที่ต่ำาต้อย

ของพระองค์	 ข้าพเจ้ามีความรักในใจข้าพเจ้าต่อคนหลายล้านคนของโลกนี้”5	 ขณะ

ใคร่ครวญอานุภาพแห่งความรักของพระผู้ช่วยให้รอด	 ท่านเป็นพยานว่า	 “พรของเรา

เพิ่มทวีเมื่อเราแบ่งปันความรักของพระองค์กับเพื่อนบ้าน”6

จากตลอดชีวิตของการมีส่วนร่วมในงานเผยแผ่ศาสนาและการกระตุ้นเพ่ือนวิสุทธิชน 

ให้ทำาแบบเดียวกัน	 ประธานเบ็นสันยืนยันได้ว่า	 “ข้าพเจ้าลิ้มรสปีติของงานเผยแผ่

ศาสนามาแล้ว		ไม่มีงานใดในโลกน้ีที่สามารถทำาให้แต่ละบุคคลเกิดปีติและความสุขได้

มากกว่านี้”7

คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

โลกหิวโหยศาสนาที่แท้จริง และเรามีให้

หลังจากการปรากฏอันรุ่งโรจน์ของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์ 

พระเยซูคริสต์ต่อโจเซฟ	 สมิธ	 ดูเหมือนว่าความรับผิดชอบอันสำาคัญยิ่งประการแรกที่

มอบให้ศาสนจักรท่ีได้รับการฟื้นฟูคือนำาพระกิตติคุณไปให้ชาวโลก—ให้บุตรธิดาทุก

คนของพระบิดาของเรา

บทที ่ 22
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น่ีเป็นเร่ืองน่าท่ึงท่ีมีความสำาคัญย่ิงกว่าส่ิงใด—เร่ืองน่าท่ึงของการเสียสละ	 ปีติ	 ความ 

ยากลำาบาก	ความกล้าหาญ	และเหนือสิ่งอื่นใด	ความรักต่อเพื่อนมนุษย	์	ไม่มีที่ใดบนพื้น

พิภพที่ท่านจะพบเรื่องราวอันน่าทึ่งของมนุษย์เท่ากับเรื่องนี้	 เรื่องที่ต้องเสียเลือดเนื้อ	

หยาดเหงื่อ	และน้ำาตาเพื่อทำางานแห่งความรักนี้ต่อไป		 เหตุใดเราจึงทำาเช่นนั้น	 เพราะ

พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ทรงบัญชา	 เพราะพระองค์ทรงรักบุตรธิดาของพระองค์	 และ

พระประสงค์ของพระองค์คือให้หลายล้านคนบนแผ่นดินโลกมีโอกาสได้ยิน	 อีกทั้ง

ยอมรับด้วยความสมัครใจของพวกเขาเองและดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมอันรุ่งโรจน์

แห่งการช่วยให้รอดและการทำาให้สูงส่งของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์8

ความเชื่อมั่นของข้าพเจ้าคือโลกนี้ต้องการพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์	 ไม่ต้อง 

การสิ่งอื่น	 ชาวโลกต้องการสิ่งที่พระกิตติคุณจะให้	 แต่พวกเขาไม่ตระหนักในเรื่องนี	้	 

พวกเขาต้องการเคร่ืองยึดเหน่ียวซ่ึงพระกิตติคุณมีให้	 ซ่ึงให้คำาตอบของคำาถามท่ีพวกเขา 

พบเจอ	 ทำาให้พวกเขารู้สึกมั่นคงปลอดภัยและรู้สึกถึงสันติสุขในใจ	 	 พระกิตติคุณเป็น

เพียงคำาตอบเดียวของปัญหาในโลก	พี่น้องทั้งหลาย9

พระกิตติคุณเท่านั้นจะช่วยให้โลกรอดจากภัยพิบัติของการทำาลายล้างตนเอง		พระ- 

กิตติคุณเท่าน้ันจะทำาให้มนุษย์ทุกชนชาติและเผ่าพันธ์ุเป็นหนึ่งเดียวกันในสันติสุข		

พระกิตติคุณเท่านั้นจะนำาปีติ	ความสุข	และความรอดมาสู่ครอบครัวมนุษย์10

โลกหิวโหยศาสนาที่แท้จริง	และเรามีให้11

ข่าวสารอันน่าชื่นชมยินดีที่เราปรารถนาจะแบ่งปันกับชาวโลกคือ	 โดยผ่านพระ- 

ผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์	 อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 

ได้รับการฟื้นฟู	 นี่เป็นข่าวสารสำาคัญที่สุดนับตั้งแต่การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู

คริสต์12

เรายอมรับหน้าท่ีรับผิดชอบสำาคัญนี้ซึ่งวางไว้ให้ศาสนจักรอย่างนอบน้อมและ 

สำานึกคุณ	 	 เรามีความสุขที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับพระบิดาบนสวรรค์ในงานอันสำาคัญ 

ย่ิงแห่งความรอดและความสูงส่งของบุตรธิดาพระองค์		เราเต็มใจสละเวลาและทุนทรัพย์ 

ซ่ึงพระองค์ประทานพรเราให้แก่การสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ในแผ่นดินโลก 

เรารู้ว่านี่เป็นหน้าที่อันดับแรกและโอกาสสำาคัญของเรา			เจตนารมณ์เช่นนี้เป็นลักษณะ 

พิเศษของงานเผยแผ่ศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ในทุกยุคทุกสมัย	 เป็น

เครื่องหมายที่โดดเด่นของการต้อนรับเข้าสู่สมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา

—เวลาของเรา	 	 ไม่ว่าจะพบวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ซื่อสัตย์ที่ใด	 ที่นั่นจะมีเจตนารมณ ์
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ของการเสียสละโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเพื่ออุดมการณ์อันย่ิงใหญ่ที่สุดใน 

สากลโลก13

เรามีพันธกิจอันสำาคัญย่ิง		เราต้องพร้อม	ท้ังเยาว์วัยและสูงวัย		เราต้องเป็นเช้ือขนมปัง 

ในบรรดาประชาชาติ	แน่วแน่ต่อหลักธรรมแห่งความชอบธรรม14

2

เราทุกคนเป็นผู้สอนศาสนาได้ไม่ว่าสภาวการณ์ 

หรือสถานภาพในชีวิตเราเป็นอย่างไร

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเจ้า	เราต้องทำางานเผยแผ่ศาสนาอย่างจริงจัง		หาก 

ท่านกำาลังทำางานหนักอย่างที่ควรทำา	 หากท่านรักงานนี้	 ท่านกำาลังช่วยจิตวิญญาณลูก

หลานมนุษย์ให้รอด15

การแบ่งปันพระกิตติคุณไม่ควรถือเป็นหน้าท่ีฐานะปุโรหิตเท่าน้ัน	 แต่เราทุกคนควร 

ตั้งตารอประสบการณ์นี้ด้วยความปีติยินดีอย่างยิ่งและความคาดหวัง		จุดประสงค์แท ้

จริงในการแบ่งปันพระกิตติคุณคือนำาจิตวิญญาณมาหาพระคริสต์	 สอนและให้บัพติศมา 

บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ทั้งนี้เพื่อเราจะชื่นชมยินดีกับพวกเขา	 (ดู	 คพ.	 18:15)	

ในอาณาจักรของพระบิดาเรา16

เราทุกคนมีส่วนในความรับผิดชอบสำาคัญน้ี		เราจะหลีกเล่ียงไม่ได้		ต้องไม่มีชายหรือ 

หญิงคนใดคิดว่าเพราะที่ซึ่งเราอยู	่ หรือเพราะสถานภาพในสังคมของเรา	 หรือเพราะ

อาชีพหรือสถานะของเรา	เราจึงได้รับยกเว้นจากความรับผิดชอบนี้17

เยาวชนชายและเยาวชนหญิง

เราหวังว่าเยาวชนชายทุกคนมีแผนจะเป็นผู้ส่งสารให้พระเจ้า18

ท่านสร้างความปรารถนาจะรับใช้ในเด็กชายอย่างไร		ท่านไม่ต้องรอ…เพื่อช่วยพวก

เขาตัดสินใจรับใช้งานเผยแผ	่	ท่านช่วยพวกเขาตัดสินใจไปเมื่อพวกเขาอายุเก้าขวบ	สิบ 

ขวบ	หรือสิบเอ็ดขวบ!			บ้านเป็นจุดเร่ิมต้นของการเตรียมเยาวชนชาย		และเยาวชนชาย 

ทุกคน	ควรได้รับการเตรียมในบ้านของเขาให้พร้อมรับใช้

การเตรียมแต่เยาว์วัยประกอบด้วยการสอนเด็กชายให้รู้วิธีสวดอ้อนวอน	 อ่านเรื่อง

ราวจากพระคัมภีร์มอรมอนและพระคัมภีร์เล่มอื่นให้เขาฟัง	 จัดสังสรรค์ในครอบครัว

และให้เขา	 [สอน]	 บทเรียนส่วนหน่ึง	 สอนให้เขารู้หลักธรรมเร่ืองความสะอาดทางศีล-

ธรรม	 เปิดบัญชีออมทรัพย์สำาหรับงานเผยแผ่ของเขาในอนาคต	สอนให้เขารู้วิธีทำางาน	
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และหาโอกาสให้รับใช้ผู้อื่น19

เราต้องการเยาวชนชายที	่“พร้อมทำางานทันที”	เมื่อเข้าสู่สนามเผยแผ่	ผู้มีศรัทธาอัน

เกิดจากความชอบธรรมส่วนตัวและการดำาเนินชีวิตอย่างสะอาดเพื่อพวกเขาจะมีงาน

เผยแผ่ที่ดีและเกิดผล20

พระเจ้าทรงต้องการให้ชายหนุ่มทุกคนรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา…งานเผยแผ่ไม่

เพียงได้รับการยกย่องว่าเป็นหน้าที่ฐานะปุโรหิตเท่านั้น	 แต่เยาวชายพึงเฝ้ารอประสบ- 

การณ์ดังกล่าวด้วยความคาดหวังและปีติยิ่งด้วยเช่นกัน

ชายหนุ่มไม่สามารถทำาสิ่งใดสำาคัญกว่านี้ได้	 โรงเรียนรอได้	 ทุนการศึกษายืดเวลา

ออกไปได้		เป้าหมายงานอาชีพเลื่อนออกไปได	้แม้แต่การแต่งงานในพระวิหารก็ควรรอ

จนหลังจากชายหนุ่มได้รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาอย่างสมเกียรติสำาหรับพระเจ้า

…หญิงสาว…อาจมีโอกาสรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาเช่นกัน	 	 ข้าพเจ้าขอบคุณคู่ชีวิต 

นิรันดร์ของข้าพเจ้าท่ีได้รับใช้งานเผยแผ่ในฮาวายก่อนเราแต่งงานกันในพระวิหาร 

ซอลท์เลค	และข้าพเจ้าดีใจท่ีข้าพเจ้ามีหลานสาวสามคนรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา		ผู้สอน 

ศาสนาที่ดีที่สุดบางคนของเราคือพี่น้องสตรีที่อายุยังน้อย21

ผู้สอนศาสนาอาวุโส

เราต้องการผู้สอนศาสนาอาวุโสมากขึ้นในการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา22

คู่สูงอายุหลายคู่อาจรับใช้งานเผยแผ่		ในการทำาเช่นนั้นพวกเขาจะพบว่างานเผยแผ่

เป็นพรแก่ลูก	หลานและเหลนของพวกเขาอย่างที่งานอื่นไม่สามารถทำาได้	 	 นั่นจะเป็น

แบบอย่างอันดียิ่งสำาหรับลูกหลานของพวกเขา23

สามีภรรยาหลายคู่ยืนยันได้ว่าการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเป็นช่วงเวลาที่พวกเขามี

ความสุขด้วยกันมากท่ีสุดเพราะพวกเขาได้อุทิศตนเต็มที่ให้แก่จุดประสงค์หนึ่งนั่นคือ

—งานเผยแผ่ศาสนา24

สมาชิกผู้สอนศาสนา

เราต้องเน้นความจำาเป็นสำาหรับงานเผยแผ่ศาสนาของสมาชิกมากข้ึน		ประสบการณ์ 

พิสูจน์แล้วว่านี่เป็นงานเผยแผ่ศาสนาที่ได้ผลมากที่สุด		งานเผยแผ่ศาสนาของสมาชิก

เป็นกุญแจสำาคัญในการเติบโตส่วนตัวของสมาชิก			ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่างานเผยแผ่ศาสนา

ของสมาชิกจะยกระดับความเข้มแข็งทางวิญญาณในวอร์ดที่ทำางานนี้25

นานเท่าใดแล้วต้ังแต่ท่านชวนเพ่ือนบ้านมาการประชุมศีลระลึกหรือการประชุมใหญ่ 

สเตค	หรือมาร่วมสังสรรค์ในครอบครัวท่ีบ้านท่าน		นานเท่าใดแล้วท่ีท่านมีการสนทนา 

พระกิตติคุณอย่างจริงจัง		นี่เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม26
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พระเจ้าจะทรงสนับสนุนสมาชิกในความรับผิดชอบด้านการเผยแผ่ศาสนาหาก

พวกเขาเพียงแต่มีศรัทธาว่าจะพยายาม27

ถึงเวลาแล้วท่ีต้องยกระดับสายตาของเราให้มองเห็นความสำาคัญของงานอันสำาคัญ 

ยิ่งนี้		พระเจ้าทรงคาดหวังเช่นนั้นจากเรา		การเป็นสมาชิกในศาสนจักร	ไปการประชุม 

ศีลระลึก	จ่ายส่วนสิบ	และสนับสนุนโปรแกรมสวัสดิการเท่านั้นยังไม่พอ		ทั้งหมดนั้น 

ดี—แต่ยังไม่พอ		พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราเป็นผู้สอนศาสนา	ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติ- 

คุณ—อย่างเต็มที่และช่วยเสริมสร้างอาณาจักรของพระองค์28

3

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นมาตรฐานอันสำาคัญยิ่ง 

ที่เราต้องใช้ในงานเผยแผ่ศาสนา

พระคัมภีร์มอรมอนมีไว้สำาหรับสมาชิกและผู้ไม่เป็นสมาชิก	 	 พระคัมภีร์มอรมอน

ผนวกกับพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นเครื่องมือสำาคัญที่สุดท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงมอบ 

“พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราเป็นผู้สอนศาสนา”
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ให้เราใช้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวโลก	 	 หากเราต้องการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณ	 เราต้องใช้ 

เครื่องมือที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้สำาหรับภารกิจนั้น	นั่นคือ—พระคัมภีร์มอรมอน

การอ่านพระคัมภีร์มอรมอนเป็นวิธีชักชวนเราให้เป็นผู้สอนศาสนาได้มากท่ีสุดวิธี 

หนึ่ง	 เราต้องการผู้สอนศาสนามากขึ้น	 	 แต่เราต้องการผู้สอนศาสนาที่พร้อมมากขึ้น 

เช่นกันจากวอร์ด	 สาขา	 บ้านที่พวกเขารู้จักและรักพระคัมภีร์มอรมอน	 เราต้องการผู้-

สอนศาสนาที่มีประจักษ์พยานแรงกล้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์เล่มนี้	สามารถ

ท้าทายโดยพระวิญญาณให้ผู้สนใจอ่านและไตร่ตรองหน้าต่างๆ	 ในนั้นโดยรู้ด้วยความ

เชื่อม่ันเต็มที่ว่าพระเจ้าจะทรงแสดงความจริงของพระคัมภีร์มอรมอนให้ประจักษ์แก่

คนเหล่านั้นโดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์	 	 เราต้องการให้ผู้สอนศาสนาทัดเทียม

กับข่าวสารของเรา29

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นมาตรฐานสำาคัญยิ่งที่เราต้องใช้ในงานเผยแผ่ศาสนา		พระ- 

คัมภีร์มอรมอนแสดงให้เห็นว่าโจเซฟ	 สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์	 บรรจุพระวจนะของ 

พระคริสต์	และพันธกิจสำาคัญย่ิงของพระคัมภีร์เล่มน้ีคือนำามนุษย์มาหาพระคริสต์		เร่ือง 

อื่นทั้งหมดเป็นรอง	 คำาถามทองคำาของพระคัมภีร์มอรมอนคือ	 “ท่านต้องการเรียนรู้

เกี่ยวกับพระคริสต์มากขึ้นหรือไม่”	 พระคัมภีร์มอรมอนเป็นสิ่งที่ใช้หาผู้สนใจทองคำา

ได้ดี		ในนั้นไม่มีสิ่งใดเป็นที	่“พอใจแก่โลก”	และด้วยเหตุนี้คนฝักใฝ่ทางโลกจึงไม่สนใจ		

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นตะแกรงร่อนอย่างด	ี(ด	ู1	นีไฟ	6:5)

มีความแตกต่างระหว่างผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่สร้างบนศิลาของพระคริสต์ผ่านพระ-

คัมภีร์มอรมอนและจับราวเหล็ก	กับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น30

เราต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าพระองค์เองทรงจัดเตรียมพระคัมภีร์มอรมอนให้เป็นพยาน 

ปากเอกของพระองค์		พระคัมภีร์มอรมอนยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการเผยแผ่ศาสนา		จงใช้พระคัมภีร์มอรมอน31

4

เพื่อประสบความสำาเร็จในงานเผยแผ่ศาสนา 

เราต้องมีพระวิญญาณ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

รักผู้คน และทำางานขยันขันแข็ง

บางคร้ังผู้สอนศาสนาถามว่า	“ฉันจะประสบความสำาเร็จได้อย่างไร		ฉันจะมีประสิทธิ- 

ภาพในงานเผยแผ่ศาสนาได้อย่างไร”	 ต่อไปน้ีเป็นกุญแจส่ีดอกท่ีพิสูจน์แล้วว่าจะช่วยท้ัง 

ผู้สอนศาสนาและสมาชิกประสบความสำาเร็จในงานเผยแผ่ศาสนา
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หนึ่ง พยายามให้มีพระวิญญาณ

เพื่อประสบความสำาเร็จ	 เราต้องมีพระวิญญาณของพระเจ้า	 เราได้รับการสอนว่า

พระวิญญาณจะไม่สถิตอยู่ในวิหารที่ไม่สะอาด		ด้วยเหตุนี้สิ่งสำาคัญอันดับแรกประการ

หนึ่งของเราคือพึงแน่ใจว่าชีวิตส่วนตัวของเราอยู่ในระเบียบ	 	 พระเจ้าทรงประกาศว่า	

“เจ้าที่ถือภาชนะของพระเจ้าจงสะอาด”	(หลักคำาสอนและพันธสัญญา	38:42)

พระผู้ช่วยให้รอดประทานกฎของพระองค์แก่เราเกี่ยวกับการสอนพระกิตติคุณ 

ดังนี	้ “จะประทานพระวิญญาณแก่เจ้าโดยคำาสวดอ้อนวอนจากศรัทธา;	 และหากเจ้าไม่

ได้รับพระวิญญาณเจ้าจะไม่สอน.”	(หลักคำาสอนและพันธสัญญา	42:14)32

หากมีข่าวสารเรื่องหน่ึงท่ีข้าพเจ้าเคยย้ำากับพี่น้องชายในโควรัมอัครสาวกสิบสอง	 

ข่าวสารนั้นคือพระวิญญาณสำาคัญ		พระวิญญาณมีความสำาคัญ		ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพ- 

เจ้าพูดเช่นนี้บ่อยเพียงใด	แต่ข้าพเจ้าไม่เคยเบื่อพูดเช่นนี้—พระวิญญาณสำาคัญที่สุด33

สอง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

พระเจ้าตรัสไว้ว่าไม่มีใครสามารถช่วยงานน้ีได้เว้นแต่เขาอ่อนน้อมถ่อมตนและเป่ียม 

ด้วยความรัก	 (ดู	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	 12:8)	 แต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได ้

หมายถึงความอ่อนแอ	ไม่ได้หมายถึงความขลาด	ไม่ได้หมายถึงความกลัว		[เรา]	สามารถ 

อ่อนน้อมถ่อมตนและไม่กลัว	 	 [เรา]	 สามารถอ่อนน้อมถ่อมตนและกล้าหาญ	 	 ความ

อ่อนน้อมถ่อมตนคือการยอมรับว่าเราต้องพึ่งพลังอำานาจที่สูงกว่า	 เราจำาเป็นต้องได้รับ

การสนับสนุนจากพระเจ้าอยู่เสมอในงานของพระองค์34

เราทำางานนี้ตามลำาพังไม่ได	้	นี่คืองานของพระองค์	 	นี่คือพระกิตติคุณของพระองค์		

เราต้องมีความช่วยเหลือจากพระองค	์ จงทูลขอ	 ดำาเนินชีวิตเพื่อให้ได้ความช่วยเหลือ

นั้น	ทุ่มเทจิตวิญญาณท่านแด่พระเจ้าเพื่อได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว35

สาม รักผู้คน

เราต้องพัฒนาความรักต่อผู้คน		ใจเราต้องนึกถึงพวกเขาด้วยความรักอันบริสุทธ์ิของ 

พระกิตติคุณ	 ด้วยความปรารถนาจะยกพวกเขา	 เสริมสร้างพวกเขา	 และชี้ให้พวกเขา

เห็นชีวิตที่ดีกว่า	 สูงกว่า	 และความสูงส่งในอาณาจักรซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้าใน 

ท้ายที่สุด	 	 เราเน้นคุณสมบัติอันดีของคนที่เราคบหา	และรักพวกเขาประดุจบุตรธิดา 

ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่พระเจ้าทรงรัก …

เราจะไม่มีวันประสบผลสำาเร็จจนกว่าเราจะฝึกมีความเห็นอกเห็นใจบุตรธิดาทุกคน 

ของพระบิดา—จนกว่าเราจะฝึกรักพวกเขา		ผู้คนรู้สึกได้เมื่อเราแสดงความรักต่อพวก 
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เขา		หลายคนโหยหาความรัก		เมื่อเราเกิดความรู้สึกร่วมกับความรู้สึกของพวกเขา	พวก

เขาจะแสดงไมตรีจิตเป็นการตอบแทน		เราจะได้ผูกมิตร36

เรา…มีพันธะรับผิดชอบสำาคัญท่ีจะรักเพ่ือนบ้านของเรา		น่ันเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่ 

ข้อสองจากสองข้อ		เพ่ือนบ้านจำานวนมากของเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร		เราต้อง 

เป็นเพ่ือนบ้านท่ีดี		เราต้องรักบุตรธิดาทุกคนของพระบิดาและคบหาสมาคมกับพวกเขา

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราเปี่ยมด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่อเพื่อนมนุษย์

ของเรา37

สี่ ทำางานอย่างขยันหมั่นเพียร

หากเราต้องการมีพระวิญญาณตลอดเวลา	 เราต้องทำางาน	 ไม่มีความปลาบปล้ืมยินดี 

หรือความพอใจใดย่ิงใหญ่กว่าการรู้ว่าหลังจากทำางานเหนื่อยยากมาท้ังวันเราได้ทำาสุด

ความสามารถแล้ว

เคล็ดลับสำาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของงานเผยแผ่ศาสนาคือทำางาน		หากผู้สอนศาสนา 

ทำางาน	 เขาจะมีพระวิญญาณ	หากเขามีพระวิญญาณ	เขาจะสอนโดยพระวิญญาณ	หาก

เขาสอนโดยพระวิญญาณ	 เขาจะสัมผัสใจผู้คน	 และเขาจะมีความสุข…ทำางาน	 ทำางาน	

ทำางาน—ไม่มีสิ่งน่าพอใจใดแทนที่ได	้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเผยแผ่ศาสนา38

ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม	์ 	 นี่คืองานของพระองค์	 	 พระองค์ตรัส 

อีกคร้ังจากสวรรค์พร้อมด้วยข่าวสารสำาหรับคนท้ังโลก	ไม่ใช่สำาหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

กลุ่มเล็กๆ	เท่านั้น	แต่สำาหรับพี่น้องชายหญิงทั้งหมดของเรา	ทั้งในและนอกศาสนจักร		

ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพลังให้เรานำาข่าวสารนั้นไปให้ชาวโลก	 ดำาเนินชีวิตตามพระ- 

กิตติคุณ	รักษามาตรฐานของศาสนจักร	เพื่อเราจะมีสิทธิ์รับพรที่สัญญาไว้39

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำาถาม

•	 เหตุใดโลกจึงต้องการพระกิตติคุณ	“ไม่ต้องการส่ิงอ่ืน”	(ดูตัวอย่างในหัวข้อ	1)		ความ 

จริงที่ได้รับการฟื้นฟูอะไรบ้างที่ท่านเชื่อว่า	“โลกหิวโหย”

•	 ขณะที่ท่านทบทวนหัวข้อ	2	จงพิจารณาคำาแนะนำาที่ประยุกต์ใช้กับท่านและครอบ- 

ครัว	 	 เราแต่ละคนไม่ว่าสภาพการณ์ของเราเป็นเช่นไร	 จะแบ่งปันพระกิตติคุณด้วย 

วิธีใดได้บ้าง		เราจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือเตรียมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา		เราจะ

ทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยผู้อื่นเตรียมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
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•	 ประธานเบ็นสันกล่าวว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็น	“เคร่ืองมือสำาคัญท่ีสุดท่ีพระผู้เป็น- 

เจ้าทรงมอบให้เราใช้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวโลก”	(หัวข้อ	3)		ท่านเคยเห็นผู้คนเปลี่ยน

ใจเลื่อมใสผ่านการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนเมื่อใด	 	 เราจะปรับปรุงความพยายาม

ของเราอย่างไรในการแบ่งปันพระคัมภีร์มอรมอน

•	 ประธานเบ็นสันแบ่งปัน	“กุญแจส่ีดอกท่ีพิสูจน์แล้วว่าจะช่วยให้ประสบความสำาเร็จ 

ในงานเผยแผ่ศาสนา”	 (หัวข้อ	 4)	 ท่านคิดว่าเหตุใดกุญแจเหล่านี้จึงช่วยให้ประสบ

ความสำาเร็จในงานเผยแผ่ศาสนา	 ท่านเคยเห็นตัวอย่างอะไรบ้างของคนที่ทำาตาม

หลักธรรมเหล่านี้

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

มาระโก	16:15;	1 ทิโมธ	ี4:12;	แอลมา	17:2–3;	26:1–16;	คพ.	4;	12:7–9;	15:4–6;	

88:81;	123:12–17

ความช่วยเหลือด้านการศึกษา

“แบ่งปันสิ่งที่ท่านเรียนรู	้ เมื่อท่านทำาดังนี้	 ความคิดของท่านจะกระจ่างชัดมากขึ้น

และพลังแห่งความทรงจำาจะเพิ่มขึ้น”	(ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน	[1999],	17)
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บ	ท	ที่		2	3

“เสริมหลักหมุดของเจ้าให้มั่นคง”

“สเตคและท้องถิ่นแห่งไซอันเป็นสัญลักษณ์ของ 
สถานศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าวิสุทธิชนจะมารวมกัน 

ในวันเวลาสุดท้ายเพื่อเป็นที่พักพิงจากพายุ”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

วันที่	 13	 มกราคม	 ปี	 1935	 สมาชิกในสเตคบอยซี	 ไอดาโฮสนับสนุนเอสรา	 แทฟท์	 
เบ็นสันวัย	 35	 ปีเป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสเตค	 ภายใต้การกำากับดูแลของ 

ประธานสก็อตต์  เอส.	บราวน์	ประธานเบ็นสันได้รับโอกาสมากมายให้รับใช้	นำา	 และ

สอน	 ตัวอย่างเช่น	 ท่านเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 

กลับมาแข็งขันในศาสนจักร1	และท่านช่วยนำาสเตคให้พยายามดำาเนินโปรแกรมสวัสดิ- 

การของศาสนจักร2

ในปี	1938	สเตคเติบโตจนมีสมาชิกมากกว่า	8,000	คน	 ด้วยเหตุน้ีฝ่ายประธานสูงสุด 

จึงกำากับดูแลให้แบ่งสเตคออกเป็นสามสเตค	 ประธานเบ็นสันกล่าวว่าท่าน	 “ตกใจ”	

เมื่อได้รับเรียกเป็นประธานสเตคหนึ่งในนั้นเมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	ปี	1938		ฟลอรา 

ภรรยาท่านบอกลูกๆ	 ว่าการได้รับเรียกครั้งนี้เป็นพรสำาหรับบิดาของพวกเขา3	 การ

รับใช้เป็นประธานสเตคของประธานเบ็นสันเป็นพรสำาหรับทั้งสเตค	 	ท่านยังคงสอน 

หลักธรรมสวัสดิการ	และท่านให้ความเอาใจใส่เยาวชนเป็นพิเศษ		ก่อนการประชุมใหญ ่

สเตคภาคหนึ่ง	 ท่านสังเกตเห็นเยาวชนชายกลุ่มหนึ่งพยายามแอบหนีออกจากอาคาร 

ประชุม	 “พวกเขาเดินช้าๆ	 ไปตามทางเดินจนถึงประตูหลัง	 ตาจับจ้องอยู่ที่ห้องโถง 

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครสังเกตเห็นพวกเขา	 ตอนนั้น	 [ท่าน]	 ก้าวออกจากห้องทำางาน 

พอดี	 ประเมินสถานการณ	์ และกางแขนขวางทางเดิน	 เด็กๆ	 จึงติดอยู่ในวงแขนของ

ท่าน	 ‘ผมดีใจที่พบพวกคุณ’	ท่านกล่าว	 ‘เราไปการประชุมใหญ่ด้วยกันเถอะ’	 	ท่านพา

พวกเขาไปนั่งแถวหน้า	และต่อมาก็เรียกพวกเขาออกไปแสดงประจักษ์พยาน”4

ไม่ถึงสองเดือนหลังจากประธานเบ็นสันเริ่มรับใช้เป็นประธานสเตค	 เรื่องน่าประ- 

หลาดใจเกิดข้ึนกันท่านอีกคร้ัง		มีผู้เสนองานให้ท่านเป็นเลขาธิการสภาสหกรณ์เกษตรกร 

แห่งชาติ	 ซึ่งท่านต้องไปทำางานในวอชิงตัน	 ดี.ซี.	 ตอนแรกท่านปฏิเสธข้อเสนอ	 แต ่
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One purpose of a stake is to “unify and perfect the members . . . by extending 
to them the Church programs, ordinances, and gospel instruction.”

บทที ่ 23

จุดประสงค์ประการหนึ่งของสเตคคือ “ทำาให้สมาชิก…เป็นหนึ่งเดียวกันและดีพร้อม 
โดยขยายโปรแกรมศาสนจักร ศาสนพิธี และการสอนพระกิตติคุณไปถึงพวกเขา”
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หลังจากหารือกับฟลอราและฝ่ายประธานสูงสุด	ท่านตัดสินใจรับข้อเสนอ5		เม่ือท่านได้ 

รับการปลดจากการเป็นประธานสเตควันที	่26	มีนาคม	ค.ศ.	1939	ท่านเขียนว่านั่นเป็น	

“วันยากที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยประสบ…ในคำาพูดของข้าพเจ้า	[กับสมาชิกสเตค]	ข้าพเจ้าได้

รับพรอย่างยิ่งจากพระเจ้าแต่ควบคุมความรู้สึกของตนเองได้ยากมาก		ไม่มีใครในโลกดี

ไปกว่าพวกเขา	[และ]	ข้าพเจ้ารักทุกคน”6

ครอบครัวเบ็นสันย้ายไปเบเธสดา	 แมริแลนด์	 ใกล้กับวอชิงตัน	 ดี.ซี.	 ปีเศษต่อมา 

ประธานรัดเจอร	์ คลอว์สันประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง	และเอ็ลเดอร์อัลเบิร์ต  อี.	

โบเว็นแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองไปเย่ียมเขตน้ันเพ่ือจัดต้ังสเตคใหม่	 	ประธานคลอว์- 

สันพบเอสรา	 แทฟท์	 เบ็นสันและพูดว่า	 “บราเดอร์เบ็นสันครับ	 พระเจ้าทรงต้องการ 

ให้คุณเป็นประธานของสเตคน้ี		คุณมีอะไรจะพูดแสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองน้ีไหมครับ” 

ประธานเบ็นสันประหลาดใจอีกคร้ัง	 ท่านแสดงความเห็นว่า	 “ผมไม่รู้จักคนเหล่าน้ี	 	 ผม 

อยู่ที่นี่แค่ปีเดียว”7	 แต่ท่านน้อมรับการเรียกและเป็นประธานดูแลสมาชิก	 2,000	 คน

ในสเตคที่กว้างใหญ่ทางภูมิศาสตร	์	ฟลอราแสดงความเห็นเกี่ยวกับการรับใช้เป็นประ- 

ธานสเตคของท่านว่า	“เขารักงานน้ี	 	ตำาแหน่งไม่สำาคัญสำาหรับเขาแต่ท่ีสำาคัญคือปีติของ 

การได้ช่วยให้คนมากมายเห็นความจริงของพระกิตติคุณ”8

ต่อมา	ในฐานะอัครสาวก	ประธานเบ็นสันไปเย่ียมเสตคหลายแห่งท่ัวโลก		ท่านแสดง 

ความคิดเห็นดังนี้	 “บางครั้งข้าพเจ้าพูดกับภรรยาหลังกลับจากการเยี่ยมสเตคต่างๆ	 ว่า

ข้าพเจ้าไม่ทราบเลยว่าสวรรค์จะเป็นอย่างไร	 แต่ข้าพเจ้าจะไม่ขออะไรท่ีนั่นมากไปกว่า

ขอให้มีความพอใจและปีติจากการได้คบหาสมาคมกับชายหญิงที่ข้าพเจ้าพบในการนำา 

สเตคและวอร์ดแห่งไซอันตลอดจนคณะเผยแผ่ของแผ่นดินโลก	 เราได้รับพรมาจริงๆ”9

คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เรามารวมกันในสเตคแห่งไซอัน

บางครั้งผู้ไม่เป็นสมาชิกถามว่า	 “สเตคคืออะไร”	 สมาชิกถามทำานองเดียวกันว่า	 

“สเตคมีความสำาคัญอย่างไร		สเตคมีความหมายต่อสมาชิกเราอย่างไร”

กับผู้ไม่เป็นสมาชิก	 สเตคคล้ายกับเขตปกครองในนิกายอื่น	 สเตคคือพื้นที่ทางภูมิ- 

ศาสตร์ประกอบด้วยวอร์ด	 (สถานท่ีประชุมในท้องท่ี)	 จำานวนหน่ึง	และดูแลรับผิดชอบ 

โดยฝ่ายประธาน
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กับสมาชิก	คำาว่า	สเตค	เป็นคำาบรรยายเชิงสัญลักษณ	์	ลองนึกภาพเต็นท์ขนาดใหญ่	 

มีเชือกขึงไว้กับหมุดหลายตัวที่ปักแน่นในดิน	 	 บรรดาศาสดาพยากรณ์เปรียบไซอันยุค 

สุดท้ายกับเต็นท์ขนาดใหญ่คลุมแผ่นดินโลก	[ดู	อิสยาห์	54:2;	3 นีไฟ	22:2]	 	 เต็นท์ดัง 

กล่าวมีเชือกยึดกับหมุด	 (สเตค)	 แน่นอนว่าสเตคเหล่านั้นคือองค์กรต่างๆ	 ทางภูมิ- 

ศาสตร์ที่แผ่ขยายไปทั่วแผ่นดินโลก		ปัจจุบันอิสราเอลกำาลังไปรวมกันตามสเตคต่างๆ	

ของไซอัน10

สเตคมีจุดประสงค์อย่างน้อยสี่ประการ

1.	 แต่ละสเตคควบคุมโดยมหาปุโรหิตสามคน	 และสนับสนุนโดยชายสิบสองคนที่ 

เรียกว่าสภาสูง	 กลายเป็นศาสนจักรแบบย่อส่วนของวิสุทธิชนในภูมิภาคนั้น	 	 จุดประ- 

สงค์คือทำาให้สมาชิกท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เหล่านั้นเป็นหน่ึงเดียวกันและดีพร้อมโดย

ขยายโปรแกรมศาสนจักร	ศาสนพิธ	ีและการสอนพระกิตติคุณไปถึงพวกเขา

2.	 สมาชิกของสเตคต้องเป็นต้นแบบหรือมาตรฐานของความชอบธรรม

3.	 สเตคต้องเป็นท่ีคุ้มภัย		สมาชิกทำาให้เป็นเช่นน้ีเม่ือพวกเขาเป็นหน่ึงเดียวกันภายใต้ 

เจ้าหน้าฐานะปุโรหิตในท้องท่ี	อุทิศถวายตนทำาหน้าท่ีของพวกเขาและรักษาพันธสัญญา 

ของพวกเขา	 หากรักษาพันธสัญญาเหล่านั้น	 พันธสัญญาจะกลายเป็นเครื่องคุ้มครอง

จากความผิดพลาด	ความชั่วร้าย	หรือหายนะ

เราสร้างพระวิหารเฉพาะที่เรามีสเตคเท่านั้น		พรและศาสนพิธีของพระวิหารเตรียม 

บุคคลให้พร้อมรับความสูงส่ง		แน่นอนว่าทุกสเตคมีพระวิหารไม่ได้	แต่ปัจจุบันเรากำาลัง 

เห็นพัฒนาการอันน่าท่ึงและน่าอัศจรรย์ในการสร้างพระวิหารในภูมิภาคต่างๆ	 ของโลก 

โปรแกรมดังกล่าวช่วยให้สมาชิกของศาสนจักรได้รับพรของพระเจ้าครบถ้วน

4.	 สเตคต้องเป็นที่พักพิงจากพายุที่จะเทลงมาบนแผ่นดินโลก11

2

สเตคจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยบิดามารดาสอนพระกิตติคุณ 

และนำาบุตรธิดาไปรับศาสนพิธีแห่งความรอด

ในหลักคำาสอนและพันธสัญญาเราอ่านว่า

“ตราบเท่าที่บิดามารดามีลูกในไซอัน,	 หรือในสเตคหนึ่งสเตคใดของนาง	 ซึ่งจัดตั้ง 

ขึ้น,	 ที่มิได้สอนพวกเขาให้เข้าใจหลักคำาสอนเรื่องการกลับใจ,	 ศรัทธาในพระคริสต ์

พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า	 ผู้ทรงพระชนม์,	 และเรื่องบัพติศมาและของประทานแห่ง

พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือ,	 เมื่ออายุแปดขวบ,	บาปย่อมอยู่บนศีรษะของบิดา
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มารดา.	 เพราะนี่จะเป็นกฎให้ผู้อยู่อาศัยของไซอัน,	 หรือในสเตคหนึ่งสเตคใดของนาง

ซึ่งจัดตั้งขึ้น.”	(68:25–26;	เน้นตัวเอน)

ข้อนี้ท่านเห็นจุดประสงค์หลักประการหนึ่งของสเตค	 	 สเตคจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยบิดา 

มารดาผู้	 “มีลูกในไซอัน”	 สอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้ลูกๆ	 และปฏิบัต ิ

ศาสนพิธีแห่งความรอด		สเตคตั้งขึ้นเพื่อทำาให้วิสุทธิชนดีพร้อม	และการพัฒนาเช่นนั้น 

เริ่มต้นในบ้านที่สอนพระกิตติคุณอย่างมีประสิทธิภาพ12

3

เมื่อสมาชิกสเตคสะท้อนมาตรฐาน 

แห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้า สเตคย่อมกลายเป็น 

เครื่องหมายอันงดงามให้คนทั้งโลกเห็น

พระเจ้าตรัส:	 “เพราะไซอันต้องเพิ่มพูนในความงดงาม,	 และในความบริสุทธิ์;	 เขต 

แดนของนางต้องขยาย;	สเตคของนางต้องเสริมสร้างให้เข้มแข็ง;	แท้จริงแล้ว,	ตามจริง

แล้วเรากล่าวแก่เจ้า,	 ไซอันต้องลุกขึ้นและสวมอาภรณ์งดงามของนาง”	 (หลักคำาสอน

และพันธสัญญา	82:14)

พระเจ้าทรงประกาศจุดประสงค์อันสำาคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของสเตค	 เพื่อเป็น 

เครื่องหมายอันงดงามให้คนทั้งโลกเห็น	 วลี	 “สวมอาภรณ์งดงามของนาง”	 หมายถึง

ความศักดิ์สิทธิ์ภายในซึ่งสมาชิกทุกคนที่เรียกตนเองว่าวิสุทธิชนต้องบรรล	ุ 	 ไซอันคือ	

“ผู้มีใจบริสุทธิ์”	(หลักคำาสอนและพันธสัญญา	97:21)

สเตคแห่งไซอันเข้มแข็งข้ึนและเขตแดนของไซอันขยายเม่ือสมาชิกสะท้อนมาตร- 

ฐานของความบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงคาดหวังจากผู้ที่ทรงเลือกไว้13

4

แต่ละสเตคทำาหน้าที่คุ้มภัยและที่พักพิง 

จากศัตรูทั้งมองเห็นและมองไม่เห็น

ทว่าการเปิดเผยอีกครั้งจากพระเจ้าให้คำาอธิบายเกี่ยวกับจุดประสงค์ของสเตคดังนี้	

“ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าทุกคน:	 จงลุกขึ้นและฉายส่องออกไป,	 เพื่อแสงสว่างของ

เจ้าจะเป็นธงให้ประชาชาติ;	และเพื่อการรวบรวมบนแผ่นดินแห่งไซอัน,	และบนสเตค

ของนาง,	 จะเกิดขึ้นเพื่อการคุ้มภัย,	 และเพื่อเป็นที่พักพิงจากพายุ,	 และจากพระพิโรธ

เมื่อจะเทลงมาโดยมิได้เจือจางบนทั้งผืนแผ่นดินโลก.”	 (หลักคำาสอนและพันธสัญญา	

115:5–6)
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ในการเปิดเผยนี้คือพระบัญชาให้แสงสว่างของเราส่องออกไปจนกลายเป็น	 มาตร- 

ฐานให้ประชาชาติ	 	 มาตรฐานคือกฎเกณฑ์ที่เราใช้วัดความถูกต้องหรือความดีพร้อม		 

วิสุทธิชนพึงเป็นมาตรฐานของความบริสุทธิ์ให้โลกเห็น		นั่นคือความงดงามของไซอัน

ต่อจากนั้นพระเจ้าทรงเปิดเผยว่าสเตคแห่งไซอันเกิดขึ้น	 “เพื่อการคุ้มภัย,	 และเพื่อ 

เป็นที่พักพิงจากพายุ,	 และจากพระพิโรธเมื่อจะเทลงมาโดยมิได้เจือจางบนทั้งผืนแผ่น

ดินโลก.”		สเตคเป็นการคุ้มภัยวิสุทธิชนจากศัตรูทั้งมองเห็นและมองไม่เห็น		การคุ้มภัย

คือการชี้นำาผ่านช่องทางฐานะปุโรหิตซ่ึงเสริมสร้างประจักษ์พยานและส่งเสริมความ

สามัคคีในครอบครัวและความชอบธรรมส่วนตัว

ในคำาปรารภของพระองค์สำาหรับการเปิดเผยในพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธ-

สัญญา	 พระเจ้าทรงเตือนว่า	 “วันนั้นมาถึงอย่างรวดเร็ว;	 ยังไม่ถึงโมงนั้น,	 แต่อยู่แค่

เอื้อม,	 เมื่อสันติสุขจะถูกนำาไปจากแผ่นดินโลก,	 และมารจะมีอำานาจเหนือการครอบ

ครองของเขาเอง”	[หลักคำาสอนและพันธสัญญา	1:35]

ทุกวันนี้…เราเห็นสัมฤทธิผลแห่งคำาทำานายนี้ท่ีว่าซาตานกำาลังแสดงอำานาจด้วย

ความเกรี้ยวกราดไม่น้อยเหนือ	 “การครอบครองของเขาเอง”—แผ่นดินโลก	 	 อิทธิพล

ของเขาไม่มีวันมากขนาดนั้น	เฉพาะคนที่รับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้นำาทาง—และ

ทำาตามคำาแนะนำาจากผู้นำาฐานะปุโรหิต—เท่าน้ันจึงจะรอดชีวิตจากความหายนะของ

อิทธิพลชั่วร้ายของเขา

พระเจ้าตรัสในการเปิดเผยท่ีเป็นคำาปรารภน้ีเช่นกันว่าพระองค์จะทรงมีอำานาจเหนือ 

วิสุทธิชนของพระองค	์ “และจะปกครองท่ามกลางพวกเขา”	 [หลักคำาสอนและพันธ-

สัญญา	 1:36]	 พระองค์ทรงทำาเช่นนี้ขณะทรงทำางานผ่านผู้รับใช้	 เจ้าหน้าที่สเตค	 และ

เจ้าหน้าที่วอร์ดที่พระองค์ทรงเลือกไว	้14

ขณะท่ีศาสนจักรเติบโต	 สำาคัญมากท่ีเราต้องสร้างให้ดีและแน่นหนา	 สเตคในอนาคต 

ของเราต้องมีส่วนประกอบพื้นฐานที่จำาเป็นต่อความสำาเร็จ	และสเตคที่มีอยู่ต้องทำางาน

ไม่หยุดหย่อนเพื่อความเป็นสเตคโดยสมบูรณ์ในแง่ของความสำาเร็จทางวิญญาณ		สเตค

เหล่านี้ต้องเป็นจุดรวมสำาหรับไซอันในปัจจุบัน	อีกทั้งเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ทางวิญญาณ

และพึ่งพาตนเองได้ในหลายๆ	ด้าน15

สเตคและท้องถิ่นแห่งไซอันเป็นสัญลักษณ์ของสถานศักด์ิสิทธ์ิที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า 

วิสุทธิชนจะมารวมกันในวันเวลาสุดท้ายเพื่อเป็นที่พักพิงจากพาย	ุ	ท่านและบุตรหลาน

ของท่านจะรวมกันที่นี่เพื่อนมัสการ	ทำาศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ	์คบหาสมาคม	เรียนรู้	แสดง

ดนตรี	 เต้นรำา	 แสดงละคร	 เล่นกีฬา	 ปรัปปรุงตนเองและปรับปรุงกัน	 	 เรามักคิดว่าน่า
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สังเกตท่ีโบสถ์ของเรามียอดหลังคา	 ยอดแหลมช้ีข้ึนฟ้าเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเราควร 

ดำาเนินชีวิตให้ก้าวหน้าขึ้นไปถึงพระผู้เป็นเจ้า16

นีไฟศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอนเห็นวันเวลาล่วงหน้าเมื่อวิสุทธิชนจะ 

กระจายไปในสเตคต่างๆ	ทั่วโลก		ท่านเห็นเวลาที่พระเจ้าจะทรงขยายความคุ้มครองมา

ถึงพวกเขาเม่ือพายุแห่งการทำาลายล้างคุกคามการดำารงอยู่ของพวกเขา		นีไฟพยากรณ์ว่า 

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้า,	 นีไฟ,	 เห็นเดชานุภาพของพระเมษโปดกของ

พระผู้เป็นเจ้า,	 ว่าลงมาบนวิสุทธิชนของศาสนจักรของพระเมษโปดก,	 และบนผู้คน

แห่งพันธสัญญาของพระเจ้า,	ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่บนท่ัวพ้ืนพิภพ;	และพวกเขามีอาวุธ 

คือความชอบธรรมและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าในรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่.”	 (พระ- 

คัมภีร์มอรมอน,	1 นีไฟ	14:14)

โดยผ่านการเปิดเผยเรารู้ว่าจะมีภยันตราย	ภัยพิบัติ	และการข่มเหงในยุคสุดท้าย	แต่

โดยผ่านความชอบธรรมวิสุทธิชนจะได้รับการละเว้น		สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์

มอรมอนเป็นจริง	นั่นคือ	“พระองค์จึงทรงปกปักรักษาคนชอบธรรมไว้โดยเดชานุภาพ

ของพระองค์”	(1 นีไฟ	22:17)17

เราเห็นว่าเมื่อรวมกับเพื่อนวิสุทธิชน สเตคสามารถ “เกิดขึ้นเพื่อการคุ้มภัย,  
และเพื่อเป็นที่พักพิงจากพายุ” (คพ. 115:6)
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ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำาถาม

•	 หลังจากอ่านหัวข้อ	 1	 ท่านจะตอบคนที่ถามท่านอย่างไรว่าเหตุใดจึงจัดกลุ่มสมาชิก

ศาสนจักรเป็นสเตค

•	 ประธานเบ็นสันเตือนเราว่าสเตคช่วยบิดามารดาสอนบุตรธิดาให้รู้พระกิตติคุณ

และจัดเตรียมศาสนพิธีฐานะปุโรหิตให้พวกเขา	 (ดูหัวข้อ	 2)	 สเตคของท่านเสริม

ความพยายามของท่านที่บ้านในลักษณะใดบ้าง

•	 ท่านเคยเห็นสมาชิกในสเตคมารวมกันเป็นแบบอย่าง	 “ให้คนทั้งโลกเห็น”	 เมื่อใด	 

(ดูหัวข้อ	3)		ท่านได้ประโยชน์อย่างไรจากกิจกรรมเหล่านี้

•	 สเตคให้ความคุ้มครอง	 “จากศัตรูทั้งมองเห็นและมองไม่เห็น”	 ในด้านใด	 (ดูหัวข้อ	

4)	 	 เรามีส่วนร่วมในสเตคของเราในโอกาสใดบ้าง	 	 เราจะได้รับพรอะไรบ้างเมื่อเรา

ทำาเช่นนั้น

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

อิสยาห์	25:3–5;	มัทธิว	5:14–16;	โมโรไน	10:31–33;	คพ.	101:17–21;	133:7–9

ความช่วยเหลือด้านการสอน

“ครูที่ชำานาญจะไม่คิดว่า	 ‘วันนี้ฉันจะทำาอะไรในชั้นเรียน’	 แต่ถามว่า	 ‘วันนี้จะให้

นักเรียนของฉันทำาอะไร’	 	 ไม่ถามว่า	 ‘วันนี้ฉันจะสอนอะไร’	 แต่ถามว่า	 ‘ฉันจะช่วยให้

นักเรียนค้นพบสิ่งที่เขาต้องการรู้ได้อย่างไร’”	(เวอร์จิเนีย เอช.	เพียร์ซ,	“The	Ordinary	

Classroom—a	 Powerful	 Place	 for	 Steady	 and	 Continued	 Growth,”	 Ensign,	 Nov.	

1996,	12;	อ้างอิง	Teaching the Gospel: A Handbook for CES Teachers and Leaders 

[1994],	13)
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อ้างอิง

1.	 ดูบทที	่20	ในเล่มนี้

2.	 ดูบทที	่21	ในเล่มนี้
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9.	 ใน	Conference	Report,	Oct.	1948,	98.
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15. The Teachings of Ezra Taft Benson (1988), 151.

16. The Teachings of Ezra Taft Benson, 151–152.
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“Jesus saith . . . , I am the way, the truth, and the life: no 
man cometh unto the Father, but by me” ( John 14:6).

“พระเยซูตรัส … เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต  
ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)
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บ	ท	ที่		2	4

ชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

“สิ่งที่ใช้วัดความยิ่งใหญ่แท้จริงได้ดีที่สุดคือ 
เราเป็นเหมือนพระคริสต์เพียงใด”

จากชีวิตของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

ประธานเอสรา	 แทฟท์	 เบ็นสันอ้างอิงพระดำารัสแนะนำาของพระผู้ช่วยให้รอดต่อ 

สานุศิษย์ชาวนีไฟสิบสองคนบ่อยครั้ง	 “เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า?	 ตามจริงแล้วเรา 

กล่าวแก่เจ้า,	แม้ดังที่เราเป็น”	(3 นีไฟ	27:27)1		หลักธรรมนี้—เราต้องเป็นเหมือนพระ- 

คริสต์มากข้ึน—เป็นหัวข้อท่ีพูดหลายครั้งในการปฏิบัติศาสนกิจของประธานเบ็นสัน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่างการรับใช้เป็นประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองและประธาน 

ศาสนจักร

โดยได้อุทิศชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้า	 ประธานเบ็นสันจึงพูดด้วยพลังและความเชื่อมั่น

เมื่อท่านแบ่งปันถ้อยคำาแห่งประจักษ์พยานต่อไปนี้

“ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าไม่มีการท้าทายใดยิ่งใหญ่	 น่าตื่นเต้น	 และทำาให้จิต- 

วิญญาณสูงส่งได้มากกว่าการพยายามเรียนรู้จากพระคริสต์และเดินตามรอยพระบาท

ของพระองค	์	พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นต้นแบบของเราทรงดำาเนินพระชนม์ชีพบนโลก 

นี้ในฐานะ	‘พระผู้ทรงเป็นแบบอย่าง’		พระองค์ทรงเป็นพระผู้วิงวอนพระบิดาแทนเรา 

พระองค์ทรงพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้อันสำาคัญย่ิง	 ด้วยเหตุน้ีเราจึงมีความบริบูรณ์ 

แห่งปีติและสูงส่งได้เนื่องด้วยพระคุณของพระองค์	 การกลับใจและความชอบธรรม 

ของเรา		พระองค์ทรงทำาส่ิงท้ังปวงอย่างดีพร้อมและทรงบัญชาให้เราดีพร้อมดังพระองค์ 

และพระบิดาผู้ทรงดีพร้อม	(ด	ู3 นีไฟ	12:48)

“‘พระเยซูจะทรงทำาอะไร’	หรือ	‘พระองค์ทรงประสงค์ให้ฉันทำาอะไร’	เป็นคำาถาม 

ส่วนตัวที่สำาคัญอันดับหนึ่งของชีวิตนี	้ 	 การเดินในทางของพระองค์เป็นความสำาเร็จยิ่ง 

ใหญ่ท่ีสุดของชีวิต		ชายหรือหญิงผู้มีชีวิตคล้ายคลึงกับพระอาจารย์มากท่ีสุดถือว่าประสบ 

ความสำาเร็จอย่างแท้จริงที่สุด”2

เม่ือประธานเบ็นสันแนะนำาวิสุทธิชนให้ทำาตามแบบอย่างที่ดีพร้อมของพระผู้ช่วย 

ให้รอด	 ท่านเตือนพวกเขาว่าพวกเขาจะทำาเช่นนี้ได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วย 
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ให้รอดเท่านั้น		ท่านประกาศว่า

“ข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าทรงพระชนม์		ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงรักเรา		ข้าพเจ้า 

ทราบว่าหากไม่มีพระองค์ไม่มีใครประสบความสำาเร็จได้	 แต่ในฐานะหุ้นส่วนกับพระ- 

องค์ไม่มีใครล้มเหลว

“ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทำาให้เราประสบความสำาเร็จในชีวิตได้มากกว่า

เราทำาเอง

“ขอให้เราทุกคนมีความกล้าหาญทางศีลธรรมนับจากวินาทีน้ีเป็นต้นไปเพ่ือพยายาม 

เต็มที่มากขึ้นในแต่ละวันที่จะคิดเกี่ยวกับพระองค์	 เรียนรู้จากพระองค์	 เดินตามรอย

พระบาทของพระองค	์และทำาสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราทำา”3

คำาสอนของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

1

แบบอย่างและคำาสอนของพระเยซูคริสต์ 

ให้มาตรฐานที่ดีเยี่ยมสำาหรับมนุษยชาติทั้งปวง

สองพันปีก่อนมนุษย์ที่ดีพร้อมคนหนึ่งเดินอยู่บนแผ่นดินโลก	 พระเยซูพระคริสต	์	

พระองค์ทรงเป็นบุตรของพระบิดาบนสวรรค์และมารดาบนแผ่นดินโลก		พระองค์ทรง 

เป็นพระผู้เป็นเจ้าของโลกนี้ภายใต้พระบิดา	 	 พระองค์ทรงสอนความจริงแก่มนุษย์เพื่อ

พวกเขาจะเป็นอิสระ		แบบอย่างและคำาสั่งสอนของพระองค์ให้มาตรฐานที่ดีเยี่ยม	ทาง

ที่แน่นอนเพียงทางเดียว	สำาหรับมนุษยชาติทั้งปวง4

ไม่มีอิทธิพลอื่นใดมีผลใหญ่หลวงบนโลกนี้มากเท่าพระชนม์ชีพของพระเยซูพระ- 

คริสต์		เราไม่สามารถเข้าใจชีวิตเราได้หากปราศจากคำาสอนของพระองค์		หากปราศจาก 

พระองค์เราจะหลงไปในภาพลวงตาของความเชื่อและการนมัสการ	 เกิดความกลัวและ

ความมืดที่ราคะจริตและวัตถุนิยมครอบงำา	 	 เราอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายที่พระองค์ทรง

ตั้งไว้ให้เรา	 แต่เราต้องอย่ามองข้าม	 เราต้องไม่ลืมว่าการปีนขึ้นสู่แสงสว่าง	 สู่ความดี

พร้อม	จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เว้นแต่จะมีคำาสอน	พระชนม์ชีพ	การสิ้นพระชนม์	และการ

ฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์

…เราต้องเรียนรู้และเรียนรู้อีกครั้งว่าโดยผ่านการยอมรับและดำาเนินชีวิตตามพระ- 

กิตติคุณแห่งความรักท่ีพระอาจารย์ทรงสอนเท่านั้นและโดยผ่านการทำาตามพระประ- 

สงค์ของพระองค์เท่าน้ันเราจึงจะสามารถทำาลายพันธนาการแห่งความเขลาและความ

สงสัยที่ผูกมัดเรา		เราต้องเรียนรู้ความจริงอันรุ่งโรจน์และเรียบง่ายนี้เพื่อเราจะสามารถ

ประสบปีติอันหอมหวานของวิญญาณเวลานี้และชั่วนิรันดร	์	เราต้องไม่คำานึงถึงตนเอง

บทที ่ 24
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ในการทำาตามพระประสงค์ของพระองค์		เราต้องให้พระองค์มาเป็นอันดับแรกในชีวิตเรา5

ในยอห์นบทที	่ 14	 พระเยซูตรัสอำาลาสานุศิษย์ของพระองค์อย่างอ่อนโยนหลังจาก 

พระกระยาหารม้ือสุดท้าย	พระองค์รับส่ังกับพวกเขาว่าพระองค์จะเสด็จไปเตรียมท่ีแห่ง 

หน่ึงไว้ให้พวกเขาในพระนิเวศน์ของพระบิดา	 พระองค์ประทับท่ีใด	 พวกเขาจะอยู่ท่ีน่ัน 

ด้วย		และโธมัสทูลพระองค์ว่า

“องค์พระผู้เป็นเจ้า	 พวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหน	 พวกข้า

พระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไร?

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า	 เราเป็นทางนั้น	 เป็นความจริง	 และเป็นชีวิต	 ไม่มีใครมาถึง

พระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา”	(ยอห์น 14:5–6)	 	ถนนอยู่ข้างหน้าเรา	พระองค์ทรง

ทำาเครื่องหมายไว้ชัดเจน6

2

เรามาหาพระคริสต์เมื่อเราดูที่พระองค์ในความนึกคิด 

ทุกอย่างและเลียนแบบคุณลักษณะของพระองค์

ในภาษาพระคัมภีร์มอรมอน	 เราต้อง	 “เชื่อในพระคริสต์และหาปฏิเสธพระองค์ไม่”	

(2 นีไฟ	25:28)		เราต้องวางใจในพระคริสต	์ไม่ใช่ในแขนแห่งเนื้อหนัง	(ดู	2 นีไฟ	4:34)		

เราต้อง	 “มาหาพระคริสต์,	 และได้รับการทำาให้ดีพร้อมในพระองค์”	 (โมโรไน	 10:32)		

เราต้องมา	“ด้วยใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด”	(3 นีไฟ	12:19)		หิวกระหายความ

ชอบธรรม	(ด	ู3 นีไฟ	12:6)		เราต้องมา	“ดื่มด่ำาพระวจนะของพระคริสต์”	(2 นีไฟ	31:20)	

ขณะที่เรารับพระวจนะผ่านพระคัมภีร์	 ผู้ได้รับการเจิม	 และพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของ

พระองค์

สรุปคือ	 เราต้องทำาตาม	 “ตัวอย่างของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์”	

(2 นีไฟ	31:16)7

พระเจ้าตรัสว่า	 “จงดูที่เราในความนึกคิดทุกอย่าง”	 (คพ.	 6:36)	 	 การดูที่พระเจ้าใน

ความนึกคิดทุกอย่างเป็นวิธีเดียวที่เราสามารถเป็นชายและหญิงในแบบที่เราพึงเป็น

พระเจ้าตรัสถามเหล่าสานุศิษย์ว่า	“	เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า?”		ครั้นแล้วพระองค์

ตรัสตอบพระดำารัสถามของพระองค์ว่า	“แม้ดังที่เราเป็น”	 (3 นีไฟ	27:27)	 	 เพื่อเป็นดัง

พระองค์	 เราต้องมีพระองค์ในความคิดเรา—ในความนึกคิดของเราอยู่เสมอ	 ทุกครั้งที ่

เรารับส่วนศีลระลึก	 เราให้คำามั่นว่าจะ	 “ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา”	 (โมโรไน	 4:3;	

5:2;	คพ.	20:77,	79)

หากความนึกคิดทำาให้เราเป็นอย่างท่ีเราเป็น	และเราอยากเป็นเหมือนพระคริสต์	 เม่ือ 

นั้นเราต้องมีความนึกคิดเหมือนพระคริสต	์ 	ข้าพเจ้าขอย้ำาว่า	หากความนึกคิดทำาให้เรา

บทที ่ 24



 

300

เป็นอย่างที่เราเป็น	 และเราอยากเป็นเหมือนพระคริสต	์ เมื่อนั้นเราต้องมีความนึกคิด

เหมือนพระคริสต์

…ความนึกคิดของเราควรอยู่กับพระเจ้า		เราควรคิดเกี่ยวกับพระคริสต์8

ขอให้ชีวิตส่วนตัวของเรา	บ้านของเรา	และการทำางานของเราสะท้อนอุปนิสัยเฉกเช่น 

พระคริสต	์	จงดำาเนินชีวิตจนคนอื่นๆ	จะพูดเกี่ยวกับท่านว่า	“นี่คือชาวคริสต์ที่แท้จริง!”

ใช่	เราเชื่อในพระเยซูคริสต	์แต่มากกว่านั้น—เราดูที่พระองค์	เราวางใจพระองค์และ

พยายามเลียนแบบคุณลักษณะของพระองค์9

พระคริสต์ทรงเป็นอุดมคติของเรา		พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของเรา…สิ่งที่ใช้วัด

ความยิ่งใหญ่แท้จริงได้ดีที่สุดคือเราเป็นเหมือนพระคริสต์เพียงใด10

จงเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด—นับเป็นการท้าทายสำาหรับทุกคน!	 	พระองค์ทรง

เป็นสมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์		พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระ- 

ผู้ไถ่	พระชนม์ชีพของพระองค์ดีพร้อมทุกด้าน		พระองค์ไม่ทรงมีข้อบกพร่องหรือความ 

อ่อนแอ	เป็นไปได้หรือ…ท่ีเราจะเป็นแม้ดังพระองค์		คำาตอบคือได้		เราไม่เพียง	สามารถ  

เป็นได้เท่านั้น	แต่นี่คือหน้าที่ของเรา	ความรับผิดชอบของเรา	 	พระองค์จะไม่ประทาน

พระบัญญัติดังกล่าวให้เราหากพระองค์ไม่ทรงมุ่งหมายให้เราทำาเช่นน้ัน	 [ดู	 มัทธิว	5:48; 

3 นีไฟ	12:48]

อัครสาวกเปโตรพูดถึงกระบวนการซึ่งจะทำาให้บุคคลเป็นผู้มีส่วน	“ในพระลักษณะ 

ของพระเจ้า”	(2 เปโตร	1:4)		สิ่งนี้สำาคัญ	เพราะหากเราเป็นผู้มีส่วนในพระลักษณะของ 

พระเจ้าอย่างแท้จริง	 เราจะเป็นเหมือนพระองค์	 ขอให้เราสำารวจสิ่งที่เปโตรสอนเรา 

เกี่ยวกับกระบวนการนี้ให้ถี่ถ้วน		นี่คือสิ่งที่ท่านกล่าว

“ด้วยเหตุนี้เอง	 พวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของ

พวกท่าน	เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม

“เอาการควบคุมตัวเองเพ่ิมความรู้	 เอาความทรหดอดทนเพ่ิมการควบคุมตัวเอง	 และ 

เอาความยำาเกรงพระเจ้าเพิ่มความทรหดอดทน

“เอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำาเกรงพระเจ้า	 และเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่

น้อง”	(2 เปโตร	1:5–7)

คุณธรรมท่ีเปโตรสรุปไว้เป็นส่วนหน่ึงของพระลักษณะของพระเจ้า	 หรือพระอุปนิสัย 

ของพระผู้ช่วยให้รอด	 น่ีคือคุณธรรมท่ีเราพึงเลียนแบบหากเราอยากเป็นเหมือน	พระองค์ 

มากขึ้น		เราจะสนทนาคุณสมบัติสำาคัญเหล่านี้บางประการ

คุณลักษณะแรกซึ่งคุณลักษณะอื่นทั้งหมดนั้นจะเพิ่มเติมเข้ามาคือ	 ศรัทธา	 ศรัทธา

เป็นรากฐานซึ่งอุปนิสัยเหมือนพระผู้เป็นเจ้าสร้างบนนั้น…
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เปโตรกล่าวต่อไปว่าเราต้องนำา	 คุณธรรม	 เพิ่มศรัทธา…พฤติกรรมอันเปี่ยมด้วย 

คุณธรรมบอกเป็นนัยว่า	 [บุคคลนั้น]	 มีความนึกคิดที่บริสุทธิ์และการกระทำาที่สะอาด		

เขาจะไม่มีตัณหาราคะในใจเขา	เพราะการทำาเช่นนั้นคือการ	“ปฏิเสธความเชื่อ”	และสูญ 

เสียพระวิญญาณ	(คพ.	42:23)—และไม่มีสิ่งใดสำาคัญในงานนี้มากกว่าพระวิญญาณ…

คุณธรรมคล้ายคลึงกับความบริสุทธิ	์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของความเป็นเหมือน

พระผู้เป็นเจ้า	 	 [เรา]	ควรแสวงหาสิ่งซึ่งป็นคุณธรรม	งดงาม	 ไม่ใช่สิ่งซ่ึงลดคุณค่าหรือ

เลวทราม		คุณธรรมจะประดับความนึกคิด	[ของเรา]	ไม่เสื่อมคลาย	(ดู	คพ.	121:45)		คน

ที่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความชั่วร้ายของสื่อลามก	 การลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์	 หรือความ

หยาบคายจะยังคิดว่าตนเองมีคุณธรรมครบถ้วนได้อย่างไร …

ขั้นตอนต่อไปที่เปโตรอธิบายในกระบวนการเติบโตคือนำา	 ความรู	้ เพิ่มศรัทธาและ

คุณธรรมของเรา	 	 พระเจ้ารับสั่งกับเราว่า	 “เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะรอดในความเขลา”	

(คพ.	131:6)		ในอีกข้อหนึ่งพระเจ้าทรงบัญชาว่า	“เจ้าจงแสวงหาถ้อยคำาแห่งปัญญาจาก

บรรดาหนังสือดีที่สุด;	แสวงหาการเรียนรู้,	แม้โดยการศึกษาและโดยศรัทธาด้วย”	(คพ.	

88:118)…แม้การศึกษาความจริงจะมีคุณค่า	 แต่ความจริงเกี่ยวกับความรอดเป็นความ

จริงสำาคัญที่สุดที่ทุกคนเรียนรู้ได้	 	 คำาถามของพระเจ้าที่ว่า	 “เพราะเขาจะได้ประโยชน์

อัครสาวกเปโตร ในภาพนี้ท่านกับพระเยซูคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม ์
สอนว่าเราจะเลียนแบบพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร
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อะไร	ถ้าได้สิ่งของหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน?”	(มัทธิว	16:26)	ประยุกต์ใช้ได้

กับการเสาะแสวงหาการศึกษาและการเสาะแสวงหาสิ่งของทางโลก	 	 พระเจ้าอาจตรัส 

ถามเช่นกันว่า	 “เพราะมนุษย์จะได้ประโยชน์อะไรถ้าเขาเรียนรู้ทุกอย่างในโลกแต่ไม่เรียนรู้ 

วิธีรับการช่วยให้รอด?”	…

การรวมการศึกษาทางวิญญาณของเราเข้ากับการเรียนรู้ทางโลกจะช่วยให้เราจดจ่อ 

กับสิ่งสำาคัญที่สุดในชีวิตนี้ …

อีกคุณลักษณะหน่ึงท่ีเปโตรบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระลักษณะของพระเจ้าคือ

การควบคุมตนเอง	 	 [บุคคลที่ควบคุมตนเอง]	 จะยับยั้งอารมณ์และแสดงออกด้วยวาจา		

เขาทำาสิ่งต่างๆ	 ในความพอเหมาะพอดีและไม่หมกมุ่นเกินไป	 อีกนัยหนึ่งคือเขามีการ

ควบคุมตนเอง		เขาเป็นนายของอารมณ์ตน	ไม่ใช่ทำาตรงกันข้าม …

เราต้องเอา	 ความทรหดอดทน	 เพิ่มการควบคุมตนเอง…ความทรหดอดทนเป็นอีก

รูปแบบหนึ่งของการควบคุมตนเอง	 	คือความสามารถในการเลื่อนเวลาสนองความพึง 

พอใจและหักห้ามความลุ่มหลงของเรา	 ในความสัมพันธ์ของเขากับคนที่เขารัก	 คน 

ทรหดอดทนไม่แสดงพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นที่จะทำาให้เขาเสียใจภายหลัง	 	 ความ 

ทรหดอดทนคือความสุขุมเยือกเย็นภายใต้ความเครียด		คนทรหดอดทนเข้าใจข้อบกพร่อง 

ของผู้อื่น

คนทรหดอดทนรอคอยพระเจ้าเช่นกัน	 	 บางครั้งเราอ่านหรือได้ยินเรื่องราวของคน 

ที่แสวงหาพรจากพระเจ้า	 แต่ไม่อดทนเมื่อพรไม่เกิดขึ้นฉันพลับทันใด	 ส่วนหนึ่งใน

พระลักษณะของพระเจ้าคือวางใจในพระเจ้ามากพอจะ	“นิ่งเถิดและรู้ว่า	[พระองค์]	คือ

พระผู้เป็นเจ้า”	(คพ.	101:16)

[บุคคล]	 ที่ทรหดอดทนจะทนต่อความผิดพลาดและข้อบกพร่องของคนที่เขารัก		

เพราะเขารักคนเหล่านั้น	เขาจึงไม่จับผิด	หรือวิพากษ์วิจารณ์	หรือตำาหนิ

อีกคุณลักษณะหนึ่งที่เปโตรกล่าวถึงคือ	 ความกรุณา…คนที่กรุณาจะเห็นอกเห็นใจ 

และสุภาพกับผู้อ่ืน		เขาคำานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนและประพฤติตนนอบน้อมมีมารยาท 

เขามีนิสัยชอบช่วยเหลือ		ความกรุณาจะให้อภัยความอ่อนแอและข้อบกพร่องของผู้อื่น		

ความกรุณาเผื่อแผ่ไปถึงคนทั้งปวง—คนสูงอายุและคนหนุ่มสาว	 สัตว์ทั้งหลาย	 คนต่ำา

ศักด์และคนสูงศักดิ์

นี่คือคุณลักษณะแท้จริงแห่งพระลักษณะของพระเจ้า		ท่านเห็นหรือไม่ว่าเราจะเป็น

เหมือนพระคริสต์มากขึ้นเมื่อเรามีคุณธรรมมากขึ้น	กรุณามากขึ้น	ทรหดอดทนมากขึ้น	

และควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเรามากขึ้น

อัครสากเปาโลใช้ถ้อยคำาชัดเจนบางคำาเพื่ออธิบายว่าสมาชิกของศาสนจักรต้องต่าง
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จากโลก	 ท่านแนะนำาให้เรา	 “สวมชีวิตของพระคริสต์”	 (กาลาเทีย	 3:27)	 “ทิ้งตัวเก่า”	 

และ	“สวมสภาพใหม่”	(เอเฟซัส	4:22,	24)

คุณธรรมสุดท้ายและสูงสุดแห่งพระลักษณะของพระเจ้าคือ	 จิตกุศล	 หรือความรัก 

อันบริสุทธิ์ของพระคริสต	์(ด	ูโมโรไน	7:47)		หากเราพยายามจะเป็นเหมือนพระผู้ช่วย 

ให้รอดและพระอาจารย์มากข้ึน	การเรียนรู้ท่ีจะรักเช่นพระองค์ทรงรักควรเป็นเป้าหมาย 

สูงสุดของเรา	มอรมอนเรียกจิตกุศลว่า	“สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสิ่งทั้งปวง”	(โมโรไน	7:46)

โลกทุกวันนี้พูดมากมายเกี่ยวกับความรัก	และคนจำานวนมากแสวงหาความรัก	 	แต่ 

ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ต่างมากจากสิ่งที่โลกคิดเกี่ยวกับความรัก		จิตกุศลไม ่

แสวงหาความพอใจโดยไม่คำานึงถึงผู้อ่ืน		ความรักอันบริสุทธ์ิของพระคริสต์มุ่งหมายเพียง 

การเติบโตนิรันดร์และปีติของผู้อื่น…

พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศว่าชีวิตนิรันดร์คือการรู้จักพระผู้เป็นเจ้าองค์จริงและ 

พระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต	์(ดู	ยอห์น	17:3)		หากนี่เป็นความจริง	และข้าพเจ้า 

เป็นพยานศักดิ์สิทธิ์ว่านี	่ เป็น	 ความจริง	 เมื่อนั้นเราต้องถามว่าเราจะรู้จักพระผู้เป็นเจ้า 

ได้อย่างไร		กระบวนการเพิ่มคุณลักษณะอย่างพระผู้เป็นเจ้าทีละข้อ	ดังเปโตรอธิบาย	 

กลายเป็นกุญแจไขความรู้น้ีท่ีนำาไปสู่ชีวิตนิรันดร์		จงสังเกตสัญญาของเปโตร	ซ่ึงเกิดข้ึน 

ทันทีหลังจากกระบวนการดังกล่าว

“ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่าน	 และเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ	 ก็จะทำาให้พวก 

ท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์	 และไม่ไร้ผลในการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ 

เรา”	(2 เปโตร	1:8;	เน้นตัวเอน)

…ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้คุณสมบัติและคุณลักษณะเหล่านี้ของพระผู้ช่วยให้

รอดมีมากมายในเราทั้งนี้เพื่อว่าเมื่อเรายืนรับการพิพากษาและพระองค์ทรงถามเรา

แต่ละคนว่า	“เจ้าเป็นคนอย่างไรเล่า”	เราจะสามารถเงยหน้าด้วยความสำานึกคุณและปีติ	

และตอบได้ว่า	“แม้ดังที่พระองค์ทรงเป็น”11

3

พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงปลอบโยนเราและยกเราขึ้นขณะเราพยายาม 

อยู่บนเส้นทางที่พระองค์ทรงทำาเครื่องหมายไว้ให้เรา

ถึงแม้เราออกห่างจากเส้นทางที่มหาบุรุษแห่งกาลิลีทรงทำาเครื่องหมายไว้	 ถึงแม้เรา 

กำาลังพ่ายแพ้ศึกส่วนตัว…แต่เราไม่ปราศจากความช่วยเหลือของพระองค์		พระองค์รับ 

สั่งกับเหล่าสานุศิษย์ครั้งแล้วครั้งเล่า	 และกับเราทุกคนว่า	 “อย่าให้ใจของพวกท่านเป็น

ทุกข์เลย…”
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“สิ่งใดทีพ่วกท่านขอในนามของเรา	เราจะทำาสิ่งนั้น”

“เราจะไม่ละทิ้งพวกท่านไว้ให้เป็นลูกกำาพร้า…”

“เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน	สันติสุขของเราที่ให้กับท่าน…”	(ยอห์น	14:1,	14,	

18, 27)12

ขอให้เราเปิดพระคัมภีร์มอรมอนอีกครั้ง…เพื่อเรียนรู้หลักธรรมบางประการเกี่ยว 

กับการมาหาพระคริสต์	 เลื่อมใสพระองค	์ มีพระองค์เป็นศูนย์กลาง	 และถูกเผาไหม้ใน

พระองค์		เราจะอ้างอิงเพียงไม่กี่ข้อจากหลายๆ	ข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้

หน่ึง	เราจำาเป็นต้องรู้ว่าพระคริสต์ทรงเช้ือเชิญเราให้มาหาพระองค์		“ดูเถิด,	พระองค์ 

ทรงส่งคำาเชิญมาถึงมนุษย์ทั้งปวง,	 เพราะพระหาหุแห่งพระเมตตายื่นมาให้พวกเขา,…

แท้จริงแล้ว,	 พระองค์ตรัส:	 จงมาหาเราเถิดและเจ้าจะรับส่วนผลของต้นไม้แห่งชีวิต”	

(แอลมา	5:33–34)

มาเถิด	เพราะพระองค์ทรงยืน	“กางพระพาหุรับท่านอยู่”	(มอรมอน	6:17)

มาเถิด	 เพราะ	 “พระองค์จะทรงปลอบประโลมท่านในความทุกข์ของท่าน,	 และ

พระองค์จะทรงวิงวอนแก้ต่างให้ท่าน”	(เจคอบ	3:1)

“จงมาหาพระองค์,	 และถวายทั้งจิตวิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์”	

(ออมไน	1:26)

เมื่อโมโรไนจบบันทึกของอารยธรรมชาวเจเร็ด	 ท่านเขียนว่า	 “ข้าพเจ้าอยากกระตุ้น 

เตือนท่านให้แสวงหาพระเยซูองค์น้ีผู้ซ่ึงศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกเขียนไว้”	(อีเธอร์ 

12:41)

ในถ้อยคำาทิ้งท้ายที่โมโรไนเขียนจนถึงจุดจบของอารยธรรมชาวนีไฟ	 ท่านกล่าวว่า	 

“แท้จริงแล้ว,	 จงมาหาพระคริสต์,	 และได้รับการทำาให้ดีพร้อมในพระองค์,…และหาก

ท่านจะปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง,	 และรักพระผู้เป็นเจ้า

ด้วยสุดพลัง,	 ความนึกคิด,	 และพละกำาลังของท่าน,	 เมื่อนั้นพระคุณของพระองค์จึง

เพียงพอสำาหรับท่าน”	(โมโรไน	10:32)

คนเหล่านั้นผู้เลื่อมใสพระคริสต์	 “ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและ

ในทุกสิ่ง,	และในทุกแห่ง”	ที่พวกเขาจะอยู	่“แม้จนถึงความตาย”	(โมไซยาห์	18:9)		พวก

เขา	“จารึกพระนาม”	ของพระคริสต์ไว้ในใจพวกเขา	“เสมอ”	(โมไซยาห์	5:12)		พวกเขา

รับ	“พระนามของพระคริสต์,	โดยมีความตั้งใจที่จะรับใช้พระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่”	

(โมโรไน	6:3)

เมื่อเราดำาเนินชีวิตโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง	 “เราพูดถึงพระคริสต์,	 เราชื่นชม

ยินดีในพระคริสต์,	เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์”	(2 นีไฟ	25:26)		เรา	“รับพระวจนะของ
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พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นที่น่าพอใจ,	และจงดื่มด่ำาความรักของพระองค์”	 (เจคอบ	3:2)	 	แม้ 

เมื่อจิตวิญญาณของนีไฟเศร้าโศกเพราะความชั่วช้าสามานย์ของท่าน	 แต่ท่านกล่าวว่า	 

“ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าได้วางใจผู้ใด.	พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทรงเคยเป็นผู้สนับสนุน 

ข้าพเจ้า”	(2 นีไฟ	4:19–20)

เราจดจำาคำาแนะนำาของแอลมา	 “ขอให้การกระทำาท้ังหมดของลูกเป็นไปเพ่ือพระเจ้า, 

และไม่ว่าลูกจะไปที่ใดก็ขอให้การนั้นอยู่กับพระเจ้า;	 แท้จริงแล้ว,	 ขอให้ความคิดของ

ลูกมุ่งอยู่กับพระเจ้า;	แท้จริงแล้ว,	ขอให้ความรักของใจลูกมอบไว้แด่พระเจ้าตลอดกาล. 

จงปรึกษาพระเจ้าในการกระทำาทั้งหมดของลูก”	(แอลมา	37:36–37)

“จงจำา,	จงจำาไว้ว่า”	ฮีลามันกล่าว		“บนศิลาของพระผู้ไถ่ของเรา,	ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, 

…ที่ลูกต้องสร้างรากฐานของลูก;	 เพื่อเมื่อมารจะส่งลมอันมีกำาลังแรงของเขามา,…มัน

จะไม่มีพลังเหนือลูกเพื่อลากเอาลูกลงไปสู่ห้วงแห่งความเศร้าหมอง”	(ฮีลามัน	5:12)

นีไฟกล่าวว่า	 พระเจ้า	 “ทรงทำาให้ข้าพเจ้าเปี่ยมไปด้วยความรักของพระองค์,	 แม้จน

จะเผาไหม้เนื้อหนังข้าพเจ้า”	(2 นีไฟ	4:21)		คนเหล่านั้นผู้ถูกเผาไหม้ในพระคริสต์	“ถูก

ทำาให้มีชีวิตในพระคริสต์”	(2 นีไฟ	25:25)		พวกเขา	“ไม่ต้องรับทุกข์ใดๆ	เลย,	นอกจาก

การถูกกลืนเข้าไปในปีติของพระคริสต์”	(แอลมา	31:38)		“พาหุของพระเยซูจะได้กอด

รัด”	พวกเขา	(มอรมอน	5:11)		นีไฟกล่าวว่า	“ข้าพเจ้าปลาบปลื้มในพระเยซูของข้าพเจ้า,	

เพราะพระองค์ทรงไถ่จิตวิญญาณข้าพเจ้า”	 (2  นีไฟ	 33:6)	 	 ลีไฮกล่าวว่า	 “พระเจ้าทรง

โอบพ่อไว้ในพาหุแห่งความรักของพระองค์ชั่วนิรันดร์”	(2 นีไฟ	1:15) …

…มอรมอนจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ	่ [เขียน]	 จดหมายถึงโมโรไนบุตรชายท่ีรักของเขา

ด้วยถ้อยคำาเหล่านี้

“ลูกพ่อ,	 จงซ่ือสัตย์ในพระคริสต์;	 และขออย่าให้เร่ืองท่ีพ่อเขียนไว้ทำาให้ลูกโศกเศร้า, 

ที่จะถ่วงลูกลงไปสู่ความตาย;	แต่ขอให้พระคริสต์ทรงยกลูกขึ้น,	และขอให้ความทุกข- 

เวทนาและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์,	และการแสดงพระวรกายต่อบรรพบุรุษของ

เรา,	 และพระเมตตาและความอดกลั้นของพระองค์,	 และความหวังในรัศมีภาพของ

พระองค์และชีวิตนิรันดร์,	จงสถิตอยู่ในจิตใจลูกตลอดกาล.

“และขอให้พระคุณของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา,	 ซึ่งพระราชบัลลังก์ของพระองค์อยู ่

สูงในฟ้าสวรรค์,	และพระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเรา,	ผู้ทรงนั่งอยู่ทางพระหัตถ์ขวาแห่ง 

เดชานุภาพของพระองค์,	จนกว่าส่ิงท้ังปวงจะมาข้ึนอยู่กับพระองค์,	จะอยู่,	และจะสถิต 

อยู่กับลูกตลอดกาล”	(โมโรไน	9:25–26)

คำาสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าสำาหรับเราแต่ละคนคือขอให้เราทำาตามคำาแนะนำาที่ได้

รับการดลใจนี้เช่นกัน	“จงซื่อสัตย์ในพระคริสต์”		เมื่อนั้นพระองค์จะทรงยกเราขึ้นและ

พระคุณของพระองค์จะอยู่และจะสถิตอยู่กับเราตลอดกาล13
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ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

คำาถาม

•	 ประธานเบ็นสันประกาศว่า	 “ไม่มีอิทธิพลใดมีผลต่อโลกนี้มากเท่าพระชนม์ชีพของ

พระเยซูพระคริสต์”	(หัวข้อ	1)		พระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดมีผลต่อแผ่นดิน

โลกในด้านใด		พระชนม์ชีพของพระองค์มีอิทธิพลต่อท่านในด้านใด

•	 ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเรา	 “คิดเกี่ยวกับพระคริสต์”	 	 ความนึกคิดของเรา

เชื่อมโยงกับคุณลักษณะของเราอย่างไร		ขณะที่ท่านศึกษาหัวข้อ	2	จงไตร่ตรองสิ่งที่

ท่านทำาได้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเหมือนพระคริสต์อย่างเต็มที่มากขึ้นดังท่ีกล่าวไว้

ข้างต้น

•	 คำาสอนในหัวข้อ	 3	 จะให้ความหวังแก่เราได้อย่างไรขณะที่เราพยายามเป็นเหมือน

พระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น		พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยท่านขณะท่านพยายามทำาตาม 

พระองค์อย่างไร

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

มาระโก	8:34;	ฟีลิปปี	4:13;	1 ยอห์น	3:23–24;	2 นีไฟ	25:23,	26;	โมไซยาห์	3:19;	 

แอลมา	7:11–13;	โมโรไน	7:48

ความช่วยเหลือด้านการศึกษา

“วางแผนกิจกรรมศึกษาซึ่งจะสร้างศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอด”	 (สั่งสอนกิตติคุณ

ของเรา		[2004],	22)		อาท	ิขณะที่ท่านศึกษา	ท่านอาจจะถามตัวท่านดังนี้	“คำาสอนเหล่า

นี้จะช่วยฉันเพิ่มพูนความเข้าใจเรื่องการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร		คำาสอน

เหล่านี้จะช่วยให้ฉันเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นได้อย่างไร”

อ้างอิง

บทที ่ 24

1.	 ดูตัวอย่าง	“Strengthen	Thy	Stakes,”	Ensign,  

Jan.	1991,	5;	“Think	on	Christ,”	Ensign,	Mar.	

1989,	4;	“In	His	Steps,”	Ensign,	Sept.	1988,	4.

2.	 “Think	on	Christ,”	Ensign,	Apr.	1984,	13.

3.	 “Think	on	Christ,”	Ensign,	Apr.	1984,	13.

4.	 ใน	Conference	Report,	Apr.	1967,	58.

5.	 “Life	Is	Eternal,”	Ensign,	June	1971,	34.

6.	 ใน	Conference	Report,	Apr.	1966,	128.

7.	 “Joy	in	Christ,”	Ensign,	Mar.	1986,	5.

8.	 “Think	on	Christ,”	Ensign,	Apr.	1984,	11,	13.

9. The Teachings of Ezra Taft Benson (1988), 328.

10.	 “A	Sacred	Responsibility,”	Ensign,	May	1986,	78.

11.	 ใน	Conference	Report,	Oct.	1986,	59,	60–62,	

63;	หรือ	Ensign,	Nov.	1986,	45,	46–47,	48.

12.	 “Life	Is	Eternal,”	34.

13.	 “Come	unto	Christ,”	Ensign,	Nov.	1987,	84–85.
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รายชื่อภาพ

ปก: พื้นหลัง © Artbeats

ปก: ภาพถ่ายเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน  

© Busath.com

หน้า 36: ส่วนหนึ่งจากภาพ พระคริสต์

กับขุนนางหนุ่มผู้ร่ำารวย โดยไฮน์ริค 

ฮอฟแมนน์ เอื้อเฟื้อโดย C.Harrison 

Conroy Co.,Inc.

หน้า 40: แบบอย่างสมัยโบราณ/สัญญา

สมัยใหม่  โดย เจฟฟ์ วอร์ด

หน้า 58: พระคริสต์ก่อนประสูติ  

โดย โรเบิร์ต ที. บาร์เรตต์

หน้า 81: แอลมาแสวงหาการกลับใจ  

โดย โรเบิร์ต ที. บาร์เรตต์

หน้า 85: ส่วนหนึ่งจากภาพ พระองค์ 

ทรงฟื้น  โดย เดล พาร์สัน

หน้า 90: ส่วนหนึ่งจากภาพ พระคริสต์

กับมารีย์ที่อุโมงค์  โดย โจเซฟ บริกคีย์

หน้า 93: “เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน” 

(ยอห์น 14:27), โดย วอลเตอร์ เรน

หน้า 98: พระคริสต์ทรงเรียกเปโตรกับ

อันดรูว์  โดย แฮร์รีย์ แอนเดอร์สัน

หน้า 102: นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ  

โดย เกรก เค. โอลเซ็น

หน้า 107: โจเซฟ สมิธได้รับแผ่นจารึก 

โดย เคนเน็ธ ไรลีย์

หน้า 126: บราเดอร์โจเซฟ   

โดย เดวิด ลินสเลย์

หน้า 130:พระคัมภีร์ไบเบิลและ 

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานถึง 

พระคริสต์  โดย เกรก เค. โอลเซ็น

หน้า 136: โมโรไนมอบแผ่นจารึกทองคำา

ให้โจเซฟบนเนินเขาคาโมราห ์  

โดย ลูอิส เอ. แรมซีย์

หน้า 230: ส่วนหนึ่งจากภาพ รูปลักษณ์

ของพระคริสต์  โดย ไฮน์ริค ฮอฟแมนน์ 

เอ้ือเฟ้ือโดย C. Harrison Conroy Co.,Inc.

หน้า 234: อบินาไดปรากฏตัวต่อหน้า

กษัตริย์โนอาห์  โดย อาร์โนลด์ ไฟรบูร์ก

หน้า 248: พระเยซูทรงส่งสิบสองคนนี้

ออกไป  โดย วอลเตอร์ เรน

หน้า 252: ไม่หายไปอีก โดย เกรก เค.  

โอลเซ็น

หน้า 296: พระผู้รักษาที่อ่อนโยน  

โดย เกรก เค. โอลเซ็น

หน้า 301: จงดูแลแกะของเราเถิด  

โดย คามิลลา คอร์รีย์
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ดัชนี

ก     
กลับใจ (การ)

ความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้า     
นำาไปสู่, 82–83

ต่อจากศรัทธาในพระคริสต์, 79
เป็นมากกว่าการเปลี่ยนพฤติกรรม, 79
และการเปลี่ยนแปลงในใจ, 77–78, 80–82
และความหวัง, 84–87
สำาหรับบาปทางเพศ, 225

การเงิน, 270–273

การตัดสินใจ

กำาหนดจุดหมายนิรันดร์ของเรา, 63
เรียกร้องความพยายามร่วมกับการสวด

อ้อนวอน, 64

การแต่งงาน

ของเอสรากับฟลอรา เบ็นสัน, 179, 181, 203
ความสุขใน, 183–185
ดู  ครอบครัว; บ้าน; บิดามารดา ด้วย
บำารุงเลี้ยง, 179, 181
พันธสัญญา, 183–185

การทดลอง, 69–71, 72, 116–118

การเป็นผู้นำา 

การมอบหมายงานใน, 247–249
ความสำาคัญของแบบอย่างใน, 243–244
คุณสมบัติของผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ, 244–247
ทำาตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดใน, 

243, 247–248
แบบอย่างของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, 28–29, 

115, 229, 241, 243, 253–255
และการสร้างผู้อื่น, 249–250
สมาชิกศาสนจักรที่แข็งขันน้อย, ยื่นมือช่วย

เหลือ, 253–260

การเปลี่ยนแปลงในใจ

การเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก, 77–78

เกิดขึ้นทีละน้อย, 85–87
และการกลับใจ, 77–78, 80–82

การล่วงละเมิดทางเพศ

การให้อภัยสำาหรับ, 225
ต่อต้านการล่อลวง, 221–225
อันตรายของ, 220–221

ค
ครอบครัว

การสวดอ้อนวอนใน, 50–52
ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุใน, 210–213
ความสำาคัญของ, ในกาลเวลาและนิรันดร, 182
ดู บิดา; ปู่ย่าตายาย, บ้าน, การแต่งงาน, 

มารดา, บิดามารดา ด้วย
นิรันดร์, 173, 179, 188–189
สอนพระกิตติคุณใน, 187–188
เสริมสร้างความเข้มแข็ง, 183–186, 191, 193

ความคิด, สะอาด, 221–222

ความจองหอง

กลัวการตัดสินของมนุษย์มากกว่าพระผู้เป็น-
เจ้า, 233–235

การแสดงให้ประจักษ์ของ, 235–236
ความเป็นอริต่อพระผู้เป็นเจ้าและผู้อื่น, 

232–233
จำากัดความก้าวหน้า, 236–237
ดู  อ่อนน้อมถ่อมตน (ความ) ด้วย
ตรงข้ามกับความอ่อนน้อมถ่อมตน, 229, 231, 

238–239
ผลของ, 233–237
พระเจ้าทรงเตือนเรื่อง, 231–232
ยาถอนพิษ, คือความอ่อนน้อมถ่อมตน, 

238–239

ความชั่วร้าย

ของโลก, 116–118
ไม่เคยเป็นความสุขเลย, 63, 79, 221
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ความบริสุทธิ์ทางเพศ

กฎแห่ง, 217–227
ก่อเกิดปีติ, 226–227
ต่อต้านการล่อลวงให้ทำาผิดกฎ, 221–225
มาตรฐานของ, เป็นพระบัญญัติจาก           

พระผู้เป็นเจ้า, 219
ไม่เคยล้าสมัย, 217
สอนบุตรธิดาเกี่ยวกับ, 225–226

ความเป็นหนึ่งเดียว

ความอ่อนน้อมถ่อมตนจำาเป็นต่อ, 236–237
ในการเป็นบิดามารดา, 200–201
ในครอบครัว, 50–52, 185–186
ในชีวิตแต่งงาน, 183–185
ผู้นำาที่มีประสิทธิภาพแสดงให้เห็น, 245

ความรักชาติ, 21–25

ความสุข

ชีวิตเฉกเช่นพระคริสต์นำาไปสู่, 99–100
ผลของศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า, 72
แผนของ, คือแผนพระกิตติคุณ, 78–79
พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เรา

ประสบ, 73–74
แม้มีการทดลอง, 69–70
เรียกร้องความพยายาม, 72–73

ความสุภาพเรียบร้อย, 223

ความเสียใจ, ตามประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า,    
นำาไปสู่การกลับใจ, 82–83

ความหวัง, 84–87

ความอ่อนแอ, เอาชนะ, 83–84

ง
งานเผยแผ่ศาสนา

ความกระตือรือร้นของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
ต่อ, 275, 277

ความรักใน, 277, 284
ความสำาเร็จใน, 283–284
ความอ่อนน้อมถ่อมตนและ, 283
ใช้พระคัมภีร์มอรมอนใน, 127, 137–139, 

142–144, 282
ต่อคนทั้งโลก, 278–279

เตรียมเยาวชนสำาหรับ, 279–280
ทำางานใน, 284
ในทุกช่วงชีวิต, 279–281
ประเพณีของ, ในครอบครัวของเอสรา แทฟท์ 

เบ็นสัน, 275
ปีติของ, 277
เยาวชนชายและ, 279–280
เยาวชนหญิงและ, 280
อาวุโสและ, 206–207, 280
อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน, 283

จ
จิตกุศล, 38–39

โจเซฟ สมิธ ดู สมิธ, โจเซฟ

ช
เชื่อฟัง (การ)

เป็นการทดสอบครั้งใหญ่ของชีวิต, 38, 44
พรผ่าน, 42–44, 78–79, 164–165

ซ
ซาตาน

ความเกลียดชังที่, มีต่อเรา, 43
คำาเท็จของ, 78, 84

ฐ
ฐานะปุโรหิต

ความสมบูรณ์ของ, มีให้เฉพาะในพระวิหาร, 
170–171

พลังอำานาจของ, ผนึกครอบครัวผ่านศาสนพิธี
พระวิหาร, 173

ด
เด็ก

สอน, เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ทางเพศ, 225–226
สอน, เกี่ยวกับพระวิหาร, 174–176

ท
ทำางาน (การ)

คุณค่าของ, 266–267
นำาไปสู่ความสำาเร็จ, 59
ในงานเผยแผ่ศาสนา, 284

ดัชนี
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น
นิมิตแรก, 104–105

บ
บ้าน

เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์จากโลก, 181
ประสบการณ์อันหวานชื่นที่สุดของชีวิตใน, 

181–182
ดู ครอบครัว; การแต่งงาน; บิดามารดา ด้วย

บิดา

การเรียกนิรันดร์ของ, 194
คำาแนะนำาถึง, เพื่อให้การเป็นผู้นำาทาง

วิญญาณ, 194–196
ดู  บิดามารดา มารดา ด้วย

บิดามารดา

ควรสอนบุตรธิดาเกี่ยวกับความบริสุทธิ์      
ทางเพศ, 225–226

ควรสอนบุตรธิดาเกี่ยวกับพระวิหาร, 174–176
ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่าง, 200–201
ดู ครอบครัว; บิดา; บ้าน; การแต่งงาน; มารดา 

ด้วย
บทบาทของ, 194–200
ให้เกียรติ, 210–212

เบ็นสัน, จอร์จ แทฟท์ จูเนียร์ (บิดา)

งานเผยแผ่เต็มเวลาของ, 4–5, 39, 275
นำาครอบครัวในการทำาตามศาสดาพยากรณ์, 

147
ศรัทธาของ, 89
สอนเอสราบุตรชายให้สวดอ้อนวอน, 47

เบ็นสัน, ซาราห์ ดังค์ลีย์ (มารดา)

ศรัทธาของ, 89
สอนเอสราบุตรชายเกี่ยวกับพระวิหาร, 167
แสดงศรัทธาเมื่อสามีเธอได้รับเรียกเป็น         

ผู้สอนศาสนา, 4–5

เบ็นสัน, ฟลอรา สมิธ อมุสเซ็น (ภรรยา)

การแต่งงานกับเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, 12, 
179, 181, 191, 203

งานเผยแผ่เต็มเวลาของ, 10–11
ผูกสมัครรักใคร่กับเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, 

7–8, 10–12

มรณกรรมของ, 33

เบ็นสัน, เอสรา แทฟท์

กระตุ้นเยาวชนชายให้เตรียมรับใช้งาน        
เผยแผ่, 277

การแต่งงานกับฟลอรา สมิธ อมุสเซ็น,        
12, 179, 181, 191, 203

การรับใช้ของ, ในฐานะรัฐมนตรีว่าการ      
กระทรวงเกษตรสหรัฐ, 22–24, 47–48, 241

การรับใช้ของ, ในยุโรปหลัง–สงครามโลกครั้ง
ที่สอง, 17–21, 54–55, 69–70, 264, 268

การรับใช้ศาสนจักรของ, ระดับท้องที่, 6–7, 
12–14, 241, 253–255, 263–264, 287, 289

การศึกษาของ, 11, 13
การสวดอ้อนวอนของ, เล่าโดยกอร์ดอน บี. 

ฮิงค์ลีย์, 48
กำาเนิดของ, 2
ครอบครัวของ, 14–15, 179, 181–182,       

191, 193
ความรักของ, ต่อพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา, 38
ความรักของ, ต่อพระเยซูคริสต์, 91
ความรักชาติของ, 21–25
ความอ่อนน้อมถ่อมตนของ, 229, 231
งานเผยแผ่เต็มเวลาของ, 9–10, 103–104, 275
งานอาชีพของ, 12–14, 37, 241, 289
ใช้เวลากับครอบครัวแม้จะมีหน้าที่ใน

ศาสนจักรและที่ทำางาน, 193
เดินทางไปทำาธุระกับสมาชิกครอบครัว, 

181–182, 193
ได้รับการดลใจให้เรียกประธานสเตค          

คนใหม่, 157
ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐบาล  

เป็นคำาตอบการสวดอ้อนวอน, 54–55
ได้รับเรียกเป็นประธานโควรัมอัครสาวก     

สิบสอง, 28–29
ได้รับเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสอง, 15–17
ได้รับเรียกให้สั่งสอนการกลับใจ, 77
แนะนำาโปรแกรมสวัสดิการศาสนจักรกับ       

สเตคของท่าน, 263–264
บิดามารดาของ, 4–6, 39, 59, 89
แบบอย่างของ, ต่อเพื่อนร่วมงานในคณะ

รัฐบาล, 37, 47–48
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ประเพณีของงานเผยแผ่ศาสนาในครอบครัว
ของ, 275

เป็นประธานศาสนจักร, 29–30, 148, 243
เป็นพยานถึงการเรียกศาสดาพยากรณ์           

สเป็นเซอร์ดับเบิลยู. คิมบัลล์, 148
เป็นพยานถึงโจเซฟ สมิธ, 103–104
เป็นพยานถึงพระคัมภีร์มอรมอน, 30–31, 125, 

127–128, 137–140
เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์, 25–28, 31, 89, 

91, 297–298
ผูกสมัครรักใคร่กับฟลอรา อมุสเซ็น,         

7–8, 10–12
ฝึกสวดอ้อนวอนจากบิดา, 47
พูดกับสมาชิกศาสนจักรทุกวัย, 32
มรณกรรมของ, 1, 33
เยือนโบสถ์แบปทิสต์ในมอสโก รัสเซีย, 26–28
รวมการสวดอ้อนวอนไว้ในการประชุมคณะ

รัฐบาล, 47–48
รูปแบบการเป็นผู้นำาของ, 28–29, 115, 229, 

241, 243, 253–255
เรียกชายที่แข็งขันน้อยคนหนึ่งให้รับใช้      

เป็นผู้นำา, 253–254
เรียนรู้เกี่ยวกับพระวิหารจากมารดา, 167
วัยเด็กของ, 2–4, 59
สุขภาพเสื่อมโทรม, 33
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนชายใน

กิจกรรมศาสนจักร, 6–7, 287

แบบอย่าง, นำาโดย, 243–244

ป

ปฏิบัติศาสนกิจต่อสมาชิกศาสนจักรที่แข็งขัน
น้อย, 253–260

ประธานศาสนจักร 

จะไม่นำาศาสนจักรออกนอกลู่นอกทาง, 153
ได้รับการเปิดเผยสำาหรับศาสนจักร, 148–150
บอกสิ่งที่เราจำาเป็นต้องได้ยิน, 151–152
เป็นศาสดาพยากรณ์คนสำาคัญที่สุดสำาหรับ

เรา, 149–150
พรจากการทำาตาม, 147–148, 152–154

ประวัติครอบครัว, 173–174

ปู่ย่าตายาย

ความสัมพันธ์กับ, 210–213
ดู ครอบครัว ด้วย
เอสราและฟลอรา เบ็นสันในฐานะ, 203, 205

เปลี่ยนใจเลื่อมใส (การ) ดู การเปลี่ยนแปลงในใจ

เปิดเผย (การ)

ผ่านการเข้าพระวิหาร, 176–177
ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์, 160
ผ่านศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต, 148–149

โปรแกรมสวัสดิการของศาสนจักร 

จัดหาโอกาสให้ทำางาน, 267
จุดประสงค์เบื้องต้นของ, 266
อิทธิพลของ, ในยุโรปหลัง–สงครามโลกครั้งที่

สอง, 17–21, 54–55, 264
เอสรา แทฟท์ เบ็นสันแนะนำา, ให้สเตคของ

ท่าน, 263–264

ผ
ผู้สูงอายุ

การดูแล, 210–214
ความรักของพระเจ้าต่อ, 205–206
ความรับผิดชอบของ, 205–206
ความสัมพันธ์กับ, 212–213
คำาแนะนำาถึงผู้นำาศาสนจักรเกี่ยวกับ, 213–214
พบสัมฤทธิผล, 206–209, 215
พลังของ, 205
ยังคงเข้มแข็งในยามเจ็บป่วย, 210
รวมไว้, ในกิจกรรมครอบครัว, 212

แผนแห่งความสุข, การเข้าใจ, นำาไปสู่การกลับ
ใจ, 78–79

พ
พระคริสต์ ดู พระเยซูคริสต์

พระคัมภีร์มอรมอน

การศึกษาทุกวัน, 141–142
เขียนสำาหรับยุคสุดท้าย, 140–141
ควรเป็นศูนย์รวมการศึกษาและการสอน      

ของเรา, 127
คำาเตือนเกี่ยวกับการละเลย, 125, 127–128
งานเผยแผ่ศาสนาใช้, 127, 137–139,          

142–144, 282
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โจเซฟ สมิธและ, 107–108
ดู ศึกษาพระคัมภีร์ (การ); พระวจนะของ       

พระผู้เป็นเจ้า ด้วย
ทำาให้ชีวิตเราท่วมท้นด้วย, 142–144
นำาเราให้ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น, 

130–131
เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์, 129–131
พรของการอ่าน, เป็นครอบครัว, 130–131
พลังของ, 30–31, 141–142
และพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา, 

132–134
ศิลาหลักแห่งศาสนาของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย, 

125–134
สอนหลักคำาสอนที่แท้จริง, 131–132
อ่าน, กับลูกเล็กๆ, 137–138

พระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา, 
132–134

พระบิดาบนสวรรค์

ความเชื่อใน, 98–99
ความรักของ, ต่อเรา, 43
ความรักต่อ, 37–44
ทรงต้องการให้เรามีความสุข, 73–74
ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน, 53–56
ทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ, 104–105
ทรงปรารถนาจะช่วยให้เราเปลี่ยนชีวิต,   

83–84
ทรงอยู่ใกล้เสมอ, 47
ทำาตามพระประสงค์ของ, 73–74
ปรับปรุงการสื่อสารของเรากับ, 52–53
พรของการพลิกผันชีวิตมาหา, 42–43
พระบัญญัติของ, 38–44, 78–79
ไม่เคยบังคับเราให้ดำาเนินชีวิตตาม              

พระกิตติคุณ, 61

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา ดู พระบิดาบนสวรรค์

พระเยซูคริสต์

การชดใช้ของ, 91–94
การตรึงกางเขน, 93–94
การฟื้นคืนพระชนม์ของ, 94–95
ความรักของ, ต่อเรา, 38–39, 92
ความรักของเอสรา แทฟท์ เบ็นสันต่อ, 91

ดูที่, ในความนึกคิดทุกอย่าง, 299
ทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ, 104–105
ทรงปรารถนาจะช่วยเราเปลี่ยนชีวิต, 83–84
ทรงปลอบโยนและทรงยกเราขึ้น, 303–305
ทำาตามแบบอย่างของ, 97–100, 243, 247–248, 

256–258, 297–305
ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด, 89–100, 298–299
ในพระคัมภีร์มอรมอน, 129–231
เปลี่ยนเราเพื่อเราจะเปลี่ยนโลกได้, 77–78
พยายามเป็นเหมือน, 84–87, 99–100
พระคุณลักษณะของ, 300–303
พระพันธกิจของ, 91–94
ศรัทธาใน, 79, 97–99
ศาสนจักรของ, 86–87
องอาจในประจักษ์พยานถึง, 95–97

พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

ดู พระคัมภีร์มอรมอน; ศึกษาพระคัมภีร์   
(การ) ด้วย

พรของการศึกษา, 121–122
รวมถึงพระคัมภีร์และถ้อยคำาของศาสดา

พยากรณ์ที่มีชีวิตและการเปิดเผยส่วนตัว, 
เสริมความแข็งแกร่งให้เราต่อต้านการท้าทาย

ของยุคสมัย, 116–118
หมั่นศึกษา, นำาไปสู่ความซื่อสัตย์, 118–120
อย่าปฏิบัติเล่นๆ, 122–123

พระวิญญาณ ดู พระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์

การนำาทางของ, จำาเป็นในงานของพระเจ้า, 
157–158

ความเป็นเพื่อนของ, 158–160
งานเผยแผ่ศาสนาและ, 283
ได้รับ, ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์, 162–164
ได้รับ, ผ่านการสวดอ้อนวอนและการอด

อาหาร, 161
สถิตกับเราเมื่อเราเชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้า, 

164–165
สื่อสารผ่านความรู้สึก, 160

พระวิหาร

ความคุ้มครองและการนำาทางใน, 171–172
ความสมบูรณ์ของฐานะปุโรหิตมีให้เฉพาะ 

ใน, 170–171

ดัชนี



314

เป็นสัญลักษณ์, 169–170
พันธสัญญาที่ทำาใน, 170–171
รับการเปิดเผยใน, 176–177
รับใช้บรรพชนใน, 173–174
รับศาสนพิธีของ, 170–171
สอนบุตรธิดาเกี่ยวกับ, 174–176
เอสรา แทฟท์ เบ็นสันเรียนรู้เกี่ยวกับ,         

จากมารดา, 167

พันธสัญญา, 171–172

พึ่งพาตนเอง (การ), 263–273

ฟ

ฟื้นฟู (การ), 108–109

ภ

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำาครั้งใหญ่, 263–264

ม
มองโลกในแง่ดี (การ), 71

มอบหมายงาน (การ), 247–249

มารดา

คำาแนะนำาสำาหรับ, ในการใช้เวลากับบุตรธิดา, 
197–200

ดู บิดา; บิดามารดา ด้วย
บทบาทของ, พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาหนด, 197

มิตรภาพในศาสนจักร, 26, 253–260

ย

ยุโรป, งานเผยแผ่ของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน    
ใน, 17–21, 54–55, 69–70, 264, 268

ร 
รัก (ความ)

ต่อ “แกะที่หายไป”, 253–260
ต่อพระผู้เป็นเจ้า, 37–44
ที่บ้าน, 179, 181–182
ในการเป็นผู้นำา, 246–247
ในงานเผยแผ่ศาสนา, 277, 284

รับใช้ (การ)

ผู้สูงอายุ, 213–214
ในศาสนจักร, 249–250
ในชีวิตแต่งงาน, 183–185

ล
ล่อลวง (การ)

ต่อต้าน, 221–225

ศ
ศรัทธา

เกษตรกรในไอดาโฮแสดง, 70
นำาไปสู่การมองโลกในแง่ดีและสันติสุข, 

71–73
มาก่อนการกลับใจ, 79
รวมถึงการติดตามพระเยซูคริสต์, 97–99
วิสุทธิชนในยุโรปหลัง–สงครามโลกครั้งที่สอง

แสดง, 69–70

ศาสดาพยากรณ์ ดู ประธานศาสนจักร  ด้วย

ศึกษาพระคัมภีร์ (การ)

คุณค่าของ, 122–123
ดู พระคัมภีร์มอรมอน; พระวจนะของ       

พระผู้เป็นเจ้า ด้วย
ทำาให้แข็งขันมากขึ้นในศาสนจักร, 118–120
พรของ, 116–122
อัญเชิญพระวิญญาณ, 162–164

ส
สงครามในสวรรค์, 60–61

สเตคแห่งไซอัน

การเป็นผู้นำาของเอสรา แทฟท์ เบ็นสันใน,   
14, 241, 253–255, 263–264, 287, 289

จุดประสงค์ของ, 290–294

สมาชิกภาพศาสนจักร, ความหมายของ,           
78–79, 86–87

สมิธ, โจเซฟ

การแต่งตั้งล่วงหน้าของ, 110–111
การเปิดเผยต่อ, 105–106
การเยือนของเทพต่อ, 105–106
การสวดอ้อนวอนของ, มีอิทธิพลต่อคนหลาย

ล้านคน, 64
ความซื่อสัตย์ของ, 109–110
นิมิตแรกของ, 104–105
เป็นหัวหน้าของสมัยการประทานสุดท้าย, 

110–112
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มรณสักขีของ, 109–110
และพระคัมภีร์มอรมอน, 107–108
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก  

ได้รับการสถาปนาอีกครั้งผ่าน, 108–109
     สวดอ้อนวอน (การ)
ของครอบครัวเบ็นสัน, สำาหรับเอสรา แทฟท์ 

เบ็นสัน, 48–49
คำาตอบ, 53–56
ในครอบครัว, 50–52
ปรับปรุงความพยายามของเราใน, 52–53
เพื่อต่อต้านการล่อลวง, 222–223
เพื่อรับพระวิญญาณบริสุทธิ์, 161
แม้จะรู้สึกไม่มีค่าควร, 84
รูปแบบของ, พระเยซูทรงสอน, 49–50
สม่ำาเสมอ, 49–50, 71

สวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว (การ), 50–52

สวัสดิการ, หลักธรรมของฝ่ายโลกและ            
ฝ่ายวิญญาณ, 263–273

สะสมอาหาร (การ), 267–270

สังสรรค์ในครอบครัว (การ), 147–148, 188

สิทธิ์เสรี

การใช้, ส่งผลเวลานี้และในนิรันดร, 61–66
หลักธรรมนิรันดร์, 60–61

สื่อลามก, 221–222

ห

หนี้สิน, 270–273
ให้อภัย (การ)
สัญญาเรื่อง, 86–87
สำาหรับการล่วงละเมิดทางเพศ, 225

อ

อดีต, ไม่มีชีวิตอยู่กับ, 86
อนาคต, มีชีวิตอยู่เพื่อ, 86
อ่อนน้อมถ่อมตน (ความ)
ความจองหองตรงข้ามกับ, 229, 231, 238–239
ดู ความจองหอง ด้วย
ในการเป็นผู้นำา, 244
ในงานเผยแผ่ศาสนา, 283
แบบอย่างของเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, 229, 

231
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